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رئيس مركز برنامه ريزى و نظارت بر دخانيات 
كشور در گفت و گو با قدس خبر داد

راه اندازى نخستين سامانه كد رهگيرى 
سيگار طى 2 ماه آينده

 غزلسرايى كه از فضاى 
غزل انتقاد مى كند

 مجيد مسچى، مدير عامل مؤسسه سينما شهر خبرداد
شهرهاى محروم سينمادار مى شوند

سفرنامه صعود به دماوند (قسمت دوم)
اولين رويارويى با قله

عباسعلى سپاهى يونسى: روز دوم برنامه صعود 
ما در «رينه» مى گذرد. صبــح كه به خيابان مى زنم، 
ته يكى از كوچه هاى رينه، دماوند را نشان مى دهد. با 
بخار گوگردش و اين اولين رويارويى من با «دماوند» 
است كه از دور آرام و با شــكوه مى نمايد. بلند باال و 
با ابهت. دلم پر مى زند، مى خواهم زودتر بروم. ادامه 
روز را استراحت مى كنيم و به خريد برخى اقالم مورد 
نياز ديگر از جمله ميوه هايى همچون شليل انجيرى، 
ليمو ترش، سيب و... كه به كار برنامه صعود ما مى آيد 

مى گذرد.
 روز سوم با دو ماشين خودمان راهى مى شويم تا به 
پاركينگ پاى كوه برسيم كه در جبهه جنوبى دماوند 

اســت. از اينجا به بعد بايد تا «گوسفند ســرا» را با 
ماشين هايى كه متعلق به محلى هاست برويم چون 
طبق تصميم هيئت كوهنوردى با ماشين خودمان 
اجازه نداريم. هم ماشين وانت هست، هم پاترول و هم 
جيپ و... پس ماشين ها را پارك مى كنيم و مى پريم 
عقب وانت آبى كه 100 هزار تومان كرايه اش است! 
ما هستيم و دو دوستى كه يكى از آن ها مى گويد تا 
به حال چندين بار به دماوند آمده اســت. قيافه اش 
جوان است و پســرى جوان تر با او همراه شده است 
كه مى گويد بار اولش اســت كه بــه دماوند صعود 
مى كند. پســر جوان كه از يكى از شهرهاى اطراف 
تهران آمده اســت، خيلى مطمئن صحبت مى كند. 
بعد از يك ساعتى به «گوسفند سرا» يا همان بارگاه 
دوم مى رسيم و كوله ها را پياده مى كنيم تا آن ها را به 
قاطرچى ها بدهيم؛ البته قبل از اين كار بايد هر كوله 
توى كيسه اى برود. براى باال بردن هر كوله تا پناهگاه 
از مبلغ 70 تا 100 هزار تومان بايد هزينه كرد و اين 

بستگى به وزن تقريبى كوله ها دارد.
كوله ها تحويل مى شود و راهى مى شويم با كوله هاى 
كوچكى كه در آن آب، لباس گرم و غذا گذاشته ايم. 
چهار تا پنج ساعت بســته به گام ها و توانايى بدنى 
بايد راه برويم. بعد از توقف براى خوردن ناهار حالت 
تهوع شديدى پيدا مى كنم و بعد از من يكى دو نفر 
ديگر از همراهان هم همين مشكل را پيدا مى كنند 
كه نشانه ارتفاع است. پس با اجازه سرپرست، من و 
يكى از همراهان تصميم مى گيريم زودتر خودمان 
را به محل پناهگاه برســانيم. مى رسيم و تا بقيه هم 
برسند شب شده است. هوا سرد است و ما خسته و 
نيازمند خواب. پس بعد از تحويل كوله ها، سه چادر 
سريع برپا مى شود و از دست سرماى شبانه دماوند به 

چادرها پناه مى بريم.

تفاوت هاى چك و سفته
عليرضا طالبى/ حقوقدان: چك و سفته هر دو سند تجارى هستند. چك 
جنبه «كيفرى» دارد ولى سفته «حقوقى» است. صدور چك بالمحل با شرايطى 
جرم است ولى عدم پرداخت سفته در سررسيد مطلقاً «جرم» به معنى كيفرى 

نيست و تنها در دادگاه حقوقى مى توان موضوع را پيگيرى كرد.
چك بدون دريافت گواهى عدم پرداخــت از بانك قابل طرح دعوى در دادگاه 
نيست ولى سفته بدون واخواست، در دادگاه قابل مطالبه است. صدور گواهى 
عدم پرداخت چك رايگان است ولى واخواست سفته هزينه دارد. دريافت دسته 
چك هزينه ندارد ولى سفته هزينه دارد. در مورد چك نيازى به واريز خسارت 
احتمالى به صندوق دادگسترى نيست ولى در سفته حتماً بايد واخواست كنيد. 
امضاى چك قابل انكار نيست ولى امضاى سفته قابل انكار است. مدير عامل و 
نماينده صاحب حساب در امضاى چك و در پرداخت آن مسئوليت دارد ولى در 
سفته مدير عامل شركت مسئول نيست و فقط شركت مسئول پرداخت وجه 
سفته اســت. صدور چك در وجه خود صادركننده ميسر است ولى در سفته 
چنين چيزى ممكن نيســت. دريافت چك محدوديت دارد ولى تهيه سفته 
بدون محدوديت است. درج مبلغ در چك نامحدود است ولى در سفته محدود 
به ميزان مبلغ چاپ شده در سفته است. خسارت تأخير تأديه در چك از تاريخ 
سررسيد چك محاسبه مى شود ولى در سفته با شرايطى از تاريخ مطالبه و يا 

طرح دعوى از تاريخ واخواست سفته محاسبه مى شود. 
مهلت دريافت گواهى عدم پرداخت در چك 15 روز از تاريخ سررسيد است، ولى 
در سفته 10 روز از تاريخ سررسيد مى باشد. شناسايى صادر كننده چك آسان تر 
از سفته است. امضاى پشت چك ظهرنويسى است ولى در سفته ضمانت است. 
چك بايد داراى محل باشد ولى در سفته چنين نيست. تفاوت در تاريخ صدور در 
چك ايجاد اشكال نمى كند ولى در سفته حكم رسيد در كاغذ عادى را دارد. در 
صورت مفقودى چك، صادركننده مى تواند شكايت كند ولى در سفته چنين 

امكانى ديده نشده است. 
وجود اصل چك در دســت صادركننده اماره قانونى است ولى در سفته اماره 
قضايى اســت. حكم كيفرى منع از صدور اســناد تجارى شامل چك و سفته 
مى باشد كه در چك مســتلزم ابطال برگ هاى چك است ولى در مورد سفته 
ابطال پيش بينى نشده است. تفاوت در رسيدگى به موضوع چك در صالحيت 

دادگاه محلى است ولى در سفته چنين نيست. 
چك وسيله پرداخت است. صادركننده چك ممكن است قرض دهنده باشد 
ولى در سفته صادركننده قرض گيرنده اســت. در چك دعواى مطالبه ثمن 
قرارداد عليه خريدار ممكن است ولى در ســفته متصور نيست. چك قابليت 
طرح هم از طريق دادگاه و اجراى اسناد رسمى ثبت را دارد ولى سفته فقط از 
طريق دادگاه حقوقى قابل طرح اســت. انتقال اموال صادركننده سفته بعد از 
تاريخ سررسيد باعث تحقق جرم فرار از دين نيست ولى در چك موجب تحقق 

جرم فرار از دين است.

زيست بوم

حقوقى

پزشكىمحيط زيست

مهر: محققان پژوهشــگاه رويان موفق شــدند طى تحقيقاتى اثبات كنند كه 
سلول هاى عامل ابتال به آلزايمر در افراد با سلول هاى ابتال به بيمارى «دو قطبى» 
يكى هستند. دكتر كوروش شاه پسند عضو هيأت علمى پژوهشگاه رويان همچنين 
با اشاره به آخرين يافته هاى خود در خصوص بيمارى آلزايمر و ديابت اظهار داشت: 
بعد از چندين سال تحقيقات و آزمايش روى بيمارى آلزايمر و ارتباط آن با ساير 
بيمارى ها به نتيجه رسيديم كه عامل از بين بردن سلول هاى مغزى در ديابت، بر 
اثر استرس از قند باال در مغز بيماران تشــكيل مى شود و باعث مرگ سلول هاى 

مغزى نيز مى شود.
شاه پسند خاطرنشان كرد: تاكنون مشخص نبوده كه چه عاملى منجر به از بين بردن سلول هاى مغزى طى ديابت مى شده كه ما در 
اين پروژه موفق شديم اين عامل را بيابيم. در واقع مى توان گفت افرادى كه مبتال به ديابت هستند ابتال به آلزايمر در آن ها شايع تر 

است بگونه اى كه آلزايمر ديابت تيپ 3 لقب گرفته است.

كشف رابطه آلزايمر و بيمارى «دوقطبى»
 

ايسنا: مسئول امور تاالب ها در سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به همكارى 
ايران و افغانستان براى تهيه سند راهبردى مشترك گفت: احياى تاالب هامون 
يكى از موضوعاتى اســت كه از طريق كميته آب مشــترك دنبال مى شود. آرزو 
اشــرفى زاده افزود: بعد از پيگيرى هاى صورت گرفته از ابتــداى دولت يازدهم و 
توصيه هاى اكيد مقام معظم رهبرى و رئيس جمهور در مورد لزوم احياى تاالب 
هامون در ديدار با مقامات عاليرتبه دولت افعانستان و در پى آخرين سفر وزير امور 
خارجه كشورمان به افغانستان و رايزنى با مقامات اين كشور در اواخر ارديبهشت 
امسال مقررشد سند راهبردى همكارى هاى دو كشور ايران و افغانستان تدوين 

شــود. وى افزود: در پى اين تصميم در دو كشور ايران و افغانستان كميته هاى مشــتركى به منظور بررسى زمينه هاى همكارى  و 
مشاركت دو كشور ايجاد شده است. كميته هاى پنج گانه شــامل كميته هاى آب، علمى- آموزشى، اقتصادى، كشاورزى و امنيتى 

مى شود و تاكنون جلسات متعددى در كشور و يك نشست مشترك با نمايندگان دولت افغانستان در تهران برگزار شده است. 

اقدام مشترك ايران و افغانستان براى احياى هامون

زندگــى/ رضــا طلبى     
شــمار زيادى از زوج هاى جدا 
شــده بخصوص زنــان، پس از 
طالق از جدايى پشــيمان مى شوند كه يك 
آمارغيررســمى نيز از پشيمانى 90درصدى 
آن ها در سال هاى گذشــته خبر داده است. 
اگرچه اين آمار چندان قابل اتكا نيســت اما 
با اصل واقعيت هم بى ارتباط نيست. اكنون 
پرســش اين اســت كه چــه راه هايى براى 
بازگشت زوج هاى جدا شده، به زندگى قبلى 
خود وجود دارد؟ با توجه به اين كه بسيارى 
از اين زوج ها پس از طالق متوجه اشتباهات 
خود و عوامــل مؤثر در طالق مى شــوند و 
بخصوص بانوان كه در اين مقوله احساسى تر 
و ســريع تر تصميم مى گيرنــد، آيا نمى توان 
گفت با حذف عوامــل موجب طالق، بخت 

ازدواج با زوج پيشين هم قابل تأمل است؟
آيا نمى توان به بازگشت به زندگى اى كه براى 
آن هزينه هاى عاطفى فراوان شــده و ممكن 
است فرزندانى هم محصول آن باشند اميدوار 

بود؟
* خانم ها در برابر طالق مقاومت مى كنند

يك كارشناس و مشــاور خانواده در اين باره 
مى گويد: در بحث خانــواده، ازدواج و زندگى 
پس از طالق، متأسفانه هيچ نوع سازمان يا نهاد 

حمايت كننده در كشور وجود ندارد.
دكتر نيك رفتار در گفت و گو با قدس مى افزايد: 
تحقيقات نشــان مى دهد تا وقتى كه در يك 
زندگى مشترك، خانم ها تمايل به طالق گرفتن 
نداشته باشــند، طالقى صورت نمى گيرد زيرا 
خانم ها بيشتر مشكالتى كه در زندگى وجود 
دارد را تحمــل و با طــالق مخالفت مى كنند 
چراكه طالق تأثير عاطفــى زيادى بر خانم ها 

مى گــذارد و آن ها را به پيــرى زودرس دچار 
مى كند. 

وى تصريح مى كند: متأسفانه سازمان يا نهاد 
حمايتى در كشور وجود ندارد كه آموزش هاى 
قبل از ازدواج را به صورت مشاوره شروع كند 
و به جوانــان مهارت هاى زندگــى را آموزش 
بدهند تا بــر اثر كوچك ترين فشــار ها كانون 
خانواده دچار تزلزل نشود. حتى پس از طالق 
نيز سازمانى وجود ندارد كه از افراد و بخصوص 

خانم ها پشتيبانى كند.
* ريش سفيدها را از دست داده ايم

دكتر نيك رفتار با بيان اين نكته كه در گذشته 

بازگشت خانم ها توسط واسطه ها و بزرگ ترهاى 
فاميل پيگيرى و اجرا مى شد اما اكنون همين 
واسطه ها هم كم شده اند، اظهار مى دارد: ضعف 
اساسى اين است كه امر خانواده و صيانت از آن 

به صورت جدى توسط يك وزارتخانه پيگيرى 
نمى شود و قوانين و سازمان هاى محدودى به 
نهاد خانواده و استحكام آن و مسائل مربوط به 
آن پرداخته اند در حالى كه با توجه به رســوخ 
رسانه هاى جديد، فضاى مجازى و شبكه هاى 
تلگرامى به داخل خانواده ها بايد توجه بيشترى 
به مبارزه با چالش هــاى پيش روى خانواده ها 
بخصوص طالق صورت بگيرد. بنابراين وقتى 
آموزش در كشور درباره امر خانواده وجود ندارد 
افراد براى ياد گرفتن آموزش ها به شبكه هاى 
تلگرامى متوسل مى شــوند در حالى كه اين 

رسانه ها به هيچ وجه قابل اعتماد نيستند.

وى مى افزايد: متأســفانه در سطح كالن هيچ 
سازمان يا نهادى وجود ندارد كه به اين موضوع 
رسيدگى كند و يك نوع ولنگارى در اين زمينه 
بشدت احساس مى شــود. دولت بايد در اين 

زمينه يك تصميم اساســى بگيرد و گرنه اين 
ولنگارى روز به روز در جامعه بيشتر مى شود. 
* مسئله مشاوره ناديده گرفته مى شود

يك كارشــناس ديگر در حوزه خانــواده نيز 
مى گويد: متأسفانه مسئله مشــاوره در هيچ 
مرحله اى از تشــكيل خانواده جــدى گرفته 

نمى شود.
دكتر بانكــى پور در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
مى افزايد: بســيارى از مشــاوره هايى كه در 
دادگاه هاى خانواده انجام مى شود بيشتر جنبه 
صورى دارنــد و حرفه اى و اثرگذار نيســتند 
و افرادى هم كه در اين مراكــز حضور دارند، 

دلسوز نيستند.
وى تصريح مى كنــد: بهترين راهــكار براى 
بازگشت زوجين به زندگى اين است كه مواردى 
كه وارد دادگاه خانواده مى شوند، اين ها موظف 
به گذراندن يك سرى دوره هاى آموزشى شوند 
و يك سرى مشاوره ها توســط مشاوران قابل 
اعتماد و خبره به اين افراد ارائه شود. در صورتى 
كه اگر اين قسمت از فرايند طالق جدى گرفته 
شود بسيارى از افراد از درخواست خود منصرف 
مى شوند و به زندگى خودشان ادامه مى دهند. 
دكتر بانكى پور اظهار مى دارد: مهم ترين ابزار 
در راه بازگشــت خانم ها به خانواده و شوهرى 
كه از آن طالق گرفته اند مشــاوره اســت. اما 
اين مشاوره بايد به صورت چند بخشى باشد. 
از طرفى بعضى وقت ها ممكن اســت برگشت 
به زندگى اول ميســر نباشــد ولى برگشت به 
چرخه ازدواج با فردى ديگر موثر باشد كه بايد 
بدنه نظام نســبت به روش ها و مكانيزم هاى 
مختلف بــراى بازگشــت خانم ها به مســير 
زندگى، سياست هاى مختلفى را اتخاذ كند و 

برنامه ريزى هاى روشنى داشته باشد.

كارشناسان با اشاره به راهگشا بودن آموزش و مشاوره در زندگى زناشويى:

هزار  راه براى بازگشت

 چهارشنبه 22 شهريور 1396 
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پس از شكست دادن تيم ملى واليبال ايتاليا

سورپرايز  بعدى  شاگردان  كوالكوويچ  براى  آمريكاست؟

 غزلسرايى كه از فضاى  غزلسرايى كه از فضاى  غزلسرايى كه از فضاى  غزلسرايى كه از فضاى  غزلسرايى كه از فضاى  غزلسرايى كه از فضاى 
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فرهنگ

بابایی  گلعلــی  مهر: 
»شــراره های  گفت: 
خورشــید« به عنوان 
کارنامه  ششــم  جلد 
لشــکر ۲۷ محمــد 
رسول اهلل)ص( روایتگر 
که  است  مرارت هایی 
در سال ۶۲ بر دوش این لشکر سنگینی کرد.  گلعلی 
بابایی، یکی از مؤلفان کتاب »شراره های خورشید« 
)با محوریت شهید همت و کارنامه عملیاتی لشکر 
۲۷ محمد رســول اهلل)ص(، که هفتــه آینده از آن 
رونمایی می شــود( گفت:  این کتاب جلد ششــم 
»حماسه ۲۷«، کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ در دوران 
دفاع مقدس است که مجموعه رویدادهای متنوعی 
از کارنامه عملیاتی این لشکر در 4 ماه  پایانی سال 
۱۳۶۲ را شــامل می شــود. کار پژوهش های این 

مجموعه را به همراه حسین بهزاد انجام می دهیم. 

»شراره های خورشید« در راه است 
مرکز  رئیــس  مهر: 
از  علوم  وزارت  جذب 
اهمال دانشــگاه ها در 
هیئت  جــذب  روند 
علمــی خبــر داد و 
توقف  میــزان  گفت: 
پرونده هــای جــذب 
اســتادان در دانشــگاه ها و مرکز جذب را بررسی 
کرده ایم. حجت االســام محمدرضــا رضوان طلب 
گفت: میزان توقف پرونده های جذب اســتادان در 
۶ ماهه اول ســال ۹۶ در دانشــگاه ها بررسی شد 
که بر اساس نتایج به دســت آمده، میانگین میزان 
توقــف پرونده ها در دانشــگاه ها ۲۰۸ روز بود. این 
در حالی است که دانشگاه ها حداکثر باید طی ۹۰ 
روز به پرونده ها رســیدگی کنند. همچنین تعداد 
زیادی پرونده وجود داشــت که میزان توقف آن در 

دانشگاه ها به جای ۹۰ روز بیش از یک سال بود.

اهمال  دانشگاه ها در جذب 
رمان »رؤیای  فارس: 
آق تاریم« اثر مصطفی 
جمشــیدی از سوی 
بازار  روانه  »به نشــر« 
کتاب شد.  این رمان 
ماجرای  دارد  ســعی 
مــردی نــه قهرمان 
و نــه شکســت خورده را روایت کنــد. »قدیر« یا 
»اسماعیل شنگل« مرد جاافتاده ای است که اگر چه 
یک ماهیگیر اســت اما بر اساس یک غیرت دینی، 
ماهیگیران را برای مبارزه می شــوراند و سعی دارد 
با نظامیان در شهرهای شمالی درگیر شود.  انتخاب 
لوکیشن ها و زیست بومی نواحی و سرشت داستان 
که ســعی دارد اقلیم خزر را در یک غریبه گردانی 
مؤثر بازآفرینی کند، از دیگر ویژگی های رمان است. 
»آق تاریم« نام مرغ زیبایی است که در رؤیا و واقعیت 

قدیر به آن می اندیشیده است. 

تازه ترین رمان جمشیدی دربازار 
حســین  ایســنا: 
رئیــس  ســلیمی، 
عامــه  دانشــگاه 
طباطبایــی، گفــت: 
تعداد  خوشــبختانه 
علمی  انجمن هــای 
ایــن  فرهنگــی  و 
دانشــگاه۲/5 برابر نسبت به دوره قبل افزایش پیدا 
کرده و تعداد نشــریات دانشــجویی ۲ برابر شده و 
ما هیچ نشریه توقیفی در دانشگاه عامه نداشتیم. 
وی همچنین درباره برخی زمزمه های مطرح شده 
بــرای معرفی او به عنوان وزیــر علوم آینده گفت: 
در این باره مشــاوره هایی با بنده صورت گرفته اما 
تاکنون هیچ کدام از مقامات دولتی در این زمینه با 
من صحبتی نکرده اند و فرض من این است که در 
چارچوب مدیریت دانشگاه عامه طباطبایی امور را 

دنبال خواهم کرد. 

نشریه توقیفی نداشته ایم 

کوتاه و خواندنی

تسنیم: انتشارات »بعثت« ترجمه عربی و انگلیسی کتاب های »مهتاب خین« و 
»پیغام ماهی ها« که به زندگی و مبارزات شهید همدانی پرداخته اند  را در نمایشگاه 
کتــاب فرانکفورت عرضه می کند. »پیغام ماهی ها« که پنجمین جلد از مجموعه 
»بیست  و  هفت در ۲۷« محسوب می شود، کتابی 5۱۲ صفحه ای است که در 4۲ 
فصل به بررسی سرگذشت نامه استاد جنگ های نامتقارِن محور مقاومت و فرمانده 

پیشین سپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( یعنی سردار همدانی پرداخته است. 
همچنین ترجمه عربی و انگلیســی »در  هاله  ای از غبار« ، دیگر کتاب بابایی، نیز 
توسط نشر »بعثت« منتشر شده است که در نمایشگاه فرانکفورت معرفی خواهد 
شد. »این اثر که همزمان با سی امین سالگرد غیبت متوسلیان نوشته شده، در ۲۲ 
فصل تدوین شده و زندگی این فرمانده در آن روایت می شود. »مهتاب خین« دیگر 
کتاب انتشارات »بعثت« است که زندگی سردار شهید همدانی و سیر مبارزات و 
فعالیت های او در قبل از انقاب و نیز جنگ تحمیلی را روایت می کند و به کوشش 

حسین بهزاد گردآوری شده است.

