
يك نيروى خانم با روابط عمومى باال 
نيازمنديم!

اجتماعى،  تحوالت  و  مجيد صوفى:تغيير  زندگى/   
هزينه هاى  و  تجمالت  افزايش  زندگى،  سبك  تغيير 
زندگى، مشكالت اقتصادى و... بسيارى از زنان را بر آن 
داشته كه به اشتغال بيرون از منزل روى آورند. بسيارى 
از مشاغل برازنده يك بانوى ايرانى بوده و بسته به فرهنگ 
فعاليت بانوان در اين مشاغل بسيار بجا و ضرورى است، 
مانند: پزشكى، معلمى، پرستارى و مشاغلى از اين دست 
به  تخصص، كمك  و  تحصيالت  از  استفاده  كه ضمن 

اقتصاد خانواده نيز محسوب مى شود.
اما زمانى اين اشــتغال تبديل به يك معضل مى شود كه 
زن جايگاه واالى خود را فراموش كرده، دســت به انجام 
كارهاى مردانه يا كارهايى كه با روح لطيف او ســازگار 
نيست، بزند. هر خانم شاغل، يك فرصت شغلى براى يك 
مرد را از بين مى برد. عالوه بر آن اگر زن شــغل نداشته 
باشد، خانواده تشكيل مى شود، اما اگر مرد شغلى نداشته 

باشد براى تشكيل خانواده با مشكل روبه رو مى شود.
بيشتر مشاغلى كه خانم ها و بخصوص دختران جوان، در 
جامعه به عهده گرفته اند برازنده يك بانوى ايرانى نيست؛ 
چرا كه بيشتر كارفرماها به خانم ها به عنوان نيروى كار 
ارزان قيمت نگاه مى كنند، اما كسب درآمد به هر قيمتى 

نه به نفع فرد، نه خانواده و نه جامعه است.
مرد ايرانى، مسئول ايرانى و خانواده ايرانى را چه شده است 
كه در آگهى استخدام برخى افراد براحتى مى نويسند: «به 
يك نيروى خانم با روابط عمومى باال نيازمنديم». روابط 
عمومى معنادار و قبل از مصاحبه حضورى ارسال عكس 
جزو مراحل گزينش محسوب مى شود. آيا اين جز استفاده 
ابزارى از زن، بدون در نظر گرفتن شأن، شخصيت، سواد و 

تخصص اوست؟
با فرض اشــتغال يك خانم در حرفه اى مطابق با شأن و 
شخصيت او نيز مشكالتى بر سر راه خانواده وجود دارد. 
تغيير الگوى فرزندآورى و به وجود آمدن خانواده هاى كم 
جمعيت به زنان فراغ بال بيشترى داده تا بيشتر به عاليق 
خود توجه كنند. حتى براى جلوگيرى از هدر رفت زمان 
و به بطالت گذراندن آن، وارد بازار كار شدند و به سمت 
استقالل مالى گام برداشتند. اما اين استقالل مالى باعث 
به وجود آمدن گسل عاطفى بين زن و مرد و فرزندان شد.
در اين شرايط بيشــتر انرژى و خالقيت ذاتى زن صرف 
كاركــردن بيرون از خانه مى شــود و نقش تربيتى او به 
دست فراموشى ســپرده مى شود. به جاى آنكه در خانه 
انسان ســازى مشغول به كار باشــد، در كارخانه ماشين 
ســازى مشغول است. فرزندان از همان ابتدا نبود مادر را 
احساس مى كنند و صدمه هايى جبران ناپذير مى بينند. 
زمانى كه فرزند كوچك است از سر اجبار به مهد كودك 
و يا والدين زوجين ســپرده مى شــود. آيا مهد كودك 
همانند مادر، دلسوزانه فرزند را تربيت مى كند؟ آيا زمانى 
كه كودك توســط دو خانواده تربيت شــود با مشكالت 
تربيتى روبه رو نمى شــود؟ با بزرگ شــدن فرزندان و 
تغيير نيازهاى عاطفى آن ها، نقش مادر پررنگ تر از قبل 
به چشم مى خورد. نقش حمايتى، سنگ صبور بودنش، 
نقش وســاطتى بين پدر و فرزندان و... كه با اشتغال او 

بيرون از منزل از همه اين وظايف جا مى ماند.

كاهش عوارض تغذيه نادرست با نوشيدن 
«چاى سبز»

سادات  مريم  ترجمه/   
كاظمى: پژوهشگران دانشگاه 
يانگلين چين بتازگى دريافتند 
نوعى   ،EGCG مولكول هاى 
فراوان  اكسيدان هاى  آنتى  از 
موجود در چاى سبز مى تواند 
و  مغز  سالمت  تقويت  باعث 
در  چربى ها  جذب  كاهش 

بدن شود كه در نتيجه، زمينه بروز تحليل هاى شناختى و مقاومت 
به انسولين را كمتر مى كند. 

نتيجه اين مطالعه كه در نشريه FASEB Journal چاپ شد طى 
بررسى روى موش هاى آزمايشــگاهى مذكر در سه گروه تأييد شد. 
گروه اول برنامه غذايى سالم، گروه دوم تغذيه سرشار از چربى و قند 
EGCG و گروه ســوم برنامه اى مانند گروه دوم اما با دريافت مكمل

 داشتند.
پژوهشــگران طى مدت 16 هفته، وضعيت موش ها را كنترل كرده 
متوجه شدند گروه دوم در مقايسه با ديگر موش ها دچار افزايش وزن 
شدند. همچنين با انجام تست هاى شناختى مشخص شد اين موش ها 
در مورد فعاليت هاى حافظه اى به زمان بيشترى نياز دارند در حالى كه 
گروهى كه مكمل آنتى اكسيدان مصرف كرده بودند موفقيت باالترى 

در اين تست ها كسب كردند.
«چاى ســبز» دومين نوشــيدنى پرمصرف در جهان پس از آب است 
كه دســت كم در 30 كشور كشت مى شــود. نتايج مطالعه اخير در 
مورد چاى سبز مى تواند دليل خوبى بر گنجاندن آن در برنامه روزمره 
باشد اما بايد توجه داشت كه زياده روى در مصرف چاى سبز يا مكمل 

EGCG ممكن است به سمى شدن كبد بينجامد. 
براســاس مطالعات پيشــين، دوز مصرفى اين آنتى اكسيدان براى 
پيشگيرى از آسيب هاى كبدى نبايد از 300 ميلى گرم در روز افزايش 

يابد.
پژوهشگران همواره تأكيد دارند تغذيه سالم و متعادل مؤثرترين روش 
پيشگيرى از افزايش وزن و كاهش زمينه ابتال به بيمارى هاى مزمن 

مانند ديابت و چاقى است. 
www.pourquoidocteur.fr :منبع 

سالم جامعه 

سالمت كلينيك 

فناورى پزشكىمحيط زيست

ايسنا: پژوهشگران دانشگاه ايلى نوى موفق به ساخت دســتگاه آناليزور چاپى 
سه بعدى شدند كه با گوشى هاى هوشمند كار كرده و نتايجى با دقت تجهيزات 
آزمايشگاهى مدرن و گرانقيمت را ارائه مى دهد. اين دستگاه جديد كه TRI نام دارد، 
قادر به تشخيص هر نوع خروجى است كه از مواد تغيير رنگ دهنده يا موادى كه از 
خود نور ساطع مى كنند (مانند رنگهاى فلورسنت) بهره مى گيرند. براى استفاده از 

آن، نمونه هاى مايع در يك كارتريج ميكروسيالى متصل به دستگاه قرار مى گيرد.
محققان سپس از فلش LED يا يك ديود ليزر سبز براى تاباندن بر روى نمونه 
اســتفاده مى كنند. اين نور از طريق يك فيبر نورى به دوربين عقب گوشــى 
مى رســد. سپس يك اپليكيشن آن تصوير را تجزيه و تحليل كرده و به دنبال 

تغيير رنگ خاص و يا فلورســانس، مى گردد. با اســتفاده از اين آناليزور جديد مى توان يك آزمايش چندگانه را بسيار سريع و در 
كمترين زمان انجام داد و حتى با چندين نمونه به صورت همزمان انجام داد.

آزمايش خون در خانه و با تلفن همراه!
 

زندگى: دادستان عمومى و انقالب مركز استان گيالن گفت: بر اساس گزارش هاى 
اوليه، آتش سوزى رخ داده در نيزارهاى تاالب انزلى به احتمال زياد عمدى و با هدف 
توسعه تصرفات در اين نيزارها بوده است. به گزارش روابط عمومى دادستانى كل 
كشور، مصطفوى با تأييد آتش سوزى در بخشى از نيزارهاى تاالب انزلى و دستگيرى 
دو نفر در اين رابطه گفت: با اين آتش سوزى بيش از 50 هكتار از نيزارهاى تاالب انزلى 

عقب نشينى كرده و تبديل به خشكى شده است.
وى با ابراز تأسف از تعدى به اراضى ملى و منابع طبيعى از سوى افراد مختلف 
بدون توجه به تخريب هاى زيست محيطى و تبعات آن با اعالم اين كه در اين 
بخش از نيزارها دو كلبه يا به اصطالح محلى دو كومه وجود داشته است گفت: 

افراد دستگير شده احتماالً با هدف توسعه تصرفات، اين نيزارها را آتش زده اند كه به همين دليل محيط زيست عليه آنان اعالم جرم 
كرده است. به گفته وى، اين نيزارها 30 سال قبل به افرادى واگذار شده و تبديل به تفرجگاه و شكارگاه شده بود.

احتمال عمدى بودن آتش سوزى نيزارهاى تاالب انزلى

 زندگى/ رها واعظى   در چند 
سال اخير، شبكه هاى اجتماعى و 
پيام رسان هاى مجازى، به يكى 
از منابع اصلى اطالع رســانى براى عموم مردم 
تبديل شده است.در گذشــته هايى نه چندان 
دور، پيام رسان هاى مجازى مانند وايبر، تانگو، 
واتس آپ و اين روزها هم تلگرام و شــبكه هاى 
اجتماعى مانند اينستاگرام، حكم مركز دريافت 
جديدترين و داغ  تريــن اخبار لحظه اى را براى 
مــردم دارند. اما آيا ايــن موضوع، تأثير مثبتى 
در جامعه داشته يا موجب ايجاد آثار مخرب در 
اذهان عمومى شده است؟ اين پرسشى است كه 

مى توان از جنبه هاى گوناگونى بدان پاسخ داد.

  پرده اول: جنبه خوب ماجرا 
اطالع رسانى هاى فضاى مجازى اگر به درستى 
منتشــر شــود، مى تواند نتايج مثبت فراوانى 
داشته باشد. يكى از نمونه هاى آشكار آن، اطالع 
رسانى هاى مختلف در زمينه فرهنگ سازى هاى 
مثبت است. مثالً كمپين هاى مجازى مختلفى 
كــه در جهت نگرفتن پالســتيك در هنگام 
خريدها در راســتاى كمك به محيط زيست 
يا كمك رســانى به كودكان بدسرپرست در 
راستاى حمايت هاى آموزشــى و مالى از اين 
كودكان تشــكيل شده بود، ســبب تغييرات 
مثبت و ارزنده اى در فضاى واقعى اجتماع شد.

از ديگر جنبه هاى مثبت اطالع رسانى هاى سريع 
با اســتفاده از فضاى مجازى و پيام رسان هاى 
آنالين، پيشگيرى از جرم و جنايت هاى مختلف 
موجود در جامعه و مقابله با آن هاست. يكى از 
مواردى كه بتازگى در اين زمينه مى توان بدان 
اشاره كرد، پيدا شدن دختر يك و نيم ساله اى 
است كه در مشهد مفقود شده بود و پس از 10 
روز در اصفهان به دليل اطالع رسانى هاى فراوان 

در پيام رسان ها و شبكه هاى اجتماعى مختلف و 
با يارى مردم پيدا شد. بنا بر گفته هاى شاهدان 
ماجرا، اين كودك توســط يك خودروى پرايد 
ربوده شــده بود و گويا پس از انتشار گسترده 
خبر گم شدن وى در فضاى مجازى، آدم رباها 
او را در محلى كه مردم بتوانند پيدايش كنند، 
رها كرده بودند.جنبه خوب و جذاب ديگر اطالع 
رسانى هاى مجازى، ترغيب و تشويق مردم براى 
حضور در آيين هاى اجتماعى و سياسى است. 
مثالً در برنامه هاى اجتماعى مشــخصى مانند 
راهپيمايى ها، انتخابات، نمايشــگاه ها و ساير 
موارد مشــابه، انتشار لحظه به لحظه تصاوير و 
ويديوها موجب تشــويق و ترغيب مردم براى 
حضور در اين گونه مراسم مى شود و اين مسئله 
به حضور پررنگ تر مردم در عرصه هاى سياسى 

و اجتماعى كمك شايانى مى كند.

  پرده دوم: جنبه بد ماجرا 
اطالع رسانى در پيام رسان هاى مجازى مى تواند 

موجب انتشــار ســريع شــايعات و خبرهاى 
بى اساس و زرد شــود. اين يكى از اصلى ترين 
جنبه هــاى منفــى انتشــار اخبــار و اطالع 
رســانى هاى مختلف مجازى است. به همين 
ترتيب چندى پيش، انتشار سريع شايعه فوت 
يكى از مجريان معــروف تلويزيون در فضاى 
مجازى و برخى كانال هاى پيام رســان، سبب 
به وجود آمدن چالش هاى متفاوتى براى اين 
مجرى و برنامه هاى وى شد. همچنين انتشار 
شايعاتى مانند آب معدنى با برند مشخصى كه 
خوردن آن در 72 ســاعت موجب مرگ افراد 
مى شــود، آلوده بودن يك نوع ميوه به نوعى 
ويروس خاص، شايعه تخليه پايتخت به علت 
آلودگى هوا و موارد مشــابه اين، سبب ايجاد 
چالش هاى اجتماعى و مشــكالت مختلف در 

زندگى روزانه مردم مى شود.
افزون بر اين ها، روزانه در شــبكه هاى خبرى 
مجــازى، كانال هــاى تلگرامى يــا صفحات 
اينستاگرامى اخبار تلخ مختلفى مانند جنگ و 

كشتار، جرم و جنايت، قتل و دزدى، اختالفات 
سياسى كشورها و موارد اين چنينى به چشم 
همه ما مى خورد. هميــن امر به احتمال زياد 
ســبب ايجاد ديدگاه هاى منفــى روى افكار 
عمومى مردم و ايجاد تنش هاى روحى و روانى 
براى آن ها مى شــود. برخــى از اين خبرها به 
قدرى ناراحت كننده و اســفناك هستند كه 
مى توانند موجب ايجاد رعب و وحشت در مردم 
يك منطقه شوند، مانند شايعه وقوع زلزله در 
ســاعات آينده و در نقطه خاصى از كشور، كه 
ترس را در وجود بســيارى از مردم آن منطقه 
مى اندازد و آن هــا از ترس بروز چنين اتفاقى 

آواره كوچه و خيابان ها مى شوند.

  پرده آخر: انتخاب با ما
خــوب يا بد، همه ما روزانــه در معرض اخبار 
مختلف شبكه هاى اجتماعى و پيام رسان هاى 
مجازى هســتيم. هر چند پيگيــرى اخبار و 
شــايعات مختلف از اين راه مى تواند براساس 
خواســته افراد ادامه دار باشد يا متوقف شود، 
اما بســيارى از افراد نيز براساس جذابيت هاى 
مختلــف اخبار در فضاى مجــازى به صورت 
ناخواســته در معــرض اين گونه اخبــار قرار 
مى گيرند و اين موضــوع مى تواند چالش ها و 

مشكالت متعددى را در جامعه ايجاد كند.
با وجود تأثيرگذارى بااليى كه شبكه هاى اطالع 
رسانى مجازى روى افكار و اذهان عمومى دارد، 
مى تــوان به جاى توجه بــه تأثيرهاى بد اين 
جريان، روى فرهنگ سازى در جهت مثبت و 
سازنده تمركز كرد و با اين شيوه، آثار بد انتشار 
اخبار و اطالع رسانى از طريق فضاى مجازى را 
به حداقل رســاند و در جهت بهبود مكان دوم 
زندگى مردم كه همان فضاى مجازى اســت، 

گام هاى مهمى برداشت.

شبكه هاى مجازى مى توانند با احساسات جامعه بازى كنند

افكار عمومى زير سلطه پيام رسان ها

نشان خادمى رسانه اى به 4 فعال مطبوعاتى كشور اهدا شد

خادميار رسانه  ،   سرآغازى براى توسعه مفهوم خدمت 
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فرهنگ

ســيدضيا  تسنيم: 
قاســمى شــــــاعر 
افغانســتان گفت: در 
زندگى  كه من  سوئد 
مى كنــم، تعامــل و 
جامعه  بين  شناختى 
و  ميزبان  فرهنگــى 
دوستان شــاعر و نويسنده مهاجر ما ايجاد نشده و 
زمينه اى براى معرفى ما شــكل نگرفته است. يك 
مقدار عمده اش مشكل زبان است. ما به آن صورت 
زبان اينجا را ياد نگرفته ايم كه به زبان شان اثر خلق 
كنيم و بعضى ها مثل من در همان ســطح معمول 
زبان هم مشكل داريم. تك وتوك كارهايى بوده كه 
ترجمه شده، اما آن قدر نبوده كه بتواند جامعه ادبى 
سوئد را متوجه ما كند. وى افزود: ادبيات  مهاجرت 
معموالً در ميان نســل دوم مهاجرت شكوفا شده 

است. 

شكوفايى مهاجرت در نسل دوم
باشگاه خبـرنگاران 
صحرايى  اكبر  جوان: 
 33 مقاومت  گفــت: 
روزه لبنان دربرابر رژيم 
دفاع  صهيونيســتى، 
مقدس را بار ديگر زنده 
كرد. وى با بيان اين كه 
مقاومت اسالمى درواقع در امتداد دفاع مقدس شكل 
گرفته اســت، اظهار كرد: مقاومت لبنان و فلسطين 
دربرابر رژيم صهيونيستى، همان مقاومتى است كه 
در جنگ تحميلى شــاهدش بوديــم. ظهور داعش 
در منطقه و مقاومــت دربرابر آن نيز اثبات كرد كه 
مفهوم مقاومت همچنان زنده و راهگشاست. گاهى كه 
درحال نگارش آثارى در حوزه دفاع مقدس هستم، 
با خود فكــر مى كنم آيا هنوز لزومى براى پرداختن 
به اين موضوعات وجــود دارد يا خير و با ديدن اين 
اتفاقات به صرافت مى افتم كه بايد اين راه را ادامه داد.

مقاومت اسالمى و دفاع مقدس 
خدابخش  ايســنا: 
صفادل گفت: غالمرضا 
شــكوهى با نــگاه به 
شــعرهاى بزرگانــى 
حافظ  موالنــا،  چون 
و ســعدى و نگاهــى 
امروزى، پل و پيوندى 
بين شــعر گذشــته و امروز بود. وى گفت: شــعر 
نئوكالســيك و غزل نو را پس از شــهريار، سايه، 
سيمين بهبهانى، منزوى و بهمنى، براى نخستين بار 
در خراسان از ايشان شــنيدم. او با اشاره به اين كه 
شكوهى كارشناس و دبير زبان و ادبيات فارسى بود، 
ادامه داد: اگرچه ايشان به سنت هاى ادبى دلبستگى 
داشــت، ولى بيشــتر از دريچه نگاه شعرى خود به 
جهان مى نگريست. شكوهى تنها يك شاعر آيينى 
نبود، بلكه به عنوان شاعرى چندبعدى، در حيطه ها 

و موضوعات بسيارى داراى آثار است.

شكوهى شاعرى چندبعدى بود
ازســـوى  ايســنا: 
از  حمايت  صنــدوق 
پژوهشگران و فناوران 
كرســى پژوهشـــى 
ميرزاخانى»  «مريــم 
اعطا مى شــود. دكتر 
ضرغــام  نصــرت اهللا 
گفت: اين كرسى پژوهشى به محققانى كه در زمينه 
رياضيات، علوم پايه و فيزيك فعاليت مى كنند، اعطا 
مى شود. وى با بيان اين كه به صاحبان اين كرسى 
مبلغ 50 ميليون تومان اعطا مى شود، خاطرنشان 
كرد: صاحبان اين كرســى مى توانند دو پژوهشگر 
پســادكترى پذيرش كنند. محققان فعال در حوزه 
رياضيات بايد خالصه اى از رزومه تحقيقاتى خود را 
به صندوق ارســال كنند تا ما با بررسى پرونده هاى 
آن هــا اقدام به اعطاى اين كرســى به بهترين فرد 

كنيم. ارزيابى هاى ما در اين زمينه كّمى نيست.

كرسى پژوهشى «ميرزاخانى» 

كوتاه و خواندنى

تسنيم: مجيــد غالمى جليسه در پى تعطيلى كتابفروشــى خجسته، بازطراحى 
زيرســاخت هاى حوزه فرهنگ را موجب حل مشــكالت بدنه نشر دانست و گفت:  

وزارت ارشاد اساساً نبايد در تعطيلى يا تأسيس كتابفروشى ها دخالت داشته باشد.
مديرعامل خانه كتاب گفت:  يك ســرى فرايندها شايد عجيب و غريب نباشد، كم 
نيستند كتابفروشــى هايى كه در ســال هاى اخير تعطيل مى شوند و كم نيستند 
كتابفروشــى  هايى كه تأســيس مى شوند. اگر كتابفروشــى خجسته تعطيل شده 
است، كتابفروشى هاى ديگرى هم تأسيس شده اند . متأسفانه ما به تأسيس ها اشاره 
نمى كنيم، اما وقتى يك كتابفروشى تعطيل مى شود،  خبر آن بسيار پررنگ مى شود.

وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا خانه كتاب و وزارت ارشاد اقدامى براى جلوگيرى 
از تعطيلى كتابفروشى هاى اينچنينى به دليل مسائل مالى انجام مى دهند ، گفت:  آن 
چيزى كه مشخص است، فرايند زيرساختى است كه بايد در حوزه كارهاى فرهنگى 
اصالح شــود و اين جزو وظايف ما به عنوان بخشــى از بدنه وزارت ارشاد است. حل 
مشكالت ماليات ، بيمه و... مسائل مهمى است كه وزارت ارشاد بايد به آن ها بپردازد.