کتاب 

زندگی نامه سردار 
همدانی در فرانکفورت 

مهر: افشــین عا، از شاعران کشور، به دنبال اعام خبر شهادت محسن حججی 
به دست نیروهای داعش، اقدام به سرایش قطعه شعری در رثای این شهید کرد. 

عا با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی اعام کرد 
که پیام تشکر رهبر معظم انقاب اسامی برای سرودن این ۲ قطعه شعر از طریق 

تماسی تلفنی به وی اباغ شده است. 
وی نوشته است: توجه رهبر معظم انقاب به این گونه اشعار همراه با نکته سنجی 
و قدرشناسی ایشان همان قدر برایم ارزشمند است که از بی خبری، قدرنشناسی و 

نخوت برخی مسئوالن فرهنگی کشور ملول و آزرده خاطرم. 
الزم است بنده نیز علی رغم همه تلخکامی ها، بار دیگر اعام کنم همین حسن ظن 
و قدرشناســی رهبر فرزانه انقاب را از همه پست ها، مقام ها و رانت ها ارزشمندتر 
می دانم و به فضل الهی، موهبت شاعر اهل بیت)ع( و انقاب بودن را با تعلق به هیچ 
جناح، جایگاه و منصبی عوض نخواهم کرد. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است/ 

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست.

ادبیات

شاعر انقالب بودن را با 
چیزی عوض نمی کنم 

چرا  اسباب بازی ایرانی در بازار نیست؟

مسئوالنصنعتاسباببازیراجدینمیگیرند
 فرهنــگ/ زهــره کهندل  تعرفــه ورود 
 اسباب بازی به کشــورمان بسیار پایین است به 
طوریکه قیمت باالی تمام شــده  اســباب بازی 
داخلی، توان رقابت با قیمت پایین  اســباب بازی 
وارداتی به ویژه چینی را ندارد. این در حالی ا ست 
که صنعت  اسباب بازی در کشــور در سال های 
اخیر تقویت شــده اســت اما این محصوالت به 
دلیل ضعف در نظام توزیع، توجیه اقتصادی برای 
تولید انبوه ندارد. چرا مشتری،  اسباب بازی ایرانی 
را نمی بیند و در شــبکه توزیع، اسباب بازی های 
خارجی بیشتر دیده می شود؟ آیا راه حل باال بردن 

تعرفه ورود  اسباب بازی به کشور است؟
علیرضا صابری کلجاهــی، طراح و تولید کننده 
 اســباب بازی به خبرنگار ما می گوید: مهمترین 
مشکل ما واردات است، طبق گزارشی که داشتیم 
طی این هفت ماه بالغ بر چند میلیون دالر واردات 
 اسباب بازی انجام شده که بایستی این ورود کمتر 
شود. وی با بیان اینکه باید توزیع کنندگان قوی 
در سراسر کشور وجود داشته باشند، خاطرنشان 
می کند: برای اینکه شــبکه ای قوی بین ســه 
ضلع طراحی، تولید، توزیع داشــته باشیم باید 
سیستم جامعی باشــد تا این سه ضلع را به هم 
متصل کند اما چنین نیســت. او ادامه می دهد: 
صنف  اســباب بازی در کشور نداریم و طراحان و 
تولیدکنندگان  اســباب بازی تحت پوشش بیمه 
نیستند، درواقع هیچ نهادی وجودی ندارد که از 

تولیدکنندگان بازی حمایت کند.
به باور صابری،  باید پژوهشگاه  اسباب بازی داشته 
باشــیم تا رابطه بین طراح، تولیدکننده و توزیع 
کننده تقویت شود.مجموعه ای که حامی  طراحان 
 اسباب بازی باشد، نیازهای کشور را شناسایی و به 
طراحان منتقل کند، متأسفانه چنین ساختاری 

در کشور ما وجود ندارد. 

 دلیلکاهشتعرفهواردات
مناف یحیی پور، مشاور مدیرعامل و معاون پیشین 
تولید کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور معتقد است: به سختی می توان گفت که 

صنعت  اسباب بازی در کشورمان داریم.

او بــه خبرنــگار ما می گویــد: تعرفــه واردات 
 اسباب بازی چند ســال پیش کاهش پیدا کرد 
زیرا وقتی تعرفه باال باشــد، قاچاق  اسباب بازی 
به صرفه تر است ولی با کاهش تعرفه، راه بر واردات 
قانونی باز می شــود و نظارت بر واردات را تقویت 
می کند، اگر سخت گیری بیشتر شود و تعرفه ها 
باالتر باشــد، قاچاق  اسباب بازی بیشتر می شود 
و هیچ نظارتی از نظر فرهنگی و اســتانداردهای 

بهداشتی وجود نخواهد داشت.
او با بیــان اینکه صنعت اســباب بازی، صنعت 
نوپایی هست و برخی هم می گویند شبه صنعت 
اســت، توضیح می دهد: توان تولیــدی ما فعًا 
ضعیف اســت. همچنین به ایــن دلیل که روی 
مصرف محصــوالت این حوزه فرهنگ ســازی 
نشده، استقبال از تولیدات داخلی خوب نیست. 
از ســوی دیگر تولیدکننده های خارجی با تیراژ 
باال تولید می کنند و قیمت تمام شــده برایشان 
ارزان می شــود. یحیی پور ادامه می دهد: گاهی 

تکنولوژی تولید یک  اسباب بازی خاص را داریم 
و آن را تولیــد می کنیم اما می بینیم که وارداتی 

آن ارزان تر است. 

رشدینامتناسببانیاز
یکی دیگــر از مشــکات پا نگرفتــن صنعت 
 اسباب بازی در کشورمان، ضعف در فناوری های 
روز این صنعت است. یحیی پور می گوید: در حال 

حاضر توان تولیدی ما جوابگوی بازار ما نیست و 
سرمایه گذاری و حمایت جدی تری را می طلبد. 
هم حمایتــی از جهت دانش و فنــاوری و هم 
سرمایه گذاری در این عرصه برای ایجاد و توسعه 

بازارهای مصرف  اسباب بازی در داخل کشور. 
به باور او، صنعت  اســباب بازی در یکی دو دهه 
اخیر رشد مشهودی داشته است ولی این رشد با 

نیاز ما خیلی تناسبی ندارد. 
مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با اشاره به پایین بودن سرانه  اسباب بازی 
در کشورما خاطرنشــان می کند: سرانه مصرف 
 اسباب بازی در دنیا حدود ۳5 دالر در سال است 
که در کشورهای پیشرفته این رقم، به ۳5۰ دالر 
می رسد در حالیکه در کشور ما در بهترین برآورد 

این سرانه به 5 دالر در سال می رسد.
یحیی پور معتقد است: این موارد باعث شده که 
توان تولید داخلی ما آن طور که باید رشــد نکند 
در حالیکــه اگر در صنعت اســباب بازی، تولید 

کننده حمایت شود و سرمایه گذاری کنیم جزو 
محورهایی هست که به اقتصاد مقاومتی  کمک 
می کند یعنی به کشــورهای همسایه صادرات 
داشــت و با تقویت تولید داخلی، میزان واردات  
را کم کرد. هنوز این حمایت ها به شــکل قوی 
ظاهر نشــده اســت و یکی از دالیلش این است 
که در فرهنگ ما، چه از ســوی مــردم و چه از 
سوی مسئوالن  اسباب بازی خیلی جدی گرفته 
نشــده، نه بعد اقتصادی آن جدی گرفته شده و 
نه بعد فرهنگی آن که این بی توجهی به ما لطمه 

خواهد زد.

طرحساماندهیصنعتاسباببازی
یحیی پور با اشــاره به فعالیت شورای نظارت بر 
 اسباب بازی عنوان می کند: این شورا صرفا در حد 
نظارت اولیه، ثبت طرح ها و دادن مجوز تولید و 
واردات عمــل می کند، توان و اختیاری ندارد که 
از تولیدکنندگان  اسباب بازی حمایت جدی کند.

او اضافــه می کند: البته کانــون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان در دوره جدید، به دنبال 
طرح ساماندهی صنعت  اسباب بازی است. اسناد 
اولیه آن تدوین شــده و در حال بازنگری است. 
امیدواریم امسال کمیته های تخصصی آن شکل 
بگیرد و این اسناد را به اسناد عملیاتی تبدیل کند.
به باور وی، اگر این طرح به ســامان برسد، بعد 
حمایتــی دارد و باعث تقویت توان آموزشــی و 
پژوهشــی در صنعت  اسباب بازی می شود. طرح 
همه جانبــه ای که اســتانداردهای الزم را دارد 
تا خانواده ها با آرامش خاطر بیشــتر  اسباب بازی 

مناسب را برای بچه هایشان تهیه کنند.
به گفته یحیی پور اگرچه این استانداردها را داریم 
ولــی به حد کافی نیســت و در مورد اجرای آن 
دچار پراکندگی هستیم ولی اگر طرح ساماندهی 
صنعت  اسباب بازی اجرا شــود هم توان علمی، 
فناوری و برنامه ای دارد و هم استاندارد ها را برای 
ســامت کودکان، تعریف و اجرا می کند، ضمن 
اینکه جلوگیری از قاچاق  اسباب بازی هم بسیار 
مهم اســت که اجرای این طرح می تواند ما را به 

نقطه روشنی برساند.

گزارش خبری

مجموعه »هوا دونفره هم که باشد در من جمعیتی است« 
از محمدعلی بهمنی بررسی شد 

غزلسرایی که از فضای غزل انتقاد می کند 
 فرهنگ/ آرش شــفاعی   نشســت نقد و بررســی مجموعه شعر 
»هوا دونفره هم که باشد در من جمعیتی است« سروده محمدعلی بهمنی 
در چهارصد و بیست و هشتمین نشست هفته کانون ادبیات ایران برگزار 
شد. در این نشست که شامگاه دوشنبه برگزار شد، بهمنی در ابتدای مراسم 
با اشاره به این نکته که به شعر آزاد عاقه و دلبستگی زیادی دارد، گفت: 
من با غزل زندگی کرده ام و به نام غزل شناخته می شوم. اما اگر بخواهم 
واقع بینانه بگویم، در بسیاری از غزل ها، بسیاری از کلمات و حرف هایی که 
شاعران می زنند، به خاطر پرکردن وزن یا دنباله روی از قافیه است؛ البته 
این مســئله شامل خود من هم می شود و من نمی خواهم خود را از این 

فضا مستثنا کنم. 

بهمنی با بیان اینکه شعر ایران در دوران پیش از اسام نوعی شعر منثور 
بوده است که می توان آن را با شعر آزاد امروز مقایسه کرد، گفت: اگرچه 
پس از تصرف ایران به دســت اعراب همــه کتاب ها و آثار ادبی و هنری 
ایرانیان سوزانده شده اما تعداد اندکی از این نمونه های شعر منثور امروز 
در موزه های جهانی موجود است و اگر ترجمه این آثار را بخوانید، متوجه 

می شوید ایرانیان از دیرباز چه نگاه شاعرانه شگفت انگیزی داشته اند. 
شاعر این مجموعه در ادامه صحبت های خود به تجربه هایش در سرودن 
شعر سپید اشاره کرد و گفت: نخستین مجموعه شعر من شامل شعرهای 
آزاد و نیمایی بوده است و تا به امروز هم این تجربه ها را ادامه داده ام. اما 
فکر می کنم اینکه درباره غزل یا شــعر آزاد از عنوان قالب استفاده کنیم، 
جفا به شعر اســت. هر شعری خودش به شاعر می گوید که چگونه باید 
نوشته شود و اگر شاعری فکر کند که امروز غزل بگویم یا شعر سپید، آن 

شعر سروده نشده شکست خورده است. 

 خلوت10سالهشکستهشد
هادی سعیدی کیاسری، شاعر و مدیر کانون ادبیات ایران، در این نشست 
با بیان اینکه بهمنی در سال های دهه ۶۰ در بندرعباس بود و در خلوتی 
۱۰ ســاله فرو رفته بود، گفت: بسیاری از شاعران مشتاق بودند شعر یا 
سخن تازه ای از بهمنی بشــنوند زیرا او شاعری بود که در دوران قبل از 

انقاب نیز شناخته شده بود. 
کیاسری با اشاره به تحوالت غزل معاصر و نوآوری هایی که در این قالب 
شــعری اتفاق افتاد، گفت: در دورانی غزل های شاعرانی مانند هوشنگ 
ابتهاج و مشفق کاشانی نمونه های نوآوری در غزل شناخته می شد اما با 
تاش های شاعرانی همچون نوذر پرنگ، عباس صادقی، حسین منزوی و 
محمدعلی بهمنی نوآوری در این قالب وارد فضایی تازه شــد. در آستانه 

دهه ۷۰، غزل به شعر شاعرانی چون بهمنی نیاز بیشتری داشت. 
وی افزود: انتشــار شعری از بهمنی در رثای امام خمینی)ره( و استقبال 
خوانندگان از شعر بهمنی و به دنبال آن عاقه مندی گروه زیادی از جوانان 
با شعر بهمنی بویژه بعد از کتاب »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« 
باعث شــد بهمنی مجبور به ترک آن خلوت ۱۰ ساله شود . در دهه های 
بعدی حضور او در عرصه های مختلف بویژه در کنار جوانان به نفع شــعر 

تمام شد. 
کامران رسول زاده، شاعر و ترانه سرا، نیز در این نشست با ارائه مثال هایی 
از شعرهای بهمنی به ویژگی های شاعرانه و نگاه منحصر به فرد شاعر به 
طبیعت و زندگی معاصر اشاره کرد.  لیا کردبچه شاعر و منتقد، نیز در این 
نشست با بیان اینکه شاعران غزلسرا هنگامی که به عرصه شعر سپید وارد 
می شوند، برخی ویژگی های کاسیک را با خود به شعر سپید می آورند، 
گفت: معموالً شاعران غزلسرا نگاهی ذهنیت گرا، زبانی فخیم و عاقه ای 
وافر به رعایت مراعات النظیر دارند اما در شعرهای سپید بهمنی با شاعری 
عینیت گرا، با زبانی تصویرگرا و بدون التزام به رعایت نظایر روبه رو هستیم 
که باعث می شــود شعرش مدرن باشد. در این نشست منتقدان از شیوه 
انتخاب و گزینش مجموعه انتقاد و تأکید کردند که برخی شعرهای بلند 

بهمنی در این مجموعه به چند شعر کوتاه تبدیل شده است.

آنچه می خوانید

سرانه مصرف  اسباب بازی در دنیا 
حدود 35 دالر در ســال است که 
در کشورهای پیشرفته این رقم، 
به 350 دالر می رســد در حالیکه 
در کشور ما در بهترین برآورد این 
سرانه به 5 دالر در سال می رسد
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هــنر

قربانی  علیرضا  هنر: 
یادداشتی  انتشــار  با 
به کشــتار بی رحمانه 
میانمار  در  مسلمانان 

واکنش نشان داد. 
وی با انتشار یادداشتی 
در صفحه شخصی اش 

نوشــت: »روزهای زشــت و اندوهباری در جهان 
جاری اســت؛ روزهایی که در هر گوشــه از شهر 
نفرین شــده روهینگیا، رِد خون را بر پیکره بی جان 
مردم بی گناه و بی دفاع مســلماِن میانمار، حتی با 
چشمان بسته می توان دید و صدای عدالت راهی به 
سوی گوش های شنوا ندارد.  حریِق خصم دژخیماِن 
کج اندیش از دل خاک زبانه کشیده و آتش و باروت 
و آهنــی گداختــه را به این مــردم بی دفاع هدیه 
می دهد و خون را در فضای شــهر می پراکند، آنجا 

خون و جنایت را نمی توان از پشت پنجره دید«. 

واکنش به نسل کشی در میانمار 
ایسنا: دبیــر نهمین 
جشـــــن مســتقل  
در  ایران  انیمیشــن  
اختتامیه این جشــن 
بــا تأکید بــر اینکه 
رکــود و بیــــکاری 
مشــــکل  مهم ترین 

انیمیشن ایران است، از مسئوالن این حوزه تقاضا 
کرد تا راهکاری عملــی برای حل این معضل پیدا 
کنند. محمدعلی صفورا گفت: یکی از پیام هایی که 
می خواهیم در این جشن بگوییم، تنگناهایی است 
که برای جامعه انیمیشن به وجود آمده است. رکود 
و بیکاری باعث شده نشاط و امید از چهره متبسم 
انیمیشن برود. این دغدغه مهم نیازمند راهکار عملی 
از طرف مدیران اســت. از مدیر مرکز صبای صدا و 
سیما تقاضامندیم برای فعال کردن تولید در آن مرکز 

دلسوزانه گام بردارند.

تقاضای انیمیشن سازان ازمسئوالن 
محمـــد  فــارس: 
شبکه  مدیر  احسانی، 
از  بازدید  نســیم، در 
سریال  صحنه  پشت 
»افسانه هزارپایان« که 
به تازگی به کارگردانی 
شــهاب عباســی در 

شهرک غزالی کلید خورده است، گفت: شبکه نسیم 
طی برنامه 5 ســاله ای که تدوین کرده، قرار است 
تولیدات نمایشــی را افزایش دهد اما در این راه با 
دقت و وسواس بیشتری ساخت مجموعه ها را دنبال 
خواهیم کرد و از عجله خودداری می کنیم.  وی با 
اعتقاد بر اینکه سریال »سفر در خانه«  با اقبال خوبی 
مواجه شده اســت، اظهار کرد: امیدواریم »افسانه 
هزارپایان« نیز همین طور باشــد. ما در برنامه آتی 
کاری مان قرار اســت تولیدات نمایشی را افزایش 

دهیم زیرا این کار دستور معاونت سیما است. 

افزایش تولیدات نمایشی »نسیم«
مهر: فؤاد صفاریان پور، 
»هـــزار  کارگــردان 
داســتان«، با اشــاره 
به پیش تولید ســری 
جدید ایــن برنامه در 
شبکه نســیم، گفت: 
حــدود یک و نیم ماه 

است که پیش تولید »هزار داستان« را شروع کرده ایم 
و امیدواریم این بار برنامه ای سرحال تر و با نشاط تر 
داشته باشــیم. این بار روی اصول و ترکیب بندی 
سوژه ها دقت بیشــتری می کنیم. تغییراتی هم در 
دکور داشــتیم. مهم تر از همه، تحقیقاتی است که 
در این فصل گسترده تر شده است چون سری پیش 
به دلیل پخش در ماه مبارک رمضان کار ما با کمی 
شتاب همراه شده بود. تیم پژوهشی برنامه در این 
فصل بزرگ تر شده است و ما وارد مردم می شویم تا 

سوژه های خود را پیدا کنیم.

جزئیات فصل جدید »هزارداستان« 

چهره - خبر

ایلنا: چند وقتی اســت که حامد مجتهدی تهرانی با عنوان هایی از جمله »شهردار 
رپر« در فضای مجازی مطرح شده اســت. او نوه  مرحوم آیت اهلل مجتهدی تهرانی 
است و مدتی نیز به عنوان شهردار اکباتان فعالیت کرده است. از او آثاری در فضای 
مجازی منتشــر شده که در فضای موسیقی رپ هســتند اما او خودش این آثار را 
رپ نمی دانــد. حامد مجتهدی تهرانی درباره فعالیت های موســیقی خود و موضع 
خانواده اش به موسیقی گفت: ما اگر بتوانیم شاخص هایمان را تغییر بدهیم، می توانیم 
دیدگاه بهتری نسبت به موسیقی داشته باشیم. هیچ ایرادی ندارد که یک آدم مذهبی 
در یک خانواده مذهبی به موسیقی بپردازد. خود رهبر معظم انقالب نیز اهل شعر 
هستند. حتی مرحوم امام)ره( نیز دیوان اشعاری داشتند و اهل هنر بودند. خانواده من 
هیچ وقت برای اینکه من در موسیقی فعالیت می کنم، مانع تراشی نکردند و همیشه به 
من کمک هم نموده اند. اگر به کارهای من گوش داده باشید متوجه می شوید که هیچ 
ابتذالی در قطعات من وجود ندارد. کارهایی که من خوانده ام، هیچ کدام رپ نیستند 

بلکه معموالً کارهایی »اِسلو« یا به زبان عامیانه، کارهای غمگین هستند. 

موسیقی

مذهبی بودن منافاتی 
با موسیقی ندارد 

هنر: تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »محکومین« از اضافه شــدن یک کارگردان 
جدید در مسیر تولید کار خبر داد. بهروز مفید اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های 
قبلی، پیش بینی شــده بود که تصویربرداری این سریال بهمن ماه به اتمام برسد اما 
از آنجا که مدیران سیما اعالم کردند که کار باید دی ماه تحویل شبکه یک شود، ما 
تصمیم گرفتیم برای سرعت بخشــیدن در کار، تولید را به 2 گروه تقسیم کنیم. به 
همین منظور حسین قناعت که از نویسندگان سریال و از کارگردانان خوب سینما و 

تلویزیون هست را به عنوان کارگردان دوم به گروه اضافه کردیم. 
مفید تصریح کرد: گروه اول به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی کماکان مشغول 
تولید و تصویربرداری هســتند. در چند روز گذشته ضبط در لوکیشن های میدان 
دانشــگاه و مرادآباد به اتمام رســید و در حال حاضر در حال تصویربرداری تصاویر 
خیابانی هستیم. تاکنون تصویربرداری ۴۰ درصد از این سریال به اتمام رسیده است 
و قرار اســت 22 قسمت از سریال اپیزودیک »محکومین« توسط سیدجمال سید 

حاتمی و 8 قسمت دیگر توسط حسین قناعت تولید شود. 

تلویزیون

»محکومین« 
دو کارگردانه شد 

 هنر/ تکتم بهاردوســت  مجید مسچی از 
ســال ۱۳8۴ به عنوان مدیرعامل مؤسسه سینما 
شهر انتخاب شده و بیش از یک دهه است که به 
فعالیت خود در این سمت ادامه می دهد. فعالیت 
در این مؤسسه با بازسازی سالن های سینمایی در 
کشور آغاز و در نهایت به ساخت سالن های جدید 
و تجهیز سینماها به سیســتم دیجیتال رسیده 
اســت. با مجید مسچی به گفت و گو نشستیم که 

حاصل آن را می خوانید. 