كتاب

نظر مديرعامل درباره 
تعطيلى يك كتابفروشى 

ايسنا: نخســتين كنگره «شــعر نو ايران» با همراهى و حمايت چندين دانشگاه، 
ســازمان، نهاد، ناشــر و مركز فرهنگى، در آبان ماه سال جارى برگزار مى شود. بنابر 
اعالم برگزاركنندگان،  اينك درست بعد از گذشت هشت دهه از تولد نخستين شعر 
نو فارســى (ققنوس - نيما يوشيج)، صداى زنگ اين كاروان بزرگ در سراسر ايران 
طنين انداز خواهد شد. محمدرضا عبدالملكيان، دبير كنگره شعر نو ايران مى گويد 
اين رويداد فرهنگى، شامل سه بخش: شعر نو نيمايى، شعر آزاد و شعر سپيد است 
كه  شاعران، نويسندگان  و صاحب نظران مى توانند شعرها و مقاالت تازه خود را براى 
ارائه و انتشــار آثار منتخب در اين كنگره ارسال كنند. همچنين برگزارى نمايشگاه 
تخصصى كتاب هاى برگزيده شــعر نو و درباره شعر نو، يكى ديگر از بخش هاى اين 
كنگره خواهد بود. او مى افزايد فرم فراخوان و اطالعات تكميلى طى روزهاى آتى به 
آگاهى شاعران، استادان، دانشجويان و پژوهشگران ادبيات فارسى و ساير عالقه مندان 
خواهد رسيد. عبدالملكيان پيش از اين در سمت مديرعامل دفتر شعر جوان، چند 

دوره كنگره سراسرى شعر جوان را برگزار كرد.

ادبيات

كنگره «شعر نو ايران» 
برگزار مى شود

كافه كتاب

 نگاهى به تازه ترين مجموعه شعر رضا نظرى
پس از من شعرى نخوان

 فرهنگ/ ليال كردبچه  عينيت گرايى و 
حركت ازسوى مفاهيم ذهنى و انتزاعيات 
به سوى مفاهيم عينى و محسوس را بايد 
از بزرگ ترين دســتاوردهاى شعر معاصر 
دانســت؛ دســتاوردى كه نيما يوشيج 
براى حصول آن زحمت بســيار كشيد و 
پس از او پيروان راســتينش نيز درجهت 
تشريح آرا و عقايد او در زمينه  ذهنيت و 
عينيت، بسيار تالش كردند. اّما آيا امروزه، 
با گذشت چندين دهه از تالش هاى نيما و 

پيروانش، عينيت گرايى جايگاهى كه بايد را در شعر به  دست آورده است؟ 
مجموعه «دنيا همين اســت دختر خوب» از رضا نظرى كه توسط نشر 
داســتان منتشر شده، از مجموعه هايى است كه اصرار دارد بگويد براى 

شعر گفتن لزوماً نبايد به سمت عينيت حركت كرد.
از رضــا نظــرى پيش از اين، يك مجموعه شــعر ســپيد بــا عنوان 
«و آن تاك انبوه»  منتشر شده و يك مجموعه غزل و يك داستان بلند. 
در شعرهاى ســپيد «و آن تاك انبوه» عينيت گرايى بيشترى نسبت به 
مجموعه «دنيا همين است...» ديده مى شود و از آنجايى كه اغلب شاعران 
با فاصله گرفتن از كارهاى آغازين و مجموعه هاى نخست، در مسير اصلى 
سرايش خود قرار مى گيرند، به نظر مى رسد فاصله گيرى از عينيت گرايى، 

شيوه  غالب نظرى در سرايِش پس از اينش باشد.
تا اينجا بحثى نيست و با توجه به اينكه در هنر و ادبيات، همواره «گروهى 
اين، گروهى آن پســندند» نمى توان به دليل انتخاب شيوه  خاصى، يك 
شــاعر را كنار گذاشــت. اّما بايد ديد كه آيا شاعر در همان شيوه اى كه 

انتخاب كرده، آيا توانسته موفق عمل كند يا نه؟
رضا نظرى در مجموعه «دنيا همين اســت...» جاى خالى تصاوير عينى 
و ريزنگرى ها و نكته بينى هايى را كه با نگاهى عينيت گرا ايجاد مى شود 
و اغلب در قالب كنايات دقيق شكل مى گيرد، با عاطفه  سرشار و بسيار 
صادقانــه پر مى كند، به گونه اى وجه پررنِگ عاطفــى اثر، تا حّد زيادى 
مى تواند مخاطب را اقناع كند كه مفاهيم ذهنى اگر در پوشش عاطفه 

عرضه شوند، قابل پذيرش خواهند بود:
مگر هميشه تنها نبوده اى

 و همين حاال هم تنها نيستى
 و هر گام هم

 تنهاتر نمى شوى
 از چه مى ترسى

 مرگ
 تنها

پله آخر تنهايى است
همچنين شــاعر مى داند كه اطناب، آفت كار شاعرى است، بنابراين از 
كوتاه ترين و موجزترين عناصر استفاده مى كند و اضافات و عناصر بيكار 
را تا آنجاكه ممكن است، حذف مى كند و شعرى از آن گونه كه مى گويند 

«ماقّل و دّل» را مقابل ديدگان مخاطب مى گذارد:
باد آمد و شاخه هايم را شكست/ دير آمدى پرنده

رضا نظرى براى رســيدن به ايجاز، از انــواع امكانات و اختيارات زبانى 
استفاده مى كند، مانند نشاندن ضمير و شناسه به جاى اسم، جلوگيرى 
از تكرار، حذف عناصر قابل حدس در كالم، حذف مترادف هاى معنايى، 
حذف افعاِل تكرارى به قرينه لفظى، حذف افعال قابل حدس به قرينه  
معنوى، و همچنين حذف موصوف و ابقاى صفت؛ شــيوه اى كه به نام 

«صفت هنرى» شناخته مى شود. 
به عنوان نمونه در سطر آخر شعر زير مى بينيم كه موصوف «دريا» يك بار 
پيش از صفت «بيكــران» و يك بار پيش از صفــاِت «ثابت آبى» حذف 

شده است:
رودخانه را فراموش كن/ دســتت را به من بده/ به دريا مى رويم و آنجا 
خواهــى ديد كه مى توانــى/ روزى هزاربار/ پا در بيكــران آن ثابت آبى 

بگذارى.
كه درحقيقت چنين بوده: (پا در درياى بيكران ثابت آبى بگذارى)

اّما شــاعر دركنار تمام محاســنى كه مى تواند حضور مفاهيم انتزاعِى 
شــعرش را پذيرفتنى كند، از نكته اى غفلت كرده، و آن كاربرد واژگان 
كهن است؛ واژگانى كه در زبان امروز جايگاهى ندارند و با گونه اى قرابت 
استعمال همراهند و كاربردشان دركنار مفاهيم ذهنى مى تواند مخاطب 
را به راحتى به اين نتيجه برســاند كه شاعر، اساساً ذهنيتى كالسيك و 
سنتى را با خود به دنياى شعر سپيد آورده؛ ذهنيتى كه متعلق به دنياى 

شعر مدرن نيست:
پس از من شعرى نخوان/ از واژه ها بپرهيز/ طاغيان حكومت نسيانند

 نشان خادم رسانه اى به 4 فعال مطبوعاتى كشور اهدا شد

خادميار رسانه، سرآغازى براى توسعه مفهوم خدمت
 فرهنگ/ زهره كهندل   در آيين بزرگداشت 
روز خبرنگار كه با حضور توليت آســتان قدس 
رضــوى در روزنامه قدس برگزار شــد، 4 خادم 
رسانه اى، نشان «خادميار رسانه» دريافت كردند و 
از خانواده شهيدان محسن خزايى و شهيد جواد 

جهانى از شهداى مدافع حرم تجليل شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم كه با حضور 
اهالى فرهنگ و رســانه برگزار شده بود؛ حسين 
انتظامى معاون مطبوعاتى وزير ارشاد، سيدجالل 
فياضى، رضا مقدسى، فرشــاد مهدى پور و كاوه 
اشتهاردى از فعاالن رســانه اى كشور كه سابقه 
حضــور در روزنامه قدس را در ســال هاى اوليه 
انتشــار داشتند، نشان خادم رســانه اى دريافت 
كردند.  على اكبر عصارنيا، مدير مركز خادمياران 
آستان قدس رضوى با اشاره به طرح خادمياران 
رضوى گفت: در حرم مطهر امام هشــتم(ع) 50 
نوع خدمت داريم كه افراد 10سال اول با عنوان 
خدمتيــاران خدمت مى كننــد و از مزايايى هم 
در اين مجموعه بهره مند مى شــوند. وى يكى از 
عرصه هاى خدمتيارى را خدمت به مردم دانست 
و تصريــح كرد:  افراد مى تواننــد در عرصه هاى 
مختلف و بيرون حــرم مطهر اين توفيق را پيدا 
كنند كه به عنوان خادمياران امام رضا(ع) به مردم 

خدمت كنند. 

 روزنامــه قدس و سى ســال حضور 
رسانه اى افتخارآميز

ايمان شمسايى، مدير مسئول روزنامه قدس در 
اين مراســم با بيان اين كه مشهد، مركز و قطب 
علم ارتباطات و حرفه روزنامه نگارى است گفت: 
اين شــهر، زادگاه اساتيد بنام اين عرصه و محل 
رشد و نمو ســتون فقرات رسانه و مطبوعات در 
ايران اسالمى است. وجود دو روزنامه سراسرى، 
دو روزنامه محلى، تعداد بى شمارى نشريه، پايگاه 
خبرى تحليلى و شبكه هاى پرمخاطب اجتماعى 
در اين خطه، نشــان از قوام اســتوارى رسانه و 

رسانه پرورى در اين استان و شهر مقدس است.
او اظهار داشت: بركت وجود مضجع شريف امام 
مهربانى ها، بدون شك سبب ســاز اين توفيقات 

است و امروز به همين بهانه، دور هم  زير پرچم 
قــدس رضوى جمع شــده ايم. آنچه خدمت در 
اين آســتان را شوق آفرين مى كند، فرصت هايى 
اســت كه صاحب اين آستان ملكوتى براى همه 

عالقه مندانش فراهم كرده است. 
وى روزنامه قدس را يكى از فرزندان ارشد خانواده 
رسانه اين اســتان و وابسته به مقدس ترين نهاد 
موجود در ايران اســالمى دانست كه با 30 سال 
فعاليت مســتمر، در سراسر كشور حضور دارد و 
گفت: مناســبت روز خبرنگار ما را بر آن داشت 
تــا در جمع همــكاران و همراهان مطبوعاتى و 
رسانه اى مان، از 5 چهره ماندگار قدس كه اكنون 
در صحنه هاى خطير رسانه اى كشور حضور دارند 
تجليل و نشان «خادميار رســانه» به آن ها اعطا 
كنيم. به باور شمســايى، اين حركت سرآغازى 
براى توســعه مفهوم خدمــت و خادمى حريم 
رضوى در عرصه رسانه، همگام با ساير عرصه هاى 

تخصصى اســت و وى اظهار اميدوارى كرد: روز 
به روز و با ســازوكار اعالم شده ازسوى مركز امور 
خادمين اين آســتان، بر تعداد خادمياران رسانه 

افزوده مى شود.
شمســايى با بيان اين كه امروز مؤسسه قدس، 
به عنوان يكى از ريشه دارترين رسانه هاى جبهه 

فرهنگى انقالب اســالمى اين افتخار را دارد كه 
با استفاده از تنوع رسانه اى چه در حوزه مكتوب 
و چه در حوزه آنالين، در صراط مستقيم اسالم 
و انقالب براى نســل جوان و مخاطبان وفادارش 
گام بردارد، اظهار داشت: اين مجموعه توليدات 
فرهنگــى و مطبوعاتى متنوعــى را در اختيار 

عالقه مندان قرار داده است.  

 انتقال دانش روزنامه نگارى به نســل 
آينده انقالب

به گفته او مؤسسه مطبوعاتى قدس در دوره جديد 
فعاليت هايش در بخش مكتوب، با فرم و شكلى 
جديد، توليدات ويژه اى را براى رونق بخشــى به 
محتواى روزنامه پيش بينى كرده و دركنار فضاى 
مكتوب، ســايت خبرى- تحليلى قدس آنالين 
به عنوان رســانه مجازى با توليد محتوايى ويژه، 
تالش كرده اســت تا مركز تأثيــرات فرهنگى 

و اجتماعى در كشــور باشــد.  او با بيان اين كه 
محروميت زدايى از كارويژه هاى اين مجموعه در 
دور جديد فعاليت ها، با تأسى از حكم رهبر انقالب 
به توليت آستان قدس رضوى است، افزود: تعيين 
اعتبار ويژه براى دفاتر استانى محروم و توجه به 
توسعه فعاليت هاى مؤسسه، چه در حوزه مكتوب 
و چه در حوزه آنالين، از برنامه هاى مهمى است 

كه با جديت دنبال مى شود. 
شمســايى يادآور شد: مؤسسه قدس در راستاى 
ترويــج فرهنگ رضوى و تقويت جبهه فرهنگى 
رسانه اى انقالب اســالمى، تربيت خبرنگاران و 
روزنامه نگاران متعهد را در دســتور كار خود قرار 
داده اســت و امروز «باشــگاه رســانه هشت» با 
سرفصل هاى آموزشى ويژه و اختصاصى كار خود 
را آغاز مى كند. مدير مسئول روزنامه قدس ادامه 
داد: همچنين كتابخانه و مركز اســناد تخصصى 
رسانه در ســاختمان روزنامه قدس، با مشاركت 
و همراهى صميمانه سازمان كتابخانه ها و مركز 
اســناد آســتان قدس رضوى، در فضايى بالغ بر 
500 مترمربع امروز افتتاح شــد تا ميزبان كليه 
عالقه مندان و فعاالن رسانه استان و كشور باشد.

وى اظهــار اميدوارى كرد: بــا افتتاح پروژه هاى 
فرهنگى و مطبوعاتــى، دوره جديدى از فعاليت 

رسانه اى رضوى آغاز شود.
شمسايى با ايجاد انسجام سازمانى و بسيج امكانات 
و تربيت نيروى انسانى متعهد و حرفه اى، رسيدن 
به «رسانه جامع رضوى» را به عنوان چشم اندازى 
مهم در رأس برنامه هاى مؤسســه قدس دانست 
و گفت: اين مجموعه رســانه اى دركنار معرفى 
تالش هاى صورت گرفته در آستان قدس رضوى 
و بازتاب واقعى تالش هــا و خدمات در خدمت 
فرهنگسازى براى رفع محروميت در كشورمان 
والمســلمين  مى كند.حجه االســالم  حركــت 
سيدابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس رضوى 
در حاشيه اين مراسم، كتابخانه تخصصى رسانه و 

سامانه باشگاه روزنامه نگاران را افتتاح كرد. 
در اين مراسم از سه روزنامه نگار جريان ساز روزنامه 
قدس، آرش خليل خانه، مهناز خجسته نياز و زهرا 

طوسى رنگ آميز تجليل شد.

آنچه مى خوانيد

كتابخانه و مركز اســناد تخصصى 
رســانه در ســاختمان روزنامــه 
قدس، بــا مشــاركت و همراهى 
صميمانــه ســازمان كتابخانه ها و 
مركز اسناد آستان قدس رضوى، 
در فضايى بالغ بر 500 مترمربع 

افتتاح شد

يى
ضا

ى ر
 عل

مد
مح

س: 
عك

گرايى و 
حركت ازسوى مفاهيم ذهنى و انتزاعيات 
به سوى مفاهيم عينى و محسوس را بايد 
از بزرگ ترين دســتاوردهاى شعر معاصر 
دانســت؛ دســتاوردى كه نيما يوشيج 
براى حصول آن زحمت بســيار كشيد و 
پس از او پيروان راســتينش نيز درجهت 
تشريح آرا و عقايد او در زمينه  ذهنيت و 
عينيت، بسيار تالش كردند. اّما آيا امروزه، 
با گذشت چندين دهه از تالش هاى نيما و 



یکشنبه 22    مرداد  1396
11 20 ذی القعده1438 13  آگوست 2017  سال سی ام  شماره 8471 

هــنر

فارس: مجید مظفری 
گفت: با توجه به اینکه 
آخرین فیلم سینمایی 
که در آن بازی داشتم 
یک اثر کمدی است، 
اما در فیلمی که جلف 
پیدا  باشــد حضــور 

نخواهم کرد چــرا که برخی موارد که در فیلم های 
کمدی شــاهدیم در شأن سینما و ادبیات نمایشی  
ما نیست. مظفری ادامه داد: کمدی این نیست که 
فقط ملت بخندند و درنهایت هم ســالن سینما را 
ترک کنند و بروند. در ذات کمدی انتقادهای جدی 
نیز وجود دارد ذاتاً هنر معترض نیزمی تواند باشد که 
یکی از راه های بیانش کمدی است به همین دلیل 
فکر می  کنم نباید تنها به دلیل خنداندن مخاطب 
دســت به هر کاری زد. هر حرف و حرکتی را نباید 

صرف خندیدن انجام داد.

درآثارجلفبازینمیکنم
غفاری  رزیتـا  میزان: 
در حالــی با ســریال 
»هاتف« در ماه محرم 
باز  بازیگری  به عرصه 
می گردد که از طراحی 
عروســک های جدید 
»ماماهوت«  مجموعه 

خبر داد. این بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر گفت: 
سریال »هاتف« مجموعه ای با آبرو است که زیر نظر 

سیمافیلم و برای شبکه یک سیما تولید می شود.
بازیگر تصریح کرد: چند ماهی از آغاز تصویربرداری 
ســریال می گذرد و حدود 40 تــا 50 درصد از کار 
ضبط شــده اســت. لوکیشــن های این مجموعه 
تلویزیونــی در تهران و خارج از ایران اســت اما من 
در بخش های خارج از کشور حضور ندارم.  نقشم در 
سریال »هاتف« از نظر مثبت بودن شخصیت، تفاوتی 

با سایر نقش هایی که تاکنون ایفا کرده ام ندارد.

رزیتاغفاریبازمیگردد
کامبیــز  ایســنا: 
معتقد  روشــن روان 
انتظامی  مجید  است: 
ماندگار  چهره های   از 
فیلم های  موســیقی 
ســینمای ایــران به 
حســاب می آید. این  

آهنگ ســاز افزود: مجید انتظامی  بیشــترین آثار 
ماندگار را در زمینه موســیقی فیلم برای سینمای 
ایران ســاخته و یکی از چهره های برجسته  کشور 
ماســت و همه به وجودش می بالیم.جدای از اینکه 
مجید انتظامی  آهنگ ســاز پرکار، خوش سلیقه و 
تأثیرگذاری است، ســاخته های بسیار ارزشمندی 
در زمینــه دفاع مقــدس دارد و به طور قطع یکی 
از چهره های اساســی و ماندگار موسیقی فیلم های 
سینمای ایران به حســاب می آید. همچنین  آثار 

دراماتیکی هم خلق کرده است.

بیشترینماندگارهایموسیقیفیلم
مهر: طراح و کارگردان 
موســیقی- نمایــش 
دربــاره  »زنمــرد« 
اثر  این  ویژگی هــای 
ســخن گفت و عنوان 
کرد در ایــن پروژه از 
تکنولــوژی مجــازی 

تازه ای استفاده شده است. کامران رسول زاده گفت: 
موســیقی - نمایش »زنمرد« قرار اســت ۲۳ و ۲4 
مردادمــاه در تاالر وحدت اجرا شــود که این پروژه 
به نویســندگی و کارگردانی من و دراماتورژی علی 
شمس به صحنه می رود. وی درباره ویژگی های این 
اجرا توضیح داد: بخشــی از این پروژه تئاتر و بخش 
دیگری از آن موســیقی است که به ضرورت متن به 
هم پیوند خورده اند و با حضور ارکستر ملی ایران به 
رهبری فریدون شهبازیان به صحنه می رود و خواننده 

قطعات نیز خودم هستم. 

»زنمرد«درراهتاالروحدت

چهره - خبر

تسنیم: مســتند »جنگ، دوربین، من« روایتی از یکی از صحنه های رویارویی با 
مسلحین داعش است، ماجرایی که با حضور و نبوغ تیم رسانه ای لشکر فاطمیون، 
تماماً از خط مقدم معرکه به تصویر کشیده می شود. در مراسم رونمایی از این مستند 
به کارگردانی ساســان فالح فر، محسن اسالم زاده مستندساز مقاومت گفت: چند 
سال قبل برای ما آرزو بود که در یک صحنه عملیات حضور داشته باشیم و مستند 
بسازیم. تعداد کمی از بچه ها هم در خط اول توانستند حضور داشته باشند و بسازند. 
اما فاطمیون حساسیت های بیشتری داشــت. باالخره برای رزمندگان افغانستانی 
کالس آموزشــی گذاشته شــد تا تصویربرداری کنند. آموزش های سختی برگزار 
شــد. اول از کلیپ شروع شــد اما االن آنقدر حرفه ای شدند که از صفر تا صد یک 
عملیات را فیلمبرداری می کنند و دنبال روایت می گردند.  فالح فر کارگردان گفت: 
امروز مدافعان حرم رســانه ای در منطقه اند و از آخرین لحظــات افول داعش و از 
آخرین نفس های آن فیلمبرداری می کنند. اصل و مغز کار را خود بچه های رسانه ای 

فاطمیون انجام می دهند، ما فقط به صورت کلی کار را شکل می دهیم.

سینما

دوربین سالح جدید 
رزمنده »فاطمیون« است

فارس: اختتامیه تئاتر ســوره مزین به تقدیر از چندتن از شــهدا شد و چند تن از 
برگزیدگان نیز جوایزشان را به شهدایی از جمله شهید محسن حججی تقدیم کردند.
یکی از نکات جالب این مراســم ســخنرانی برخی از حضار از جمله بازیگر نوجوان 
ملیکا البرزی بود که با قد و قواره کوچک با لباس مدرسه پشت تریبون قرار گرفت 
و خیلــی ادبی صحبت کرد و برای همه تئاتری ها آرزوی جیب پر پول و کار خوب 

و سالمتی کرد.
در زمان اعالم برگزیدگان رسول هنرمند یکی از برگزیدگان این دوره جشنواره جایزه 

خود را به فرزند شهید حججی تقدیم کرد.
تاجبخش فناییان پیشکســوت تئاتر هم در این برنامه تقدیر شــد و پس از پخش 
کلیپش پشت تریبون قرار گرفت و گفت که خوشحال است این مراسم با یاد شهید 
حججی آغاز شده است. وی گفت:خوب است که از قدرشناسی هم ما قدرشناسی 
کنیم. آینده تئاتر را با شــکوه، ســالم و خوب به مدد استعدادهای جوان و عشق و 

عالقه آنها می بینم.

تئاتر

تقدیم جایزه جشنواره 
به فرزند شهید حججی 

سیدحسن یوسفیـ  کارگردانـ  از مستند »نواب« می گوید

زدودن غبـــار 
از چهره شهیــد نواب صفوی

 هنر/ تکتم بهاردوست  مستند »نواب« به 
کارگردانی سیدحسن یوسفی، نویسندگی سعید 
زاهدی و محمدتقی حاجی موسی و تهیه کنندگی 
مهدی مطهر در خانه مســتند انقالب اسالمی 
تولید شده است که به زودی از شبکه های سیما 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
یوسفی مستندســاز جوانی اســت که تاکنون 
مستندهایی چون »مهاجر« درمورد یک جانباز 
افغانستانی که در جنگ ایران و عراق شیمیایی 
شد، مستند »اکســیژن« درخصوص طبیعت و 
جنگل و از بین رفتن درختان و دو مستند کوتاه 
دیگر به نام »روباه صحرا« و »هیچ ســالحی بد 
نیست« درمورد مذاکرات عراق و ژاپن با آمریکا 
و... را در کارنامه کاری خود دارد. به انگیزه ساخت 
این مســتند با وی به گفت و گو نشســته ایم که 

می خوانید:
 

  از چگونگی شــکل گیری مستند نواب 
بگویید

  سال 94 می خواســتم فیلمی درمورد ترورهای 
ناکام محمدرضاشاه و شهید شمس آبادی بسازم 
که در مرحله تحقیق به ترورهای فداییان اسالم 
برخورد کردم که ســبک و دلیــل این ترور ها و 
البتــه به قول فداییان، اعدام هــای انقالبی برایم 
بســیار جالب بود و بیشتر از آن شخصیت نواب 
صفوی که من را قلقلک داد تا به آن طرف برم و 
پروژه ترور شاه را برای مدتی کنار بگذارم و به این 

موضوع بپردازم.

  هدف از ساخت این مستند چیست؟
  قطعاً نواب صفوی و فداییان اســالم بین برخی 
از مردم ناشــناخته و بین بعضی دیگر به عنوان 
تندروهای اسالمی شناخته می شوند. هدف من 
از تولید این مســتند این بود تا دالیل اعدام های 
انقالبی که درطول ۱0 ســال 5 مــورد بوده را 
به صورت صریــح بیان کنم و هدف نــواب را از 

به وجود آوردن گروهی به نام فداییان اســالم و 
تأثیرش درطول این مدت، به تصویر بکشم. نتیجه 
کار،   این مســتند شــد که به صورت مصاحبه و 

استفاده از گفتار متن روایت می شود.

  از چه منابع تاریخی و مســتندی برای 
روایت و به تصویر کشــیدن مبارزات نواب 

صفوی استفاده کرده اید؟
  مصاحبه هایی که در فیلم نواب گرفته شده، تماماً 
از کسانی است که در آن تاریخ در فداییان حضور 
داشته و درکنار نواب صفوی بوده اند، یعنی درواقع 
تمام مواردی را که در این مســتند به آن اشاره 
می کنند، همه برگرفته از دیده هایشــان است و 
این خودش بزرگ ترین سند محسوب می شود. 
حتی ما ســعی کرده ایم که در گفتار متن فیلم 
هم تا جایی که ممکن اســت از اسناد و نامه ها و 
عکس های مختلفی که از فداییان و نواب وجود 

دارد استفاده شود.
 

 این مســتند با چه ویژگی هایی ساخته 
شده است و شــما در مستند نواب به چه 

مواردی توجه داشته اید؟
 متأسفانه تاکنون هیچ مســتندی درمورد نواب 
ساخته نشده اســت، البته به غیر از یک مستند 
سه قسمتی کوتاه که سال ها پیش ساخته شده 
بود و به نظرم اصالً در آن مستند نواب و مبارزاتش 
را نتوانسته بودند درست به مخاطب معرفی کنند 

و بشناسانند.
البته هرســال همزمان با شــهادت ایشان شاید 
اشاراتی در چند مورد از برنامه های تلویزیونی به 
این قضیه بشود، ولی ما در این مستند با این که 
در یک زمان 55 دقیقه ای ساخته شده و به نظرم 
خیلی کم است، سعی کردیم تا جایی که می توانیم 
حق مطلــب را ادا کنیم و به مجهوالت آن دوره 
بپردازیم که شاخص ترینش ترور احمد کسروی و 
رزم آرا و نقش مهم نواب و فداییان در ملی شدن 

صنعت نفت بوده است.

با  همیشه  تاریخی سیاسی    مستند های 
موانع و مشکالتی برسر راهشان ساخته و 
تهیه می شوند. برای ساخت این مستند با 

چه موانع و مشکالتی مواجه بودید؟
  همین طور است. مهم ترین مشکل به دست آوردن 
سند و تصاویر آرشیوی است و اگر مثل فیلم نواب 
قرار باشد از مصاحبه با شخصیت های اورژینال و 
دست اول هم استفاده کنیم که دیگر بدتر، چون 
برخی از این ها به خاطر کهولت سن و ناتوانی حتی 
راضی به گفت و گو نمی شوند، چون فکر می کنند 
ممکن است مواردی را در تاریخ اشتباه یا جابه جا 

بیان کنند و مشکل درست شود.

  شــهید نواب صفوی در تاریخ معاصر 
جریان ســاز بود. چرا تاکنون کمتر از این 
شخصیت گفته شده است؟ چرا در سینما 
در این خصوص این قدر کم کاری شده است؟

  ما شــخصیت های زیادی داریم کــه در انقالب 
تأثیرگذار بوده اند، اما متأســفانه در حق شــان 

اجحاف شده است، کما این که من فکر می کنم 
حداقل درخصوص این شخصیت، فیلم ساز ها اول 
به خاطر رادیکال بودن شخصیت نواب)البته ازنظر 
آن ها( و بعد به خاطر این که مستند ساختن برای 
آن برهه از زمان، مشکالت و مسائلی دارد چون 
کم بودن تصاویر آرشیوی و نبودن فیلم و صدایی 
درمورد شهید نواب، تمایلی به خطر کردن ندارند.

  چرا قالب مســتند را برای گفتن از این 
شهید انتخاب کردید؟

  شاید چون اصالً کار ساخت مستند همین است. 

دیگر این کــه فکر می کنم برای مــواردی مثل 
شــهید نواب و امثال آن به خاطر همان تفکرات 
و تبلیغاتی که علیه شــان شده است؛ فیلمی جز 
مستند جوابگو نیست، چون اصالً رسالت مستند 
حرف زدن و ادعا همراه با ســند و مدرک است. 
ولی در فیلم داستانی نمی توان این ادعا را داشت.

  چه مدت زمانی صرف پژوهش و ساخت 
این مستند شده است؟

  تقریباً یک ســال برای پژوهش و شش ماه برای 
تولید صرف شد.

گفت وگو

گفت وگو با بازیگر نمایش جای خالی ما
نمایشی با درونمایه متفاوت اقتصادی

 هنر/ محمدعلی میرزایی   نمایش »جاي خالي ما« به نویســندگي 
نفیسه بیدي و راحله قبادي و کارگرداني رضا راد از 8 مرداد ماه در سالن 
اصلي تاالر محراب به روي صحنه رفته است و قرار است به مدت دو روز هم 

در محوطه میدان امام حسین)ع( اجرا شود.

نمایش »جای خالی ما« حکایت آدم هایی  است که در زندگی روزمره خود 
دچار چالش هایی شده اند و این مسئله نتیجه فراز و فرودهای فرهنگی و 

اقتصادی در چند دهه اخیر است.
روزگار افرادی با موقعیت ها و سوابق اقتصادی و اجتماعی درخشان که به 
واسطه تصمیم های ما از جایگاه خود تنزل کرده و آسیب های آن متوجه 
همه شده و نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت. در حقیقت این نمایش 

به شکلی انتقاد از وضعیت اجتماعی و فرهنگی را مدنظر دارد.
ایــن نمایش، دورنمایه ای اقتصادي دارد و شــاید براي اولین بار باشــد 
که در یک نمایش این گونه به یک معضل اقتصادي پرداخته می شــود. 
این نمایش، حکایت انســان هایی  است که در زندگی روزمره خود دچار 
چالش هایی شــده اند و این مســئله نتیجه فراز و فرودهای فرهنگی و 
اقتصادی در چنددهه اخیر اســت؛ روزگار افرادی با موقعیت ها و سوابق 
اقتصادی و اجتماعی درخشان که به واسطه تصمیم های ما از جایگاه خود 
تنزل کرده و آسیب های آن متوجه همه شده است و نمی توان بی تفاوت 
از کنار آن ها گذشت. از همین رو با حسین میرزاییان بازیگر این نمایش 
که خود از اهالی سینما، تئاتر و تلویزیون است، گفت وگوي کوتاهي انجام 

دادیم که از نظرتان مي گذرد:

  با توجه به این که شــما کمتر کارهایی بــا این موضوع را کار 
کرده اید، چطور شد که در این نمایش حضور پیدا کردید؟

هنر تئاتر، هنر انعکاس اتفاقات و حوادث است و خود ما هم در این جامعه 
زندگی می کنیم. اگر بخواهیم جنبه اجتماعی را در هنر تئاتر لحاظ کنیم، 
باید انتقاد از شرایط اجتماعی را وارد این هنر کنیم. در این نمایش، نگاه 
سیاسی وجود ندارد، بلکه نگاهی انتقادی وجود دارد. حرف ما این است 
که اگر مفاسد اقتصادی وجود دارد، باید به آن پرداخت و در این خصوص 
انتقاد و شفاف ســازی کرد. باید درباره مفاسد اقتصادی حرف زده شود و 
تئاتر به این دلیل که مستقیم با تماشاگر در ارتباط است می تواند بهترین 

رسانه در این خصوص باشد.

   در رابطه با نقش و کاراکتری که در این نمایش ایفا می کنید به 
ما بگویید.

نقش من، نقش یک دستفروش است که قبالً خودش یک آدم مهم بوده 
اســت. او قبالً یک تولیدکننده بوده که از راه خیاطی ارتزاق می کرده، اما 
به واسطه این که اجناس خارجی وارد کشور شده، کارش از رونق افتاده و 
مجبور شده به دستفروشی روی بیاورد. اگر شما امروز با دستفروشان معابر 
هم کالم شوید و از آن ها سؤال کنید، متوجه خواهید شد که در یک حرفه 
ماهر هستند و به واسطه اتفاقاتی که رخ داده، به دستفروشی روی آورده اند 

تا بتوانند از این راه ارتزاق کنند.

   این نمایش شاید اولین اثری باشد که به صورت جدی به مفاسد 
اقتصادی در این زمینه می پردازد. بازخورد و استقبال را بین آحاد 

جامعه، هنرمندان و مسئوالن و اهالی رسانه چطور دیدید؟
من در بین تماشاگران، مسئولی ندیدم و از بعضی از هنرمندان هم دعوت 
کردیم که آن ها هم نمایش را دیدند و بازخوردها متفاوت بود. متاسفانه 
در حال حاضر نمی دانم که به چه سمتی می رویم. ما انتقاد می کنیم، اما 
هرکســی با دیدگاه سیاسی خود این نقد را تعبیر می کند و این مسئله 
هیــچ ارتباطی به نقد ندارد. ضمن این که وقتی موضوع اقتصاد مقاومتی 
پیش می آید، هرکسی که وارد این مقوله می شود، با دیدگاه سیاسی خود 
با مســئله مواجه می شود. اما مخاطبان، ازنظر فنی کار را دوست دارند و 
محتوای نمایش را با هر دیدگاهی به آن نگاه می کنند، ازنظر بنده چندان 

مهم نیست، چون ما در حد بضاعت به این موضوع اشاره داشتیم.

آنچه می خوانید

مصاحبه هایی کــه در فیلم نواب 
گرفته شده، تماماً از کسانی است 
که در آن تاریخ در فداییان حضور 
داشــته و درکنــار نــواب صفوی 
بوده انــد، یعنــی درواقــع تمــام 
مواردی را که در این مســتند به 
آن اشاره می کنند، همه برگرفته 
از دیده هایشــان اســت و ایــن 
خودش بزرگ ترین سند محسوب 

می شود
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خط هشدار

اصالحيه

هشدار درباره كالهبردارى در بيمارستان ها
مديركل دفتر نظارت وزارت بهداشت: اخيرا برخى افراد شياد و سودجو با 
سوءاستفاده از شرايط روحى بيمار، طى تماس هاى تلفنى يا ارتباط حضورى و 
مجازى با بيماران و به نام وزارت بهداشــت، بيمه، بيمارستان يا پزشك معالج، 
اقدام به كالهبردارى و درخواســت وجه از بيمار يا همراهان وى تحت عناوين 
مختلف از جمله تامين دارو، كيسه خون، ملزومات پزشكى، هماهنگى پذيرش، 

ويزيت پزشك، مشاوره و... مى كنند.
بنابراين به اطالع عموم مى رسانيم كه پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق 
بيمارستان و بدون دريافت رسيد معتبر، با هر عنوانى ممنوع بوده و فاقد وجاهت 

قانونى است.

امنيت را در فضاى مجازى باال ببريد...
1.بر روى گوشــى يا كامپيوترى كه با آن وارد فضاى مجازى مى شــويد آنتى 
ويروس فوق العاده قوى بريزيد و اين آنتى ويروس بايد هر سرى كه آپديت آن 

مى آيد به روز رسانى كنيد. 
2. اگر مى خواهيد در وب سايت ها رمزتان را تغيير دهيد حداقل ده كاراكتر باشد 

و از حروف كوچك و بزرگ و اعداد به صورت تركيبى استفاده كنيد. 
3. اگر از كارت بانكى براى خريد اســتفاده مى كنيد دو هفته يك بار رمزتان را 

عوض كنيد و هر روز صورت حسابتان را كنترل كنيد. 
4. اگر فرزندتان در منزل از اينترنت استفاده مى كند به راحتى با نرم افزار كنترل 

والدين مى توانيد او را كنترل كنيد. 
5. به روى گوشيتان رمز بگذاريد و طورى تنظيم كنيد كه وقتى با آن كار نداريد 

به طور خودكار قفل شود. 
6. مراقب ايميل هاى فيشينگ باشيد و هر ايميلى را باز نكنيد، زيرا اطالعات و 

هويت شما به سادگى سرقت مى شود. 
7. در شــبكه هاى اجتماعى حسابتان را محدود و به گونه اى تنظيم كنيد كه 

شخصى غير از شما وارد حساب كاربريتان نشود. 

در گزارش «الغرى تضمينى به شــرط اعتياد» كه درروز پنجشنبه 96/5/19 
درصفحه 12منتشر شد عنوان رئيس اتحاديه آرايشگاه  هاى زنانه خانم حسنى 

صحيح مى باشد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

حمله موش به اتاق نوزاد 
در بيمارستان اهواز

 خــط قرمز: گريه هــاى نــوزاد در بيمارســتان امام 
خمينى(ره) اهواز مادر را به اتاق او كشــاند و با صحنه 
دلخراشــى روبه رو كرد.  دكتر كامبيز معصومى، رئيس 
بيمارستان امام خمينى(ره) اهواز دراين خصوص گفت: 
پرستاران بخش زنان بيمارستان صبح روز 16 مرداد به 
دنبال صداى گريه نوزاد و سر و صداى مادر به اتاق نوزاد 
تازه متولد شده مراجعه كرده و با صحنه خراشيدگى در 

سمت چپ صورت نوزاد مواجه شدند.
مادر نيز ادعا كرده زمانى كه صداى گريه بچه را شنيدم 
با روشن كردن چراغ، خراش هايى را در صورتش مشاهده 
كردم اما اثرى از جانورى نبود. روز بعد مشاوره عفونى نيز 

بر روى نوزاد انجام كه احتمال گزيدگى بعيد اعالم شد.
مسئوالن بيمارستان روش درمان را با احتمال گزيدگى 
توسط موش دنبال كردند و اقدامات الزم از جمله زدن 
واكسن و ضدعفونى را انجام دادند. نوزاد 24 ساعت بعد 

مرخص شد اما همچنان تحت كنترل است.

مرگ زن و شوهر موتورسوار 
در تصادف گاليكش  

خط قرمز: سانحه رانندگى در مسير جاده بين المللى 
تهران - مشــهد، حد فاصل روستاى تراجيق تا پاسنگ 
پايين در محدوده اين شهرســتان، جان 2 سرنشــين 
موتورســيكلت را گرفت.  ســرگرد على تجرى ، رئيس 
پليس گاليكش دراين خصوص گفت: در اين حادثه كه 
ساعت21 و 15 دقيقه جمعه شب رخ داد، براثر برخورد 
موتورســيكلت با گاردريل كنار جاده، راكب و سرنشين 
موتورســيكلت كه زن و شــوهر بودند، به وسط جاده 
پرت شدند.  وى ادامه داد: اين حادثه، منجر به برخورد 
خودروهاى عبورى با دو سرنشين موتورسيكلت و مرگ 
آنان شــد.  وى گفت: اجساد غالم حصارنوى و سكينه 
رضاپور به بيمارســتان مينودشت انتقال يافت.  سروان 
على فرامرزى فرمانده پليس راه تنگراه نيز علت حادثه را 

عدم توجه به جلو راكب موتورسيكلت اعالم كرد.

كشف جسد دختر 2 ساله 
در چاه فاضالب 

خط قرمز: جسد دختربچه 2 ساله اهل شهر «دارخوين» 
كه روزچهارشــنبه به طور مرموزى گم شــده بود پس 
ازجست و جوهاى فراوان توسط اهالى محل در چاه توالت 
پيدا شد.  ناصرى نژاد نماينده مردم شهرستان شادگان 
درمجلس شوراى اسالمى دراين باره گفت: متأسفانه از 
روز چهارشنبه دختربچه اى دوساله به نام الهه در منطقه 
دارخوين شــادگان در استان خوزستان مفقود شده بود 
كه در عيــن ناباورى يك روز بعد جســدش درجريان 
جســت و جوهاى اهالى و امدادگــران در چاه فاضالب 
پيدا شد. بررسى هاى مقدماتى نشان مى دهد دختربچه 
معصــوم هنگام بازى در چــاه فاضالبى كه درپوش هم 

نداشته سقوط كرده و در فاضالب غرق شده است

خط قرمز: پسرى كه مدعى اســت در دوران راهنمايى 
مورد آزار و اذيت هم خوابگاهى خود قرار گرفته اســت، 
نقشــه انتقام جويانه اى كشــيد، او عامل آزار را در كارگاه 
گچبرى اش به قتل رســاند. او تصاوير جسد را براى يكى 
از دوســتانش در تلگرام فرستاد و نوشت: «براى هميشه 
خداحافظ...» پرونده او بزودى در دادگاه كيفرى اســتان 

تهران رسيدگى مى شود. 
27 شــهريور 95، جسد پســرى 20 ســاله در يكى از 

كارگاه هاى گچبرى در شرق تهران كشف شد.
سعيد با اصابت جسم سخت به سرش دچار جراحت شديد 
شــده و جان خود را از دســت داده بود. بررسى ها نشان 
مى داد فردى ناشناس با تلفن همراهش تماس گرفته و با 
جا زدن خود به عنوان يكى از دوستان قديمى اش، او را به 

قتلگاه كشانده است.
20 روز بعد از حادثه، پســرى 18 ســاله به نام رحيم با 
مراجعه به يكى از كالنترى هاى پايتخت خود را قاتل سعيد 
معرفى كرد و گفت: «در دوران راهنمايى در خوابگاه زندگى 

مى كردم. سعيد دو سال از من بزرگ تر بود، اما در خوابگاه 
مــا مى خوابيد. او از نظر هيكلى قوى تر از من بود و مدتى 
كه گذشت، مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و با گفتن ماجرا 

به بقيه بچه ها، آبرويم را برد. 
پنج ســال بعد، در يك كارگاه گچبرى در شــرق تهران 
مشغول كار شدم، اما اين موضوع هميشه آزارم مى داد. با 
استفاده از دوستان مشترك، شماره سعيد را گير آوردم و 
با او تماس گرفتم. خودم را يكى از دوستان قديمى اش جا 

زدم و در كارگاه قرار گذاشتم.»
متهم افزود: «روز حادثه، ســعيد به كارگاهم آمد. گفتم 
مى خواهم انتقام بگيرم. تا اين حرف را زدم، شــوكه شد. 
از جا پريد و يك چاقو از روى ميز برداشت و حمله ور شد. 
من هم با يك ميله آهنى به سرش زدم. وقتى روى زمين 
افتاد. فكر نمى كردم فوت كند براى همين سريع كارگاه 

را ترك كردم. 
چند متر دور شده بودم كه ديدم تلفن همراهم در محل 
افتاده است. برگشتم آن را بردارم، ديدم سعيد هنوز روى 

زمين افتاده و ناله مى كند. با تلفن همراهم دو عكس از او 
گرفتم و در تلگرام براى يكى از دوستانم فرستادم. زيرش 
هم نوشــتم: «ســالم... داداش براى هميشه خداحافظ... 
مى خواهم به آرزوهايم برســم...» بعد از آن به همدان فرار 
كردم، اما وقتى فهميدم سعيد فوت كرده، خودم را معرفى 

كردم. من اصال قصد قتل نداشتم.»
با ثبت اين اعترافات، كيفرخواست پرونده صادر شد و براى 
رسيدگى در اختيار دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت. 
جلسه دادگاه بزودى برگزار مى شود تا ادعاى متهم درباره 
آزار و اذيت مقتول از ســوى قضات جنايى مورد بررسى 

قرار گيرد.