 در حال حاضر سالن های فعال سینماها چه 
وضعیتی دارند؟ 

ما در حال حاضر حدود ۴6۰ سالن فعال در سطح 
کشور داریم ولی کیفیت و میزان استقبال مردم 
از هر کدام از این ها متفاوت است. با توجه به آمار 
تعداد سالن هایی که در دست ساخت داریم، باید 
بگویم که این آمار قابل قبول است. لذا پیش بینی 
ما این است که امسال تعداد سالن های فعال کشور 

از مرز 5۰۰ سالن عبور می کند. 
به نظرم این نقطه عطف خوبی اســت که تعداد 
سالن های ما بعد از سال ها افزایش پیدا کرده است. 
هر چند این تعداد برای جمعیت کشور قابل قبول 
نیست ولی نقطه شروع خوبی است که باید ادامه 

یابد تا به یک تعداد قابل قبول برسد. 

برای ســالن هایی که استقبال کمتری   
ازآن ها می شود، چه برنامه ای دارید؟ 

این ســالن ها 2 وضعیت دارند. یکی اینکه از نظر 
اســتانداردها و تجهیزات در وضعیت خوب قرار 
دارند ولی ممکن است در یک نقطه خوب شهری 
قرار نگرفته باشند و مردم آن نقطه خیلی عالقه ای 
به ســینمارفتن نداشته باشند. البته ممکن است 
بعضی از این ســالن ها هم کیفیت خوبی نداشته 
باشــند و مردم برای همین رغبتی به مراجعه به 
آن ها ندارند. این سالن ها در دستور بازسازی قرار 
دارند.  ولی موردی که االن برای ساخت سینمای 
جدید یا حتی بازســازی سینما ها خیلی اهمیت 
دارد، این است که مکان قرارگیری سینما در جای 
مناسبی باشــد که همزمان با ساخت یا بازسازی 

سینما توفیق اقتصادی هم داشته باشد. به نظر ما 
جذابیت های سینما باید این قدر زیاد باشد که مورد 

اقبال مردم قرار بگیرد. 

 بخشــی از این سالن های فعال جزو آمار 
هستند ولی عمالً نقشی ندارند. برای این ها 

چه برنامه ای دارید؟ 
شما اگر به سینما هم به عنوان یک واحد صنفی 
نگاه کنید قاعدتاً میزان استقبال از همه واحد های 
صنفی که یکسان نیست. به هر شکل آن بخشی 
که به ما مربوط می شود از جهت کیفیت سالن ها، 
تجهیزات و... حتماً به بهترین شکل انجام خواهد 
شــد. ولی اینکه بخواهیم انتظار داشته باشیم که 
همه سینما های کشور به یک میزان مورد استقبال 
قرار بگیرند، شدنی نیست و در هیچ جای دنیا نیز 

چنین اتفاقی نمی افتد. 

 در جایی گفته اید که دوره ســینماهای 
برای  اصرار  و  اســت  تک سالن گذشــته 
ســاخت این نوع سینماها اشتباه است. آیا 

این چندسالنه  کردن سینماها در شهرهای 
کوچک هم مقرون به صرفه است؟ 

تجربه نشان داده بیش از اینکه که ظرفیت سالن 
مهم باشــد، تعداد سالن مهم تر است چون هم از 
نظر میزان اســتقبال مردم و هم تنوع فیلم هایی 
که می شود اکران کرد، قابل مقایسه با تک سالنه 
نیست. سینماهای چندسالنه در شهرهای کوچک 

می توانند از ظرفیت کمتری استفاده کنند. 
ولی حتی اگر یک شــهری 2۰ هزار جمعیت هم 
داشته باشد اصوالً سینمای تک سالنه اصالً مقرون 

به صرفه نیست. 

 در جایی گفته اید که مشارکت شما با حوزه 
هنری به 2 بخش تقسیم می شود. یک بخشی 
که بحث اکران فیلم هاست، سلیقه ای است. با 
توجه به اینکه حدود 70 ســینما در اختیار 
حوزه هنری قرار دارد، این ســلیقه باعث 
می شود خیلی از فیلم ها تحریم بشوند. چه 

راهکاری برای این مورد دارید؟
ما با اکران فیلم ها کاری نداریم. بحث این است که 
در اکران ممکن است سلیقه ای که در وزارت ارشاد 
است با سلیقه حوزه هنری متفاوت باشد. ولی در 
مورد بهره برداری از سالن ها و بازسازی سینما ها و 
فعالیت مشترک در زمینه سینماداری اتفاقاً ارتباط 

خوبی بین ما و حوزه هنری وجود دارد. 

 آیا تجهیز سالن های سینما فقط در حد 
دالبی و دیجیتالی باقی می ماند یا امکانات 
جدید دیگری هم به آن ها اضافه خواهد شد؟ 
خیر، تمام تالش ما این اســت که سینماها را به 

همه تجهیزات جدید مجهز کنیم و این اتفاق برای 
همه سینما ها خواهد افتاد. 

ما طرح و اقدامی را از ســال گذشــته در دستور 
کارمان داریم که امســال هم ادامه داشته  است و 
آن ارتقای کیفیت تجهیزاتی ســالن های نمایش 
است. سالن های نمایش به ترتیب میزان استقبال 
تماشــاچی در اولویت هســتند. ســال گذشته 
تجهیزات حدود 6۰ سالن به روز شد و امسال هم 
این رویه ادامه پیدا خواهد کرد. میزان حمایت ما 
هم بین 5۰ تا 7۰ درصد کمک به سینماهاست که 
به صورت بالعوض به آن ها داده می شود. نمونه اش 
ســینما سیمرغ مشهد است که همه تجهیزاتش 

به روز شده است. 

 وضعیت بازسازی و سالن سازی سینما ها در 
شهرستان های محروم به چه شکلی است؟

برای این حمایت باید شهرها را به 2 گروه تقسیم 
کنیم. شهرهایی که بهره مند تر هستند و امکانات 
بیشــتری دارند و االن هم به نظر می رســد که 
برای ســرمایه گذاران بخش خصوصی هم توجیه 
اقتصادی پیدا کرده اند؛ مخصوصاً در مجتمع های 
تجــاری.  چون االن دیگر در مجتمع های تجاری 
عدم وجود ســینما یک نقطه ضعف محســوب 
می شــود. بنابراین هر کسی مجموعه های بزرگ 
تجاری می سازد حتماً به عنوان یک نقطه قوت از 

سالن سینما هم بهره می برد. 
گروه دوم مربوط به شــهرهای کوچک و محروم 
است. در چنین شــهرهایی امکانی برای ساخت 
مجتمع های بزرگ یا نیســت یا کمتر هســت. 
ازابتدای امســال داریم در سازمان سینمایی روی 
طرحی کار می کنیم که در دو ســه ماه آینده به 
بازدهی می رســد. این طرح، ساخت سینماهای 
کوچک در شهرهای محروم و کوچک است؛ اینکه 
زمین توسط نهادهای شــهری تأمین می شود و 
هزینه ســاخت توسط وزارت ارشــاد اختصاص 
می یابد. بنابراین شــهرهای محــروم و کوچک 
می تواننــد حداکثر 2 ســالن کوچک باکیفیت و 
خوب که فیلم های روز را اکران می کنند، داشــته 

باشند.

گزارش اکران

آغاز اکران 2 فیلم تازه از امروز 
»دریاچه ماهی« از راه رسید

هنر: سینما در این هفته با نمایش 2 فیلم تازه وارد آخرین دور اکران های 
تابستانی خواهد شد و در کنار آن نیز فیلم های دیگری همچون »نگار«، 

»ماجان« و »من و شارمین« به نمایش خود ادامه می دهند. 
فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته اش« به کارگردانی تهمینه میالنی از 
امروز اکران خود را در گروه سینمایی کوروش آغاز خواهد کرد. این فیلم 
به جای فیلم »بیست و یک روز بعد« ساخته محمدرضا خردمندان اکران 
می شود و »بیست و یک روز بعد« در زیرگروه های سینمایی همچنان به 
اکران خود ادامه می دهد. عالوه بر این، فیلم ســینمایی »اکسیدان« به 
کارگردانی حامد محمدی روز گذشــته به پایان زمان اکران خود رسید 
و تنها در ســانس های فوق العاده نمایش خواهد داشت. همچنین فیلم 
ســینمایی »دریاچه ماهی« به کارگردانی مریم دوستی و تهیه کنندگی 
ســعید ســعدی از امروز اکران خود را آغاز کرده است. نادر فالح، ستاره 
اسکندری، الله اسکندری، حسن نجاریان، رهام تدریسی، حدیثه تهرانی و 

افشین هاشمی از بازیگران فیلم سینمایی هستند. 

 آغاز نمایش 1۰ فیلم در هنر و تجربه 
همزمان با روز ملی ســینما ۱۰ فیلم مستند، داستانی و کوتاه در هنر و 
تجربه به نمایش درآمد. مستندهای »بزم رزم« ساخته سیدوحید حسینی، 
»اورسون ولز صحبت می کند« ساخته نیما قلی زادگان، »اصطکاک« به 
کارگردانی امیر فرض الهی و فیلم »ویولونیست« ساخته محمدعلی طالبی 
و مجموعه فیلم های کوتاه بیژن میرباقری از روز گذشته در هنر و تجربه 
به نمایش درآمده اند. همچنین »برداشت دوم از قضیه اول« به کارگردانی 
پویان باقرزاده مهرماه جاری در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود. 
این فیلم که در بخش هنر و تجربه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمده بود، مهر ماه و بعد از گذشت 2 سال در سینمای هنر 

و تجربه اکران می شود. 

 نگاهی به جدول فروش فیلم ها 
فیلم ســینمایی »ساعت 5 عصر« به کارگردانی مهران مدیری پس از 7 
هفته و با در اختیار داشتن ۱2۳ سالن بالغ بر 8 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. با اتمام 7 هفته نمایش این فیلم و با توجه به 
هفته های پایانی اکران، 2۰ حواله نمایش فیلم در شهرســتان ها از سوی 
ارشــاد صادر شده اســت و فیلم همچنان در شهرستا ن ها نمایش داده 
می شــود. ضمن اینکه با پایان یافتن 7 هفته نمایش، »ساعت 5 عصر« 

سرگروهی خود در سینماهای تهران را از دست داده است. 
همچنین فیلم سینمایی »تابستان داغ« به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد پس 
از 2 هفتــه از آغاز اکران با در اختیار داشــتن 5۳ ســالن بیش از 5۰۰ 
میلیون تومان فروش داشــته است و فیلم سینمایی »بیست و یک روز 
بعــد« به کارگردانی محمدرضا خردمندان کــه 5 هفته از اکران خود را 
پشــت سر گذاشــته، نزدیک به یک میلیارد فروش داشته است. ضمن 
اینکه با نزدیک شــدن به آغاز سال تحصیلی مدارس سراسر کشور، دور 
تازه اکران فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« با محوریت نمایش برای 

دانش آموزان آغاز شده است. 
به نظر می رسد مسئوالن حوزه هنری تالش چندانی برای تبلیغ و جذب 
مخاطب برای دیدن این فیلم انجام نداده اند و از همان ابتدا مشخص بود، 
بهترین زمان برای اکران این فیلم، در فصل مدارس اســت چراکه فیلم، 
مخاطبان نوجوان دارد و با رایزنی با مســئوالن مدارس می توان فیلم را 

پرفروش کرد. 
همچنین فیلم های سینمایی »نگار« به کارگردانی رامبد جوان و »ماجان« 
ســاخته رحمان سیفی آزاد از نیمه شهریور اکران خود را آغاز کردند و به 

ترتیب به فروش ۳5۰ میلیونی و 25۰ میلیون تومان دست یافتند. 
همچنین باید توجه کرد نیم بها شدن سینماها بر اساس مصوبه اعالم شده 
تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه دارد و با توجه به اینکه تبلیغات ویژه ای 
هم برای اطالع رسانی آن صورت نگرفته بود، اما با استقبال خوب مخاطبان 

همراه است. 

مجید مسچی، مدیرعامل مؤسسه سینما شهر خبر داد 

شهرهای محــروم سینمادار می شوند

آنچه می خوانید

حتــی اگر یــک شــهری 20 هزار 
جمعیت هم داشــته باشد اصوالً 
سینمای تک سالنه اصالً مقرون به 

صرفه نیست
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خط حادثه

دزدان پوشاك بازار تهران 
لباس زندان پوشيدند

خط قرمز: دزدان سريالى مغازه هاى بازار تهران شاه كليد داشتند. 
 رئيس كالنترى 113 بازار از دســتگيرى دزدانــى خبر داد كه بدون تخريب 
مغازه هاى بازار، 4000 ثوب پوشــاك از قبيل كت، كاپشن، شلوار جين، شلوار 

پارچه اى و لباس زنانه را سرقت كرده بودند. 
سرهنگ امير هوشنگ اميرى، رئيس كالنترى 113 بازار گفت: در پى شكايت 
تعدادى از كاســبان بازار تهران مبنى بر سرقت البسه و پوشاك داخل مغازه 
بدون هيچ گونــه تخريبى و بر جاى ماندن آثار جرمــى، تيمى از مأموران 
كالنترى براى انجام تحقيق و شناسايى سارق يا سارقان به محل هاى سرقت 

اعزام شدند. 
وى افزود: با پايش هاى صورت گرفته مشــخص شد سارقان با داشتن كليد به 
راحتى وارد مغازه ها مى شدند و پس از سرقت مجددا در مغازه را قفل و خارج 

مى شدند. 
وى با اشاره به افزايش گشت هاى انتظامى، تصريح كرد: عوامل كالنترى هنگام 
گشت زنى به فردى كه پاسخ درستى به سواالت پليس نمى داد مشكوك كه در 

بازرسى بدنى از وى تعداد زيادى كليد كشف كردند. 
وى افزود: با بررســى هاى بيشتر، مشخص شد در يكى از مغازه ها باز و سارقان 
قصد سرقت از آن مغازه را داشته ولى به دليل حضور پليس امكان سرقت براى 

آنان مهيا نگشته است.

اثرى از مرد چينى گمشده 
در مسجد سليمان نيست 

خط قرمز: عمليات جست  وجو براى يافتن اثرى از كارگر چينى مفقود شده در 
شهرستان مسجدسليمان ادامه دارد. 

عليرضا گروئى، سرپرســت فرماندارى مسجدسليمان با اشاره به ناپديد شدن 
يك كارگر چينى در مسجدسليمان در روز شنبه هفته جارى گفت: جستجوها 
از زمان مفقود شــدن اين كارگر چينى آغاز شــده و يك بالگرد از هالل احمر 
خوزســتان و يك بالگرد از هوانيروز مسجدسليمان براى جستجوى هوايى به 

منطقه اى كه اين كارگر مفقود شده، اعزام شده اند.
وى با بيان اينكه اين كارگر هنگام برگشــتن از محل كار به كمپ استراحت، 
تصميم به پياده روى گرفت، ولى راه خود را در منطقه كوهســتانى گم كرد و 
پس از چند ساعت نيز تماس تلفنى وى با همكارانش قطع شد، اذعان داشت: با 
توجه به اينكه يك فرد چينى در منطقه كوهرنگ مشاهده شده بود، گمان برده 
شد كه اين فرد همان كارگر چينى مفقود شده در مسجدسليمان باشد ولى بنا 

بر اطالعات بعدى مشخص كه وى آن فرد نيست.
گروئى تصريح كرد: در حال حاضر نيروهاى امدادى در حال جستجو هستند و 

عمليات تجسس ادامه دارد.

مچاله شدن مرگبار تيبا در سقوط به دره 
خط قرمز: ســقوط يك تيبا به دره در منطقه گدوك واقع در استان مازندران 

يك كشته و 2 مصدوم برجاى گذاشت. 
مركز فوريت هاى پزشــكى مازندران اعالم كرد كه اين حادثه حوالى ساعت 9 

صبح رخ داد و طى آن يك زن 30 ساله در دم جان باخت.
براســاس اين گزارش، 2 مصدوم اين حادثه هم كه يك مرد 35 ســاله و پسر 
بچه 2 و نيم ســاله بودند، به وســيله آمبوالنس هاى اورژانس و هالل احمر به 

بيمارستان امام خمينى(ره) فيروزكوه منتقل شدند. 
مصدومان از نواحى مختلف اعضاى بدنشان دچار شكستگى هاى متعدد شدند 

كه براى انجام كارهاى درمانى بيشتر و ضرورى به بيمارستان منتقل شدند. 

شليك مرگ پليس به دزد مسلح 
طالفروشى هاى 4 استان 

خط قرمز: دزد مســلح سابقه دار طالفروشى هاى استان هاى اصفهان، فارس، 
يزد و كهگيلويه و بويراحمد با تعقيب و گريز مأموران نيروى انتظامى به هالكت 

رسيد. 
 مزارعى، رئيس كل دادگســترى استان كهگيلويه و بويراحمد اظهار كرد: 
سارق مسلح سابقه دار طالفروشى هاى استان هاى اصفهان، فارس، يزد و 
كهگيلويه و بويراحمد با تعقيب و گريز مأموران نيروى انتظامى به هالكت 

رسيد.
به گفته مزارعى اين فرد سابقه متعدد سرقت هاى مسلحانه از طالفروشى هاى 

استان هاى فارس، يزد، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان را داشته است.
وى افزود: اين فرد كه بيش از 4 ســال متوارى بود در تعقيب و گريز مأموران 
نيروى انتظامى صبح ديروز با اقدامات انجام شده و با حمايت دستگاه قضايى 

به هالكت رسيد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

قاتل مأمور آگاهى كشته شد 
خط قرمــز: قاتل مأمور 
پليــس آگاهى كهگيلويه 
و بويراحمــد در درگيرى 

مسلحانه كشته شد. 
انصارى،  مهدى  ســردار 
اســتان  پليس  رئيــس 
بويراحمد  و  كهگيلويــه 
گفت: كوروش پورسيامك 

قاتل فرارى شــهيد فرزاديان از كاركنان پليس آگاهى 
اســتان در درگيرى مسلحانه با مأموران پليس در شهر 

دهدشت به هالكت رسيد.
رئيس پليس اســتان كهگيلويه و بويراحمد اضافه كرد: 
در اين عمليات به هيچ يك از مأموران انتظامى آسيبى 

نرسيد. 
اين قاتل فرارى تحت تعقيب شنبه شب (18 شهريور) 
حين عمليات دســتگيرى در روســتاى شــامبراكان 
شهرستان گچســاران با شليگ گلوله يكى از نيروهاى 

انتظامى استان را به شهادت رسانده بود.

آخرين متهم پرونده بنيتا 
دستگير شد 

ركنا: سرپرســت دادســراى امور جنايى تهران گفت: 
سومين متهم پرونده بنيتا كه متوارى بود، بازداشت شد 
و تحقيقات از وى، در دادســراى امور جنايى تهران در 

حال انجام است. 
محمد شهريارى، سرپرست دادسراى امورجنايى تهران 
از بازداشت سومين متهم پرونده بنيتا خبر داد و گفت: 
«احمد» ســومين متهم پرونده بنيتــا كه پس از حادثه 

متوارى شده بود بازداشت شد.
سرپرســت دادسراى امور جنايى تهران ادامه داد: متهم 
هم اكنون به دادسراى امور جنايى تهران منتقل شده و 
تحقيقات از وى به خاطر حضور در صحنه سرقت خودرو 
و حضور در تحصيل اموال مســروقه در قيامدشت، در 

دادسرا در حال رسيدگى است.

كشف دو ميليارد و 400ميليون 
ريال البس ه قاچاق

خط قرمز: ســردار كريمى از كشف 2 ميليارد و 400 
ميليون ريال البســه قاچــاق در بازرســى از يك انبار 
زيرزمينى در شهر مشهد خبر داد و افزود: مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى اســتان با يك 
سرى تحقيقات ميدانى به اطالعاتى در خصوص فعاليت 
فردى سودجو در امر تهيه و توزيع البسه قاچاق در سطح 

شهر مشهد دست يافتند.
وى گفت: كارآگاهان ســپس با شناســايى اين فرد و 
كنترل نامحســوس او، انبار نگهدارى كاالهاى قاچاق را 
در محدوده خيابان مدرس شناسايى كرده و با هماهنگى 
مقام قضايى وارد عمل شدند كه در بازرسى از اين انبار 

8هزار ثوب انواع البسه زنانه قاچاق كشف شد.

خط قرمز- ليال طاهرى: خواننده زيرزمينى 
كه مدير يكى از اســتريوهاى ضبط صدا را 
به قتل رســانده است، مدعى شد به خاطر 
سرقت تجهيزات ضبط آهنگ دست به اين 

قتل زده است.
ساعت 16 روز نهم شهريور و از طريق مركز 
فوريت هاى پليسى 110 وقوع يك جنايت 
به كالنترى 153 شهرك وليعصر اعالم شد.

بــا حضور مأمورين در محــل و تأييد خبر 
اوليه، بالفاصله موضوع به قاضى كشــيك 
ويژه قتل و پليس آگاهى تهران بزرگ اعالم 
شد. با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه سوم 
دادسراى ناحيه 27 تهران، پرونده در اختيار 

اداره دهم پليس آگاهى قرار گرفت.
دوست و شريك كارى مقتول كه با ورود به 
محل جنايت (اســتريو ضبط صدا) با جسد 
مقتول به نام پوريا 24 ساله روبه رو شده بود، 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: طبق روال 
هر روز، ساعت 16 به دفتر كار خودمان در 
يك اســتريو ضبط صدا مراجعه كردم، وارد 
دفتر شدم كه ناگهان با جسد پوريا در داخل 

اتاق ضبط صدا مواجه شدم.
كارآگاهــان اداره دهم پليس آگاهى تهران 

بزرگ در بررســى صحنــه جنايت اطالع 
پيدا كردند كه مقتول به علت اصابت شش 
گلوله شليك شده از يك اسلحه كمرى و 
از فاصله نزديك به قتل رســيده است. در 
بررســى محل جنايت نيز مشــخص شد 
كه عامل يا عامالن جنايت بدون هرگونه 
فشار و يا تخريب وارد محل جنايت شده؛ 
همچنين هيچگونه آثار ضرب و جرحى نيز 
بر روى جســد مقتول شناسايى نشد كه 
همگى اين داليل نشان از شليك ناگهانى 

به سوى وى داشت.
بــا آغاز تحقيقات، كارآگاهــان اداره دهم 
پليــس آگاهى با انجام اقدامات پليســى و 
بررســى صحنه جنايت اطالع پيدا كردند 
كــه مقتــول در ســاعت 15 روز جنايت، 
جهت تنظيم قــرارداد با يكى از خوانندگان 
زيرزمينى قرار مالقات داشــته است لذا با 
شناسايى محل سكونت اين شخص به نام 
«رضا. س» 18 ساله در منطقه مرتضى گرد، 
كارآگاهان به اين محل اعزام و در تحقيقات 
پليسى اطالع پيدا كردند كه همزمان با تاريخ 
جنايت، او به محل سكونت خود مراجعتى 

نداشته است.
تحقيقات پليسى براى دســتگيرى «رضا. 
س» در دستور كار كارآگاهان قرار داشت تا 
نهايتاً در ساعت 11 روز گذشته او در منطقه 
مرتضى گرد دستگير و در همان تحقيقات 
اوليه صراحتاً به ارتكاب جنايت با همدستى 
يكى از دوســتانش به نام مهدى 18 ساله 
اعتراف كرد. يك ساعت بعد هم متهم ديگر 
در منطقه مرتضى گرد، دستگير و اظهارات 

دوست خود را تأييد كرد.
رضا كه با شــليك 6 گلوله اقدام به كشتن 
مقتول كرده بود، در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: بــه دليــل عالقه شــديدى كه به 

خوانندگى داشــتم، از حدود دو سال پيش 
خوانندگى را به عنــوان حرفه اصلى خود 
آغاز كــردم. اولين آهنگ خود را حدودا دو 
سال پيش در اســتريوى ضبِط مقتول كه 
آنزمان در منطقــه مرتضى گرد بود، توليد 
كردم. همين موضوع زمينه آشنايى من با 
مقتول شــد و پس از آن چند آهنگ ديگر 
بــا همكارى وى توليد كردم كه آخرين آن 
مربوط به اسفندماه سال گذشته بود. از آن 
زمان ديگر اطالعى از مقتول نداشتم تا اينكه 
حدود ســه ماه پيش با مســافرت به غرب 
كشور، يك قبضه اسلحه كمرى تهيه كردم. 
مى دانســتم كه مقتول سيستم استريوى 
مجهزى در اختيار دارد؛ تصميم گرفتم تا اين 

تجهيزات را سرقت كنم.
متهم ادامه داد: موضوع را با يكى از دوستانم 
به نام مهدى در ميان گذاشتم و او نيز با من 
همراه شد. ساعت 15 به همراه مهدى و طى 
قرار قبلى كه با پوريا گذاشته بوديم، به دفتر 
كار جديد وى در شهرك وليعصر رفتيم؛ پس 
از تنظيم قرارداد، به بهانه تست صدا وارد اتاق 
ضبط صدا شديم؛ هر سه نفر وارد اتاق ضبط 
شديم؛ بدون هيچ گونه درگيرى فيزيكى با 
مقتول، اسلحه را از زير لباسم خارج و شليك 
كردم. تجهيزات داخل استريو را برداشته و از 

محل خارج شديم.
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه 
با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم اين خبــر گفت: با توجه به اعتراف 
صريح متهــم اصلى پرونده و در بازرســى 
دقيق از محل سكونتش در منطقه مرتضى 
گرد، كارآگاهان اداره دهم موفق به كشــف 
تجهيزات ســرقت شــده از محل جنايت و 
همچنين يك قبضه اسلحه كمرى همراه با 

تعدادى فشنگ جنگى شدند.

سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، در پايان اين 
خبر عنوان كرد: هر دو متهم پرونده، با قرار 
بازداشت موقت براى انجام تحقيقات تكميلى 
در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى 

تهران بزرگ قرار دارند.

* قاتل خواننده نبوده و نيست 
سرپرســت دادســراى امور جنايى تهران 
توضيحاتــى را درباره پرونده قتل مدير يك 

استوديو ضبط صدا ارايه داد. 
محمد شهريارى، سرپرست دادسراى امور 
جنايى تهران اظهار كرد: حدود دو هفته 
پيش جوانى در يكى از استوديوهاى ضبط 
صدا در شــهرك وليعصر به قتل رسيد و 
ما تحقيقات خــود را در اين زمينه آغاز 

كرديم.
سرپرســت دادســراى امور جنايى تهران 
خاطرنشان كرد: در اين استوديوى غيرمجاز، 
دو نفر كار مى كردند كه به انگيزه سرقت به 
آنجا رفته بودند و در نهايت اقدام به قتل يك 
نفر مى كنند. وى با بيان اينكه تحقيقات در 
اين زمينه ادامه دارد، تصريح كرد: فردى كه 
به همراه همدستش دستگير شده، خواننده 

نبوده و فقط تست صدا داده بود.

اعتراف هولناك جوانى كه دوست داشت خواننده شود
خوانندگى داشــتم، از حدود دو سال پيش 
خوانندگى را به عنــوان حرفه اصلى خود 
آغاز كــردم. اولين آهنگ خود را حدودا دو 
سال پيش در اســتريوى ضبِط مقتول كه 
آنزمان در منطقــه مرتضى گرد بود، توليد 
كردم. همين موضوع زمينه آشنايى من با 
مقتول شــد و پس از آن چند آهنگ ديگر 
بــا همكارى وى توليد كردم كه آخرين آن 
مربوط به اسفندماه سال گذشته بود. از آن 
زمان ديگر اطالعى از مقتول نداشتم تا اينكه 
حدود ســه ماه پيش با مســافرت به غرب 

خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد از شهروندان خواست 
براى شناسايى هر چه سريع تر قربانى حادثه رانندگى در 

بلوار ميثاق مشهد، پليس را يارى دهند.
سرهنگ محمد بوســتانى گفت: ساعت 23/30 جمعه 
هفدهم شــهريورماه مرد 55 ساله اى در بزرگراه ميثاق، 
ورودى بلوار انديشه مشهد قصد داشت از عرض بزرگراه 
عبور كند كه در زير پل عابر پياده خودروى وانت آريسان 
با او برخورد كرد و به علت شــدت صدمات وارده در دم 

جان باخــت.  وى افزود: با گزارش حادثه به فوريت هاى 
پليسى110، مأموران كالنترى قاسم آباد، تيم پليس راهور 
و اكيپ فوريت هاى پزشكى 115 بالفاصله در محل حاضر 
و با انجام معاينات اوليه مرگ مرد ميانسال كه از ناحيه سر 
دچار صدمه شديدى شده بود اعالم شد. وى خاطرنشان 
كرد: جسد اين مرد مجهول الهويه با دستور مقام قضايى 
به پزشكى قانونى انتقال يافت و تحقيقات پليسى براى 
شناسايى راننده وانت بار كه صحنه را ترك كرده بود، نيز 

آغاز شد. فرمانده انتظامى مشهد گفت: پليس راننده وانت 
بار را با توجه به ســرنخ هاى موجود شناسايى و دستگير 
كرد و تحقيقات براى شناسايى هويت قربانى حادثه كه 
هنوز هيچ يك از اطرافيانش براى شناســايى او مراجعه 
نكرده  اند، ادامه دارد. ســرهنگ بوســتانى از افرادى كه 
از مفقوديت مرد 55 ســاله اطالع دارند، خواســت براى 
پيگيرى سريع به كالنترى قاسم آباد، پليس راهنمايى و 

رانندگى يا پزشكى قانونى مراجعه كنند.

قربانى تصادف وحشتناك ميثاق را شناسايى كنيد

جنايت خانوادگى در تهرانپارس
خودكشى پدر بعد از كشتن دو دخترش 

خط قرمز: مرد 48 ســاله كه شــب 
گذشــته در اقدامى جنون آميز هر دو
   دختر خود را به قتل رسانده و سپس 
اقدام به خودكشى كرده بود، در دست 
نوشــته اى علت اين حادثه را اختالف 

شديد با همسرش اعالم كرد.
 ســاعت21:50 بيستم شهريور ماه، در 
پى اعــالم مركز فوريت هاى پليســى 
110 فاتب مبنى بر وقوع يك درگيرى 
خانوادگــى در محــدوده فلكه ســوم 
تهرانپارس، بالفاصله مأموران كالنترى 
126 تهرانپارس جهت بررسى موضوع 

به محل اعزام شدند. 
هنوز چند دقيقه اى از حضور مأموران 
در محل نگذشته بود كه خانم جوانى با 
حالتى پريشان و مضطرب، به مامورين 
اظهار داشــت: برادر 48 ساله ام به نام 
«شــهرام» دقايقى قبل بــا من تماس 
گرفــت و عنوان كرد كه هــر 2 فرزند 

دخترش را به قتل رسانده است.
با حضور مأمــوران در محل جنايت و 

تأييد خبر اوليه مرگ دو دختر، موضوع 
به قاضى كشــيك ويــژه قتل و پليس 

آگاهى تهران بزرگ اعالم شد.
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع 
قتل عمـــد و به دستور بازپرس شعبه 
هشتم بازپرســى دادسراى امور جنايى 
تهران، پرونده براى تحقيقات و رسيدگى 
در اختيــار اداره دهم ويژه قتل پليس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
 بررســى صحنه جنايت حكايت از آن 
داشــت كه عامل جنايت به  نام شهرام 
(48 ساله) با ضربات متعدد جسم تيز 
دو دختر 19 و 24 ساله اش به نام هاى 
«سوگند و سولماز» را از ناحيه گردن و 
ســينه مورد ضرب و جرح قرار داده و 
آن ها را به قتل رسانده است؛ همچنين 
در تحقيقات بيشــتر و بررســى هاى 
پليســى مشــخص شــد قاتل پس از 
ارتكاب جرم، خود نيز با مصرف قرص 
اقدام به خودكشــى كرده كه بالفاصله 
جسد بى جان وى از طريق اورژانس به 

بيمارستان منتقل شده است.
در بررســى دقيق تر صحنــه جنايت، 
كارآگاهان با دســت نوشته اى از عامل 
جنايت مواجه شدند كه در آن نوشته 
شده بود: «به دليل اختالفات شديد با 
همســرم و خانواده اش تصميم گرفتم 
تا به زندگى خــود و بچه هايم خاتمه 

دهم.»
مركز اطالع رسانى پليس آگاهى تهران 
بزرگ، با انتشــار اين خبر اعالم كرد: با 
وجود انتقال عامل جنايت به بيمارستان 
و انجام اقدامات درمانى، عامل جنايت 

نيز در داخل بيمارستان فوت كرد.

تأييد خبر اوليه مرگ دو دختر، موضوع 
به قاضى كشــيك ويــژه قتل و پليس 

با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع 
قتل عمـــد و به دستور بازپرس شعبه 
هشتم بازپرســى دادسراى امور جنايى 
تهران، پرونده براى تحقيقات و رسيدگى 
در اختيــار اداره دهم ويژه قتل پليس 

خط قرمز- مهــدى كاهانى: فرد شــيادى كه با 
ترفند تهيه وام بانكى دو ميليارد ريال از 14 شهروند 
مشهدى كالهبردارى كرده بود، با تالش كارآگاهان 

دستگير شد.
گزارش خبرنگار ما به نقل از فرمانده انتظامى خراسان 
رضوى حاكى است چند روز قبل خانم جوانى درحالى 
كه مرجوعه قضايى در دست داشت، به پليس آگاهى 

استان مراجعه و از اين كالهبردار شكايت كرد. 
وى در تحقيقات اوليــه به كارآگاهان گفت كه به 
دنبال بروز مشكالت مالى و تحقيق براى دريافت 
وام، آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار با 
مضمون «تهيه وام با ســود پايين در مدت كوتاه» 
نظرش را جلب كرده و با شــماره تلفن فرد آگهى 

دهنده تماس گرفته است.
ايــن خانم جوان ســپس در حالى كــه تحت تأثير 
حرف هاى فريبنده فرد آگهى دهنده اغوا شده، مدارك 
هويتى و شناســايى خود را تحويل اين فرد داده اما 
پس از مدتى متوجه شــده كه آن فرد شــياد 100 
ميليون ريال وام قرض الحســنه از يكى از مؤسسات 
مالى شهر مشــهد با مدارك وى دريافت كرده و هم 

اكنون با توجه به سررســيد قســط وام از طريق آن 
مؤسسه متوجه موضوع شده است.

سردار قادر كريمى خاطرنشان كرد: كارآگاهان با توجه 
به اظهارات اين خانم جوان تحقيقات گســترده اى را 
پيرامون موضوع انجام داده و متوجه شــدند كه افراد 
ديگرى نيز با همين شــگرد مورد كالهبردارى اين 
شــياد قرار گرفته اند و در طى رسيدگى به پرونده به 

تعداد شكات نيز اضافه شد.
فرمانــده انتظامى خراســان رضــوى تصريح كرد: 
كارآگاهــان اداره مبــارزه با جعــل و كالهبردارى 
پليس آگاهى استان، سپس عمليات ويژه اى را براى 
دستگيرى كالهبردار در دستور كار خود قرار دادند 
و با كنترل محل هاى تردد احتمالى متهم، سرانجام 
پس از يك هفته تالش او را روز دوشنبه در بلوار معلم 
مشهد شناسايى و در اقدامى ضربتى دستگير كردند.

وى گفت: تاكنون 14 نفر از شهروندان مشهدى كه 
از آن ها دو ميليارد ريال كالهبردارى شــده از اين 
فرد شــكايت كرده اند و تحقيقات در اين زمينه به 
منظور كشف ديگر جرايم احتمالى متهم در حال 

انجام است.

وام كم بهره، ترفندى براى كالهبردارى
2 ميلياردى از مشهدى ها

قاتل مأمور 
پليــس آگاهى كهگيلويه 
و بويراحمــد در درگيرى 

انصارى،  مهدى  ســردار 
اســتان  پليس  رئيــس 
بويراحمد  و  كهگيلويــه 



خط بين الملل

كشتار خانوادگى در سفر! 
خط قرمز: مرد جوان در اقدامى هول انگيز، همسر و دو فرزند خردسالش را 
در برابر چشمان وحشت زده مسافران قطار پاريس به گلوله بست و سپس با 

يك شليك به زندگى خود پايان داد. 
اين حادثه در نزديكى ايســتگاه «نويون» در شمال غرب پاريس اتفاق افتاد و 
به گفته شاهدان، ضارب پس از يك چرت كوتاه ناگهان از جا برخاست و در 
حركتى سريع به سمت همسر و فرزندانش شليك كرد. مسافران كه از صداى 
تيراندازى ها وحشــت كرده بودند، پيش از اينكه بتوانند اقدامى انجام دهند، 

او خودش را هم كشت.

اقدام وحشيانه براى سقط جنين زن 
باردار آمريكايى

خــط قرمــز: زن 
باردار كــه حاضر به 
نبود  جنين  ســقط 
هولناك  اقدامى  در 
از ســوى شوهرش 
شد  سوزانده  گاز  با 
و در يــك قدمــى 
مرگ، نــوزادش را 
به دنيــا آورد.  به 

گزارش پليس شهر«مريلند» آمريكا، همسر اين زن با داشتن دو پسر نوجوان، 
فرزند ديگرى نمى خواست به همين دليل وقتى فهميد زن جوان باردار شده 
اســت بارها او را مجبور به ســقط جنين كرد اما با مقاومت زن به هدفش 

نرسيد.
 ســرانجام در روز حادثه در حمله اى هولناك دهان زن را پر از گاز كرد و با 
آتش كشيدن او باعث ســوختگى شديد صورت و اندام هاى داخلى زن شد. 
با انتقال زن مجروح به بيمارســتان در كمال شگفتى مشخص شد جنين او 
ســالم مانده و نوزاد در ســالمت كامل به دنيا آمد. در حالى كه وضعيت زن 
جوان بســيار وخيم گزارش شده اســت، پليس همسر او را دستگير كرده و 

بازجويى از او ادامه دارد.

30 زخمى در حادثه ريلى سوئيس 
خط قرمز: در پى برخورد يك لوكوموتيو با واگن هاى يك قطار مسافربرى در 

ايستگاهى در مركز سوئيس حدود 30 نفر زخمى شدند. 
نيروهاى پليس و امداد با حضور در محل برخورد لوكوموتيو با پنج واگن قطار، 

عمليات امدادرسانى را آغاز كردند.
گزارش ها حاكيســت اين لوكوموتيو قرار بوده از كنار قطار مســافربرى و از 
روى يك ريل موازى با آن جابه جا شود اما با واگن هاى انتهايى قطار برخورد 

مى كند.
روزنامه اينديپندنت نوشــت، اطالعاتى در مورد نوع آسيب ديدگى زخمى ها 
منتشر نشــده اما به گفته پليس، وضعيت جسمى هيچ يك از آن ها وخيم 

نيست.

توفان اين  بار به سراغ چينى  ها رفت
خط قرمز: توفانى سهمگين موسوم به «تاليم» در حال نزديك شدن به چين 

است و صدها هزار نفر در حال ترك خانه هايشان هستند. 
اين توفان در واقع تندترين توفانى است كه در سال جارى ميالدى چين را 

تحت تأثير قرار داده است.
بر اساس گزارش شــين هوا، در اين رابطه اداره هواشناسى استان «فوجيان» 
اعالم كرد كه شــهرهاى مركزى و ســاحلى در معرض توفانى هستند كه از 

اواخر هفته، بر شدت آن افزوده خواهد شد.
طبق گفته هاى اداره هواشناســى تخليه منازل در نواحى ساحلى اين استان 
از سه شــنبه آغاز شده و نزديك به 500 هزار نفر بايد خانه و كاشانه خود را 

ترك كنند.
در اين راســتا به مردم هشدار داده شده است بايد مناطق ساحلى را تخليه 
كنند زيرا آن ها به هيچ وجه قدرت مقابله با اين توفان ســنگين را كه باعث 

ريزش باران و جارى شدن سيل و رانش زمين مى شود نخواهند داشت.

تخريب جزيره رؤيايى ريچارد برانسون 
گروه  بنيانگــذار  خط قرمــز: 
شركت هاى ويرجين، تصاويرى از 
تخريب جزيره شخصى اش را در 

توييتر منتشر كرد. 
بــه نقــل از ديلى اكســپرس، 
ريچــارد برانســون، ميليــاردر 
انگليســى، رئيــس و بنيانگذار 
ويرجين  شــركت هاى  گــروه 
تصاويــرى از تخريــب جزيره 

شخصى اش در درياى كارائيب بر اثر توفان ايرما را منتشر كرد.
طبق تصاويرى كه برانسون منتشر كرده، خســارت هاى فراوانى به «جزيره 
نكــر» و باقى جزاير «بريتيش ويرجين» كه در اطــراف آن وجود دارد، بر اثر 
توفان ايرما كه جزء قوى ترين توفان هاى اقيانوس اطلس به حســاب مى آيد، 

وارد شده است.
طبق اين تصاوير، توفان سبب شده سقف خانه ها، درختان و درختان نخل 
موجود در جزيره نكر ســرنگون شوند و اسباب و اثاثيه خانه ها نيز به داخل 
خيابان ها ريخته است. برانسون اعالم كرده بر اثر اين توفان، خسارت هنگفتى 

به جزيره اش وارد شده است.

كشف جسد زن بيمار توسط يك ماهيگير 
خط قرمز: جسد اين زن كه به علت باد كردن روى آب دريا شناور شده بود 

توسط يك ماهيگير پيدا شد. 
يك ماهيگير جســد متعلــق به يك زن را كه روى آب دريا شــناور بود در 
نزديكى يك پارك تفريحى معروف در منطقه داوون انگليس پيدا كرد. جسد 
قربانى به علت باد كردن روى آب دريا شــناور شــده بود. پليس منطقه در 

ساعت 13/24 به محل كشف جسد فراخوانده شد.
در حالى كه علت مرگ اين زن در هاله اى از ابهام است پليس تحقيقات 
خود را در خصوص كشــف علت دقيق مرگ وى آغاز كرده است. بنا به 
گفته پليس هويت اين زن مشــخص شــده اما وى اهل منطقه داوون 

نيست. 
سخنگوى پليس منطقه در اين خصوص گفت: جسد اين زن ابتدا توسط يك 
ماهيگير پيدا شــد و وى بالفاصله گارد ساحلى و پليس را در جريان حادثه 
قرار داد. آزمايشات اوليه روى جسد وى انجام شده و چيزى كه در حال حاضر 

قطعى است اين است كه اين زن بيمار بوده است.
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برخورد مرگبار اتوبوس 
با پسربچه پنج ساله

خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرستان داورزن از تصادف 
دلخراش اتوبوس با پسربچه اى پنج ساله خبر داد.

سرهنگ سيدجمال معتمد الشريعتى گفت: ساعت 6/20 
صبح ديروز خبرى مبنى بر برخورد يك دستگاه اتوبوس 
با عابر پياده در جاده اصلى داورزن به ســبزوار (روبه روى 
زائرسراى كاهك) به مركز فوريت هاى پليسى110 اعالم 
و بالفاصله عوامل گشت كالنترى مركز به همراه نيروهاى 

امدادى به محل اعزام شدند.
وى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد يك 
دستگاه اتوبوس كه از سمت داورزن به سمت سبزوار در 
حال حركت بوده با پسربچه اى پنج ساله به نام محمد كه 
از سمت روستاى كاهك در حال عبور از عرض جاده بود، 

برخورد كرده است.
وى گفت: در اين حادثه پسربچه پنج ساله به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و جســدش پس از هماهنگى 
بــا مقام قضايى با كمك نيروهاى امدادى به ســردخانه 
شهرستان منتقل شد. برابر بررسى هاى اوليه كارشناس 
پليس راه سبزوار علت حادثه بى توجهى به جلو از سوى 

راننده اتوبوس عنوان شده است.