انتقام مرگبار از هم خوابگاهى دوران مدرسه 

خط قرمز: مرد راننده كه براى اخاذى 300 ميليونى 23 
روز در چاهى در اطراف دماوند زندانى بود، با دستگيرى 

آدم ربايان از مرگ نجات يافت. 
مرد جوان كه راننده تاكســى اينترنتى بود، اوايل خرداد 
امســال زمانى كه چهار مرد افغان را به عنوان مســافر 
دربســتى حوالى ميدان هفتم تير تهران سوار كرده بود 
تا به خارج از تهران منتقل كند ربوده شــد. آدم رباها در 
تمــاس با خانواده اش براى آزادى او 300 ميليون تومان 
درخواســت كردند كه در اخاذى ناكام ماندند. متهمان 
با دستور قاضى مرشدلو، بازپرس دادسراى تهران تحت 
تعقيب پليس قرار گرفتند و سه نفر از آن ها در عمليات 
ماموران اداره يازدهم پليس آگاهى تهران بازداشت شدند. 
اين در حالى بود كه گــروگان جوان نيز كه 23 روز در 
چاهى اطراف تهران توسط آدم رباها زندانى بود و با مرگ 

دست و پنجه نرم مى كرد، نجات يافت.
با گذشت دو ماه از اين ماجرا، مرد ربوده شده كه پس از 
بهبودى از بيمارستان مرخص شده بود، براى شكايت از 

متهمان به دادسرا مراجعه كرد.
گروگان نجات يافتــه به قاضى پرونده گفت: من كارگر 
ســاختمانى بودم. زمانى كه كار نبود با خودروى تيباى 
پدرزنم مســافر جابه جا مى كردم. ســوم خرداد امسال 
ســاعت 20 و 30 دقيقه هنگام بازگشــت به خانه در 
حوالــى ميدان هفتم تير، مردى به من نزديك شــد و 
خواست او را به اطراف تهران ببرم. چند دقيقه نگذشته 

بود كه سه نفر ديگر به او ملحق شدند. آن ها مى گفتند 
كارگران ساختمانى هستند. سه نفر صندلى عقب و نفر 
چهارم در صندلى جلو نشست و حركت كردم. قرار شد 
25هزارتومان براى كرايه دربستى پرداخت كنند. در ميانه 
راه يكى از آن ها از من خواست توقف كنم. بعد پياده شد 
و با ادعاى اين كه دنبال گاراژ محل كار دوســتش است، 
كمى اطراف را جست وجو كرد. وقتى به خودرو نزديك 
شد، دوستانش هم پياده شدند و به من حمله كردند. مرا 
كتك زدند و سرم را زير صندلى بردند. چاقو زير گلويم 
گذاشتند. آن ها تهديد مى كردند اگر سر و صدا كنم مرا 
خواهند كشــت. چشمانم را بستند و ده قرص را به زور 
به خوردم دادند كه حالم بد شــد. وى ادامه داد: كارت 
بانكى ام را برداشــتند. آن ها مرا روى زمين كشان كشان 
مى بردند. لباس هايم پاره و بدنم بشدت زخمى شده بود. 

دست و پايم را با زنجير بستند و مرا داخل چاه عميقى 
انداختند. به زور شماره  خانه مان را گرفتند و در تماس با 

خانواده ام 300ميليون تومان درخواست كردند.
وى گفت: آن ها براى اين كه خانواده ام ربوده شدن مرا باور 
كنند، مرا از طريق طناب از چاه باال مى كشيدند كه بدنم به 
ديواره چاه مى خورد و زخم هايم بيشتر مى شد. بعد صداى 
ناله هاى مرا براى خانواده ام پخش مى كردند. چندبار اين 
كار تكرار شد. در اين مدت مجبور بودم با آب كمى كه به 
من مى دادند سر كنم. در اين 23 روز، فقط شش كلوچه 
به عنوان غذا به من دادند. يكى از آدم رباها مى گفت مجبور 
شــده با متهمان همكارى كند و مى گفت سعى مى كند 
مرا فرارى دهد؛ اما همدستانش متوجه شده و او را تنبيه 
كردنــد. گروگان نجات يافته ادامه داد: مدام به من قرص 
مى دادند تا بخوابم. بدنم دچار عفونت شــديد شده بود. 
باورم نمى شــد بتوانم 23 روز با مرگ دست و پنجه نرم 
كنم و زنده بمانم. با دستگيرى متهمان، خانواده ام سراغ 
من آمده و نجاتم دادند. پيش از اين كه خانواده ام مرا پيدا 
كنند، مردى كه به نظر مى رســيد از همدستان آدم رباها 
بود، در تماس با خانواده ام ابتدا از آن ها خواسته بود براى 
پيدا كردن من به يك كارخانه و بعد به كوره پزخانه  هاى 
پاكدشت بروند كه آن ها هر جايى را كه آن مرد گفته بود، 
جست وجو كرده، اما ردى از من پيدا نكرده بودند. بعد از 
نجات تازه متوجه شدم، در چاهى در اطراف دماوند بوده ام.

تحقيقات براى دستگيرى عضو فرارى اين باند در پليس 
آگاهى تهران ادامه دارد.

23
روز در چاهى در اطراف دماوند زندانى بود، با دستگيرى 

مرد جوان كه راننده تاكســى اينترنتى بود، اوايل خرداد 
امســال زمانى كه چهار مرد افغان را به عنوان مســافر 
دربســتى حوالى ميدان هفتم تير تهران سوار كرده بود 
تا به خارج از تهران منتقل كند ربوده شــد. آدم رباها در 
 ميليون تومان 
درخواســت كردند كه در اخاذى ناكام ماندند. متهمان 
با دستور قاضى مرشدلو، بازپرس دادسراى تهران تحت 
بود كه سه نفر ديگر به او ملحق شدند. آن ها مى گفتند تعقيب پليس قرار گرفتند و سه نفر از آن ها در عمليات 

آگاهى تهران ادامه دارد.

23روز زندگى گروگان درچاه با 6 كلوچه 
پايان گروگانگيرى  300  ميليونى 4  خارجى با دستگيرى 3  متهم



خط بين الملل

مرگ دردناك و همزمان 60 كودك 
در بيمارستان 

خط قرمز: منابع بيمارستانى هند 
اعالم كردند براثر قطع اكســيژن 
در بيمارســتان دولتى «بابا رغوا» 
در ايالت اوتارپرادش در چند روز 
گذشته،60 كودك جان باختند. 

3 نفر ازاين كــودكان به دنبال 
اختالل در دستگاه هاى اكسيژن 
و افزايش عفونت هاى تنفســى 

جان خود را از دست دادند.
يوگى اديتيانات، سروزير ايالت اوتارپرادش به دنبال اين حادثه با حضور در اين 

بيمارستان دولتى وضعيت بيماران را بررسى كرد.
دولت محلى ايالت اوتارپرادش به دنبال اين حادثه كميته تحقيقى درخصوص 

علت وقوع اين حادثه تشكيل داده است.
براساس آمار سازمان ملل ازهر 21 كودك در هند يكى قبل از پنج سالگى جان 

خود را از دست مى دهد.

راز تلخ قتل دختر 11 ساله در جنگل 
خط قرمز: زن روانپريش كه پس 
از قتل فجيع دخترخردســالش، 
دو روز با پيكر فرزندش رانندگى 
هنگام  ســرانجام  بــود  كــرده 
تالش براى رهاكردن جســد در 
منطقه اى جنگلى، دستگير شد. 

به گــزارش پليــس نيويورك، 
اين زن 37 ســاله كــه «اريكا 
نيوزومه» نــام دارد پس از قتل 

وحشيانه دختر 11 ساله اش جسد را در خودرو اش قرار داد و از فلوريدا راهى 
نيويورك شد، اما او كه بشدت دچاربيخوابى شده بود دربين راه با حفاظ آهنى 

كناربزرگراه تصادف كرد و متوقف شد. 
زن جنايتكار كه مى دانست چاره اى جز درخواست از پليس و نيروهاى امدادى 
ندارد به همين خاطر سراسيمه جسد دخترش را كه درون چمدانى جاسازى 
كرده بود ازماشين خارج كرد و آن را به سمت جنگل كشاند اما همان موقع 
يك موتورسوار كه شــاهد اين صحنه مشكوك بود با پليس تماس گرفت و 

موضوع را خبرداد. 
دقايقى بعدهم مأموران گشــت خود را به آنجا رســانده و با جسد دخترك 
روبه روشدند. زن جنايتكار پس از اعتراف به قتل دخترش در بازداشت است و 

تحقيق از او كه بشدت روانپريش است ادامه دارد.

اقدام احمقانه و باورنكردنى يك مرد 
با دختر شش ماهه اش! 

خط قرمــز: يك پدر روســى 
در اقدامــى خطرنــاك و با انجام 
حركاتى آكروباتيك با دختر شش 
ماهه اش خود را در شــبكه هاى 

اجتماعى مطرح كرد. 
به نقــل از پايگاه اينترنتى ديلى 
ميل؛ بيشتر كودكان عالقه زيادى 
به بيرون بردن سر خود از پنجره 
خودروى در حال حركت دارند. 

اين در حالى اســت كه يك پدر روســى اين شرايط را خود براى دختر شش 
ماهه اش فراهم مى كند.

«رومن آر» يكى از اهالى شهر «زلنوگورسك» در سيبرى روسيه است. او در حالى 
كه بازوى خود را به دور شكم دختر شش ماهه اش حلقه كرده و او را بيرون از 
پنجره خودروى پرسرعت بى ام و نگه داشته، به حركت خود با سرعت باال ادامه 
مى دهد. او ويدئوى اين اقدام پرخطر را با عنوان «بدون صندلى» در شبكه هاى 

اجتماعى منتشر كرده است.
اين تنها شيرين كارى اين پدر بى رحم نيست. بر اساس تصاويرى كه در حساب 
كاربرى وى منتشر شده، او با ايستادن بر لبه بام پر از برف، كودك خود را از يك 

پا آويزان نگه داشته است.
عكس ها و فيلم هاى او در شبكه هاى اجتماعى باعث خشم بسيارى از فعاالن 
حقوق كودكان شــده به گونه اى كه برخى از آن ها با طرح شكايتى خواستار 

تحقيقات پليس درباره اقدامات اين پدر روس شده اند.
تصاوير منتشر شده در حساب كاربرى وى حاكى از آن است كه اين مرد روسى 

يكى از طرفداران حركات آكروباتيك افراطى و پرخطر است.

13

ساقى آپاچى سوار 
در محاصره پليس

خط قرمز: جوان موتورسوارى كه به اتهام خرده فروشى 
مواد مخدر در محدوده آب وبرق مشــهد، تحت تعقيب 
پليــس بود، در اقدام ضربتى و غافلگيرانه مأموران به دام 

افتاد.
جانشين فرمانده انتظامى مشهد در تشريح اين عمليات 
به خبرنگار ما گفت: برابر گزارش هاى مردمى به كالنترى 
هفت تير، مبنى بر فروش مــواد مخدر در اين محدوده 
توســط جوانى حدوداً 25 ساله كه با يك موتورسيكلت 
آپاچى مشــكى رنگ تردد مى كند، مأموران كالنترى به 

صورت نامحسوس محله آب و برق را تحت نظر گرفتند.
سرهنگ على اكبر حسين پور ادامه داد: پس از ساعت ها 
مراقبت، باالخره فرد مورد نظر وارد محله شد و مأموران او 
را تحت نظر قرار داده و پس از اطمينان از صحت موضوع 
تصميم به دستگيرى اش گرفتند؛ ولى متهم كه احساس 

خطر كرده بود، ناگهان اقدام به فرار كرد.
وى افزود: به دليل اينكه راه هاى فرار متهم قبالً توســط 
پليس شناســايى و مســدود شــده بود، متهم بناچار 
موتورســيكلت خود را رها كرده و با پاى پياده به فرارش 
ادامــه داد اما لحظاتى بعد كه خود را در محاصره پليس 
ديد، يك بســته را به داخل حياط يكى از منازل اطراف 

پرتاب كرد.
جانشين انتظامى مشهد گفت: مأموران پس از دستگيرى 
متهم، بالفاصله به اين منزل مراجعه و در بازرسى از داخل 
حياط مقاديرى از انواع مواد مخدر كه در بسته هاى متعدد 

كوچكى تقسيم شده بود، كشف و ضبط كردند.

جاعل معتاد به دام پليس افتاد
خط قرمز - مهــدى كاهانى مقدم: فرمانده انتظامى 
مشــهد از دستگيرى يك مجرم حرفه اى با كارت جعلى 
يكى از نهادهاى امنيتى و دو اسلحه قالبى و شكارى در 

اين شهر خبر داد. 
وى در تشريح چگونگى دستگيرى اين متهم گفت: اكيپ 
گشت كالنترى ســناباد در حين انجام وظيفه در حوزه 
استحفاظى خود، به يك خودروى شاسى بلند كه در كنار 

خيابان پارك شده بود، مشكوك شدند.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: با نزديك شدن مأموران به 
خودرو مشخص شد كه راننده جوان آن در حال استعمال 
ماده مخدر شيشه در داخل خودرو مى باشد. راننده وقتى 
متوجه حضور پليس شد، قصد فرار داشت كه با حركت 
ســريع و به موقع مأموران، خــودروى او متوقف و متهم 

دستگير شد.
 وى ادامه داد: در بازرســى از اين خودرو عالوه بر كشف 
مقدارى ماده مخدر شيشه و آالت و ادوات استعمال آن، 
يك قبضه سالح ســاچمه زن و يك كلت مشابه اسلحه 
واقعى، به همراه يك كارت شناسايى ويژه نهادهاى امنيتى 
كشف شد كه پس از استعالم از نهاد مربوطه مشخص شد 
كارت شناسايى فوق، جعلى بوده و متهم نيز داراى سابقه 

جعل اسناد مى باشد و به تازگى از زندان آزاد شده است.

دزد كابل را برق گرفت 
و تحويل پليس داد

ركنا: سارق سيم هاى 
برق هنگام سرقت در 
شهر زنجان دچار برق 

گرفتگى شديد شد. 
سرهنگ مختار شير 
محمــدى، رئيــس 
شهرســتان  پليس 
باره  درايــن  زنجان 
اظهار كــرد: در پى 
تمــاس مردمــى با 

مركز پليس 110 مبنى بر برق گرفتگى در شهر زنجان 
مأموران نيروى انتظامى به محل اعالمى اعزام و موضوع 
را مورد بررســى قــرار دادند. رئيس پليس شهرســتان 
زنجان خاطر نشــان كرد: با بررســى و تحقيقات انجام 
شده مشخص شد فردى به هويت معلوم كه قصد داشت 
سيم هاى برق را سرقت كند دچار برق گرفتگى و بيهوش 

شده است.
وى با اعالم اينكه متهم بالفاصله جهت مداوا به بيمارستان 
منتقل شد گفت: در بررسى محل يك عدد سيم چين و 

سيم برق بريده شده آويزان كشف شد. 
شــيرمحمدى اظهار كرد: اهالى اين محل در تحقيقات 
محلى به مأموران گفتند با شنيدن صداى جرقه تير برق 
به بيرون آمده و مش ــاهده كردند يك نفر كنار تير برق 
افتاده است و در كنار آن يك عدد سيم چين و سيم برق 

بريده شده آويزان است.
وى با بيان اينكه موضوع در حال رســيدگى است گفت: 
متأسفانه متهم قادر به تكلم نبوده و دچار سوختگى شديد 

شده است و اقدامات قانونى در حال انجام است.
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خط قرمز: عامل قتل در بيابان هاى حســن آباد تهران 

پس از يكســال دستگير و مدعى شــد به خاطر طلب 
1/5ميليون تومانى دست به جنايت زده است.

 22 شهريور سال گذشــته راننده يك دستگاه خودرو 

تريلر در جاده قديم قم - منطقه حســن آباد، در حين 

كنترل الســتيك هاى خودرو با جسد فردى حدودا 50 

ساله در كناره  جاده روبه رو مى شود كه بالفاصله موضوع 

را به مركز فوريت هاى پليسى 110 اطالع مى دهد.

با حضور مأموران كالنترى 176 حســن آباد در محل و 

انجام بررســى هاى اوليه مشخص شد كه متوفى بر اثر 

اصابت ضربات متعدد جســم تيز به ناحيه  قفسه سينه 

به قتل رسيده است. بالفاصله موضوع به قاضى كشيك 

دادگاه بخش فشافويه اعالم، پرونده مقدماتى با موضوع 

«قتل عمـــد» تشكيل و به دســتور رئيس شعبه 102 

دادگاه بخش فشافويه، پرونده براى رسيدگى در اختيار 

اداره دهــم ويژه قتل پليس آگاهى تهــران بزرگ قرار 
گرفت.

در ابتداى تحقيقات كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه در 

بازرسى اموال بدست آمده از مقتول هيچگونه مدارك 

شناسايى مبنى بر شناسايى هويت وى كشف نشده و 

جسد به صورت ناشناس به پزشكى قانونى منتقل شده 
است.

سرانجام پس از گذشت چند روز از زمان كشف جسد 

و با مراجعه اعضاى يك خانواده به كالنترى شــهريار 

و طرح شــكايت با موضوع فقدان فردى با مشخصات 

ظاهرى جســد كشــف شــده در منطقه حسن آباد، 

هويت جسد ناشناس به نام اسماعيل 45 ساله - تبعه 
افغانستان شناسايى شد.

در تحقيقات از اعضاى خانواده مقتول، كارآگاهان اطالع 

پيدا كردند كه مقتول در زمينه پيمانكارى ساختمان 

فعاليت داشته و از چندى پيش بواسطه اعتياد شديدى 

كــه به مصرف موادمخدر پيدا كرده دچار مشــكالت 

شديد مالى در زمينه كارى شده به گونه اى كه چندين 

نفر به عنوان طلبكار بار ها جهت وصول طلب خود به 

در خانه مقتول مراجعه و بعضا با وى مشــاجره لفظى 
داشته اند.

بــا بهره گيرى از تحقيقات ميدانى و اقدامات پليســى، 

كارآگاهــان اطالع پيدا كردند كــه مقتول آخرين بار با 

يكى از طلبكارانش به نام عبداهللا 36 ساله تبعه افغانستان 

مشــاهده شده اســت. در تحقيقات تكميلى محل كار 

عبداهللا در محدوده يــك كارگاه خريد و فروِش مصالح 

ســاختمانى در شهرستان شــهريار - منطقه وحيديه 

شناســايى، با مراجعه به اين محــل و انجام تحقيقات 

ميدانى، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه عبداهللا همزمان 

با قتل اسماعيل، از كشور خارج و به افغانستان متوارى 
شده است.

در اوايــل مرداد 96، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى 

اطالع پيدا كردند كه عبداهللا پس از گذشــت نزديك به 

يك سال به صورت غيرقانونى وارد ايران شده و در حال 

حاضر در شهرستان شهريار تردد دارد. بالفاصله اقدامات 

پليسى آغاز و سرانجام عبداهللا روز گذشته دستگير، به 

اداره دهــم ويژه قتل منتقل و در همان تحقيقات اوليه 

صراحتاً به ارتكاب جنايت اعتراف و انگيزه خود از جنايت 

را وصــول طلب يك ميليون و 500 هزار تومانى خود از 
مقتول عنوان داشت.

متهم در اعترافاتــش در خصوص نحوه ارتكاب جنايت 

بــه كارآگاهان گفت: من با مقتول كار مى كردم؛ آنزمان 

نيســان داشــتم و جابه جايى هاى مصالح ساختمانى 

مقتــول را برايش انجام مــى دادم تا اينكه ميزان بدهى 

او زياد شــد؛ من هميشــه به مقتول مى گفتم كه پول 

بدهد، اما او هربار مدعى مى شد كه پولش را از پيمانكار 

نگرفته، اما مى دانستم كه او پول مى گيرد و مواد مصرف 

مى كند؛ چند بار به در منزل مقتول رفتم و حتى اعضاى 

خانــواده اش نيز مرا ديدنــد. روز حادثه از طريق تماس 

تلفنى يكى از دوستان متوجه شدم كه اسماعيل مبلغ 

قابل توجهى پول گرفته است؛ بالفاصله به سراغش رفتم 

تا طلب خود را از او بگيرم؛ به او گفتم كه پولم را بده، اما 
او مجددا مدعى شد كه پولى ندارد.

زمانى كه اسماعيل اصرار مرا براى گرفتن پول ديد به 

من گفت: اگر پول مى خواهى بايد به حسن آباد برويم 

تا از كســى پول بگيرم؛ قبول كردم تا به همراه مقتول 

به حسن آباد برويم، اما زمانيكه به حسن آباد رسيديم، 

ناگهان مقتول ادعا كرد اصال تو طلبى از من ندارى! من 

كه عصبانى شده بودم با او به صورت لفظى درگير شدم 
كه او به من فحاشى كرد. 

ناگهان مقتول با چاقو ضامن دار به ســر و كتف من 

ضربه زد؛ من نيز از زير صندلى راننده يك چاقو بيرون 

كشيده و [چند ضربه] به قفسه سينه او زدم؛ مقتول از 

خودرو پياده شد و به كنار جاده رفت و بى حال شد؛ 

او را دنبال كردم؛ ناگهان برگشت؛ فكر كردم مى خواهد 

مــرا با چاقو بزند؛ او را هل دادم؛ مقتول [روى زمين] 

افتاد و من چند ضربه ديگر به قفســه سينه زده و از 
محل فرار كردم.

ســرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرايم 

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

با توجه به اعتراف صريح متهم، قرار بازداشــت موقت از 

سوى مقام قضايى صادر و متهم جهت انجام تحقيقات 

تكميلى در اختيار اداره دهــم ويژه قتل پليس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت.

قتل به خاطر بدهكارى يك و نيم ميليونى

خط قرمز: مرد جنايتكار كه با انگيزه ســرقت، خاله خود را 
به قتل رسانده بود با صرف نظر اولياى دم از شكايت خود از 
طناب دار فاصله گرفت و در نهايت به 13 سال حبس و 104 
ضربه شالق محكوم شد. همچنين او به دليل جنايت بر ميت 
خاله اش بايستى يك دهم ديه كامل را به كميته امداد امام 

خمينى(ره) بپردازد.
دوم آبان سال 91 مأموران كالنترى 111 هفت چنار از طريق 
مركز فوريت هاى پليسى 110 در جريان كشف جسد متعلق 
به پيرزنى 80 ســاله در خانه اى مسكونى در خيابان حسام 
الدين قرار گرفتند و به اين صورت بود كه رســيدگى به اين 
موضوع با گزارش همين موضوع آغاز شد. با حضور مأموران 
در محل و انجام بررسى هاى اوليه مشخص شد كه در ناحيه 
گردن جسد آثار ضرب و جرح وجود داشته و يك روسرى نيز 

به دور گردن وى پيچيده شده است.
با توجه به شواهد و داليل به دست آمده از محل كشف جسد 
كه نشان از ارتكاب جنايت داشت، بالفاصله بازپرس كشيك 

قتل پايتخت در جريان موضوع قرار گرفت.
پسر مقتول در اظهارات خود به بازپرس وقت كشيك عنوان 
داشــت: از ديروز مادرم پاسخگوى تماس هاى تلفنى من و 
ديگر فرزندانش نبــود و به همين علت تصميم گرفتم تا با 
مراجعه به خانه مادرم جوياى حال او شوم اما زمانيكه در خانه 
را باز كرده و وارد شــدم، ناگهان با جسد مادرم روبه رو شدم 

كه در اتاق پذيرايى و بر روى مبل افتاده بود.