واژگونى مرگبار پژو حامل 
اتباع غيرمجاز در جاده ايرانشهر

خط قرمز: رئيس پليس راه جنوب اســتان سيستان و 
بلوچستان گفت:تصادف يك دستگاه سوارى پژو با يك 
نفر عابر پياده، دراســتان سيستان و بلوچستان منجر به 

كشته شدن اين عابر شد. 
سرهنگ يداهللا ســتوده درباره اين تصادف كه ساعت 2 
بامداد در 55 كيلومترى محور ايرانشــهر به خاش اتفاق 
افتاده، گفت:طى اين حادثه يك دستگاه سوارى پژو حامل 
اتباع خارجى غيرمجاز واژگون شد كه بر اثر اين واژگونى 
يك نفر كشــته و يك نفر مجروح و توسط وسايل نقليه 

امدادى به مراكز درمانى منتقل شده اند.
وى درباره علت حادثه توضيح داد:علت، ناتوانى در كنترل 
وسيله نقليه ناشى از تخطى از سرعت مطمئنه بوده است.

خواستگار آدمكش 
در مقابل مردم قصاص شد 

خط قرمز: قاتل 27 ساله اسالم آبادغربى صبح سه شنبه 
در مأل عام به دار مجازات آويخته شد. 

صبح ديروز قاتلى كه ارديبهشت ماه سال جارى دخترى 
را در اســالم آبادغرب به قتل رسانده بود به دار مجازات 

آويخته شد. 
قاتل شامگاه 12 ارديبهشت 96، دختر 27 ساله و مادر 40 
ساله اش را در روبه روى بانك رفاه كارگران در مركز شهر 
اســالم آبادغرب مورد حمله مسلحانه قرارداد كه در اين 
حادثه دختر در اثر اصابت گلوله در دم جان باخت و مادر 
وى از ناحيه صورت به شدت مجروح شده به بيمارستان 

انتقال يافت.
در تحقيقــات صورت گرفته مشــخص شــد كه قاتل، 
خواستگار مقتول بوده كه به علت مخالفت هاى دختر و 

خانواده اش، تصميم به قتل وى مى گيرد.
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هرمزگانى از دل مردم ايران پاك نشده كه حادثه ديگرى رقم 
خورد؛ بازهم همان ساعات اوليه صبح و باز هم تعداد زيادى از 
هموطنانمان كه دريك اتوبوس مسافر جاده شده بودند گرفتار 

ديو مرگ شدند.
اينبــار حادثه در نزديكى تهران رقــم مى خورد اين بار جاده 
كفى نيست و منطقه كوهستانى است؛ جايى كه راننده بايد 
حواسش را مضاعف جمع كند اما ناگهان خودروى عظيم پر 
از مسافر لغزيده و به يكى از دره هاى عميق سقوط مى كند تا 

11مسافر را راهى سفر ابدى نمايد.
مدير روابط عمومى مركز اورژانس تهران اولين فردى است كه 
ازتعدادجان باختگان و مجروحان حادثه سقوط يك دستگاه 
اتوبوس بين شهرى در دره جاجرود خبر داده و مى گويد: در 
اين حادثه 11 نفر كشته و 28 نفر به دليل مصدوميت راهى 

بيمارستان شدند.
حسن عباسى صبح سه شــنبه افزود: ساعت 2 و 30 دقيقه 
بامداد، حادثه سقوط يك دستگاه اتوبوس در دره جاجرود به 
مركز اطالع رســانى اورژانس تهران اعالم و با توجه به حجم 
زياد مصدومان، 14 دســتگاه آمبوالنس به همراه دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس و سه خودروى فرماندهى به محل حادثه 

اعزام شدند.
وى ادامه داد: اتوبوس مســافربرى كه از شهر كرج به سمت 
سارى در حركت بود، به داليل نامشخصى از مسير اصلى خود 

منحرف و با حدود 40 مسافر به دره جاجرود سقوط كرد.
درهمين حال سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران جزييات 
ديگرى از اين حادثه مرگبار را تشريح كرده و مى گويد: ساعت 
2 و 10 دقيقه بامداد ديروز خبر سقوط مرگبار اتوبوس به دره 
در جاده دماوند (قبل از پل جاجرود) به سامانه 125 اعالم و 
مأموران 4 ايســتگاه آتش نشانى همراه با 2 دستگاه جرثقيل 

سنگين سازمانى به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته ملكى؛ شــدت حادثه به حدى بود كه سقف اتوبوس 
كامالً جدا شــده به نحوى كه بســيارى از مسافران از داخل 

اتوبوس به بيرون پرتاب شده بودند.
وى افزود: مأموران آتش نشــانى بــا حضور در محل اقدام به 
نجات جان مسافران در محدوده محل حادثه و گرفتار شده در 

زير اجسام سنگين كردند.
به گفته وى، نيروهاى امدادى حاضر در محل شــامل هالل 
احمر، آتش نشانى و اورژانس تمامى 39 مسافر اتوبوس را در 

محل پيدا و به سطح جاده منتقل كردند.
وى تصريح كرد: متاســفانه دراين حادثه 11 مسافر اتوبوس 

جان خود را از دست دادند.
وى تأكيد كرد: پس از بررسى و معاينات اوليه 27 مصدوم اين 
حادثــه با همكارى عوامل اورژانس به مراكز درمانى منتقل و 

يك مصدوم نيز در محل مداوا شد.
سخنگوى آتش نشانى شهر تهران تصريح كرد: عمليات امداد 
و نجات اين حادثه ساعت 5 و 42 دقيقه صبح به پايان رسيد 

*اجساد جانباختگان تحويل پزشكى قانونى
ساعتى بعد در حاليكه خبر اين حادثه هولناك در كانال هاى 
تلگرامى مخابره شــده و خانواده هاى بسيارى رانگران كرده 
بود، مدير كل پزشكى قانونى استان تهران با بيان اينكه يازده 
جسد سقوط اتوبوس مسافربرى در جاده جاجرود به پزشكى 
قانونى اســتان تهران تحويل داده شد از بستگان درجه اول 
فوت شدگان براى شناسايى اجساد درخواست كرد به پزشكى 

قانونى استان تهران مراجعه كنند.
مســعود قادى افزود: 11 جسد براى احراز هويت صبح ديروز 
21 شهريورماه به مركزتشخيصى و آزمايشگاهى استان تهران 
واقع در كهريزك انتقال يافته اســت كه از اين تعداد 10 نفر 

مرد و يك نفر زن است.
درهمين حال و باتوجه به اينكه مقام هاى مسئول كشور نسبت 
به حوادث جاده اى حســاس شده و پيگير داليل اين حوادث 
سريالى شده اند؛ عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران 
براى بررسى حادثه سقوط اتوبوس به دره آبعلى راهى محل 

حادثه شد. 
جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران با حضور در محل حادثه، 
دستور فورى براى تشكيل پرونده قضايى صادر كرد و مقرر شد 
تيم كارشناسى تصادفات در محل حضور يافته و در خصوص 

علت تامه حادثه بررسى و اظهار نظر كند. 
وى گفت: با توجه به اهميت جان انســان ها، از دستگاه هاى 
اجرايى مرتبط با حمل و نقل شهرى و جاده اى مى خواهيم به 
منظور جلوگيرى از تكرار اين گونه حوادث، اقدامات پيشگيرانه 

را به طور جدى در دستور كار خود قرار دهند.
درهمين حال بنابرگزارش رسمى اعالم شده از سوى مقام هاى 
مسئول اسامى 27 مصدوم حادثه و بيمارستانى كه براى مداوا 

به آن اعزام شده اند به شرح زير اعالم شد:
حبيب اله نصيرى 49 ســاله -افشين بهاروند 50ساله -مانى 
كريمى 12ســاله -راضيه ارهمى 30 ساله -بنيتا پويان مهر 
4 ساله -فاطمه اسكندرى 42 ساله -رمضانعلى احسانى 55 
ساله -سينا عيسى پور 28 ساله -ارشيار فارغى 8 ساله -انسيه 
رنجبر 40 ساله - پنجعلى خليلى 68 ساله -تمام اين افراد در 

بيمارستان امام حسين بسترى ميباشند. 
على پويان مهر 32 ســاله - ندا ذوالفقارى 25 ساله - سهيل 
گول نيا 18 ساله - مرتضى رشيدى 25 ساله - دانيال يوسفى 

20 ساله 
- اين افراد دربيمارستان بعثت بسترى مى باشند 

جمشيد گل نيا 40 ساله - سهيال انصارى 36 ساله - فردين 
درويشى 21 ساله - سحر اصغرى 28 ساله - اعظم صادق زاده 
31 ساله - اين افراد در بيمارستان تجريش بسترى مى باشند. 
مجتبى عباس زاده 24 ساله - فرزاد كفاشى 32 ساله - اميد 
قائمى 27 ساله - فاطمه قائمى 22 ساله - مسعود رضايى 35 
ساله - تمام اين افراد در بيمارستان فيروزگر بسترى مى باشند.

بهنام طالبى پور 30 ساله دربيمارستان لواسانى بسترى است. 
اين درحالى اســت كه بنا بر آخرين گزارش هاى رسيده حال 

دوتن از مجروحان اين حادثه وخيم گزارش شده است.
* نقص فنى اتوبوس واژگون شده در جاجرود است

پس از اقدامات اوليه براى نجات جان مسافران مجروح حادثه 
نوبت به پليس راه مى رسد كه بايد داليل وقوع اين حادثه را 
اعالم نمايند؛ در همين راستا فرمانده پليس راه شرق استان 
تهران با اشــاره به حادثه سقوط مرگبار يك دستگاه اتوبوس 
مســافربرى به دره جاجرود گفت: بررســى هاى اوليه نشان 
دهنده وجود نقص فنى به عنــوان عامل بروز حادثه در اين 

خودرو است.
سرهنگ سياوش محبى افزود: بررسى اوليه كارشناسان وجود 
نقص فنى در خــودرو را تأييد مى كند، البته علت دقيق اين 

حادثه توسط كارشناسان بررسى و اعالم خواهد شد.
وى اظهار كرد: يك دســتگاه اتوبوس مسافربرى (ولوو بى7) 
كه از مقصد كرج به سمت سارى درحال حركت بود، حوالى 
ساعت 2 بامداد ديروز در محور قديم جاجرود (استان تهران) 

دچار سانحه شده و به دره سقوط مى كند.
رئيس پليس راه شــرق استان تهران تصريح كرد: اتوبوس در 
حين حركت از مسير اصلى منحرف و در عمق 200 مترى دره 

جاجرود (يك كيلومتر قبل از پل) سقوط مى كند.
سرهنگ محبى با اشاره به اينكه راننده و كمك راننده خودرو 
زنده و سالم هستند افزود: مصدومان حادثه با حضور عوامل 
امدادى و پس از انجام اقدامات اوليه درمانى، به بيمارستان هاى 
امام حســين(ع)، تجريش، بعثت، شــهيد لواسانى و شهيد 

فيروزگر منتقل شدند.
اين درحالى اســت كه رئيس پليس راه راهور ناجا مى گويد: 
سرعت اتوبوســى كه در آبعلى به دره سقوط كرده در لحظه 

سقوط 50 كيلومتر در ساعت بوده است.

ســردار محمدحســين حميدى افزود: هر دو راننده اتوبوس 
مذكور زنده هســتند و برابر گزارش سامانه سپهتن سرعت 
اتوبوس 20 ثانيه قبل از سقوط 59 كيلومتر در ساعت و مجاز 
بوده است. وى گفت: همچنين ساعت رانندگى راننده نيز مجاز 

بوده است.
سرهنگ نادر رحمانى، رئ يس مركز اطالعات و كنترل ترافيك 
پليس راهور ناجا نيز گفت: علت ســقوط اتوبوس ولوو به دره 

آبعلى در دست بررسى است.
وى افزود: برابر گزارشــات تكميلى اتوبوس مذكور متعلق به 
شركت مسافربرى آريا سفر استان البرز با 37 مسافر و 2 راننده 
از كرج به سمت سارى در حال حركت بوده است كه حوالى 
ساعت 2:25 در كيلومتر 5 محور تهران - آبعلى به داخل دره 

سقوط كرده و واژگون مى شود.
* اظهارات مسافران اتوبوس مرگ 

 مصدوم حادثه ســقوط اتوبوس مســافربرى مى گويد وقتى 
خواب بودم اين حادثه رخ داد. 

راننــده اتوبوس كه جوان 30 ســاله اى به نام مرتضى ركنى 
خطير نام دارد ابتدا ساعت 11 شامگاه دوشنبه از تعاونى آريا 
سفر كرج 27 مسافر كه قصد رفتن به شهر سارى داشتند را 
سوار بر اتوبوس كرده و سپس در تعاونى شماره يك ترمينال 

شرق تهران 10 مسافر ديگر را سوار بر اتوبوس مى كند.
اين حادثه ساعت يك و 30 دقيقه در جاده قديم جاجرود به 
علت نقص فنى اتوبوس رخ داده است و تحقيقات تكميلى در 

حال بررسى است.
سينا عيسى پور 28 ساله يكى از مصدومان اين حادثه به ركنا 
گفت: براى كار به تهــران آمده بودم و پس از انجام كارهايم 
شبانه به قصد رفتن به شهرهاى شمالى در ترمينال شرق سوار 
بر اتوبوس شــدم. وى افزود: داخل اتوبوس خوابيده بودم كه 
ناگهان سر و صدا شــنيدم كه از خواب بيدار شدم كه ديدم 
اتوبوس به بلوك هاى سيمانى كنار جاده برخورد كرد و سپس 

اتوبوس به سمت دره سقوط كرد.
سينا عيسى پور گفت: بعد از سقوط تيم هاى نجات به محل 
حادثه آمدند و من را كه از ناحيه دست و پا آسيب ديده بودم 
به بيمارستان منتقل كردند. پسر جوان ادامه داد: صبح پس از 
بخيه زدن دست و پايم كه دچار پارگى شده بود از بيمارستان 
مرخص شدم و با خودروهاى شخصى به سمت مازندران رفتم.

بنا برگزارش ديگرى در حادثه ســقوط اتوبــوس به دره در 
جاجرود يك پزشك نيز كشته شد. 

دكتر احســان على زاده، پزشك 45 ســاله بابلى در سقوط 
اتوبوس به دره در جاجرود جان باخت. وى اهل روستاى ارمك 

بخش گتاب و پزشك بيمارستان يحيى نژاد بود.

هنوز حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانى فراموش نشده

اتوبوس بازهم قربانى گرفت، اين بار 11 نفر

سقوط 

 هنوز داغ دانــش آموزان 
هرمزگانى از دل مردم ايران پاك نشده كه حادثه ديگرى رقم 
خورد؛ بازهم همان ساعات اوليه صبح و باز هم تعداد زيادى از 
هموطنانمان كه دريك اتوبوس مسافر جاده شده بودند گرفتار 

اينبــار حادثه در نزديكى تهران رقــم مى خورد اين بار جاده 
كفى نيست و منطقه كوهستانى است؛ جايى كه راننده بايد 
حواسش را مضاعف جمع كند اما ناگهان خودروى عظيم پر 
از مسافر لغزيده و به يكى از دره هاى عميق سقوط مى كند تا 

خط قرمــز- مهــدى كاهانى مقدم: 
تحقيقات قاضى ويژه قتل عمد دادگسترى 
مشــهد و كارآگاهان جنايى در خصوص 
داليل و چگونگى مرگ دختربچه 5 ساله 
روى فرضيه كودك آزارى و خوراندن مواد 
مخدر توسط خانواده اين كودك متمركز 

شده است.
به گــزارش خبرنگار ما روز جمعه هفدهم 
شهريور ماه جارى دختر بچه 5 ساله اى به 
همراه برادر 3 ساله اش در حالى كه به اغما 
رفته و حال خوشى نداشتند، توسط خانواده 
آن هــا به يكى از مراكــز درمانى محدوده 
شهرك شهيد رجايى مشهد انتقال يافتند. 

كادر درمانى اين درمانگاه با توجه به وضعيت 
وخيم دختربچه كه گويى جان باخته بود، 
بالفاصله با كمك امدادگران اورژانس115 
ترتيب انتقال او را كه «اسما» نام داشت به 
بيمارستان دادند، اما پزشكان بيمارستان 
هم با اقدامات متعدد خود نتوانســتند اين 

كودك را به زندگى بازگردانند.
«محمد» برادر 3 ســاله اســما نيز كه به 
بيمارســتان انتقــال يافته بــود، با توجه 
بــه وخامت حالــش پــس از معالجات و 
رسيدگى هاى اوليه در بخش مراقبت هاى 

ويژه بيمارستان تحت درمان قرار گرفت.
دقايقى بعد اما با توجه به مشــكوك بودن 
وضعيت اين كودكان و مرگ «اسما»، مراتب 
به پليس و ســپس قاضى ويژه قتل عمد 
دادســراى عمومى و انقالب مشهد اطالع 
داده شــد كه متعاقــب آن قاضى كاظم 
ميرزايى به همراه اكيپــى از كارآگاهان و 
پزشك قانونى در بيمارستان حضور يافته 
و بــه تحقيق و بررســى پيرامون موضوع 

پرداختند.

براســاس معاينــات و اعالم پزشــكان و 
كادردرمانى بيمارستان مرگ «اسما» بر اثر 
خوردن متادون يا ماده مخدر ديگرى بوده 
اما وجود آثار سوختگى روى چند نقطه از 
جسم نحيف اين دختربچه، اين كه او مورد 
كودك آزارى نيز قرار گرفته محتمل به نظر 

مى رسيد.
در هميــن حال، با دســتور ويژه بازپرس 
شــعبه 208 دادســراى عمومى و انقالب 
مشهد جسد اين دختربچه به منظور انجام 
معاينات دقيق تر به پزشكى قانونى انتقال 

يافت.
ادامه اين گزارش حاكى اســت روز بعد با 
مشخص شدن نتيجه آزمايشات پزشكى، 
مسموميت بر اثر اســتعمال مواد مخدر و 
اعتياد اســما و برادر 3 ساله اش (محمد) 

محرز شد.
قاضى ميرزايى با توجه به اطالعات به دست 
آمده خانواده اين دو كودك را احضار كرد 
كه پدر اســما در بازجويى هاى انجام شده 
گفت كه به همراه همســر و فرزندانش در 

خانه كوچك پدرش در بازه شــيخ مشهد 
ساكن هســتند و بسيارى از شب ها دختر 
و پســر خردســال آن ها به خاطر كوچك 
بودن خانه، براى خواب نزد پدربزرگشــان 

مى رفته اند.
وى در خصوص مثبت بودن نتيجه تست 
اعتياد فرزندانش مدعى شــد كه براى آرام 
كردنشان، قرص متادون به آن ها خورانده 
اســت. اما هيچ توضيحى در خصوص آثار 
ســوختگى روى بدن «اســما» و داليل به 

وجود آمدن اين آثار نتوانست ارائه دهد.
به همين منظور به دســتور قاضى كاظم 
ميرزايى، تحقيقات گســترده اى از سوى 
كارآگاهان جنايى پليس آگاهى استان به 
منظور يافتن پاسخ سؤاالت متعدد موجود 
در اين پرونده و دســتيابى به علت اصلى 
مرگ غم انگيز «اســما» كوچولو آغاز شد 
و ايــن احتمال كه او مــورد كودك آزارى 
قرار گرفته و يا مواد مخدر به زور به اســما 
و برادر ش خورانده شــده اســت از جمله 

محورهاى اصلى اين تحقيقات مى باشد.

كارآگاهان جنايى تحقيق مى كنند

احتمال مرگ دختربچه 5 ساله مشهدى بر اثر كودك آزارى

خط قرمز: دختر جوان حسابى ترسيده بود، بار اول نبود كه 
اين پيام تلگرامى از سوى يك ناشناس برايش ارسال مى شد، 
«مراقب باش يكى از همين روزهاست كه ديگر جرئت نگاه 
كردن به آيينه را نداشــته باشــى، وقتى كه ظرف اسيد را 
روى صورتت خالى كنم» اما اين همه ماجرا نبود، در ادامه 
اين پيام تصاوير وحشــتناكى از زنان و دخترانى كه مورد 
اسيدپاشى قرار گرفته بودند هم ارسال مى شد، تصاويرى كه 
حتى بدون تهديد هم حال يك دختر دانشجو را دگرگون 
مى كرد، چه برســد به اينكه بخواهد چنين حال و روزى را 
براى خودش هم تجسم و تصور كند. شب ها تا صبح كابوس 
اسيدپاشى مى ديد، گاهى اوقات سوزش قطره قطره اسيد 
را روى پوســتش احساس مى كرد و با فرياد از خواب بيدار 
مى شد.او با هيچ كس خصومتى نداشت، نه درگير داستان 
عاشــقانه اى بود و نه گرفتار ماجراى رقابت در درس يا كار 
يا حتى دوستى و دشمنى، پس چه كسى مى توانست اين 
پيام ها را براى او ارسال كند. او حتى چند روز از تلگرام خارج 
شد اما به محض نصب دوباره اين پيام ها ارسال شدند. صبح 
روز بعد مستقيم از خوابگاه دانشگاه به طرف حراست حركت 
كند، گمان كرد شايد آن ها بتوانند اين طلسم شوم را باطل 
كنند، اما آن ها هم مانند دختر دانشــجو در حل اين معما 
درماندند، تنها چاره ايــن بود كه متخصصان امر وارد گود 

شوند. آن ها پس از ثبت شكايت رسمى دختر دانشجو او را 
روانه پليس فتا گناباد كردند تا مأموران كاركشته پليس اين 
مزاحم سريالى را شناسايى و نسخه اش را بپيچند. سرهنگ 
على اكبر كيانــى فرمانده انتظامى گناباد كه اين پرونده را 
در گفت وگو با خبرنگار خط قرمز تشــريح مى كرد يادآور 
شد: حساســيت موضوع تهديد به اسيدپاشى باعث شد تا 
موضوع پرونده به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار 
گرفته و بالفاصله مورد بررسى و رسيدگى قرار گيرد. تيم 
كارشناسان پليس فتا وارد عمل شدند، دختر دانشجو در 
مقابل مأموران پليس تأكيدكرد كه از شخص خاصى شاكى 
نيســت چرا كه نه دشمنى خاصى با كسى دارد و نه طى 
ســال هاى اخير با كسى خصومت داشــته است، او حتى 
وقتى خاطراتش را مرور مى كرد به كسى برنمى خورد كه 
حتى سال هاى قبل هم از او كينه اى به دل گرفته باشد كه 
بخواهد اكنون با اسيدپاشى اين عقده چندين و چند سال 
را بگشــايد. همين مسئله باعث شد تا كار مأموران پليس 
بسيار دشوارتر شود، آن ها در عين حال يك عمليات فنى 
و تخصصى را طراحى كردند و توانســتند با همين شگرد 
پليسى و مهندسى اجتماعى اقدام به شناسايى عامل تهديد 
دختر دانشجو نمايند. اما متهم چيزى نبو د كه همه انتظار 
داشتند، پسرى جوان يا همكالسى دانشگاهى كه از شاكى 

پرونده خوشــش آمده باشــد، به او پيام دوستى و عالقه 
فرستاده باشد و پاسخ منفى باعث خشم او شده باشد متهم 
زنى 35 ســاله بود كه با هماهنگــى مقام قضايى و صدور 
دستور الزم احضار و بازداشت شد. اين زن كه در مقابل ادله 
و مســتندات پليس راه انكار را مسدود مى ديد خيلى زود 
اعتراف كرد گفت كه به قصد شوخى و براى ترساندن اين 
دختر دانشجو اقدام به ارسال مطالب تهديدآميز كرده است. 
او گفــت كه اصالً گمان نمى كرده كه دختر جوان موضوع 
را اين قدر جدى بگيرد و كار را به شكايت و پليس بكشاند 
و باعث شــود تا او احضار و بازداشت شود. در همين حال 
فرمانده انتظامى گناباد تصريح كرد: فضاى مجازى محل 
مناسبى براى رفع خصومت هاى شخصى، شوخى، تهديد يا 
عقده گشايى نيست، قانون هتك حرمت و تشويش اذهان را 
جرم دانسته و براى آن عالوه بر جزاى نقدى، مجازات زندان 

هم در نظر گرفته است.