كارآگاهان اداره دهم دريافتند كه كليه طال و جواهرات مقتول 
به سرقت رفته است. با شناسايى انگيزه جنايت و با توجه به 
ديگر شــواهد به دست آمده كه نشــان از ارتكاب جنايت از 
سوى شخص يا اشخاص آشنا داشت، كارآگاهان با تحقيقات 
از اعضاى خانواده مقتول و ديگر بستگان آن ها دريافتند كه 
خواهرزاده مقتول از حدود 6 ماه پيش بيكار شده و در حال 
حاضر نيز در وضعيت مناسب مالى قرار ندارد. به همين دليل 
اين معتاد 39 ساله را بازداشت كردند و در راستاى تحقيقات 
خود وى را دستگير و در نهايت با توجه به تكميل تحقيقات او 
را در اختيار زندان قرار دادند كه متهم در انتها با جلب رضايت 

اولياى دم موفق شد از مجازات قصاص رهايى يابد.
او كه براى آخرين محاكمه در نهايت به شعبه يازدهم دادگاه 
كيفرى يك اســتان تهران منتقل شده بود به قاضى پرونده 
چنين اظهار داشت: با توجه به نياز شديد مالى و بيكار شدنم، 
براى تهيه وجه نقد و براى سرقت، به خانه خاله ام رفتم. پس 
از نهار بود كه در يك فرصت مناســب ابتدا گلوى خاله ام را 
گرفته و او را خفه كردم و سپس روسرى وى را دور گردنش 
پيچيــده و گره زدم و براى اطمينــان از مرگش، با چاقوى 
داخل آشپزخانه نيز دو ضربه به گردنش زدم. بعد از اطمينان 
از مرگ خاله ام، شــش عدد النگوى داخل دست، دو رشته 
گردنبنــد و مبلغ 450 هزار تومان وجه نقد داخل كمدها را 
ســرقت كرده و پس از فروش طالها مقدارى از پول ها را به 
همسرم داده و خود نيز از تهران خارج شدم. پس از گذشت 

چند روز و در بازگشت به ورامين قصد فروش خانه ام را داشتم 
كه از سوى پليس دستگير شدم. حاال هم از اينكه پسرخاله ام 
رضايت داده است از او متشكرم و از شما قضات نيز تقاضاى 
تخفيــف در مجازاتم را دارم. من تمام زندگى ام را از دســت 
داده ام و قصد دارم پس از آزادى اشتباهات گذشته ام را جبران 
كنم. اى كاش كه هيچوقت با مواد مخدر و بخصوص شيشه 

آشنا نمى شدم. اين ماده آدم را بيرحم مى كند. 
در نهايت قضات وارد شــور شدند و براى متهم به اين صورت 
تصميم گيرى كردند: 10 سال حبس براى قتل و 3 سال حبس 
براى سرقت. 74 ضربه شالق براى سرقت. بازگرداندن اصل مال 
به خانواده مقتول و اولياى دم او. 30 ضربه شالق بابت جنايت 

بر ميت و پرداخت يك دهم ديه به اولياى دم مقتول.
در نهايت اين پرونده براى اجراى حكم صادره به شعبه اجراى 
احكام مربوطه در دادسراى جنايى تهران ناحيه 27 ارجاع شد.

كارآگاهان اداره دهم دريافتند كه كليه طال و جواهرات مقتول 
به سرقت رفته است. با شناسايى انگيزه جنايت و با توجه به 
ديگر شــواهد به دست آمده كه نشــان از ارتكاب جنايت از 
سوى شخص يا اشخاص آشنا داشت، كارآگاهان با تحقيقات 
از اعضاى خانواده مقتول و ديگر بستگان آن ها دريافتند كه 
 ماه پيش بيكار شده و در حال 
حاضر نيز در وضعيت مناسب مالى قرار ندارد. به همين دليل 
 ساله را بازداشت كردند و در راستاى تحقيقات 
خود وى را دستگير و در نهايت با توجه به تكميل تحقيقات او 

مجازات مرد معتادى كه خاله پيرش را كشت

خط قرمز: يك قاچاقچى در درگيرى مسلحانه با ماموران 
پليس سيستان و بلوچستان كشته شد. 

سرهنگ احمد طاهرى، جانشــين رئيس پليس استان 
سيستان و بلوچستان در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر در راســتاى مبارزه با 
قاچاقچيان و سوداگران مرگ با هماهنگى اطالعاتى پليس 
مواد مخدر استان، از قصد قاچاقچيان براى انتقال مقادير 
قابل توجهــى مواد مخدر از مرزهاى جنوب شــرقى به 

شهرستان ايرانشهر مطلع شدند.
اين مقام انتظامى افزود: پس از هفته ها تالش و اقدامات 

شبانه روزى، بامداد روزشنبه سه خودرو متعلق به اعضاى 
اين باند در محورهاى فرعى شهرستان شناسايى و به طور 

نامحسوس تحت كنترل قرار گرفتند.
اين مقام انتظامى تصريح كرد: قاچاقچيان مســلح پس 
از ورود به كمين يگان هــاى عملياتى پليس، به صورت 
مســلحانه با آن ها درگير شــدند و پس از يك ســاعت 
درگيرى مســلحانه، يك قاچاقچى به هالكت رســيد و 

ســوداگران مرگ كه توان مقابله با پليس را نداشــتند با 
به جا گذاشتن خودروها و سالح و مهمات خود از منطقه 

متوارى شدند.
طاهرى با اشــاره به پاكســازى منطقه درگيرى، گفت: 
مامــوران در بازرســى از خودروهــاى به جــا مانده از 
قاچاقچيان مقدار 305 كيلو و 400 گرم موادمخدر از نوع 

حشيش و ترياك را كشف كردند.

دوئل مسلحانه در سيستان و بلوچستان

سارق سيم هاى 
برق هنگام سرقت در 
شهر زنجان دچار برق 

سرهنگ مختار شير 
محمــدى، رئيــس 
شهرســتان  پليس 
باره  درايــن  زنجان 
اظهار كــرد: در پى 
تمــاس مردمــى با 



در گفت و گوي قدس با هافبك تراكتورسازى

محمدنورى: استقالل وپرسپوليس ما را شانسى بردند
 فوتبال  حميدرضاعرب    بازى استقالل-

تراكتورسازى دونيمه متفاوت داشت. يك نيمه 
در اختيار استقالل بود  كه منجربه گل جبارف 
شــد و يك نيمه دراختيارتراكتورسازى كه با 
گلى همراه نشــد و اين تيم تبريزى سومين 
باخت را هم تجربه كرد. محمدنورى كه دربازى 
با استقالل يكى ازمهره هاى فعال تيمش بود 
براين باوراســت كه بردهاى تراكتورســازى 
ازهفته آينده آغازمى شــود. نورى به اين تيم 

اميدواراست.

* بازهم باختيد و امتياز از دست داديد. با 
همين فرمان جلو برويد كار خيلي سخت 

مى شود.
همين طوراست. اما شما اگر نگاهي به دو بازي 
ما مقابل اســتقالل و پرسپوليس بيندازيد به 
اين نتيجه مى رسيد كه تراكتورسازى هرگز 

مستحق  باخت نبود. 
* اما اين نتيجه است كه سرنوشت تيم ها 

را مشخص مى كند.
بله، همه به نتيجه نگاه مى كنند اما پشت اين 
نتايج هم اتفاقاتى افتاده كه كمتركسى از آن 
خبر دارد . شــما اگرنگاهى به نقل وانتقاالت 
تراكتورســازى بكنيد متوجه مى شود تيم ما 
درچه وضعى به سرمى برد. ما مشكالت زيادى 
داريم اما با اين حال داريم فوتبال خوبى بازى 

مى كنيم.
* نيمه دوم بازى با اســتقالل تيم شما 
خيلى فعال بود. يك شوت به تير  زديد. 
خودت هم دريــك موقعيت عالى قرار 
گرفتي كه توپ گل نشد. اين وضعيت تا 

كى ادامه خواهد داشت؟
باالخره بدشانســى هاى تراكتورسازى هم 
تمام مى شود. ما دراين دوهفته بايد حداقل 
2امتياز  مى گرفتيم. يعنى نه مقابل استقالل 
مستحق باخت بوديم و نه مقابل پرسپوليس. 
در همين بازى با اســتقالل شــوت محمد 

ابراهيمى بــه  تير خورد. خــودم هم نيمه 
اول يك موقعيت عالى داشــتم. چند تا تك 
به تك هم جوان هاى مان ازدســت دادند. 
نكته اى كه درتيم ما هست و ديده نمى شود 
اين اســت كه بعضى ازاين جــوان ها براى 
اولين باربه ورزشگاه آزادى رفته بودند. بازى 

جلوى تماشاگران استقالل و آن جوى كه در 
استاديوم  حاكم است، ساده نيست.

* استقالل مستحق برد بود؟
مبارك شان باشد اما نه. اين بازى بايد مساوى 
مى شد كه نشد. اســتقالل آن تيمى نبود كه 
شايستگى برد را داشته باشــد. ديديد كه در 
بيشتر حمالت ناكام بودند و روي يك شوت گل 
زدند. باوركنيد اگر گروسيان با تجربه تربود آن 

توپ گل نمى شد. دروازه بان ما هيچ تجربه اى 
در ليگ برتر ندارد و دارد تجربه كسب مى كند. 
بى تعارف بگويم كه استقالل با آن همه مهره به 

سختى ازسد ما گذشت.
* هفته آينده هم درتبريزبا نفت تهران 

بازى داريد.

آن بــازى را ديگرمى بريم. بس اســت امتياز 
از دســت دادن. نمى توانيم جلوى هواداران 
تراكتورسازى سربلند كنيم. به خدا شرمنده 
مردم تبريز شــديم. بايد ازاين هفته بردها را 

شروع كنيم. 
* به آينــده تراكتورســازى چه قدر 

اميدواري؟
تراكتورسازى با همين وضعيت هم مى تواند 

خودش را درميانه هاى جــدول نگه دارد. ما 
بدترين شروع را داشــتيم اما وضعيت همين 
طورى باقى نمى ماند. بدون شك اوضاع بهتر 

مي شود.
* نيم فصل هم كه مــى توانيد بازيكن 

بگيرد.

خداكند زودترنيــم فصل اول تمام شــود تا 
بتوانيم بازيكن  بگيريم .مــا از نقل وانتقاالت 
محروميم و معلوم  نبــود اگرهمين بازيكنان 
هم با تراكتورسازى قرارداد نداشتند وضعيت 
تيم نيم فصل اول چه مى شد. بازجاى شكرش 
باقى است كه تعدادى بازيكن درتيم هستند كه 
تجربه دارند وگرنه با بازيكنان بى تجربه شرايط 

خيلى بدترمى شد. 

فيفا از فدراسيون درباره شجاعى و 
حاج صفى توضيح خواست

ورزش: يك ســخنگوى فيفا در ارتباط با موضوع احتمال محروميت 
احسان حاج صفى و مســعود شــجاعى به دليل بازى كردن در ديدار 
پانيونيوس مقابل تيم مكابى تل آويو اسرائيل در مرحله پلى آف ليگ اروپا 
و محكوم شدن حركت آن ها از سوى برخى از مقامات ورزش و فدراسيون 
فوتبال ايران اظهار نظر كرد. سخنگوى فيفا با تأكيد بر اساسنامه فيفا كه 
دخالت مسائل سياسى در فوتبال را ممنوع اعالم مى كند به خبرگزارى 
رويترز گفت: ما در حال حاضر در حال بررسى اين موضوع هستيم و از 
فدراسيون فوتبال ايران تقاضاى ارائه توضيحات بيشترى داريم. در حال 

حاضر بيشتر از اين چيزى براى گفتن وجود ندارد. 

قائدى: بايد جواب حمايت بازيكنان و 
هواداران را بدهم

ورزش: مهاجم تيم فوتبال اســتقالل گفت: بايد با انجام بازى هاى 
خوبم جواب حمايت هواداران استقالل را بدهم.مهدى قائدى پس 
از پيروزى يك بر صفر تيم استقالل مقابل تراكتورسازى درباره اين 
كه آيا بازى كردن مقابل هواداران اســتقالل سخت نيست، گفت: 
بازى كردن در استقالل واقعاً سخت است و بايد هواداران همين طور 
حمايت كنند تا بتوانم جواب حمايت آن ها را بدهم.اين بازيكن در 
خصوص حمايت بازيكنان با تجربه استقالل از او، تصريح كرد: واقعاً 
بزرگ ترهاى تيم از من حمايت مى كنند و من هم بايد با بازى خوبم 

جواب آن ها را بدهم. 

گاليه مهاجرى از آبادانى ها
ورزش: سرمربى پديده پس از شكست 2 بر صفر تيمش مقابل صنعت 
نفت آبادان، اظهار داشت: بايد بگويم كه ما با سهل انگارى دو گل خورديم. 
ما در نيمه اول سوار بر بازى بوديم، اما در ضدحمله گل خورديم. در هر 
صورت اين پيروزى را به فراز كمالوند، مجموعه صنعت نفت و مردم آبادان 
تبريك مى گويم. رضا مهاجرى به گاليه از اتفاقات رخ داده در حاشيه 
ديدار اين دوتيم پرداخت و يادآور شد: ما امروز باختيم، اما گاليه دارم. 
اسم توپ جمع كن هاى مشــهدى بد در رفته است، اما شما ديديد كه 
توپ جمع كن هاى آبادانى در نيمه اول حتى يك توپ هم به ما ندادند! ما 
يا خودمان توپ را به بازيكنان مى رسانديم و يا آن ها خودشان مى آمدند 
توپ را به زمين مى بردند. اين اتفاقات زيبنده شهر و فوتبال آبادان نيست.

گل محمدى: شرمنده ايم
ورزش: يحيى گل محمدى سرمربى تيم تراكتورسازى پس از شكست 
برابراستقالل در خصوص بى دقتى بازيكنانش در زدن ضربات پايانى، 
اظهار داشت: در بحث زدن ضربات آخر، ما هر هفته تمريناتى را طراحى 
مى كنيم و بازيكنــان تمرين دارند. اينكه توپ هــاى ما تبديل به گل 
نمى شود، مربوط به شرايط تيم ما و استرسى است كه بازيكنان دارند. در 
صحبت هايم گفتم كه فقط شرمنده هواداران هستيم و البته آن كسى 
كه بايد واقعاً شرمنده باشد، كسانى هستند كه تيم را به اين روز انداختند. 
تراكتورسازى دو پنجره نقل وانتقاالتى محروم شد و من اين اتفاق را نه در 

دنيا، حتى در آسيا هم نديده بودم. 

امرايى: قدر ميزبانى را ندانستيم
ايسنا: كيوان امرايى گلزن ســياه جامگان درباره شكست تيمش در 
برابر فوالد در هفته سوم ليگ برتر فوتبال اظهار كرد: خوب كار كرديم 
اما نتيجه نگرفتيم، حيف شد در روزى  كه مى شــد از امتياز ميزبانى 
استفاده كنيم موقعيت ها از دست رفت و شكست خورديم.وى افزود: از 
تماشاگرانى كه براى حمايت از ما به ورزشگاه آمدند تشكر مى كنم، كاش 
مى شد با دست پر جواب محبت آنان را مى داديم. امرايى در خصوص 
گلزنى هاى مداومش در هفته هاى اخير گفت: كاش گل ها با امتياز همراه 
باشد. اميدوارم در ادامه ليگ موفق باشيم و نتايج بهترى كسب كنيم. 

شرايط خوبى نسبت به گذشته داريم و از پتانسيل خوبى برخورداريم.

پايان مسابقات فوتسال خدام اعتاب 
مقدسه

 ورزش: اولين دوره مسابقات فوتسال خدام اعتاب مقدسه گراميداشت 
دهه كرامت با حضور دو تيم از خدام  آستان قدس رضوى ،تيم خدام 
حرم حضرت معصومــه (س) و يك تيم از حــرم حضرت عبدالعظيم 
حسنى از روز پنجشنبه به ميزبانى تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
برگزار شــد.در بازى رده بندى تيم كاركنان آستان قدس رضوى 5 بر 
دو تيم خدام آستان قدس رضوى را شكست داد و در بازى فينال تيم 
خدام حرم حضرت عبدالعظيم حسنى 3بر يك از تيم خدام حرم حضرت 
معصومه (س) گذشت و به مقام قهرمانى دست ياقت. كاپ بازيكن اخالق 
اين دوره از بازيها هم به طيب زاده بازيكن تيم كاركنان آستان قدس 

رضوى تعلق گرفت.

زادمهر: پرونده ژوزه براى پرسپوليس 
دردسر نمى شود

مهر: محمدرضا زادمهر، پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس درباره اينكه 
آيا نگران محروميت اين باشگاه از حضور در رقابت هاى ليگ قهرمانان 
آسيا با توجه به بدهى شان به ژوزه نيستند گفت: موضوعات اينچنينى را 
در مقطعى كه در هيئت مديره حضور داشتم بارها و بارها دنبال كرديم. 
با توجه به ميزان بدهى بايد بگويم بهتر است نهادهاى مختلف، كمك 
الزم را انجام دهند تا مشكالت تيم پرطرفدارى مثل پرسپوليس حل 
شود. من فكر مى كنم مشكالت مربوط به اين پرونده حل خواهد شد و 

مشكلى از اين جهت به وجود نخواهد آمد.

ضد حمله

منصوريان: من و گل محمدى هميشه بدموقع 
به هم مى رسيم

ورزش: عليرضا منصوريان پس از پيروزى يك بر صفر تيمش مقابل تراكتورسازى 
اظهار داشت: بسيار راضى هستيم از اينكه سه امتياز را گرفتيم. سرمربى استقالل 
درباره اُفت تيمش در نيمه دوم ديدار مقابل تراكتورسازى گفت: در برخى دقايق 
نگران از دست دادن ســه امتياز بوديم و ريتم تيم به هم ريخت، اما هر چه به اواخر 
بازى نزديك شديم، پژمان منتظرى و ساير بازيكنان ميدان دارى كردند و اين شرايط 
به ويژه با حضور مجتبى جبارى در ميدان بيشتر هم شد. اگر بخواهيم جوانمردانه 
درباره اين بازى حرف بزنم، بايد بگويم كه در نيمه اول به طور كامل مسلط بوديم و 
اجازه نداديم تراكتورسازى از روند سال هاى گذشته اش استفاده كند. من و يحيى 

گل محمدى هميشه بدموقع به هم مى رسيم .

حسينى: در پرسپوليس امكان ندارد كسى 
عمداً پاس ندهد

فارس:سيد جالل حسينى درباره شايعاتى كه شنيده مى شود مبنى بر اينكه 
بازيكنان پرسپوليس به منشــا پاس نمى دهند، تصريح كرد: اصًال اين حرف ها 
درست نيســت كه برخى چشــم خود را مى بندند و اينگونه صحبت مى كنند، 
مطمئناً بازيكن در زمين تصميم مى گيرد كه چه كارى انجام بدهد و چه پاسى 
بدهد، اما برخى پاى تلويزيون مى نشينند و مى گويند پاس بده! اين طور نيست 
كه بازيكنى عمداً به كسى پاس ندهد مطمئناً در تيم ما همه زحمت مى كشند 
اما در زمين شرايط سخت است. متأســفانه حرف هاى بى خود در اين باره زياد 
شنيده مى شود اما بازيكن تالش مى كند تا بهترين عملكرد را داشته باشد و هيچ 

ً  به كسى پاس نمى دهد. بازيكنى عمدا 14

تلگرامى

1

  سرمربى فوتسال مس سنگون بعد از شكست فرش آرا در مورد رقيب خود گفت كه فرش آرا تيمى است 

كه فوتسال را به خوبى مى شناسد.
   وحيد طالب لو دروازه بان سابق تيم هاى استقالل، راه آهن، شاهين بوشهر، فوالد خوزستان و تيم ملى فوتبال 

كشورمان پدر شد تا وارد فضاى جديدى از زندگى اش بشود.
   پزشــك ســپاهان تاكيد كرد كه نويدكيا در جريان بازى اين هفته تيمش از ناحيه سر مصدوم و دچار 

فراموشى شده بود. 
   جعفر خوشرو، مدرس داورى ايران درباره قضاوت بيژن حيدرى در ديدار استقالل و تراكتورسازى، اظهار 

كرد: قضاوت بيژن حيدرى تعريفى نداشت. او مقدماتى ترين كارهاى ممكن را رعايت نكرد. به عنوان مثال 
لباس رحمتى همرنگ با لباس داوران يعنى زرد بود كه داور بايد دستور مى داد دروازه بان استقالل از كاور 

استفاده كند.

   بازيكن فصل گذشته تيم ماشين ســازى تبريز دوباره راهى سياه جامگان شــد. حميد على عسگر 
كه فصل گذشته در نيم فصل دوم از سياه جامگان به ماشين ســازى تبريز پيوست، بار ديگر راهى اين 
تيم شد. اين در حالى است كه على عسگر بارها عليه مسئوالن ســياه جامگان در قبال پرداخت نشدن 

مطالباتش موضع گرفته بود.
   مروان حسين،  مهاجم عراقى تيم فوتبال سپاهان، ديروز  به صورت رسمى قرارداد دو ساله خود را با سپاهان 
امضا كرد تا در ادامه هفدهمين دوره ليگ برتر اين تيم را همراهى كند.مسئوالن سپاهان در تالش هستند از 

مهاجم جديد خود در دربى اصفهان  استفاده كنند.  
   زين الدين زيدان اعالم كرد خوشحال مى شود اگر باشگاه رئال به او پيشنهاد امضاى قرارداد جديد 

بدهد.
   گرى كيهيل كاپيتان چلســى معتقد است اين فصل 6 تيم نامزد كســب عنوان قهرمانى ليگ برتر 

هستند.
   ليورپول در اولين بازى از روز دوم فصل جديد رقابت هاى ليگ برتر در مقابل واتفورد به تساوى 3-3 رسيد.