دو زن گرفتار شوخى وحشتناك تلگرامى
شوند. آن ها پس از ثبت شكايت رسمى دختر دانشجو او را 
روانه پليس فتا گناباد كردند تا مأموران كاركشته پليس اين 
مزاحم سريالى را شناسايى و نسخه اش را بپيچند. سرهنگ 
على اكبر كيانــى فرمانده انتظامى گناباد كه اين پرونده را 
در گفت وگو با خبرنگار خط قرمز تشــريح مى كرد يادآور 
شد: حساســيت موضوع تهديد به اسيدپاشى باعث شد تا 
پرونده خوشــش آمده باشــد، به او پيام دوستى و عالقه پرونده به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار 

داشتند، پسرى جوان يا همكالسى دانشگاهى كه از شاكى داشتند، پسرى جوان يا همكالسى دانشگاهى كه از شاكى درماندند، تنها چاره ايــن بود كه متخصصان امر وارد گود 



خبر خوب رئیس فدراسیون برای سرخ آبی ها

پول بلیت فروشی مستقیم در جیب استقالل و پرسپولیس
 فوتبال  ورزش   رئیس فدراسیون فوتبال از واگذاری 
بلیت فروشی اینترنتی به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
خبر داد و گفت: طی نشســتی که با مدیران این دو باشگاه 
داشتیم، قرار شد بلیت فروشی اینترنتی رقابت های لیگ به 

دو باشگاه استقالل و پرسپولیس واگذار شود و سازمان لیگ 
سهم سودش را از بلیت فروشی دریافت کند. 

*ادعای تاج
مهدی تاج در جمع خبرنــگاران درباره برنامه های تیم   ملی 
فوتبال بعد از صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اظهار کرد: 
تا امروز هیچ کشوری در آســیا دیده نشده که بعد از صعود 
به جام جهانی دو بازی دوستانه انجام دهد. ما برای این که 
بتوانیم حضور خوبی در جام جهانی روسیه داشته باشیم، دو 

بازی دوستانه هماهنگ شده و هشت بازی طی درخواست 
ســرمربی تیم   ملی فوتبال پیش بینــی کرده ایم. یک بازی 
دوستانه با روسیه خواهیم داشت که خود این کشور هزینه را 
پرداخت کرده است و یک بازی هم با توگو که یکی از تیم های 

آفریقای جنوبی اســت که این هم بنا بر پیشنهاد کارلوس 
کی روش بوده است زیرا وی معتقد است که ما در جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه به احتمال زیاد با یک تیم آفریقایی مواجه 
خواهیم بود و بهتر است با انجام دیدار با یک تیم آفریقایی 
خود را برای جام جهانی آماده کنیم. این تیم، تیم بســیار 
خوبی است و ۱۴ بازیکن آن لژیونر هستند. تمام هزینه های 
تیم توگو را فدراسیون فوتبال پرداخت می کند اما بازی اولی 
که با روسیه داریم تمام هزینه ها از سوی فدراسیون فوتبال 

روسیه پرداخت خواهد شد.
*تبعیض فوتبال و فوتسال

تاج در ادامه  درباره گالیه های فوتسالیست ها و تبعیضی که 
بین بازیکنان فوتبال و فوتســال بعد از کسب عنوان سومی 

جهان توسط فدراسیون فوتبال گذاشته می شود خاطر نشان 
کرد: حرف  بدی است که ما بعضی از اوقات آن را می شنویم. 
ما با تیم فوتســال که سوم جهان شــده بود، در برج میالد 
ضیافتی را برپا کردیم و پاداشی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
تا حاال به این تیم داده ایم. این پاداش یک ســکه نبود .البته 
به این تیم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نیز که حق شان است از 
سوی فدراسیون فوتبال پرداخت خواهد شد.وی  اضافه کرد: 
قبول دارم مراسم تجلیل از برترین های فوتسال که اولین بار 

سازمان لیگ آن را برگزار می کرد نواقصی داشت و باید سعی 
کنیم در سال های آینده مراسم تجلیل را بهتر برگزار کنیم.

*داستان پاداش ها
رئیس فدراســیون فوتبــال در خصوص پــاداش تیم   ملی 
فوتبال بعــد از راهیابی به جام جهانی روســیه، اظهار کرد: 
فوتبالیست ها بخشی از پاداش خود را دریافت کرده اند و تا 
امروز به جز بازی تیم   ملی فوتبال سوریه که به نتیجه  مساوی 
ختم شد، تمام پاداش ها که عدد قابل مالحظه ای بود و یکی 
از این پاداش ها در حدود ۸۰۰۰ دالر بود به بازیکنان فوتبال 
پرداخت شده است. ما سعی می کنیم پاداش جام جهانی را 

نیز طی مراسمی به بازیکنان فوتبال پرداخت کنیم.
*گرفتاری های نفت

تاج در ادامه  صحبت های خود همچنین درباره حضور تیم 
فوتبال نفت که با نام بهنام پیشرو و در حال  حاضر به اسم نفت 
طالییه شرکت کرده است، خاطر نشان کرد: فروش نفت به 
شــرکت دیگر با دخالت ما نبوده و خودشان باید از سهمیه 
خود که بهنام پیشرو کیش بود دفاع کند. البته طی صحبتی 
که با گل محمدی، مدیر کل استان تهران داشتم، وی تاکید 
داشــتند که تیم فوتبال نفت طبق قرارداد به تعهدات خود 
عمل نکرده است و باشگاه خود را با نام نفت طالییه به فروش 

رسانده است.
*سمینار جام حذفی

رئیس فدراســیون فوتبال همچنین در مورد جام حذفی و 
حذف شدن لیگ برتری ها در جام حذفی، اظهار کرد: باید 
جام حذفی عین رقابت های لیگ، استاندارد برگزار شود. باید 
در این زمینه ســازمان لیگ به کمک رسانه ها سمیناری را 
برگزار کند که چرا هشت تیم لیگ برتر در رقابت های جام 
حذفی حذف شدند؟ این مســئله باید مورد بررسی جدی 

قرار بگیرد.
*گره بلیت فروشی

تاج همچنین درباره جلسه ای که با طاهری و افتخاری درباره 
بلیت فروشی اینترنتی داشت، گفت : با مدیران عامل این دو 
باشگاه در خصوص فروش بلیت اینترنتی به تفاهم رسیده ایم 
و قرار بر این است که بلیت فروشی اینترنتی به خود باشگاه ها 
واگذار شود تا سهم خوبی را از این مسئله ببرند. به سازمان 
لیگ اعالم کرده ایــم که خود را وارد این کار نکند و ســهم 

خودش را از بلیت فروشی دریافت کند.

تمرینات اختصاصی شجاعیان و ابراهیمی 
نود : امید ابراهیمی و داریوش شجاعیان دو بازیکن مصدوم استقالل، 
دیروز در تمرین آبی های پایتخت حاضر شدند و زیر نظر کادر پزشکی به 
کارهای اختصاصی مشغول شدند. اگر نتایج تست پزشکی این دو بازیکن 
مثبت باشد آنها مجوز بازی برابر پارس جنوبی جم را خواهند داشت. البته 
این احتمال هم هست که منصوریان روی وضعیت این دو بازیکن ریسک 
نکند و ترجیح بدهد آنها را برای بازی حســاس روز چهارشنبه مقابل 
ذوب آهن حفظ کند.از جمع مصدومان استقالل، مجید حسینی، سجاد 
شــهباززاده و پژمان منتظری قطعا به بازی روز جمعه نخواهند رسید. 

استقالل روز جمعه ساعت ۲۰ مهمان پارس جنوبی جم است.

بیانیه باشگاه پدیده درباره اشتباهات داوری
ورزش: باشگاه پدیده خراسان در رابطه با اشتباهات داوری صورت گرفته 
در هفته های اخیر علیه این تیم بیانیه ای منتشر کرد. در بخشی از این 
بیانیه آمده است:   رقم خوردن سه اشتباه مهلک درحالی که تنها ۵ مسابقه 
از آغاز لیگ هفدهم و یک مسابقه در چارچوب جام حذفی برگزار شده، 
نشان دهنده شرایطی است که اگر همین امروز به آنها رسیدگی نشود 
مشخص نیست تا پایان فصل چه بالیی بر سر تیم  پدیده بیاورد. باشگاه 
پدیده خراســان به عنوان یکی از معدود باشگاه های خصوصی فوتبال 
ایران که با وجود تنگناهای شدید مالی و مشکالت اقتصادی گسترده با 
همت و مجاهدت فراوان چهارمین سال حضور متوالی خود را در لیگ برتر 
فوتبال ایران تجربه می کند، هیچگاه سعی بر تحت تاثیر قرار دادن داوران 
محترم فوتبال ایران نداشته و نخواهدداشت اما تمامی خانواده فوتبال 
ایران به نیکی می دانند که سوت های اشتباه چه بر سر سرمایه گذاری ها 

و برنامه ریزی های هر تیمی می آورد.

شفاف سازی علی کریمی در مورد 
اخراجی های نفت

ورزش:  علی کریمی؛ سرمربی نفت در صحبت هایی که با بازیکنان 
تیمش داشته در مورد دلیل اخراج ۸ بازیکن گفته که کنار گذاشتن 
این نفرات برخالف آنچه عنوان شده به خاطر این نبوده که سرمربی 

قبلی آنها را انتخاب کرده بلکه این موضوع به دلیل مسائل فنی بود.
کریمی همچنین تاکید کرده قصد تقویت تیم در نیم فصل را دارد از 
این رو بهتر دیده از همین االن لیست تیم را خالی کند تا جا برای جذب 
بازیکن جدید باشد ضمن اینکه تا نیم فصل به بازیکنان جوان فرصت 

خواهد داد تا خود را نشان دهند.

دیدار ایران- توگو،  نهایی شد
ورزش: فدراســیون فوتبال طبق وعده ای که به کارلوس کی روش 
ســرمربی تیم ملی داده بود اولین دیدار دوســتانه تیم ملی بعد از 
مقدماتی جام جهانی را نهایی کرد.در حالی کــه تا همین چند روز 
قبل برگزاری دیدار ایران با توگو نهایی نشده بود با پیگیری هایی که 
فدراسیون انجام داده است برگزاری این بازی در تاریخ ۵ اکتبر برابر با 
۱۳ مهر نهایی شده است. البته مکان برگزاری این بازی هنوز مشخص 
نیست. تیم ملی قرار است در روسیه کمپ آماده سازی داشته باشد 
و در تاریخ ۱۸ مهر با تیم ملی این کشور بازی کند. شاید بازی با توگو 

نیز در روسیه باشد یا مکانی دیگر در اروپا.

کفاشیان: در مراسم برترین ها بیشتر 
بحث معنوی را مدنظر داشتیم!

ورزش: نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست کمیته فوتسال در 
خصوص نارضایتی فوتسالی ها از پرداخت یک سکه به برترین ها سال 
9۵ توضیح داد. علی کفاشــیان در این خصوص می گوید: نمی توان 
ارزش کار فوتســالی ها را با مســائل مادی تعیین کرد. به طور مثال 
نمی توانیم از اسماعیل پور که به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب 
شده، با ۲۰۰ سکه هم تقدیر کنیم. وی درباره عدم پرداخت پاداش 
به بازیکنان تیم ملی فوتسال نیز گفت: فدراسیون فوتبال کمی دچار 
مشکل بوده و این برای همه تیم ها رقم خورده که مشکل مالی وجود 
داشت. به همین دلیل از آقای تاج خواســتیم این موضوع را بررسی 
کرده و با تأمین منابع مالی قطعاً پاداش ها پرداخت می شــود. سعی 

داریم تا فردا این پاداش را به بازیکنان تیم ملی فوتسال برسانیم.

خانزاده: باید باخت مقابل تراکتورسازی 
را فراموش کنیم

تسنیم: بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد معتقد است که تیمش باید 
باخت برابر تراکتورسازی در جام حذفی را فراموش کند تا بتواند تمرکز 
الزم را برای مقابله با سایپا داشته باشد. محمدرضا خانزاده می گوید: 
بازی تراکتورسازی مربوط به گذشته است و باید این باخت را فراموش 
کنیم. کاری نداریم چه شرایطی ایجاد شــد و چگونه در دقایق آخر 
برد را با باخت عوض کردیم. االن دیگر آن بازی تمام شــده و باید به 
فکر آینده باشیم. سایپا تیم خوبی است و بازیکنان این تیم باکیفیت 
هستند ضمن اینکه علی دایی هم انگیزه زیادی به تیمش می دهد تا 
سایپا بتواند در این بازی به هدفش برسد. با این حال ما میزبان هستیم 
و باید از این امتیاز نهایت استفاده را برده و برنده از زمین خارج شویم.

 
سرپرست استقالل: تارتار سعی کند در 

گروه »خوشمزه ها« قرار نگیرد!
تسنیم: نصراهلل عبداللهی سرپرســت تیم اســتقالل بــه انتقاد از 
صحبت های مهدی تارتار ســرمربی پارس جنوبــی در مورد داوری 
پیش از دیدار با استقالل پرداخت. عبداللهی می گوید: برخی از مربیان 
خوشمزه هستند و به قول خودشان دست پیش را می گیرند که پس 
نیفتند. امیدوارم مهدی تارتار در گروه خوشمزه ها قرار نگیرد. تارتار 
را نمی شناختم، اما در اردوی ارمنستان او را شناختم. او را بچه خوبی 
دیدم که برای تیمش زحمت می کشــد. تارتار نباید دنبال چیزهای 

جزیی برود، چون نظر مردم نسبت به او برمی گردد.

ناصحی: سایپا یک دست است
فارس: هافبک پدیده در آستانه بازی تیمش با سایپا به تمجید از 
دایی و شــاگردانش پرداخت. رضا ناصحی می گوید: تیم های علی 
دایی همیشــه جوان و یکدست هستند و ســایپا از ساختار خوبی 
برخوردار اســت چون من یک ســال در این تیم بازی کرده ام و از 
شرایط و امکاناتشان آگاه هستم. ما در زمین خودمان بازی می کنیم 
و این موضوع برایمان سرنوشت ســاز اســت. امیدوارم مســائلی 
که کادر فنی از ما می خواهــد در زمین پیاده کــرده و با حمایت 

هوادارانمان نتیجه خوبی بگیریم.

ضد حمله

شمس: کفاشیان به خون من تشنه است
ورزش: سرمربی سابق تیم ملی به انتقاد مجدد از علی کفاشیان سرپرست فوتسال پرداخت. 
حسین شمس که در مراسم بدرقه ملی پوشان فوتسال مردان و زنان ایران در دورترین نقطه 
از علی کفاشیان نشسته بود در این رابطه می گوید: از من خواستند جلو بروم و آنجا بنشینم، 
اما دلیل ندانستم نزدیک کسی بروم که به خون من تشنه است. کفاشیان خودش گفته تا 
زمانی که من باشم حسین شمس جایی در فدراسیون و فوتسال ندارد، اما اکنون من به عنوان 
مشاور تیم ملی فوتسال بانوان به این مراسم آمدم و تصمیم گرفتم یک گوشه بنشینم به جای 
اینکه نزد این آقا بروم. متأسفانه این افراد فکر می کنند روزی دست آنهاست، اما روزی دست 
خداست. من هم اگر مسئولیتی داشته باشم با تمام توان کمک می کنم و اگر هم مسئولیتی 

نداشته باشم، مدرس AFC و فیفا هستم و کار خودم را انجام می دهم.
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتســال در خصوص میزان جوایز برترین های این رشته نیز 
اظهار داشت: آن یک سکه را هم بچه ها نباید خرج کنند، بلکه باید قاب کنند تا برای نوه ها 
و نتیجه های آنها بماند. از دست این کمیته فوتسال چنین چیزی چکیده است، باید غنیمت 

شمرد و این یک سکه باید مانند زیر خاکی نگهداری شود!

قدوس: در راه سئول  غش کردم!
ایسنا: هافبک - مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان از سختی هایی که برای همراهی تیم ملی 
در کره جنوبی داشته، صحبت کرده است. سامان قدوس می گوید: پس از رسیدن به هواپیما 
بالفاصله از صندلی برای خودم تختی ساختم و با وجود اینکه بالش و پتو بود، اما درخواست 
کردم یک پتوی دیگر به من بدهند، چون بسیار سردم بود. وقتی وارد هواپیما شدم بالفاصله 
خوابیدم و فکر می کنم چهار ساعتی در خواب بودم. وقتی بیدار شدم، کاماًل خیس عرق بودم، 
انگار که دوش گرفته بودم. برای اینکه خودم را مرتب کنم به سرویس بهداشتی رفتم، اما به 
شدت ضعف کردم و  بیهوش شدم. وقتی بیدار شدم صورتم رو به دستشویی بود و نمی دانم 

چه مدت زمانی آنجا حضور داشتم.
 وی ادامه داد: وقتی از دستشویی بیرون آمدم، مقابل پرسنل هواپیما بار دیگر غش کردم. 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد، اما پس از خوابی یک ساعته وقتی بیدار شدم یک حوله خنک روی 
صورتم بود. نمی دانم چه مدت زمانی آنجا بودم، اما به یاد دارم وقتی به هوش آمدم از پرسنل 
پرواز پرسیدم: چه اتفاقی افتاده است؟ حتی برای آنها هم تعجب آور بود که چگونه برای یک 

بازیکن فوتبال چنین اتفاقی افتاده است.
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  کاپ جام جهانی فوتبال در بیش از ۵۰ کشور دنیا به نمایش درخواهد آمد 

از جمله ازبکستان، امارات و پاکســتان اما به ایران صدرنشین کنونی قاره کهن 
نخواهد آمد.

  مسعود ابراهیم زاده مدافع - هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می گوید 
حتی حاضر است با کمالوند سرمربی این تیم در لیگ دسته چهارم نیز کار کند.

  نصب چمن ورزشــگاه ۲٧ هزار نفری فوالد خوزستان آغاز شده تا روزهای 
پایانی ساخت این ورزشگاه را شاهد باشیم.

   مهدی طارمی در حالی مقابل االهلی عربستان به میدان رفت که پیش از 
این بازی با مشکل بزرگی مواجه شد و اکانت رسمی  اینستاگرامش مورد حمله 

هکرها قرار گرفت.

   با اعالم مدیرعامل باشــگاه پارس جنوبی ۱۰ درصد از سکوهای ورزشگاه 
تختی جم یعنی ۱۵۰۰نفر در اختیار هواداران استقالل قرار می گیرد.

  میالد زکی پور و داریوش شجاعیان دو مصدوم استقالل به طور کامل از بند 
آسیب دیدگی رها شده و به شرایط بازی رسیدند.

  جالل چراغپور که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را در کارنامه دارد، به 

عنوان مدیر فنی باشگاه سپیدرود رشت معرفی شد.
  امیرحســین نجفی دروازه بان ســابق تیم های جوانان و امید استقالل که 
در فصل های پانزدهم و شانزدهم با تیم بزرگساالن این باشگاه هم همراه بود و 
دروازه بان چهارم تیم اصلی محسوب می شد، با پذیرفتن تابعیت کشور آذربایجان 

به تیم زیر ۲۱ ساله های این کشور دعوت شد.

  علی قربانی  مهاجم استقالل گفت: واقعیت این است که بدشناس هستیم و البته 
کمی استرس داشتیم. شما نمی دانید در تیم بزرگی مثل استقالل وقتی توپ وارد 
دروازه نمی شود چقدر فشار زیاد می شود. اما مطمئن هستم که از بازی با پارس جم 

روند گلزنی های ما شروع می شود.  
   نشــریه اکیپ ادعا کرد که پیشنهاد آخر بارســا برای جذب دی ماریا ۴۵ 
میلیون یورو بعالوه ۵ میلیون یورو بندهای متغیر بوده اســت؛ اما پی اس جی 
تقاضای 6۰ میلیون یورو برای واگذاری دی ماریا کرده بود که در نهایت سبب 

شد دو طرف به توافق نرسند.
  ادگار داویدس، اسطوره باشگاه یوونتوس به تمجید از لیونل مسی و دیباال 

پرداخت و مدعی شد که نباید این دو را با هم مقایسه کرد.

دین محمدی: عنایتی 
با من پانصد گل 

می زد!
مهر: هافبک سابق استقالل بعد از هم بازی 
شــدن با رضا عنایتی در تیم پیشکسوتان 
فوتبال در بازی مقابل تیم رســانه ورزش، 

از افســوس خود برای هم بازی نبودن با رضا 
عنایتی خبر داد. سیروس دین محمدی می گوید: فکر نمی کردیم نتیجه بازی را به تیم 
مقابل ببازیم. تیم رسانه ورزش خیلی خوب بازی کرد و به خصوص حمالت تیم ما را خوب 
خنثی کردند. در جریان بازی چند بار رضا عنایتی را با دروازه بان حریف تک به تک کردم 
که متاسفانه آن توپ ها گل نشد. بعد از بازی به عنایتی گفتم حیف که دیر گیر من افتادی. 
اگر زودتر به استقالل می آمدی و با من همبازی می شدی آنقدر بهت پاس گل می دادم 

که به جای صد و چندگل، پانصد گل می زدی.