   هرنان كرسپو ستاره سابق اينترميالن معتقد است ايوان پريشيچ بال تهاجمى اين تيم به جاى يوناتيد به 

چلسى خواهد رفت.
   بعد از به ثمر رساندن گل پيروزى بخش آرسنال مقابل لسترسيتى توسط اوليويه ژيرو، آرسن ونگر سرمربى 

توپچى ها، از عالقه زياد خود به اين مهاجم فرانسوى به عنوان بازيكن و يك انسان خبر داد.
   فرانك دى بوئر سرمربى كريستال پاالس از تمايل خود براى تمام كردن فصل جارى ليگ برتر انگليس در 

رتبه هاى ميانى جدول خبر داد.
   گرى نويل كاپيتان سابق منچستريونايتد و كارشناس كنونى فوتبال، دنى ُرز مدافع تاتنهام را به خاطر 

مصاحبه اخيرش كه از تمايل براى پيوستن به چلسى و يونايتد خبر داد، « احمق» خطاب كرد.

طاهرى: كار بزرگ 
سلطانى فر بزودى 
مشخص مى شود

سايت وزارت ورزش: على اكبر طاهرى 
مديرعامل پرســپوليس درباره عملكرد 
مسعود ســلطانى فر در حوزه دو باشگاه 

استقالل و پرسپوليس گفت: عمده بدهى هاى 
اين دو باشگاه، در حوزه مالياتى است و پيگيرى هاى وزير ورزش و جوانان، نشست هاى او 
با وزير اقتصاد و امور دارايى و همينطور مسئوالن و مديران پيكره مالياتى كشور منجر به 
مسيرى شده است كه نويد بخش شفافيت مالى و كاهش چشمگير بدهى هاى مالياتى 
اين دو تيم خواهد شد. به نظر من، كار بزرگ سلطانى فر براى دو تيم مردمى استقالل و 
پرسپوليس بزودى با كاهش بدهى هاى مالياتى بيشتر مشخص مى شود و از اين بابت 

از او تشكر مى كنم.

كيانى: تمام تيم پشت 
گل محمدى ايستاده

تســنيم: كاپيتــان تيــم فوتبال 
تراكتورسازى در مورد شايعاتى مبنى 
بر احتمــال ايجاد تغييــرات در كادر 
فنى تراكتورسازى گفت: اين حرف ها 
درست نيست. مربيان ما با تمام وجود كار 

مى كنند و افراد قوى هستند. يحيى گل محمدى هم از اين ناراحت است كه چرا 
توپ هاى ما به گل تبديل نمى شوند. ما همه جوره از كادر فنى حمايت مى كنيم 
و نمى دانيم اين صحبت ها از كجا مى آيد. من به عنوان كاپيتان تيم اعالم مى كنم 
كه همه پشت كادر فنى هستند.بعد بازى به گل محمدى گفتم «همه تيم پشت 
تو ايســتاده، پس با قدرت به كارت ادامه بده، ما نمى گذاريم زحمات كادر فنى 

ناديده گرفته شود.»

شهباز زاده: خيابانى 
در مورد مقايسه من و 

مسى اغراق كرد
تسنيم: شهباز زاده در پايان ديدار استقالل 
مقابل تراكتورســازى درباره پيروزى يك 
بر صفر تيمــش، گفت: تحــت تاثير نتايج 

بازى هاى قبل خود بوديم و اين در حالى است 
كه با يك تيم قدر بازى مى كرديم. اينكه در اين شرايط بازى كنيم طبيعى بود و خدا را شكر 
كه سه امتياز را گرفتيم.وى درباره عدم گلزنى مهاجمان استقالل در سه هفته سپرى شده از 
بازى هاى ليگ عنوان كرد: اين مسئله خيلى مهم نيست كه بخواهد مرا نگران كند، به هر حال 
نوع و شيوه بازى تيم عوض شده و اگر هواداران همچنان اين تيم را حمايت كنند مطمئن 
باشيد آينده خيلى بهترى خواهيم داشت. شهباززاده در خصوص اظهار نظر جواد خيابانى 
گزارشگر اين بازى مبنى بر اين كه شهباززاده مثل مسى دريبل زد، گفت: گزارشگر بازى در 

مورد اين مسئله كمى اغراق كرده است، اما به هر حال دستش درد نكند.
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ورزشـــى

سقوط آزاد در جدول و كسر امتياز
زنگ خطر براى سياه جامگان 

و پديده
مجتبى عســگرپور: نوبرانه همزمان ســياه جامگان 
و پديده در هفته ســوم رقابت هاى ليگ برتر مى تواند 
تلنگرى به كادرفنى دو تيم باشــد كه اگــر با هوش و با 
اســتراتژى حركت نكنند بازى هاى هفته هاى پيش رو 
مى تواند به همين بدى براى آنها رقــم بخورد. هرچند 
كه مربيان دو تيم مدعى شــدند عنصر بدشانسى زمينه 
ناكامى آنها را رقم زده است اما همانگونه كه اين دو تيم 
روى خوش شانســى در هفته دوم پيــروز ميدان لقب 
گرفتند حاال با نداشتن اين عنصر به ناكامان هفته مبدل 
شدند اتفاقى كه اگر به درستى مديريت  نشود مى تواند 

سرآغازى بر ناكامى هاى اين دو تيم مشهدى باشد. 
ســياه جامگان در چهارمين هفته رقابت هاى ليگ برتر 
بايد به مصاف مدافع عنوان قهرمانى برود، تيمى كه مقابل 
حريفان خود در ليگ هفدهم كامال حرفه اى عمل كرده 
و از مجموع سه بازى امتياز كامل را به دست آورده و حاال 
براى تثبيت جايگاه خود به فكر چهارمين پيروزى پياپى 
اســت تا ركورد جديدى را براى خود در ليگ هفدهم به 

ثبت برساند.
 بى ترديد اگر ســياه جامگان به مانند ديدار برابر فوالد 
خوزستان برابر پرسپوليس به ميدان بيايد قطعا همانند 
تيم نفت شكستى ســنگين را تجربه خواهد كرد كه اين 
اتفاق مى تواند سرآغازى براى ورود دوباره آنها به بحران 
مانند فصل گذشته باشــد. كادر فنى سياه جامگان تنها 
چهار روز براى ريكاورى بازيكنان خود پس از نخستين 
ناكامى فرصت دارد. اما ديگر تيم مشهدى ليگ برتر، در 
خانه به مصاف تيمى خواهد رفت كه در ســومين هفته 
ليگ برتر نخستين ناكامى سياه جامگان را در خانه اش 
رقم زد. شاگردان عبداهللا ويسى كه حاال به نسبت هفته 
نخست ليگ برتر هماهنگ تر شدند با 4 امتياز، هم امتياز 
پديده به حساب مى آيند اما برترى آنها در اين ديدار مى 
تواند ضمن تثبيت جايگاه اين تيم در جدول رده بندى ، 
شخصيت تيمى بازيكنان ويسى را نيز بهبود ببخشد. اما 
پديده كه حاال با شكايت نســيم اف بازيكن ازبكستانى 
سابق خود با بحران كســر امتياز و خطر برخورد قضايى 
فيفا نيز رو به رو شده اســت چنانچه برابر اين تيم امتياز 
دهد ضمن رقم زدن دوميــن ناكامى در ليگ هفدهم، از 
مجموع امتيازهاى خانگى پنج امتياز را از دست مى دهد 
كه اين اتفاق براى تيمى كه مدعى كســب سهميه ليگ 
قهرمانان است به هيچ وجه پذيرفتنى نيست؛ به همين 
دليل كادر فنى پديده با وجــود هزينه هاى هنگفت در 
ليگ هفدهم تنها بايد به فكر پيــروزى در دومين بازى 

خانگى خود باشد .

ورزش سه: سرور چپاروف كه تك گل سه امتيازى استقالل 
را برابر تراكتورسازى به ثمر رسانده بود صحبت هاى جالبى در 
مورد شرايط خودش، استقالل و همچنين شانس قهرمانى اين 

تيم به زبان آورد كه در ادامه آن را مى خوانيد: 
*در مورد اولين گلت در ليــگ ايران صحبت كن. چه 

حسى داشتى؟
واقعا يك حس فوق العاده بود اينكه استقالل تاكنون گلى نزده 
بود و پيروزى اى به دســت نياورده بود و بــا گل من همه اين 

طلسم ها شكسته شد برايم بسيار لذتبخش بود .
*فكر مى كنى چرا استقالل با وجود اين همه ستاره در 

دو هفته اول نه گلى زد و نه موفق به پيروزى شد؟
هفته اول واقعا شــرايط اســتقالل طبيعى نبود و اين را همه 
هواداران درك مى كنند. كادرفنى استقالل تا ساعاتى مانده به 
شروع بازى فكر مى كردند محروميت مجيد حسينى، مهدى 
قائدى و اميد نورافكن بخشيده مى شود اما اين اتفاق نيفتاد و 
اردوى ما با شوك بزرگى روبه رو شد. بازيكنانى كه در طول هفته 
براى تركيب اصلى تالش كرده بودند حاال بايد از تركيب بيرون 
مى نشستند و اين مسئله باعث شد كه ما نتوانيم بازى واقعى 
مان را انجام بدهيم. اما در بازى با استقالل خوزستان ما كامال 

بر بازى مسلط بوديم 
و فقط بدشانســى و 
البته مقــدارى هم 
اشتباه داورى باعث 
شد كه نتوانيم پيروز 

شويم. 
*فكر مى كنى روند گلزنى هايت در اين فصل 

همچنان ادامه خواهد داشت؟
واقعيتش را بخواهيد من كمى ديرتر از ساير بازيكنان به تمرينات 
اضافه شدم و هنوز در شرايط آمادگى كامل نيستم. تازه موتورم 
روشن شده است و مطمئن باشيد خيلى بازى هاى بهترى از 

من در طول فصل خواهيد ديد. 
*نظر تو در مورد بازيكنان استقالل و سطح كيفيت آنها 

در 3 هفته اول ليگ چيست؟
استقالل يك نكته بسيار بارز دارد و آن هم اين است كه بازيكنان 
تكنيكى بسيار زيادى در اين تيم حضور دارند و طبيعى است اگر 
اين تعداد بازيكن باكيفيت در تركيب جا بيفتند مى توانند فصل 

فوق العاده اى را رقم بزنند. 
*تو در دو بازى اخير با جبارى تعويض شده اى. دوست 

ى  ر ا ند
در تركيب اصلى كنار او بازى 

كنى؟
اين تصميمى اســت كه كادرفنى 
مى گيرد و هيچ بازيكنى نمى تواند در 
آن دخالت كند اما آقاى جبارى يك 

فرد بسيار باشخصيت است كه مى دانم 
در بين هواداران استقالل جايگاه بسيار 

بزرگى دارد. چراكه نه؟! حتما دوســت 
دارم كنــار او در تركيب حضور داشــته 

باشــم اما تصميم نهايى را ســرمربى 
تيم مى گيرد.

و ســوال آخر؛ خيلى از هواداران 

پرسپوليس 
مى كنند  فكر 
اختالف 5 امتيازى اى كه با 
استقالل ايجاد كرده اند قابل جبران 

نيست. تو چطور فكر مى كنى؟
تنها چيزى كه من بايــد بگويم اين 
است كه تجربه ســال ها حضورم در 
فوتبال مى گويد هيچ تيمى نمى تواند 
در طول يك فصل با يك روند بازى 
كند و چون ليگ بسيار طوالنى 
است مطمئنا همه تيم ها امتياز 
از دست مى دهند و اين قاعده 
هم به تيم هــاى صدر جدول 
ارتباط پيدا مــى كند و هم 

تيم  هاى ته جدول.

تجربه ام مى گويد پرسپوليس امتياز مى دهد
چپاروف: تازه موتورم روشن شده است 

*فكر مى كنى روند گلزنى هايت در اين فصل 
همچنان ادامه خواهد داشت؟

واقعيتش را بخواهيد من كمى ديرتر از ساير بازيكنان به تمرينات 
اضافه شدم و هنوز در شرايط آمادگى كامل نيستم. تازه موتورم 
روشن شده است و مطمئن باشيد خيلى بازى هاى بهترى از 

من در طول فصل خواهيد ديد. 
*نظر تو در مورد بازيكنان استقالل و سطح كيفيت آنها 

 هفته اول ليگ چيست؟
استقالل يك نكته بسيار بارز دارد و آن هم اين است كه بازيكنان 
تكنيكى بسيار زيادى در اين تيم حضور دارند و طبيعى است اگر 
اين تعداد بازيكن باكيفيت در تركيب جا بيفتند مى توانند فصل 

فوق العاده اى را رقم بزنند. 
*تو در دو بازى اخير با جبارى تعويض شده اى. دوست 

ى  ر ا ند
در تركيب اصلى كنار او بازى 

كنى؟
اين تصميمى اســت كه كادرفنى 
مى گيرد و هيچ بازيكنى نمى تواند در 
آن دخالت كند اما آقاى جبارى يك 

فرد بسيار باشخصيت است كه مى دانم 
در بين هواداران استقالل جايگاه بسيار 

بزرگى دارد. چراكه نه؟! حتما دوســت 
دارم كنــار او در تركيب حضور داشــته 

باشــم اما تصميم نهايى را ســرمربى 
تيم مى گيرد.

و ســوال آخر؛ خيلى از هواداران 

پرسپوليس 
مى كنند  فكر 
5اختالف 5اختالف 5 امتيازى اى كه با 
استقالل ايجاد كرده اند قابل جبران 

نيست. تو چطور فكر مى كنى؟
تنها چيزى كه من بايــد بگويم اين 
است كه تجربه ســال ها حضورم در 
فوتبال مى گويد هيچ تيمى نمى تواند 
در طول يك فصل با يك روند بازى 
كند و چون ليگ بسيار طوالنى 
است مطمئنا همه تيم ها امتياز 
از دست مى دهند و اين قاعده 
هم به تيم هــاى صدر جدول 
ارتباط پيدا مــى كند و هم 

تيم  هاى ته جدول.

چپاروف: تازه موتورم روشن شده است 



حمله دوباره اسطوره تكواندو به فدراسيون

ساعى: به ورزش كشور خيانت مى كنند 
 تكواندو  ورزش سه    اســطوره تكواندو معتقد است 
صحبت هايش درباره مسئوالن اين فدراسيون نتيجه عكس 

داشته است! 
تكواندوى ايران كه قبل از المپيك 2016 يكى از موفق ترين 
رشته هاى ورزشى محسوب مى شد، بعد از ناكامى در اين 
رقابت ها در يك ســال اخير روند نزولــى را طى كرده و در 
تورنمنت هايى همچون جام جهانى و مســابقات جهانى به 
نتايج مورد نظر كارشناسان و اهالى اين رشته نرسيد. بعد از 
نتايج نسبتا ضعيف هوگوپوشان در رقابت هاى جهانى بود 
كه هادى ساعى پرافتخارترين تكواندوكار ايرانى در المپيك 
كه با 2 طال و يك برنز به نوعى در اين زمينه ركورددار است، 
به انتقاد تند از مديران فدراسيون پرداخت. حاال با گذشت 
چند هفته از اين ماجرا هيچ تغييرى در فدراسيون تكواندو رخ 
نداده و نتايج تيم ملى در رقابت هاى بين المللى نيز همچنان 

روند نزولى دارد.

دليل اعزام ها چيست؟
اين همه هزينه مى كنيم و مربى و ورزشكار به رقابت هاى 
مختلف اعزام مى كنيم كه رنكينگ المپيكى تكواندوكاران 
باال بيايد. وقتى قرار اســت همه ورزشــكاران ما شكســت 
بخورند چرا ملى پــوش اعزام مى كنيــم و اين همه هزينه 
مى پردازيم. ماراتن براى المپيك آغاز شده و ديديد كه در 
روسيه از 3 نفر فقط يك برنز به دست آورديم و نتايج ضعيفى 
رقم خورد.با هزينه هايى كــه صورت مى گيرد، اصال نتيجه 
الزم را نمى گيريم و براى كسانى وقت گذاشته ايم كه به نظر 

نمى رسد به جايى برسند. 
نتايج صحبت هايم معكوس بود!

وقتى بعد از رقابت هاى جهانى صحبت كــردم و از وزارت 
ورزش خواستم كه به وضع فدراسيون تكواندو رسيدگى كند، 
تصور مى كردم كه اين اتفاق با توجه به سابقه ام رخ دهد اما 
متاسفانه نتيجه صحبت هايم معكوس بود و وزارت ورزش به 
جاى اصالحات در فدراسيون به دفاع از مسئوالن اين رشته 
پرداخت. به نظر مى رســد به وزارت ورزش اطالعات غلط 

مى رسد و البته مسائل ديگرى هم هست كه همه مى دانند و 
نيازى نيست من درباره آنها صحبت كنم. 

به ورزش كشور خيانت مى كنند
به نظر مى رسد مسئوالن چشمانشان را بسته اند و بى دليل 
از تكواندو حمايت مى كننــد. از نظر من اين خيانت بزرگى 
است كه ما چند ورزشكار را كه با هزينه بااليى آماده شدند، 
كنار بگذاريم. خدابخشى و بهنام اسبقى سرمايه انسانى ايران 
هستند و حاال كه قصد بازگشت دارند، چرا جلوى آنها گرفته 
شده است؟ هيچ چيز سر جاى خودش نيست و اين مديريتى 
مى خواهد كه متاسفانه آن را نمى بينيم. محمد باقرى معتمد 

هم رنك بااليى داشت اما او را هم كه داراى نقره المپيك بود، 
كنار گذاشتند. 

كارى از كسى برنمى آيد
با وضع فعلى كه وزارت ورزش نيز پشت سر فدراسيون قرار 
گرفته و با اين عملكرد ضعيف از آنها حمايت مى كند، كارى 
از دست كسى برنمى آيد. بايد اميدوار باشيم كه اتفاق خاصى 
بيفتد يا زودتر دوره مديريت اين آقايان تمام شود كه تكواندو 

سروسامانى بگيرد.
اسبقى و خدابخشى قربانى شدند

نفراتى چون بهنام اســبقى و مهدى خدابخشــى كه رنك 

خيلى خوبى در دنيا داشــتند، به خاطر اختالف شــخصى 
با مسئوالن فدراسيون و ســرمربى تيم ملى نمى توانند به 
مسابقات رسمى اعزام شوند. همين مهدى خدابخشى كه 
رنك دوم دنيا بود، االن به خاطر شركت نكردن در مسابقات 
به رنكينگ پنجم سقوط كرده و ما نفراتى را به مسابقات اعزام 
مى كنيم كه رنك خوبى ندارند. من نمى گويم ورزشكاران 
ديگر را به مسابقات نبريم اما اين كسانى كه االن در رنك باال 
داريم، چقدر برايشان هزينه شده است؟ فقط چون يك كالم 
حرف زدند و انتقاد كردند كه من هــم آن حرف ها را تاييد 

نمى كنم، بايد اينطور تنبيه شوند؟

رحمان: مى خواهم بار ديگر 
ركوردشكنى كنم

سايت كميته ملى پارالمپيك: قوى ترين پارالمپين جهان گفت: 
هدف اصلى من اين اســت كه مدال طــال را از آن خود كنم و به لطف 
خدا بار ديگر بتوانم ركورد جهان را بهبود ببخشم. سيامند رحمان در 
رقابت هاى جهانى در دسته به اضافه 107 كيلوگرم به ميدان خواهد 
رفت و با حريفانى چون «آمر مسعد» از مصر و «جميل الشبلى» از اردن 
رقابت خواهد كرد. سيامند در خصوص اين رقابت ها اظهار داشت: هدف 
اصلى من اين است كه مدال طال را ببرم و به لطف خدا بار ديگر بتوانم 
ركورد جهان را بهبود بخشــم. هدف من باال بردن پرچم عزيز كشورم 
است. رحمان در بازى هاى پارالمپيك 2016 ريو موفق شد وزنه 310 
كيلوگرمى را روى ســينه ببرد و دومين مدال طالى پياپى خود را به 
گردن آويزد. در همين مسابقات، مسعد مصرى با 235 كيلوگرم موفق 
به كسب مدال نقره شد. وى گفت: احساس خوبى داشتم. حقيقت اين 
است كه همه منتظر ركوردشكنى من در آن مســابقات بودند و من 
سخت تمرين كرده بودم تا بتوانم به قولى كه داده بودم عمل كنم. خيلى 
خوشحال و راضى هستم كه توانستم پرچم كشورم را در چنين رقابت 
مهمى به اهتزاز درآورم و مردم كشورم را شاد كنم. ورزشكاران ما ثابت 

كردند كه مى توانند بدرخشند و به افتخارآفرينى خود ببالند.

احسان حدادى در ليگ دووميدانى 
فارس: ليگ دووميدانى روزهاى دوشنبه و سه شنبه هفته جارى در 
تهران برگزار مى شود و قرار است در صورت فراهم شدن شرايط احسان 
حدادى هم در اين مرحله حاضر شود.حدادى كه به دليل دير رسيدن 
به لندن نتوانست عملكرد خوبى در مســابقات جهانى داشته باشد، 
حضورش مى تواند باعث رونق ليگ دووميدانى شود. تاكنون 6 تيم براى 

حضور در ليگ اعالم آمادگى كرده  اند.

آخرين وضعيت قهرمان وزنه بردارى در 
بيمارستان

ورزش: محمدعلى فالحتى نژاد، قهرمان سال 2003 وزنه بردارى جهان 
به دليل نارسايى كليوى در بيمارستان بسترى شده و اين روزها وضعيت 
خوبى ندارد. وزير ورزش و چند تن از مســئوالن ورزش از فالحتى نژاد 
عيادت كرده و به خانواده او وعده هايــى بابت حمايت دادند.غالمرضا 
نوروزى،  رئيس فدراســيون پزشكى ورزشــى درباره آخرين وضعيت 
قهرمان سابق وزنه بردارى مى گويد: فالحتى نژاد به دليل نارسايى كليه در 
بيمارستان بسترى شده و در ادامه اين بيمارى باعث نارسايى كبد هم شده 
است. دياليز انجام شده اما به دليل عفونت ريه او در بخش مراقبت هاى 
ويژه بيمارستان اميد بسترى است. سطح هوشيارى فالحتى نژاد كامل 
نيست و با دستگاه كمكى تنفس مى كند. او بايد تحت مراقبت ويژه باشد.

قهرمانى كوراش جوانان آسيا به ايران رسيد
ورزش: پنجمين دوره رقابت هاى قهرمانى كوراش جوانان آســيا با 
حضور 70 ورزشكار از 11 كشور به ميزبانى سالن دانشگاه آزاد شهرستان 
بجنورد و با قهرمانى تيم كشورمان به پايان رسيد. در پايان اين رقابت ها 
تيم كشــورمان با 3 طال، 4 نقره، 4 برنز بر ســكوى قهرمانى ايستاد، 
ازبكستان با 3 طال و 1 نقره نايب قهرمان شد و تركمنستان با 1 طال، 1 
نقره، 8 برنز در جاى سوم قرار گرفت. كره جنوبى با 1 نقره، 1 برنز چهارم 

شد و تايوان با 1 برنز در جاى پنجم ايستاد.

استراليا حريف بعدى تيم ملى واليبال بانوان
فارس: مرحله دوم مســابقات واليبال بانوان قهرمانى آســيا امروز با 
برگزارى 6 ديدار آغاز مى شود كه ملى پوشان كشــورمان در اين روز 
استراحت دارند. تيم ملى ايران با 2 شكست مقابل چين تايپه و تايلند 
و يك پيروزى مقابل مالديو بايد در نخستين بازى خود در مرحله دوم 
مقابل استراليا به ميدان برود. اين ديدار روز دوشنبه و ساعت 10 به وقت 
محلى برگزار مى شود. در نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرمانى 

آسيا 14 تيم حضور دارند كه در 4 گروه با هم رقابت مى كنند.

مربى خارجى در راه تيم ملى تيراندازى
تسنيم: اردوى تيم ملى تيراندازى جهت حضور در مسابقات جهانى از هفته 
آينده در سايت تيراندازى مجموعه ورزشى آزادى و با حضور كادر فنى فعلى 
تيم ملى آغاز مى شود. فدراسيون تيراندازى براى المپيك 2020 به دنبال 
جذب مربى خارجى است و يك گروه كارشناسى نيز در فدراسيون تشكيل 
شده است و در آينده موضع فدراسيون اعالم مى شود. فدراسيون تيراندازى 
در حال حاضر كادر فنى فعلى فدراسيون را حفظ خواهد كرد و از پتانسيل 

مربيان داخلى در كنار مربى خارجى استفاده خواهد كرد.

خبر

انگليس - ليگ برتر
 آرسنال 4 - 3 لسترسيتى

فرانسه - لوشامپيونا
 نيس 1 - 2  تروا
 رن 1 -   2 ليون

هلند - ارديويسه
 دن هاخ 0 - 3 اوترخت
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امشب بازى رفت سوپرجام اسپانيا در نوكمپ
دغدغه هاى «والورده»  در غياب نيمار

 دانيال صدقي: رقابتهاى الليگا تابستان امسال در 
پى فروش نيمار به پارى ســن ژرمن بيش از پيش 
مورد توجه قرار گرفت و حاال بايــد ديد در اولين ال 
كالسيكوى فصل در بازى رفت سوپرجام اسپانيا در 
نوكمپ،  آبى انارى ها چگونه به جدايى ستاره برزيلى 
از تيم خود واكنش نشــان مى دهند. بارسلونا سال 
پيش با اســتفاده از قدرت خط حمله خود متشكل 
از مثلث مسى، سوارس و نيمار براى رئال مشكالتى 
فراهم كرد ولى در نهايت جــام قهرمانى الليگا را در 
نبرد با تيم زيدان از دست داد. گروهى از هواداران اين 
تيم اميدوارند كه رفتن نيمار بتواند ارنســتو والورده 
مربى جديد بارسلونا را در ساختن تيمى كه از توازن 
بيشــترى در نقاط مختلف زمين برخوردار اســت، 
ترغيب كند و شيوه بازى براســاس مالكيت توپ را 
كه در زمان مربيگرى پپ گوارديوال به طور بى نقصى 
اجرا مى شد، به سيستم فوتبال اين تيم برگرداند. رئال 
مادريد هم با ابهامات زيادى در مورد سبك بازى خود 
روبروست. آنها فصل گذشته با چهار بازيكن خط ميانى 
به رهبرى ايســكو بهتر از وقتى كه با سه مهاجم در 
خط حمله ظاهر مى شدند، بازى مى كردند و همين 
ابهاماتى را در مورد ضرورت حضور گرت بيل در اين 

تيم در اين فصل ايجاد كرده بود. درقدرت بازيكنان 
رئال كه سال گذشته قهرمان الليگا شده و تنها تيمى 
نام گرفت كه از دهه نود ميالدى به اين طرف توانسته 
دو بار پياپى قهرمان اروپا نــام گيرد، ترديدى وجود 
ندارد. كهكشانى ها در بازى ســوپرجام اروپا هفته 
گذشــته برابر من يونايتد هم شكست ناپذير به نظر 
رسيدند. رئال تابستان امسال تئو ارناندس 19 ساله را 
از اتلتيكو مادريد در اختيار گرفته و دنى سبايوس را 
هم به جمع بازيكنان خود ملحق كرده است. بارسلونا 
با وجود دريافت 222 ميليون يورو از پي اس جى هنوز 
جانشين نيمار را در تيم خود پيدا نكرده و هر روز نام 
بازيكنان جديدى به عنوان خريد احتمالى اين تيم 
در رسانه ها مطرح مى شود. والورده با جذب نلسون 
سمدو پرتغالى سعى كرده خط دفاعى بارسا را تقويت 
كند ولى او در مقايسه با زيدان كه حاال خود را در جمع 
برترين مربيان تاريخ رئال قرار داده، كار سخت ترى 
پيش رو دارد. تيــم او در حال حاضر به مراتب از تيم 
سال قبل كه جام قهرمانى الليگا را به رئال واگذار كرده 
بود، ضعيف تر نشان مى دهد. البته در بازى دوستانه 
ماه قبل دو تيم در ميامى آبى انارى ها با نتيجه 2-3 
در آخرين بازى نيمار براى اين تيم رقيب ديرينه را 

مغلوب كرده بودند. بارسا در مجموع  بازى هاى پيش 
فصل خود را با موفقيت سپرى كرده و در آخرين بازى 
تداركاتى اين تيم برابر چاپوكوئنســه، جرارد دلوفو 
در بازگشــت دوباره به نوكمپ بعد از تجربه بازى در 
اورتون و ميالن، در نقش نيمار در كنار ســوارس و 

مسى در خط حمله به ميدان رفت. والورده احتماال 
در اين بازى هم به او فرصت حضور در تركيب اصلى 
را خواهد داد ولى مربى سابق بيلبائو ممكن است با 
هدف تقويت قدرت خط ميانى تيمش سرخى روبرتو 
را به تركيب سه نفره هميشگى بوسكتس، راكيتيچ و 

اينيستا اضافه كند. در آن سوى ميدان زيزو در غياب 
لوكا مودريچ كه به دليل محروميــت، تغييراتى در 
تركيب تيم خواهد داشت و البته اميدوار است سيستم 
موفق 2-4-4 سال 2017 را همچنان حفظ كند. ماتئو 
كواچيچ به احتمال زياد جاى مودريچ را در خط ميانى 
مى گيرد. ضمن اىنكه غيبت بازيكن كروات رئال، 
شــانس كريس رونالدو را براى بازگشت به تركيب 
اصلى 11 نفره مادريدى ها افزايش مى دهد.  رونالدو 
هفته پيش به تمرينات رئال بازگشــته و دقايقى در 
برابر شياطين سرخ در ميدان حضور يافته بود.  به نظر 
مى رسد نبرد قهرمانى در الليگا نسبت به سال هاى 
قبل بيشتر حالت دو قطبي داشته باشد چراكه اتلتيكو 
مادريد به دليل محروميت هاى فيفا نتوانست در اين 
تابستان بازيكنان جديدى جذب كند. سويا رقيب 
اتلتيكو براى كسب عنوان سومى خواهد بود. اين تيم 
بخش زيادى از فصل گذشته را در رقابت با غول هاى 
الليگا سپرى كرد تا اينكه در نهايت شانس قهرمانى را 
از دست داده و در پله چهارم ايستاد و در اين تابستان 
تغييرات زيادى در تيم خود ايجــاد كرده كه ورود 
ادواردو بريســو مربى سابق ســلتا به جاى خورخه 

سامپائولى مهمترين آنها بود.

سينا حســينى : همانگونه كه تمــام مديران 
سابق ســازمان تربيت بدنى و وزيران وزارتخانه 
ورزش و جوانان عالقمند به عزل و نصب مديران 
فدراسيون هاى ورزشى بودند سيد مسعود سلطانى 
فر هم از اين قاعده مستثنى نيست و او هم اعتقاد 
دارد وزير ورزش بايد سرنوشت انتخابات را رقم زند 
. اما از آنجا كه مديريت هــاى بين المللى خالف 
اين عقيده را دارند، مديــران ذى ربط به صورت 
نامحســوس در تالشــند اين تغييرات دلخواه را 
در قالب تغييرات اساســنامه اى اجرايى كنند تا 

محروميت و تعليقى در كار نباشد.

اما منتقدان وزير ورزش و ديگر مجريان اين سناريو 
با رونمايى غافلگيركننده از رفتارهاى غير قانونى 
دســت اندركاران دولتى ســعى در فاش كردن 
تالش هاى پشت پرده دارند تا رسانه ها با انعكاس 
اين رفتارها در نشريات مكتوب و فضاى مجازى 

خود مانع از شكل گيرى اين سناريو شوند .
در اين بين افرادى نظير سيد مهدى هاشمى،رئيس 
ســابق فدراســي ون تيراندازى قصد دارند وزارت 
ورزش و جوانان را وادار به عقب نشــينى كنند تا 
قاعده بازى را تغيير دهند ولى انــگار وزارتخانه 
ورزش و جوانان قصد هيچ گونه عقب نشــينى و 
تغيير استراتژيك را ندارد به همين دليل بايد ديد 
دود اين اختالفات و بازى هاى پشت پرده سياسى 
سرانجام به چشم كداميك از دو جريان حاضر در 

اين ماجرا خواهد رفت!
وزارت ورزش و جوانان براى اين كه بازنده بزرگ 

اين جريان معرفى نشــود بنــا دارد برخى مفاد 
اساسنامه فدراسيون ها كه مقام تصميم گيرنده را 
تحت فشار قرار مى دهد را تغيير دهد تا در فرايند 
مهندســى مديريت فدراســيون هاى ورزشى با 
اشكال موجه نشود . در ماجراى برگزارى انتخابات 
فدراسيون تيراندازى هم مشكالتى مشابه رخ داد 
كه نشان مى دهد وزارت ورزش و جوانان عالقمند 
به دخالت در امور مديريتى فدراسيون هاى ورزشى 
است. راى نهادهاى قضايى مبنى بر ابطال انتخابات 
اين فدراســيون و قانونى بــودن اعتراض مهدى 
هاشمى رئيس پيشين نشان داد مديريت ورزش 
كشور نيز در اين ماجرا همانند ساير وزرا و مديران 
قبلى عالقمند به دخالت هستند. قطعا در جريان 
جلسه راى اعتماد مجلس به وزير به آنها پرداخته 
خواهد شــد و چالش هايى را براى آقاى وزير به 

وجود خواهد آورد.  

بسكتبال 
كاپ آسيا

اردن قربانى بعدى 
آسمانخراش هاى ايران؟

ورزش: در ادامه مســابقات بسكتبال كاپ آســيا كه در بيروت 
لبنان جريان دارد، ملى پوشان كشورمان شامگاه جمعه به مصاف 
سوريه رفتند و موفق شــدند اين تيم را با نتيجه  87 بر 63 شكست 

دهند.
 اين دومين ديدار تيم ملى بسكتبال در رقابت هاى كاپ آسيا بود. آنها كه در 
گروه اول مسابقات قرار دارند، چهارشنبه در نخستين ديدار خود موفق 

به شكست 101 بر 54 هند شده بودند.
 تيم ملى بسكتبال كشــورمان هم يكشنبه سومين و آخرين 

ديدار مقدماتى خــود را برابر اردن برگــزار مى كند. 
اين ديدار ســاعت 20 به وقت ايران برگزار 

مى شود. 

طلسم 
شكنى سعيد عبدولى 

ورزش: در جديدترين رده بندى ماهيانه برترين فرنگى 
كاران جهان كه از سوى اتحاديه جهانى كشتى و بر اساس رقابت 

هاى قاره اى و تورنمنت هاى بين المللى اعالم شــده است، سعيد 
عبدولى دارنده مدال برنز المپيك و نماينده ايران در مســابقات جهانى 

پاريس، در رده دوم برترين فرنگى كاران وزن 75 كيلوگرم جهان جاى گرفت 
تا پس از مدت ها طلسم حضور يكى از نمايندگان ايران در ميان 3 كشتى گير 
برتر اوزان مختلف رنكينگ جهانى شكسته شود. رومن والسوف قهرمان 
وزن 75 كيلوگرم جهان و المپيك از روسيه كه پيش از اين همواره در رده 
نخست رنكينگ اين وزن قرار داشت اخيرا به يك وزن باالتر رفته و در 

رقابت هاى قهرمانى كشور روسيه نيز موفق به كسب عنوان اولى 
وزن 80 كيلوگرم شد.وى در رده بندى اعالم شده از سوى 

اتحاديه جهانى كشتى در رده نخست وزن 80 
كيلوگرم جاى گرفت.

دورخيز 
ركابزنان استقامت براى 

قهرمانى آسيا
ورزش: سرمربى تيم استقامت از درخواست حضور در رقابت هاى 

قهرمانى جهان براى ركابزنان خبر داد و گفت: رقابت با خارجى ها در كاپ ها 
اعتماد به نفس را باال مى برد. حسين عسگرى  پيرامون برنامه هاى تيم ملى 

دوچرخه سوارى در بخش استقامت گفت: قرار است از هفته جارى مرحله جديد 
اردوهاى تيم ملى در بخش جوانان و اميد آغاز شود. طبق برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته مقرر شده كه برخى ركابزنان جوان و چند دوچرخه سوار اميد مانند محمد 
گنج خانلو نيز در اين اردو حاضر باشند. در كنار آنها چند ورزشكار بانو را هم 

به بخش اردوى استقامتى زنان دعوت كرده ايم.  وى افزود: هدف ما از 
برگزارى اين مرحله از اردو با دعوت از دوچرخه سواران جوان و اميد 

اين است كه بتوانيم براى حضور در مسابقات قهرمانى آسيا 
و بازيهاى آسيايى سال آينده ركابزنان جوان را 

يك محك بزنيم. 
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فرشاد احمدزاده بازيكن پرسپوليس كه در نقشى در 
سريال محكومين با على انصاريان هم بازى خواهد شد، 
عكسى از موقع گريمش در اينستاگرام خود منتشر 

كرده است. 

الكساندر الكازت مهاجم جديد آرسنال كه در دقيقه 
دوم اولين بازى رســمى خود براى آرسنال پايش به 
گلزنى باز شد، در توئيتى از طرفداران توپچى ها به خاطر 

حمايتشان تشكر كرد.

عليرضا جهانبخش بازيكن آلكمار هلند با انتشــار 
عكسى از خود در اينستاگرامش، تولد 24سالگى خود 

را به خودش تبريك گفته است!

على دايى سرمربى سايپا با انتشار عكسى از سكانس 
مشهور فيلم مادر، با جمله «دستبوسى پدر و مادر فقط 
ما را سربلند مى كند»، به اتفاق اخيرش در برخورد با يك 

كودك عالقه مند به او واكنش نشان داده است.

يكشنبه 22 مرداد  مسابقات موتوجى پى اتريش
ساعت: 13:15 

زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 22 مرداد  هفته اول ليگ برتر انگليس
 نيوكسل - تاتنهام

 ساعت: 17:00 زنده از وب سايت آنتن

يكشنبه 22 مرداد  واليبال انتخابى قهرمانى جهان
ايران - قزاقستان

ساعت: 18:00 زنده از شبكه سه

يكشنبه 22 مرداد   هفته اول ليگ برتر انگليس
 منچستريونايتد - وستهام

 ساعت: 19:30 زنده از وب سايت آنتن
 

يكشنبه 22 مرداد  بسكتبال كاپ آسيا
 ايران - اردن

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

اصرار به تغيير اساسنامه هاى فدراسيون هاى ورزشى
تير وزارت به هدف مى خورد؟

دادگر ، رئيس فدراســيون تيراندازى ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص احتمال 
برگزارى مجمع فوق العاده در اين فدراسيون گفت: حرف اول وآخر ما قانون است، در 
قانون همه اين موارد پيش بينى شده است، من درخواستم از آقاى هاشمى اين است كه 
موضوع را بدون حاشيه و جنجال پيگيرى كنند. وقتى خودم راى ديوان عدالت ادارى را 
گرفته بودم، در سه مرحله بدون حاشيه و بدون مصاحبه موضوع را پيگيرى كردم، ولى 
اينكه دوستان هنوز رايى نگرفته و هنوز ديوان وارد نشده سر و صدا و حاشيه ايجاد كنند، 
خوب نيســت.  بايد موارد در چارچوب قانون پيگيرى شود، پس از آن نوبت به اعضاى 
مجمع مى رسد، احتماال مجمع فوق العاده در فدراسيون تشكيل شده و در اين زمينه 

تصميم گيرى شود.

ZOOM



 جامعه/ مریم احمدی شیروان 
صبح پنج شنبه، 30 دی ماه 1395 
آتشی در ساختمان پالسکو تهران 
شعله ور شد. آتشــی که در زمانی کوتاه تر از سه 
ساعت و نیم، بخاطر مواد زیاد قابل اشتعال، سبب 
گرم شدن بیش از حد سازه فلزی و رسیدن آن به 
دمای بحرانی شد. این طور بود که این نماد تجدد 
نقش زمین شــد و جان تعدادی از شهروندان و 
آتش نشانان را گرفت و میلیاردها تومان سرمایه 

دود شد.

 وعده هایی که عملی نشد
هنوز آوار برداری پالســکو تمام نشــده بود که 
وعده های مسئوالن برای جلوگیری از این اتفاق 
در سایر ساختمان ها به گوش رسید. وعده هایی 
که حاال پس از گذشت حدود 7 ماه از آن حادثه 

تلخ پیگیر اجرایی شدنش هستیم.
عضو کمیســیون عمــران مجلس با اشــاره به 
وعده های ارگان هــا و نهادها برای بازســازی و 
بهســازی ساختمان های کشــور به خبرنگار ما 
می گوید: پس از حادثه پالسکو حرف های زیادی 
درباره لزوم رسیدگی به ساختمان ها زده شد، اما 
امروز تا جایی که من می دانم اتفاق خاصی برای 
ســاختمان های جدید نیفتاده است. کارگروهی 
برای بررسی این کار معرفی شد و آن ها گزارشی 
از رونــد کار ارائه کردند، اما تمهیــدات ویژه ای 
برای مقابله بــا بحران ها ندیدیم. چــرا که باید 
قبــل، حین و پس از بحــران به فکر جلوگیری 
و رفع خطرات احتمالی آن باشــیم و بدانیم که 
بســیار ساختمان هایی مانند پالسکو در تهران و 

کالنشهرها وجود دارد.
مهندس شــهرام کوســه غراوی در ادامه اضافه 
می کند: باید همه این  ساختمان ها شناسایی شود. 
بعد از آن بررسی کامل و الزم توسط شهرداری، 
وزارت کشــور، وزارت راه و شهرســازی صورت 
گرفته و نتیجه آن به نظام مهندسی کشور انتقال 
داده شود. در نهایت نظام مهندسی نیز به عنوان 
نهادی مسئول، نقش سازه ای، طراحی، استحکام 
و... را بررســی کرده و جــواب نهایی را بدهد، اما 

هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
عضو ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در پایان تاکید می کند: باید متولیان مربوطه 
نظام مهندســی را به عنوان نهاد و جایگاهی که 
می تواند بررسی های الزم و نهایی را در مورد نوع 
ساخت و سازها انجام دهد به رسمیت شناخته و 
با ســپردن کار به آن نهاد، اوضاع ساخت و ساز 

کشور را ارتقا بخشند.

 صالحیت ایمنی بر بهبود کیفیت 
ساختمان ها  اثرگذار است

عضو هیئت رئیســه گروه تخصصــی معماری 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان فارس نیز 
با بیان اینکــه با وجود آسیب شناســی صورت 
گرفته، تغییری در کیفیت ســاختمان ها ایجاد 
نشــده به خبرنگار ما می گوید: به عنوان فردی 
مسئول در ســازمان نظام مهندسی برای بهبود 
کیفیت ساختمان ها پیشنهاد می کنم صالحیت 
ایمنی را بــه صالحیت های مهندســان اضافه 
کنیم. صالحیتی که در ایمن سازی ساختمان ها 
تأثیر دارد و ســبب می شود که ایمنی را تنها در 
آتش سوزی ندانیم، بلکه در نظر داشته باشیم که 
ایمنی در مراحل تخریب، بهره برداری، در زمان 
ساخت و پس از ســاخت و نگهداری هم دارای 
اهمیت اســت. دکتر طاهره نصــر می افزاید: اگر 
بتوانیم ایمنی و صالحیــت ایمنی را برای تمام 
مراحل ساخت تعریف کنیم، می توانیم در بهبود 

کیفیت ساختمان ها اثرگذار باشیم.