پورموسوی: برخی 
 خط می دهند تا به 

فوالد برگردند
ایسنا: سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
معتقد است اعتراضات فعلی نسبت به تیم، 
خط گرفته شده است. اکبر پورموسوی می 

گوید: از جام حذفی حذف شدیم اما تمام این 
سال ها فوالد در جام حذفی موفق نبوده و حذف شده است. ولی امسال آن تعداد خاص 
ناگهان یادشان افتاده که فوالد ضعف تاکتیکی دارد، هر چند آن هایی که فوتبالی  هستند 
بعد از دیدار ما برابر سیاه جامگان، از عملکرد فنی  خوب  ما تمجید کردند و حتی پس از 
این که برابر پیکان شکست خوردیم، جاللی گفت که تاکنون تیمش این قدر تحت فشار 
نبود. در حال حاضر هشت تیم از جام حذفی کنار رفتند اما این اعتراضات نسبت به تیم 
ما خط داده شده است و آن تعداد برای این کار خود هزینه می کنند تا دوباره به مجموعه 

فوالد برگردند.

قدرت بهادری: پهلوان 
زنده را عشق است!

مهر: ملــی پوش فوتســال ایــران که با 
مصدومیت دســت و پنجه نرم میکند، از 
بی توجهی هــا به وی گالیه کــرد. قدرت 
بهادری می گوید: االن ســه هفته از زمان 

عملم گذشته اســت. طبق دستور پزشک، 
نرم دوی را آغاز کرده ام و از هفته آینده هم تمرینات تیمی را اســتارت می زنم. البته به 
لطف بعضی از رسانه ها هیچوقت جزو بازیکنان اصلی تیم ملی هم نبودیم! وقتی بازیکنی 
آسیب می بیند، فراموش می شود. انگار نه انگار من تا همین چند ماه پیش هم در تیم ملی 
بودم. اینجا پهلوان زنده را عشق است. سال گذشته هم جام جهانی فوتسال را به خاطر 
مصدومیت از دست دادم و امسال هم این اتفاق برایم افتاد. تمام تالشم را می کنم تا مجددا 

با قدرت و محکمتر از قبل به تیم ملی برگردم و دوباره لباس مقدس ایران را به تن کنم.

 چهارشنبه 22 شهریور 1396 
 22 ذی الحجه 1438 13 سپتامبر 2017  سال سی ام  شماره 8497 

ورزشـــی

کاسه صبر نصف جهان لبریز شد
فرصت 2 هفته ای سپاهانی ها به »کرانچار«

ورزش: در جلسه   ســرمربی تیم فوتبال سپاهان با 
مسئوالن باشگاه به زالتکو کرانچار اولتیماتومی داده 
نشده اما از او خواســتند هر چه زودتر تیم را از این 

وضعیت خارج کند.
ســپاهان در فصل جاری نتوانســته نتایج خوبی 
کسب کند و وضعیت این تیم بسیار نامساعد است. 
شــاگردان زالتکو کرانچار در لیــگ برتر وضعیت 
خوبی ندارنــد و در پنج هفته ابتدایی با کســب 6 
امتیاز در رده دهم جدول جای گرفته است. قبول 
شکســت مقابل صنعت نفت و حذف زودهنگام از 
این مســابقات باعث شــده تا وضعیت این تیم به 
شــرایط بحرانی نزدیک تر شــود. در همین راستا 
جلسه نقد و بررســی در رابطه با وضعیت تیم در 
باشگاه سپاهان برگزار شد و مسئوالن دغدغه های 

خود را به کادر فنی مطرح کردند.
مسئوالن ســپاهان به کرانچار اعالم کردند انتظار 
حذف در این مرحله را نداشتند و شکست در مرحله 
یک شانزدهم نهایی را در شأن این باشگاه ندانستند.
در ادامه زالتکو کرانچار سرمربی سپاهان در رابطه با 
وضعیت تیم و نتایج اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.

او اعالم کرده تغییرات زیاد در ســپاهان بنیه تیم را 
دچار ضعف کرده و کمی زمان نیاز دارد تا بازیکنان 
به هماهنگی برســند. کرانچار گفتــه :»بعد از پایان 
لیگ، دو ماه وقت داشتیم تا یک تیم جدید را جمع 
کنیم. شرایط را به سمتی بردیم که فضای خوبی را 
در بازی ایجاد کنیم. عدم گلزنی و از دســت رفتن 
موقعیت هاست که کمی برای ما مشکل ساز شده که 

آن هم قابل اصالح است. من از هوادارانی که آشنایی 
با فوتبال دارند تعجــب زده ام؛ آنها می دانند که دوره 
خوب ما به زودی فرا می رسد، شاید از مسابقه بعدی. 
با تمریناتی که انجام دادیم، بازیکنان دســتورات را 

اجرا می کنند تا بهتر شوند. «
دلیل دیگری که کرانچار در مورد وضعیت اخیر تیم 
مطرح کرده دیر اضافه شــدن بازیکنان خارجی به 

تیم بوده است.او اعالم کرده اگر مدتی زمان بگذرد 
بازیکنان خارجی می توانند از لحاظ بدنی و تاکتیکی 
خود را با تیم هماهنگ کنند و بدون شــک در این 

وضعیت شرایطشان بهتر خواهد شد.
در این جلسه با وجود اینکه شایعاتی مبنی بر دادن 
اولتیماتوم به کرانچار مطرح شده است هیچ صحبتی 
از اولتیماتوم و دادن فرصت مطرح نشــده اما به این 
مربی تاکید کردند طی ۲ بــازی آینده باید تیم را از 
بحران خــارج کند چرا که در آن صــورت مدیریت 
بحران سخت خواهد بود. در جلسه یکشنبه گذشته 
نه صحبتی از اولتیماتوم بود و نه مشــابه آن. وی در 
مورد جلسه با با هیئت مدیره توضیح داد: » با هیئت 
مدیره صحبت از این بود که در مسیری که پیش رو 
داریم چه نیازهای دیگری وجود دارد که آن را برآورده 
کنند. در آن جلسه پنج نفر حضور داشتند و هیچ کدام 
درباره اولتیماتوم حرفی نزدند، فقط دنبال این بودیم 
که موارد مبهم را شفاف کنیم. شاید کسانی که این 
مســایل را مطرح می کنند، می خواهند جو اطراف 
تیم را برهم بزنند. در حــال حاضر جو خوبی در تیم 

حاکم است.«

کیانی: با بیانیه
 سوت بر نمی گردد

تســنیم: مهدی کیانی کاپیتان 
تراکتور معتقد اســت کــه بیانیه 
باشگاه پدیده در خصوص اتفاقات 
داوری فایده ای ندارد، چون با این 
کارها یک ســوت هم برنمی گردد. 
او می گوید: این فوتبال اســت و با 
اعتــراض و این کارها یک ســوت 
هم برنمی گردد. آن ســال داوران 
قهرمانی ما را گرفتند، آخرش چه 
شد؟ همه گفتند به تراکتورسازی 
ظلم شــده، اما مگــر قهرمانی ما 
برگشت؟ مگر آن بیانیه ها قهرمانی 
ما را برگرداند؟ به هر حال داوری در 
فوتبال می تواند به ضــرر یا به نفع 
هر تیمی باشد. مهم این بود که ما 
موقعیت ســازی کردیم و آن توپ 
گل شــد. حاال اینکه آفساید بود یا 
نبود را من نمی توانم بگویم، چون در 
حدی نیستم که در این باره صحبت 
کنم. ما برای پیروزی به میدان رفته 
بودیم و توانستیم بازی را هم ببریم.



پس از شكست دادن تيم ملى واليبال ايتاليا

سورپرايز  بعدى  شاگردان  كوالكوويچ  براى  آمريكاست؟
 واليبال  محمد حســن پنجه بند    تيم ملى واليبال 
ايران موفق شد در اولين بازى خود در جام قهرمانان بزرگ 
جهان طى  يك بازى هوشمندانه به رهبرى كوالكوو يچ تيم 

ايتالياى متحول شده را  3 بر 2 شكست دهد.
كوالكوويچ با آناليز درست تيم ايتاليا و شناخت از اين تيم 
با بكارگيرى درست بازيكنان توانســت انتقام شكست در 
المپيك و ليگ جهانى را از  ايتاليا بگيرد. اين در حالى بود كه 
ايتاليايى ها كه زايتسف و خوآنتورينا 2 بازيكن تاثيرگذار خود 
را به داليل مختلف در اين مسابقات به همراه خود نياورده 
اند، از ديدن چنين نمايشى از ايران متعجب شده و در طول 
بازى دســت به تغيرات زيادى زدند اما در نهايت نتوانستند 

كارى از پيش ببرند.
كوالكوويچ  با استفاده از سيســتم دو ليبروى چرخشى در 
اين بازى و استفاده از ســعيد معروف، محمد موسوى، امير 
غفور، فرهاد قائمى، ميالد عبادى پور، سامان فائزى، مهدى 
مرندى و مصطفى حيدرى كار را بر ايتاليايى ها سخت كرد و 
باعث شد در بيشتر زمان هاى بازى ايران از حريف خود پيش 
باشد. در حقيقت ايران در اين بازى منطقى بازى كرد و در 
مواقعى كه بازيكنان بايد از تجربه و هوش خود استفاده كنند 
بر خالف گذشــته اين امر در مواقع حساس بازى به وضوح 
ديده مى شد. تيم يك دســت و هماهنگ ايران اگر كمى بر 
احساسات خود غلب مى كرد مى توانست با نتيجه 3 بر يك 
ايتاليا را شكست دهد و نگذارد كه بازى به ست پنجم برسد.

در اين بازى تقابل معروف با تجربه در مقابل سيمونه جيانلى 
جوان كه يكــى از تاثير گذار ترين بازيكنــان تيم  خود بود 
جالب توجه بود تقابلى كه در نهايــت با پيروزى معروف به 
پايان رســيد تا قدرت واليبال ايران اين بار با پيروزى مقابل 
نايب قهرمان المپيك، در سرزمين آفتاب به نمايش درآيد. 
واليباليست هاى ايران اولين گام را به خوبى برداشتند اما بايد 
از همين حاال براى رويارويى با تيم آمريكا آماده شوند، تيم 

پرقدرتى كه امروز بازى سختى را براى ما رقم خواهد زد.

كوالكوويچ: مى خواهيم سورپرايز مسابقات باشيم
ســرمربى تيم ملى واليبال ايران گفت: در مسابقات جام 
قهرمانان بزرگ جهان به دنبــال اهداف و آرزوهاى خود 
هســتيم و در روز نخست با شكســت ايتاليا شگفتى ساز 

شديم.
كوالكوويچ گفت: برابر تيم قدرتمندى همچون ايتاليا بازى 
كرديم. ايتاليا نايب قهرمان المپيك و يكى از بهترين تيم هاى 
اروپاست. مى توانستيم اين بازى را با نتيجه سه بر يك ببريم، 

اما اينگونه نشد. البته هدف اصلى پيروزى و كسب نتيجه بود.
وى گفت: در اين مسابقات به دنبال اهداف و آرزوهاى خود 
خواهيم بود. به دنبال شگفت زده كردن تيم هاى قدرتمند 
جهان هستيم تا سورپرايز مســابقات باشيم. خوشحالم كه 

اولين سورپرايز مسابقات به دست آمد.
سرمربى ايتاليا: ايران شايسته اين پيروزى بود

سرمربى تيم ملى واليبال ايتاليا گفت: در نخستين ديدار جام 
قهرمانان بزرگ جهان نتوانستيم فاتح ميدان شويم، زيرا تيم 

ايران شايسته پيروزى بود.
جيانلورنزو بلنجينى گفت: از نتيجه بازى رضايت ندارم. خيلى 
ناراحتيم كه نتوانســتيم بازى را ببريم در حالى كه فرصت 
پيروزى در ست سوم براى ايتاليا فراهم بود. انعطاف خوبى در 
زمين نداشتيم و خوب هم بازى نكرديم. اما در ست چهارم 
خوب بازى كرديم و اميدوار بوديم كه بتوانيم در ست پنجم 
پيروز شويم.ما نتوانستيم بازى را ببريم، اما به طور قطع ايران 

شايسته اين پيروزى بود.

قسط دوم بدهى فدراسيون شطرنج به 
فيده تامين شد

ورزش: فدراسيون شطرنج هزينه الزم براى قسط دوم بدهى خود 
به فدراسيون جهانى را تامين كرد و حداكثر تا فردا آن را به حساب 

فيده واريز مى كند.
مهرداد پهلوان زاده رئيس فدراســيون شــطرنج گفت: اسپانسر 
فدراسيون شطرنج در مسابقات قهرمانى زنان جهان   بخش باقى 
مانده بدهى خود به فدراســيون را پرداخت كــرد. بدهى كه طى 
ماه هاى گذشته رايزنى هاى زيادى براى دريافت آن داشتيم تا از آن 

براى پرداخت بخشى از بدهى خود به فيده استفاده كنيم. 
وى تصريح كرد: اين بدهى به مبلــغ 200 ميليون تومان از طرف 
اين اسپانسر در اختيار فدراسيون شطرنج قرار گرفت. ما هم از اين 
بودجه براى واريز قسط دوم بدهى خود به فيده استفاده مى كنيم. 
براى اين موضوع بايد به بانك مركزى مراجعه كنيم و 200 ميليون 
دريافتى را به دالر تبديل مى كنيم. با توجه به زمانى كه براى اين 
كار الزم اســت، حداكثر تا امروز بخش دوم بدهى خود به فيده را 

پرداخت مى كنيم.

مربى بانوان روئينگ : بدون امكانات 
در آسيا نتيجه گرفتيم 

مهر: مربى تيم قايقرانــى  روئينگ بانوان ايــران پس از موفقيت 
در مســابقات قهرمانى آسيا گفت: در شــرايطى كه امكانات ما با 

كشورهاى مطرح قابل قياس نيست نتيجه خوبى گرفتيم.
سولماز عباسى گفت: در اين دوره از مسابقات به وضوح مشخص 
بود كه سطح روئينگ در آسيا در حال پيشرفت و توسعه بوده و همه 
روئينگ را شناخته اند. همين كشور تايلند دو سال پى در پى است 
كه ميزبان اين رقابتهاست و پيســت مناسب و تجهيزات خوبى را 
دارد. هنگ كنگ و چين و كره نيز قايق هاى خوبى داشته و حتى 
مى توانند قايق هاى خود را حمل و نقل كرده و سالهاست از مربيان 
به نام خارجى استفاده مى كنند. حتى كشورهايى كه تا چند سال 
پيش روى آنها حساب باز نمى شــد در اين دوره پيشرفت بسيار 

خوبى كرده بودند. 
خوشبختانه ما در سه چهار ماه گذشته با جيوگانيك مربى خارجى 
تمرين مى كرديم و ايشــان توانســت در همين مدت كم با يك 
مديريت خوب تيم را صاحب يك نتيجه خوب در رقابت هاى آسيايى 
كند. حضور ايشان به حدى خوب بود كه چند نفر از پاروزنان مردى 
كه سالها بود از اين رشته كنار كشيده بودند با آمدن ايشان دوباره 
به تمرينات بازگشته و توانستند در اين رقابتها مدال هم بگيرند. ما 
در اين مدت زير نظر وى سخت كار كرديم و جيوگا از لحاظ فنى و 

تيمى براى تيم ما سنگ تمام گذاشتند.  

آشورى: اعزام توريستى در كاراته 
نداريم

ورزش: دبير فدراســيون كاراته گفت: برخالف آنچه عنوان شده، 
هزينه هاى اعزام كاراته كاها بــه رقابتهاى ليگ جهانى را پرداخت 

كرده ايم و براى مسابقات آتى نيز برنامه داريم.
محسن آشــورى گفت: طبق تصميمى كه در فدراسيون از مدتها 
قبل اتخاذ شده، هر تورنمنتى كه به لحاظ فنى شرايط الزم را داشته 
باشد، كاراته كاها با نظر كادر فنى و البته داشتن شرايط مورد نظر 
مربيان با هزينه فدراسيون اعزام خواهند شد. كسب امتيازات الزم 

و از همه مهمتر توان فنى از جمله اين شرايط مى تواند باشد.
آشورى افزود: براى همين مســابقات آلمان نيز فدراسيون هزينه 
كاراته كاهاى اعزامــى را پرداخت كرد و نمــى دانم چرا برخالف 
جريان، اعالم شــد كه كاراته كاها با هزينه شخصى اعزام شده اند. 
واقعيت اين است كه اعزام توريستى در كاراته نداريم و منابع مالى 

فدراسيون در جهت اهداف فدراسيون مديريت خواهد شد.
وى ادامه داد: كســب حداكثر ســهميه براى حضور در بازيهاى 
المپيك 2020 هدف اوليه ما و رســيدن به مدالهاى با ارزش آن 
هدف نهايى مديريت فدراســيون كاراته اســت و همه اهالى اين 
خانواده به اهميت موضوع واقفند و همه با هم كمك مى كنند تا با 

يكدلى و وفاق گام به گام به اين اهداف نزديك شويم.

خبر

چهارشنبه 22 شهريور  واليبال جام قهرمان قاره ها
 آمريكا - ايران

 ساعت: 11:10 زنده از شبكه سه  

چهارشنبه 22 شهريور ليگ قهرمانان اروپا
 رئال مادريد - آپوئل نيكوزيا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 22 شهريور ليگ قهرمانان اروپا
 تاتنهام - دورتموند

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 23 شهريور هفته 6 جام خليج فارس
 سپيدرود رشت - صنعت نفت آبادان
 ساعت: 18:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 24 شهريور واليبال جام قهرمان قاره ها
ايران - برزيل  

ساعت: 08:10 زنده از شبكه سه
 

هفته 6 جام خليج فارس 
جمعه 24 شهريور پارس جنوبى جم - استقالل

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 وستهام 2 ......................................................................... 0 هادرسفيلد

اسپانيا - الليگا
 ماالگا 1  ......................................................................... 3 الس پالماس

ليگ قهرمانان آسيا - يك چهارم نهايى
 الهــالل عربســتان 3 ................................................ 0  العين امارات

ميز نتايج

ورزش در سيما

15

پايان 
كشمكش مديريتى در 

تيراندازى
ورزش سه: نتيجه انتخابات رياست فدراسيون تيراندازى از سوى ديوان 

عدالت ادارى مورد تاييد قرار گرفت.  امير رضا خادم معاون حقوقى، پارلمانى 
و استانى گفت: خوشبختانه با درايت و نظر رياست محترم ديوان عدالت ادارى، 

معاونت قضايى ديوان و همكاران ايشان، پرونده انتخابات فدراسيون تيراندازى بسته 
شد و خانواده بزرگ اين رشته از اين پس مى توانند با خيالى آسوده و با ثبات و آرامش 
و بدون دغدغه به فكر موفقيت هاى بزرگتر و حضورى پر مدال در ميادين آسيايى، 

جهانى و ان شاءاهللا المپيكى باشند. به هيچ عنوان ديگر جاى نگرانى براى اهالى 
رشته تيراندازى و دست اندركاران آن وجود ندارد و خوشبختانه اين رشته 

به آرامش رسيده است و اميدواريم بعد از التهابات دو سه سال اخير، 
فدراسيون با برنامه ريزى الزم بتواند با قدرت تمام و با حمايت 

همه قهرمانان و عالقه مندان اين رشته به وظايف 
خود عمل نمايد.

حمله 
كميته ضد دوپينگ 

فدراسيون سواركارى به آزمون
ورزش سه: چند روز قبل بود كه سردار آزمون، مهاجم تيم ملى فوتبال 

ايران درباره اتفاقات مشكوك در كورس اسبدوانى تهران متنى را منتشر كرد. 
او در اين اظهارنظر درباره دوپينگ اسب ها هشدار داده بود. صحبت هاى آزمون 

كه خودش در سواركارى فعاليت مى كند و در چند مرحله از كورس تهران اسب 
او شركت داشته، باعث واكنش فدراسيون شده است.    على حسينى، رئيس كميته 
مبارزه با دوپينگ فدراسيون سواركارى گفت:   از نظر فدراسيون سواركارى هيچ 

تفاوتى بين افراد اعم از معروف و سرشناس و يا گمنام نبوده و نخواهد بود و قانون 
براى همگان يكسان اجرا مى شــود. كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون 

سواركارى همواره بر اين عقيده بوده است كه نظارت قانومند بر اين 
روند موجب افزايش اعتماد افرادى مى گردد كه با نيت خير 

قصد پيشرفت ورزشهاى ســواركارى در كشور 
را دارند.

رحمان: 
فقط قبل از پارالمپيك 

يادمان مى افتند
اعتراض هركول ايرانى به حقوق 

900 هزار تومانى
ورزش : بهترين پارالمپين ســال 2017 از بى توجهى مســئوالن نســبت به 

ورزشكاران پارالمپيكى گاليه مى كند. سيامند رحمان گفت: من كارم را با قدرت 
ادامه مى دهم و هيچ چيز براى اينكه با نام ايران افتخار كسب كنم، روى من تاثير 
نمى گذارد. با اين حال از مسئوالن صندوق حمايت از قهرمانان گاليه دارم. از آنها 
مى پرسم كه چرا بين قهرمان هاى المپيك و پارالمپيك تبعيض قائل مى شوند؟ 

من با 2 طالى پارالمپيك فقط 900 هزار تومان ماهانه حقوق مى گيرم. واقعا 
با اين پول در اين شرايط چه كارى مى توان انجام داد؟ همين حقوق هم 

چند ماه پرداخت مى شود و چند ماه قطع مى شود. بارها از سوى 
كشورهاى خارجى به من پيشنهاد شده كه براى آنها وزنه 

بزنم و مبالغ نجومى به من بدهند.
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پيج گرد     ى

2
در حالى كه لباس سوم تيم هاى مانند منچسترسيتى، بارسلونا 
و تاتنهام توسط توليدكننده مشهور لباس آن ها رونمايى شد، 
كريستين اريكسن هافبك دانماركى تاتنهام به عنوان مدل از 

لباس سوم و زيباى  تيمش رونمايى كرد.