 دولت منابع مالی ایمن سازی ساختمان ها 
را تامین نمی کند 

وزارت راه و شهرســازی یکــی از آن نهادهایی 

اســت که وظیفه راهبری و ساماندهی طرح های 
بهسازی، نوسازی و بازســازی محالت قدیمی، 
فرسوده و ناکارآمد شهری دارد. به همین منظور 
رئیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت 
راه و شهرســازی با اشــاره به حادثه پالسکو به 
خبرنگار ما می گوید: این حادثه سبب شد اذهان 
عمومی به ســمت عدم ایمنی و یا کافی نبودن 

ایمنی در ساختمان ها کشیده شود. 
دکتر محمد شکرچی زاده می افزاید: ساختمان های 
مرتفع بسیاری در کشور داریم که زمان ساخت 
آن ها، مقررات ملی ساختمان وجود نداشته است 
یا اینکه در زمان ســاخت مقررات ملی را رعایت 
نکرده اند. رســیدگی به این ساختمان ها باالتر از 
ظرفیت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است. 
پس از حادثه پالسکو و گزارشی که در این زمینه 
منتشر شد، کمیته ملی پالسکو طرح جامع ایمنی 
ساختمان های موجود در برابر حوادث را عالوه بر 
آتش سوزی، زلزله و سایر حوادث و موارد مشابه 

مورد بررسی قرار داد.
شــکرچی زاده اضافه می کند: این طرح به عنوان 
طرحی جامع، بررسی شد و اکنون در مرحله ای 
هستیم که باید این طرح را به صورت اجرایی در 
بیاوریم، زیرا فقط جنبه مهندســی و فنی ندارد. 
بلکه طرحی است که نیاز به نگاه جامعه شناسی، 
مردم شــناختی، تأمیــن منابع مالی و مســائل 

فرهنگی دارد.
این کارشناس مســئول با تاکید بر اینکه منابع 
مالی انجام این طــرح را دولت نمی تواند تأمین 
کند، می گوید: برای این کار نیاز به سرمایه گذاری 
مردم و کمک نهادهایی مانند بیمه است. شورای 
عالی معماری شهرسازی برای شهرداری ها تکلیف 
کرده است که وضعیت ایمنی ساختمان های بلند 
را مورد ارزیابی قرار دهند. ســاختمان های بلند 
و ســاختمان هایی که در طول زمان بهره برداری 
تغییر کاربری داده اند در اولویت هستند و به مرور 

ساختمان های دیگر هم ارزیابی می شوند.

 شهرهای ما وضعیت مناسبی ندارند
رئیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت 
راه و شهرسازی در ادامه به راهکار سایر کشورها 

اشاره کرده و توضیح می دهد: کشورهای دیگر از 
ظرفیت بیمه استفاده می کنند. منازلی که ایمنی 
کمتری داشته باشــند، بیمه بیشتری پرداخت 
می کنند. به همین دلیل مردم ســعی می کنند 
وضعیت ایمنی ســاختمان ها را بهبود بخشند. 
بحث دیگر خانه های در حال ســاخت است. به 
همین خاطر ویرایــش جدید مبحث 3 مقررات 
ملی، که مبحث آتش اســت ویرایش شــده که 

ایمنی بیشتری را تأمین می کند.
شــکرچی زاده می گویــد: در چند دهــه اخیر، 
مفاهیم خطرپذیری تغییر کرده است. ما اکنون 
وضعیت مناسبی نداریم و شهرهایمان شهرهایی 
آسیب پذیر هستند. باید بعنوان دغدغه عمومی 
نگران این وضعیت باشیم و نگرانی مان را تبدیل 

به اقدام کنیم. 
باید روش هایی برای باال بردن ایمنی ساختمان ها 
تعریف کنیم تا بتوانیم ایمنی ساختمان ها را باال 

ببریم.
این مقــام مســئول می گوید: در مــورد تعداد 
ســاختمان های ناایمن آمــار خاصی نمی توانیم 
ارائــه کنیم، اما اعــالم می کنیم بخش عمده ای 
از ساختمان های موجود در کشور سطح ایمنی 
قابل قبولی ندارند. برای تدوین قانون منابع مالی 
درخواست کرده ایم، اما برای اجرا نمی توانیم روی 

منابع دولتی حساب کنیم.

 ساختمان های باالی 20 سال باید 
مقاوم سازی شوند

چند روز پس از این حادثه کمیته ای ده نفره برای 
ارائه گــزارش از ابعاد پیدا و پنهان آن و نیز ارائه 
طریقی برای جلوگیری از تکــرار این حادثه در 

کشور تشکیل شد.
یکی از اعضای کارگروه در مورد محسوس نبودن 
آن تحقیقــات در جامعه به خبرنگار ما می گوید: 
اجرایی شدن تحقیقات، تابع فرآیندی است که 
نیاز به همکاری دستگاه های ذیربط مانند وزارت 
کشــور، راه و شهرسازی و... دارد و باید بر اساس 
آن اقدامــات جدی و اصولی صورت گیرد که آن 

حادثه تکرار نشود.
فرج اهلل رجبی با تاکید بر لزوم ایجاد تشکیالت یا 
شرکت های بهره برداری برای ساخت و نگهداری 
از ساختمان ها اضافه می کند: بیشتر شدن طول 
عمر مفید ســاختمان ها، کمک می کند اتفاقاتی 
از این دســت کمتر حادث شــود. باید آموزش 
آتش نشانی ها بیشتر شده و کیفیت آن ارتقا پیدا 
کند. ضمن اینکه سیستم پدافند عامل نیز باید 
بتواند کار کنــد. این مجموعه اقدامات، کارهایی 
نیست که انتظار اثربخشی از آن را در زمانی کوتاه 
داشته باشیم. عضو کمیســیون عمران مجلس 
در پایان بیان می کند: عموماً ساختمان هایی که 
پس از تصویب قانون نظام مهندســی و استقرار 
نظام مهندسی ساخته شده اند از مقاومت نسبی 
و پایداری و اســتحکام بهتری برخوردار هستند. 
زلزله هایی که اخیراً در برخی شهرها اتفاق افتاد و 
خسارت کمی ایجاد شد، نشان از ارتقای کیفیت 
ساختمان  دارد. ساختمان هایی که عمر بیشتر از 
20 ســال دارند باید مورد بازبینی مجدد از نظر 
مقاومــت، مقررات ملی قرار گیرند و اقداماتی در 

جهت مقاوم سازی آن ها انجام شود.

 عمده ساختمان های کشور در برابر آتش 
آسیب پذیر هستند

یک دکترای زلزله شناســی نیز با اشاره به اینکه 
کشــور ایران در معرض زلزله بوده و آتش بعد از 
زلزله شهرهای بزرگی مانند تهران، شیراز یا مشهد 
را بدلیل شبکه گازرسانی شهری تهدید می کند به 

خبرنگار ما می گوید: بحث کیفیت ساختمان را از 
دو منظر رفتار ســاختمان ها در زلزله یا عملکرد 
لرزه ای ساختمان ها و نیز رفتار سازه و ساختمان ها 
در آتش با در نظر گرفتن شکل گیری سناریوهای 

آتش بعد از زلزله باید مورد بررسی قرار داد.
دکتر محمدرضا اسالمی توضیح می دهد: در بحث 
رفتار سازه ها در زلزله خوشبختانه بخاطر تدوین و 
تقویت استانداردها، خصوصاً پس از زلزله منجیل 
پیشرفت های بســیار خوبی داشته ایم. همچنین 
بخاطر افزایش آگاهی و دانش مهندسان، کیفیت 

اجرای ساختمان ها بسیار ارتقا پیدا کرده است.
این پژوهشگر می افزاید: اما این پیشرفت به معنای 
این نیست که به سطحی ایده آل رسیده ایم و در 
صورت رخ دادن زلزله ای بزرگ، شهرهایی ایمن 
خواهیم داشــت. هر چند که در مقایسه با زمان 
زلزله منجیل یا بم، پیشرفت داشته ایم اما هنوز به 

ایمنی نرسیده ایم.
وی تاکید می کند: در طراحی ساختمان ها برای 
آتش یــا پیش بینی تمهیــدات الزم برای رفتار 
مناسب سازه هنگام آتش سوزی، متاسفانه هیچ 
کاری در ایران انجام نگرفته است. در هیچ کدام 
از اســتانداردهایی که در کشور داریم به موضوع 
طراحی سازه ها در برابر آتش یا مهندسی ایمنی 
ســازه ها در برابر آتش اشاره نشده است. تنها در 
بخشی از مبحث3 ساختمان، به پیش بینی های 
الزم در خروجی های ساختمان، راه پله ها و موارد 

نظیر این برای آتش اشاره شده است.
اسالمی می افزاید: حادثه پالسکو زنگ خطر غفلت 
ما برای مهندسی ایمنی سازه ها بود. حادثه ای که 
نشان داد باید استانداردها ارتقا یافته و دانش فنی 
مجریان و مهندسان ارتقا پیدا کند تا سازه هایی 
طراحی و اجرا شود که در برابر آتش، رفتار مناسب 
داشته باشند. این کارشناس ایمنی ساختمان در 
پایان می گوید: با قطعیت می توان گفت که عمده 
ساختمان های کشــور در برابر آتش آسیب پذیر 
هستند. باید ساختمان ها را به سیستم های اطفای 
حریق و هشــدار آتش مجهز کنیم تا در صورت 
شکل گیری آتش، این ساختمان ها امکان سرپا 
ماندن داشته باشند و آتش سوزی تا زمان تخلیه 

ساکنین منجر به فرو ریختن سازه نشود.

دولت پولی برای ایمن سازی ساختمان ها ندارد

زنگ خطر » پالسکوها« شنیده نمی شود
یکشنبه 22 مرد اد  1396
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جامعه

آنچه می خوانید :

پــس از اتفاق پالســکو در 7 ماه 
پیش مسئوالن برای جلوگیری از 
این اتفاق در سایر ساختمان ها از 
اقدامات خود برای ایمن ســازی 
ســاختمان های در معــرض خطر 
خبر دادند. اما آنطور که پیداست 
پس از این مــدت اقدامی جدی 
در این خصوص صورت نگرفته 
است. این گزارش سعی دارد به 

این مسئله بپردازد.

از اسرار تکان دهنده دولت نهم و دهم و یارانه دادن او
در دولت احمدی نژاد هزاران تن سیب زمینی 

را مجانی بین مردم توزیع کردند!
تیترهای تکان دهنده 48 هزار میلیارد تخلف مالی دولت احمدی نژاد 
توجهم را جلب کرد. معلوم شد احمدی نژاد دستور داده مبالغ زیادی 
از وجوه نفتی و غیره برای تأمین یارانه مردم تخصیص داده شود. آقایی 
از دیوان محاسبات گفته بود کل دارایی احمدی نژاد حدود 2 میلیارد 
تومان اســت. او ثروتی ندارد و اگر قرار باشــد جریمه شود از حقوق 
ماهانه او کسر خواهد شد؛ اتهام های وارده به قدری عجیب، کودکانه و 
مضحک بود که من از خود پرسیدم آیا می توان این مطالب را به عنوان 

اتهام تخلفات مالی نشر داد؟ 
وزیر جهاد کشاورزی کابینه کنونی گفته است در دولت احمدی نژاد 
چند هزار تن سیب زمینی مازاد را به دستور رئیس جمهوری میان 
مردم کم درآمد و فقیر مجانی توزیع کردند! با خودم گفتم اگر این 
جرم و تخلف است خدا پدرش را بیامرزد. مالحظه می فرمایید چه 
اتهام ســنگینی! سیب زمینی را که بعدها دیدیم هزاران تن مازاد 
تقاضا روی دســت دولت ماند و پوسید و غیرقابل استفاده شد، در 
دولت دهم مجانی بین مردم فقیر و کم درآمد توزیع کردند اکنون 
خوب و شایسته و خداپسندانه است که بهای پیاز به 4500 تومان 
در هر کیلو و بهای سیب زمینی به کمی کمتر از آن رسیده است. 
حقیقتاً باعث تأســف و شرمساری اســت که پیاز و سیب زمینی 
گران تر از موز وارداتی به مردم عرضه شوند. در زمان دکتر مصدق 
وقتی او با حمایت و اراده ملت نفت را ملی کرد، عایدات ناچیز 16 
درصدی سهم ایران از میان رفت و هر ماه میلیون ها تومان درآمد 
خزانه غیرقابل وصول ماند. مدت 28 ماه درآمد نفت که وارد خزانه 

دولت می شد، متوقف شد.
در ســال 1329 هـ.ش پیش از ملی شــدن صنعت نفت، شرکت 
نفت انگلیس و ایران هر ســال 32 میلیون تن نفت ایران را صادر 
می کرد. در طول 50 ســال فقط 110 میلیون لیره به خزانه دولت 
واصل شــده در مقابل باالی 1/5 میلیارد لیره نصیب شرکت نیمه 
دولتی نفت انگلیس و ایران شده بود )شرکت نفت انگلیس و ایران 
شرکت نیمه دولتی انگلیسی بود که 56 درصد سهام آن متعلق به 
دریاداری بریتانیا بود.در ســال 1332 پس از سقوط دولت مصدق 
هیچ کس از او بازخواســت نکرد که چرا صنعت نفت را ملی کرده 
و مانع از پرداخت عایــدات 16 درصدی بابت حق االمتیاز و بهره 

مالکانه به خزانه دولت شده است(.
اتهام او بیشتر بر ســر مخالفتش با مداخله شاه و دربار در همه امور 
کشــور بود و افکار عمومی ملت ایران اقدام های مصدق را درســت و 
قانونی می دانســت و حتی شاه تصدیق کرد که مصدق با ملی کردن 
صنعــت نفت خدمت بزرگی به کشــور کرده است.بیشــتر ایرادات 
دادستان بی ســواد نظامی سرتیپ آزموده روی حوادث پنج روز پس 
از فرار شاه در 25 مرداد 1332 بود نه مسئله ملی کردن صنعت نفت. 

عجیب است که تاریخ به گونه ای دیگر تکرار می شود.
دادستان دیوان محاســبات بر احمدی نژاد ایراد می گیرد که چرا 
دستور داده از تمام منابع موجود به یارانه بگیران یارانه داده شود.

احمدی نــژاد در یکی از مصاحبه هایش گفتــه پولی که به مردم 
به عنوان یارانه داده شــد، پول خودشــان بود.ما آمدیم 105 هزار 
میلیــارد تومان بر قیمت مایحتاج مردم از جمله ســوخت اضافه 
کردیم و فقــط 27 هزار میلیارد تومان آن را بــه عنوان یارانه به 
خودشان برگرداندیم، مردم از ما طلبکارند. باقی آن پول کجا رفته 

و چه شده است؟
به دانشگاه ایشــان تخصیص می یابد؛ من هرگز مخالف هیچ دولتی 
نبوده، بلکه منتقد دولت ها بوده و هستم. در واقع حرفه من پژوهش و 

تاریخ نگاری و یکی روزنامه نگاری است.
خوار و خفیف کردن و اهانــت به یک رئیس جمهوری به اتهام های 
سست و ضعیف مانند همین دستور پرداخت یارانه ها که خود او مدعی 
است از بودجه دولت نبوده و از محل گران تر کردن سوخت و غیره و 

آب و برق و گاز بوده چه فایده ای داشته است؟
در تمام دنیا رؤســای جمهوری و نخســت وزیران در دوران پس 
از مســئولیت خود، بنیادهــای فرهنگی راه انــدازی می کنند، در 
دانشــگاه ها و مجامع ســخنرانی می کنند، ســرکالس های درس 
می روند، خاطرات خود را می نویســند. مصدق در دوران نخســت 
وزیری خود پس از ملی کردن شــیالت فرمــان داد کامیون های 
ارتش در تهران و شهرستان ها، ماهیان سفید شیالتی را که بهای 
آن دانه ای سه، چهار تا پنج تومان بود از قرار عددی یک تومان به 
مردم بفروشند. فکر می کنم می توان مصدق را هم به علت ضرری 
کــه به اموال دولت وارد کرد به عنوان تخلف در اموال دولت مورد 

پیگرد دیوان محاسبات قرار داد.

رئیس نوزدهمین همایش بین المللی تازه های قلب و 
عروق مطرح کرد

مرگ روزانه ۳۰۰ نفر در کشور به دلیل 
آنفارکتوس قلبی

فارس: رئیس نوزدهمین همایش 
بین المللی تازه های قلب و عروق 
با اشــاره به اینکه روزانه 300 نفر 
در کشور به دلیل آنفارکتوس جان 
خود را از دست می دهند، گفت: 
استعمال دخانیات، نداشتن خواب 
مناســب، اضطراب مزمن، دیابت 
و فشــار خون باال از عوامل بروز 

بیماری های قلبی و عروقی است.
مسعود قاسمی اظهار داشت: بیماری های قلب و عروق در مردان باالی 
40 سال در کشور 57 درصد میزان شیوع آن بوده و در آبان ماه سال 
گذشته از 4766 نفر که فوت کرده اند، 441 مورد آن مربوط به ایست 
قلبی بوده اســت که در این مدت گازهای ناشی از احتراق در آسمان 

کشور، شدت بیشتری داشته است.
وی افزود: ســاالنه 375 هزار نفر در کشور فوت می کنند که 35 هزار 

مورد آن ناشی از سکته های قلبی و مغزی است.

یادداشت های ساعت 25

خبر
 رئیس کمیسیون  آموزش مجلس مطرح کردرئیس اداره ایدز وزارت بهداشت عنوان کرد رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات:  وزیر اسبق آموزش و پرورش عنوان کرد

 بحران فقر نیرو در انتظار
 آموزش و پرورش

تازه ترین آمار مبتالیان به ایدز در ویزای موکب داران رایگان است
کشور 

زیرنظام هایی که پس از 5 سال 
هنوز تصویب نشده اند

مهر: وزیر اســبق آموزش و پرورش معتقداســت: فاصله 
ایجاد شــده بین شیوه های تربیتی مدارس با دنیای فکری 
دانش آموزان و کمبود نیرو، در آینده ای نه چندان دور، این 

وزارتخانه را با بحران جدی روبه رو خواهد کرد.
علیرضا علی احمدی گفت: تأمیــن نیرو یکی از معضالت 
آینده نه چندان دور این وزارتخانه خواهد بود و تعداد قابل 
توجهی از معلمان در آموزش و پرورش به صورت ســنواتی 
بازنشسته می شوند. اگر قانونی برای ساماندهی این موضوع 
نباشد که سرانجام مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 
فقط نیرو برای ما تأمین می کنند یا می شود از استعدادهای 
درخشان و بهترین دانش آموختگان دانشگاه ها هم به موازات 
دانشگاه فرهنگیان نیرو جذب کنیم، قطعاً با بحران بزرگی 

مواجه خواهیم شد.
علی احمدی گفت:مراکز تربیت معلم ما و دانشگاه فرهنگیان 
ما حتی اگر با حداکثر ظرفیت هم کار کنند باز هم نمی توانند 
نیازهای آینده آموزش و پرورش را با این فوج بازنشستگی 
که در پیش داریم، تأمین کنند. البته مراکز تربیت معلم هم 
به اصالح برنامه درسی و ارتقای مقطع تحصیلی نیاز دارند 
که اگر اتفاق نیفتد، نیرویی که مورد نظر است هم به خوبی 

تربیت نمی شود.

مهر: رئیس ســتاد بازســازی عتبات از تصمیم گیری در 
خصوص بازگشایی مرزخسروی برای اربعین در دیدار وزیر 
کشور عراق با ایران خبر داد و گفت: موکب دارانی که پروانه 

فعالیت دریافت کنند، ویزای رایگان دریافت می کنند.
حســن پالرک گفت: در حال حاضر 6000 کارگر ایرانی به 
مدت چهار سال است که در عراق کار می کنند و از سویی 
پروژه های ستاد در عتبات موجب رونق و احیای هنرهای رو 

به انقراض کشورمان شده است.
پالرک بیان کرد: موکب داران هر چه سریع تر برای دریافت 
مجــوز مراجعه کنند؛ زیرا ما تنهــا به موکب هایی خدمات 
می دهیم که ویزا و پروانه داشــته باشــند. در شناســنامه 
موکب ها موقعیت جغرافیایی و محل اســتقرار آن ها اعالم 

خواهد شد.
وی گفت: امسال ویزا برای موکب دارانی که پروانه می گیرند 

رایگان صادر خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات افزود: عملیات انتقال امکانات و 
وسایل مورد نیاز موکب ها از ابتدای محرم آغاز خواهد شد و 
برنامه داریم تمام کاالهای مورد نیاز موکب ها پیش از زمان 
بندی به عراق منتقل شود تا مشکلی در این زمینه نداشته 

باشیم.

ایلنا: رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنســی در کشــور 
در حال افزایش اســت، تازه ترین آمــار مبتالیان به این 

بیماری را اعالم کرد.
پروین افســر کازرونی اظهار کرد: تا اول فروردین سال 
96، تخمین زده می شــود؛ 66 هزار و 395 نفر در کشور 
مبتال به ایدز باشند که از میان  آن ها 34 هزار و 949 نفر 
مبتال به ایدز، شناسایی شده که از این تعداد 84 درصد 

مرد و 16 درصد زن هستند. 
همچنیــن 53 درصد از این تعداد بین 21 تا 35 ســال 
هســتند و از کل افراد شناسایی شــده 9477 نفر فوت 

شده اند.
او به راه های انتقال ویروس ایدز به افراد شناســایی شده 
تا اول فروردین سال 96 اشاره کرد و گفت: 3/66 درصد 
از این افراد براثر اســتفاده از سرنگ مشترک و از طریق 

اعتیاد تزریقی مبتال شده اند. 
همچنیــن 3/19 درصــد از طریــق رابطــه جنســی، 
5/1 درصــد از طریــق مــادر به کــودک و هفت دهم 
 درصــد براثر خــون و فــراورده هــای خونــی مبتال 

شده اند.

فارس: محمد مهدی زاهدی گفت: زیرنظام های سند تحول 
آموزش و پرورش باید حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن 
سند تصویب می شدند در حالی که اکنون بیش از پنج سال 
گذشته است و هنوز زیرنظام هایی که مربوط به تأمین نیروی 

انسانی و تخصیص منابع مالی هستند، تصویب نشده اند.
رئیس کمیسیون  آموزش مجلس گفت: هم اکنون این ادعا 
وجود دارد که حدود 70 هزار معلم مازاد در کشــور وجود 
دارد و هزینه حقوق این معلمان بســیار باالست و از سوی 
دیگــر در برخی دروس کمبود معلم وجود دارد و ما مجبور 
به گرفتن حق التدریس هســتیم و این مسئله نشان دهنده 
 وجــود مشــکالت جدی در ســاختار آ مــوزش و پرورش

 است.
وی بیان داشــت: ســال قبل برای بودجه امســال 3700 
میلیارد تومان مازاد بر بودجه آموزش و پرورش درآمدزایی 
 کردیم و این مبلغ ســال پیش از آن، 4000 میلیارد تومان

بود. 
زاهدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظام مهارتی در آموزش 
و پرورش تدوین نشود، نظام جامع هدایت تحصیلی معطل 
بماند و از ســوی دیگر مدیریت منابع انجام نشــود، انتظار 

اجرای سند تحول بیهوده است.

*خسرو معتضد
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