محسن مسلمان يكى از اولين افرادى بود كه هك اينستاگرام 
مهدى طارمى را به عموم اطالع داد و در استورى اينستاگرام 
خود نوشت تا زمانى كه طارمى يك ويديو از خود منتشر نكرده، 

هيچ صحبتى را در مورد او باور نكنند.

پير امريك اوباميانگ ستاره مشــهور بروسيا دورتموند، در 
اينستاگرام خود عكسى به همراه هم تيمى هايش يعنى جولين 
ويگل و محمود دهود منتشر كرده كه در هواپيما به سمت لندن 
در حركت هستند، تا ديدار امشب خود در ليگ قهرمانان مقابل 

تاتنهام را برگزار كنند.

اعتراف ستاره ولزى در گفت وگو با ال پائيس
گرت بيل: خيلى تنبل هستم 

دانيال صدقى: گرت بيل در مصاحبه اى كه با نشريه 
ال پائيس اسپانيا انجام داده، اعتراف هاى جالبى كرده 
است. ستاره ولزى رئال مادريد گفته كه تالش او 
براى بازگشت سريع از مصدوميت به ميادين به 
منظور حضور يافتن در فينال رقابت هاى ليگ 
قهرمانان اروپا در كارديف زادگاهش اشتباه 

بزرگى بود. 

 در مجموع چهارســال حضور در رئال 
مادريد را چطور ارزيابى  مى كنى؟

اميدوارم از اين كه هســتم بهتر بشــوم. البته 
لحظات خيلى خوبــى اينجا داشــتم و خب 
مقاطعى هم وجود داشــتند كه خيلى جالب 

نبودند.
مثل زمانى كه تالش كردى هرطور 
شــده به فينال ليــگ قهرمانان 

برسى؟
از يك طرف خيلــى راحت مى توان 
گفت كــه مى توانســتم بيشــتر 
استراحت كنم. اما وقتى مصدوم 
هســتى و هم تيمــى هايت را 
مشــغول بازى مى بينى، تنها 
چيزى كه دلــت مى خواهد 
بازگشت دوباره به ميادين 
است. االن متوجه شده ام 
كه شــايد الزم بود زمان 
اســتراحت  بيشــترى 
كنم تا به طــور كامل از 
مصدوميــت رهايــى يابم. 
در آن صورت مى توانســتم 
بهترين بازى هايم را ارائه دهم و قادر 
به انجام كارهايى باشم كه با زانوى مصدوم نمى 

توانستم بكنم.

زيدان چه جور آدمى است؟
او خيلى خونسرد است و واقعا از فوتبالش لذت مى برد. 
زيدان دقيقا همان شخصى اســت كه مقابل دوربين 
هاى تلويزيونى مى بينيد. وقتى درحال حمله هستيم، 
دوســت دارد هريك از ما خودمان را نشان دهيم. اما 
وقتى دفاع مى كنيم، مى خواهد كه كل تيم با هم دفاع 
كند. او دلش مى خواهد ما همه دركنار هم دفاع كنيم 

و به يكديگر كمك كنيم. 
از انتقادهايى كه مى شنوى، ناراحت مى شوى؟

( با خنده) نه، هرگز. اين ها فقط نظر ديگران اســت. 
باالخره هر طور شده بايد روزنامه هاى خود را بفروشند 
و بايد چيزى بنويسند. عادت كرده ام كه مردم در مورد 
من چيزهاى خوب و بد زيادى بنويســند. اين اصال 

چيزى نيست كه نگرانم كند. 
سخت ترين بخش زندگى يك بازيكن فوتبال 

را چه مى دانى؟
خيلى زياد ســفر كردن؛ اغلب از خانواده دور بودن؛ 
زندگى در يك كشور ديگر. شما معموال دوست داريد 
نزديك خانواده و دوســتانتان باشــيد. اما بايد وقت 
زيادى را خارج از خانه بگذرانيد و ســفر كنيد. و بعد 
از آن هم زمان نســبتا زيادى طول مى كشــد تا بعد 
از همه آن سفرها به شــرايط عادى برگرديد و كامال 

استراحت كنيد.  
بزرگ ترين خصوصيت تو كدام است؟

نمى دانم. فكر مى كنم اينكه سالم هستم و خانواده و 
دوستانم هم سالم هستند و ما خوشبختيم. اين تنها 

چيزى است كه در زندگى مى خواهم، نه بيشتر. 
و بزرگ ترين عيب؟

خيلى تنبل هستم. شايد اين بهترين پاسخ باشد.
چه چيزى تو را خوشحال مى كند؟

سالمتى چيزى اســت كه من را خوشحال مى كنم. 
اينكه ديگر مصدوم نشوم و بتوانم بازى كنم.

سينا حسينى : گلمكان از سه ســال قبل به عنوان ميزبان 
مسابقات دوچرخه ســوارى جايزه بزرگ كشور انتخاب شد و 
امسال چهارمين دوره اين مســابقات در چشمه سبز اين شهر 
برگزار مى شود. به همين دليل به دعوت هيئت دوچرخه سوارى 
استان خراسان، خبرنگاران براى شركت در نشست خبرى اين 
مسابقات دعوت شدند تا از نزديك با فضاى برگزارى مسابقات 
آشــنا شــوند؛ براى همين خبرنگاران راهى مكانى در هفتاد 
كيلومتر دورتر از شهر مشهد شدند تا در محل برگزارى مسابقات 
در نشســت خبرى حضور پيدا كنند. با عبور از پيچ و خم هاى 
كوهســتانى و جاده هاى خاكى ســرانجام به محل برگزارى 

مــى  رســيم؛ جايى كه ابتدا نشســت 
تصور  كسى 
د  نمى كــر

محل برگزارى اين نشست باشد، اما انگار مسئوالن هيئت استان 
تصميم گرفتند در اقدامى قابل تامل نشست خبرى را در يك 
قبرستان برگزار كنند. ميز و صندلى ها پالستيكى تدارك ديده 
شده   براى برگزارى نشســت به دليل قرار گرفتن روى سنگ 
قبرهاى اين قبرستان باعث شد تا هيچ يك از خبرنگاران و حتى 
مسئوالن تعادل درست و حسابى نداشته باشند! اما در نهايت 
خبرنگاران مجبور مى شــوند در اين مكان عجيب و غريب در 
خصوص اين مسابقات اطالعاتى را از برگزاركنندگان دريافت 
كنند. پرواز دسته جمعى كالغ ها بر آسمان اين قبرستان فضا 
را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است، با اين حال مسئوالن 
برگزار كننده كه گويا فضا را براى اظهارنظر و بيان گزارش كار 
دوره اى خود تاثيرگذار ديده اند، با دعوت از تمام مســئوالن 
شهر گلمكان موقعيتى فراهم كردند تا آنها نقطه نظرات خود را 

بيان كنند. توضيح درباره مسابقات در تعريف و تمجيد از شهر 
گلمكان و منطقه محل برگزارى نشست گم مى شود، سخنورى 
ميزبانان نشست به حدى طوالنى مى شود كه محور جلسه به 
حوزه تاريخ هم كشيده مى شــود و دو نفر از شركت كنندگان 
درباره تاريخ كهن اين بقعه مواردى عجيب و غريب را مطرح مى 
كنند كه با موضوع دوچرخه ســوارى كامال منافات داشت؛ اما 
ميزبان به بهانه اين كه شايد ديگر خبرنگاران را در اين نزديكى 
مشــاهده نكند در خصوص جاذبه هاى توريستى و تفريحى 
گلمكان توضيحاتــى را مى دهد و علت انتخــاب اين محل را 

معرفى جاذبه هاى توريستى شهر گلمكان مى داند!
اما پيشنهاد خاص اين مراسم، تالش براى آشنايى خبرنگاران 
با غذاى محلى گلمكان بود، جايى كه يكى از برگزاركنندگان 
به خبرنگاران پيشــنهاد داد براى صرف «حليم گلمكانى» به 

مراســم ختم برادر يكى از اعضاى شوراى شهر كه به تازگى از 
دنيا رفته است بروند تا با غذاى محلى اين شهر نيز آشنا شوند! 
كه اين مسئله با عدم استقبال خبرنگاران بهت زده رو به رو شد.

به نظر مى رسد مسئوالن هيئت دوچرخه سوارى كه داعيه حرفه 
اى گرى و برگزارى رويدادهاى بين المللى را دارند، بهتر است 
با رعايت اصول استاندارد وحرفه اى به جاى برگزارى نشست 
در قبرستانى 70 كيلومتر دورتر از شهر مشهد، با تهيه كليپى 
ماندگار از شهر زيباى گلمكان كه از نظر جغرافيايى با شايستگى 
محل برگزارى مسابقات دوچرخه سوارى كوهستان است، سعى 
در معرفى هرچه بهتر اين مكان زيبا داشته باشند؛ كه البته در 
اين مورد ناتوانى و ضعف فاحش روابط عمومى هيئت كه هيچ 

شناختى با اصول حرفه اى خبرى ندارد كامال دخيل است.
انتظار مى رود با وجود پتانسيل باالى دوچرخه سوارى استان 
و وجود موقعيت هاى مختلف و بكر جغرافيايى، از افرادى در 
اين حوزه استفاده شود كه توانمندى الزم را داشته باشند و با 
درك صحيح از مســائل ، ارتباط مطلوب ترى با جامعه خبرى 

برقرار كنند. 

 بدسليقگى روابط عمومى هيئت دوچرخه سوارى خراسان رضوى
نشست خبرى در قبرستان!
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 جامعه/ محمود مصدق 
تعاون،  وزارت  کار  روابــط  معاون 
کار و رفــاه اجتماعــی بتازگی از 
بهبود وضعیت ایمنی کار و کاهش 13 درصدی 
حوادث کار در کشور خبر داده است. به ادعای 
احمد مشــیریان در ســال 13۹۵ به ازای هر 
1۰۰ هزار نفــر ۸۴ مورد حادثه داشــتیم که 
روند کاهشی داشته است؛ البته این اظهارات با 
واکنش بعضی از کارشناسان و فعاالن کارگری 

مواجه شده است.

 اتفاق عجیبی رخ نداده است
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی مسئوالن 
حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور یکی 
از این فعاالن کارگری اســت که در این باره به 
قدس می گوید:در بحث ایمنی کار اتفاق عجیب 
و غریبی نیفتاده و حوادث ناشی از کار نیز مثل 

روال قبلی است.
محمــد جواد حیــدری کاهــش 13 درصدی 
حــوادث کار را ناشــی از تعطیلی بســیاری از 
کارگاه هــای تولیــدی و خدماتــی می داند و 
می افزایــد: بخش اعظمی- حدود ۴۰ درصد-از 
حوادث کار در ایران مربوط به بخش ساختمان 
اســت که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و 
کاهش ساخت و سازها کاهش حوادث کار و کم 
شــدن آمار فوتی ها و مصدومان ناشی از کار در 

چنین وضعیتی کاماًل طبیعی است. 
وی با اشــاره به اینکه دولــت دوازدهم تاکنون 
در بخش آموزش ایمنی کارگران و پیشــگیری 
از حــوادث و بیماری هــای ناشــی از کار هیچ 
ســرمایه گذاری خاصــی انجام نداده اســت، 
می افزاید: از ســوی دیگر بازرســی و نظارت بر 
کارگاه های تولیدی و خدماتی به نسبت گذشته 
اســت؛ یعنی بازرســی ها افزایش نیافته است، 
بنابراین در چنین شــرایطی آمار حوادث کار و 
مرگ و میرهای ناشــی از آن چگونه می تواند 

کاهش یابد؟ 
حیدری با تأکید بــر اینکه در حال حاضر آمار 
دقیــق و متقنی از حوادث کار در اختیار ندارد، 
می افزایــد: همــه آمارهایی که ارائه می شــود 
مربــوط به قبل از ســال ۹2 اســت و چندان 

درست نیست.

 خودمان را گول می زنیم
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی مسئوالن 
حفاظت فنی، ایمنی و بهداشــت کار کشــور 
می افزایــد: ما با این حرف ها که نشــان دهنده 

عملکرد خوب اســت در واقع داریم خودمان را 
گول می زنیم. 

حیدری از نادیــده گرفته شــدن کارگاه های 
کوچک در خصــوص حوادث کار خبر می دهد 
و می گوید: حوادث کار در کارگاه های زیر ۴۰۰ 

نفر نیروی کار اصاًل در جایی ثبت نمی شوند.
 وی در خصــوص هزینه های درمان آســیب 
دیدگان و فوت شدگان ناشی از کار برای دولت 
می گوید: بر اســاس اظهارت مسئوالن تأمین 
اجتماعی هر فوت شــده ناشــی از حوادث کار 
یک میلیــارد تومان برای این ســازمان هزینه 
دارد، ولی از این طرف همین سازمان یک ریال 
برای آموزش پیشــگیری از حوادث کار هزینه 

نمی کند! 
وی ضعــف وزارتخانه های کار و بهداشــت در 
بازرســی و نظــارت از کارگاه هــای تولیدی و 
خدماتی را دلیل رعایت نشــدن اصول ایمنی و 
باال بودن حوادث ناشی از کار در ایران می داند 
و می گوید: تعداد بازرسان این دو دستگاه بسیار 
کم هستند و نمی توانند پاسخگوی نیاز باشند. 

وی حمایت نکردن قانون و دولت از کارفرما را 

از دیگر عوامل باال بودن حوادث ناشــی از کار 
در کشور می داند و می افزاید: کارفرما در ایران 
مسائل و مشــکالت خاص خود را دارد و دیگر 
نباید دغدغه HSE )بهداشت، ایمني و محیط 
زیست( را داشته باشد، اما می بینیم که مفاد ۸۶ 
تا ۹۵ قانــون کار به صراحت کنترل حوادث را 

به عهده کارفرما گذاشته است و دولت نیز جز 
برگزاری چند همایش و جلسه، کار خاصی در 
زمینه بهداشــت حرفه ای، ایمنی کار و محیط 
زیســت انجام نمی دهد، در حالی که می تواند 
از محل 2۰ درصدی کــه کارفرما بابت تأمین 
اجتماعــی می پــردازد از کارفرما حمایت کند 
مثاًل هزینه های آموزش کالس های ایمنی کار 

کارگران را بپردازد.

 آمار قابل توجه حوادث کار در 
واحدهای کوچک

هادی ابوی دبیر کل کانون انجمن های صنفی 
کار ایــران نیز چنین نگاهــی دارد و به قدس 
می گوید: چون در زمینه پیشــگیری از حوادث 
ناشــی از کار گام جدی و درستی بر نداشته ایم 
شــاهد باال بودن وقوع حوادث کار هستیم که 
عالوه بر خســارت مادی گاهی خسارت جانی 

به دنبال دارد. 
وی در همیــن زمینــه می افزایــد: اگــر چه 
دســتورعمل ها و آیین نامه هایی در ارتباط با 
ایمنی کار تدوین شده و حتی اداره بازرسی هم 

برای این منظور پیش بینی شده اما چون کارها 
گسترده است و از ابتدا هم اجرای آن ها جدی 
گرفته نشــده یعنی فقط در کارگاه های بزرگ 
تا حدی مورد توجه واقع شــده است، از این رو 
آمار حوادث در سطح کارگاه های کوچک، نیمه 

کوچک و ساختمانی قابل توجه است.
وی با اذعان به اینکــه در کارگاه های تولیدی 
کوچک ابزارهــای ایمنی مورد اســتفاده قرار 
نمی گیرد چه رسد به اســتفاده درست از این 
ابزارها، می گوید: کارگران صنفی کشور حتی از 
ابزار ایمنی ابتدایی مثل کاله، دستکش یا کفش 

ایمنی استفاده نمی کنند. 
ابوی با اشــاره به اینکه دولــت تدبیر و امید با 
اجرای طرح افســران ایمنــی کار اقداماتی در 
ایــن زمینه انجــام داده اســت، می افزاید: اما 
ایــن اقدامات برای کارگاه هــای بزرگ و باالی 
۴۰۰ نفر کــه کارفرما می تواند روی ایمنی کار 
ســرمایه گذاری کند جواب می دهد، ولی برای 
کارگاه های کوچک صرفه اقتصادی ندارد بر این 
اساس باید به صورت اجباری آموزش های کوتاه 

مدت را برای کارگران کشور پیاده کنیم. 
ایمنــی کار از حقوق بنیادین کارگر به شــمار 
می رود و بر اســاس ماده ۹1 قانون کار، فراهم 
کــردن شــرایط ایمنی محیــط کار و آموزش 
اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماســت. 
در آیین نامــه به کارگیری مســئول ایمنی در 
کارگاه ها که توســط وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سال ۹۴ نوشته شده است، هدف 
از تدوین این آیین نامه، ارتقای سطح ایمنی در 
کارگاه های مشمول، نظام مند کردن به کارگیری 
افراد شایسته و واجد صالحیت در زمینه ایمنی، 
پیشــگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از 
نیروی انســانی و منابع مادی کشور، ذکر شده 
است. این آیین نامه به اســتناد مواد ۸۵ و ۸۶ 
قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین شده و 
برای تمامی کارگاه های مشمول این قانون الزم 

االجرا می باشد.
بی توجهی وزارت کار به بازرســی کار و عواقب 
ناشــی از کار سبب شــد که دولت یازدهم در 

حوادث ناشی از کار هم رکورددار شود.
اظهــارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی در حالی از کاهش حوادث کار 
گفته است که بر اساس تازه ترین آمار سازمان 
تأمین اجتماعی مقایســه حوادث اتفاق افتاده 
در حین کار در ۶ ماه اول ســال های ۸۵ و ۸۶ 
 نشان از افزایش ۸/۹۶ درصدی این حوادث بوده 

است.

گزارش قدس از ضد و نقیض گویی در خصوص تلفات حوادث کار 

دولت خطر سقوط کارگران را جدی نمی گیرد
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

جامعه

آنچه می خوانید :

بخــش قابل توجهــی از دغدغه های 
کارگران و کارفرمایان در کارگاه ها و 
محیط های کاری، وقوع حوادث شغلی 
است؛ حوادثی که بسیاری از آن ها با 
آموزش کارگران و یا تخصیص اعتبار 
برای تجهیز ابزارهای ایمنی کار قابل 
پیشگیری اســت.به ادعای برخی از 
مســئوالن وزارت کار، میــزان ایــن 
حوادث کاهش یافته اســت.آیا این 

ادعا را می توان پذیرفت؟

تأملي در مناسبات آموزش و پرورش و رسانه
اگر از من بپرســند مهم ترین وظیفه روابــط عمومي هاي آموزش و 
پرورش چیست؟ خواهم گفت مردمي سازي دستگاه تعلیم و تربیت 

و روان سازي ارتباط و تعامل.
معتقدم اصلي ترین عامل زاویه دار شــدن رابطــه مردم به عنوان اولیا 
با مدرســه، کالس و کتاب و... ضعف مفاهمه و درك متقابل اســت. 
شــاید این عدم تفاهم بي ارتباط با رخوت رسانه اي روابط عمومي ها 
و ضعف مهارت هاي ارتباطي مدیــران آموزش و پرورش با نهادهاي 

خبري نباشد.
گریز از رســانه ها و مهم تر از همه خصم  انــگاري آن و کم محلي به 
خبرنگاران که غالباً هوادار و دلسوز مدیران و دستگاه آموزش و پرورش 
هســتند، موجب ایجاد دیواره اي از بي اعتمادي بین مردم و رسانه با 

آموزش و پرورش شده است.
به اعتقاد بنده با وجود تعارفات صوري و سطحي، هنوز مدیران آموزش 
و پرورش با رســانه و خبرنگار قهر و کــم مهرند و خبرنگاران نیز بر 
این گمانند که مدیران آمــوزش و پرورش حرف هاي مگو و واقعیت 
پنهان زیادي دارند که از ضعف دانش و آگاهي هاي مهارتي حوزه اي 

خبرنگاران خلوت خانه اي امن و آرام ساخته اند.
شاید بهتر باشد براي دو سویه سازي مناسبات مدیران و خبرنگاران، 

ادبیات ارتباطي مدیران و دانش و مهارت خبرنگاران باز تعریف شود.
این یک واقعیت اســت که مدیران آموزش و پرورش بیش از همه به 
خبرنگاران نیازمندند، تا حوزه مأموریت خود را در زمینه  هاي ارتباطات 
نوین مردمي بهبود و بسترهاي الزم را براي توسعه ارتباطات فرابخشي، 
به ویژه حوزه هاي بین المللي که متأسفانه کارنامه اي مشروط دارد ارتقا 
ببخشــند. آموزش و پرورش تا زماني که به رسانه ها به عنوان فرصت 
نگاه نکند نمي تواند مشکالت خود را در عرصه هاي جدید رسانه اي و 
بخصوص فضاهاي نوپدید مجازي حل و از آن براي توسعه و بازسازي 
خود سود ببرد. اوضاع جاري که هیچ برازنده دستگاه مردمي آموزش 
و پرورش نیســت، موجب خواهد شد سطح سواد رسانه اي و تحلیلي 
کارگزاران از قواره مدیران علمي و فني به دست اندرکاران امور اجرایي 
و میداني فرو کاسته شــود و فرصت هاي مفاهمه و همدلي با مردم، 

مدرسه، دانش آموزان و... از دست برود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی:
تتو و خالکوبی منجر به معافیت سربازی 

نمی شود

تسنیم:جانشین سازمان وظیفه عمومی با رد شایعه معافیت سربازی 
به دلیل داشــتن تتو روی نیمی از بدن، گفت: هیچ یک از مشموالن 
خدمت وظیفه، به خاطر داشتن خالکوبی و تتو نیمی از بدن یا تمام 

بدن، از خدمت وظیفه عمومی معاف نمی شوند.
سردار ابراهیم کریمی با اشــاره به شایعات مطرح شده در خصوص 
معافیت از ســربازی به دنبال خالکوبی و تتو بدن با رد این شایعات 
اظهار کرد: بر اساس قانون سازمان وظیفه عمومی، خالکوبی و تتو باعث 

معافیت از خدمت سربازی نمی شود.
جانشــین ســازمان وظیفه عمومی گفت: آنچه در این بخش باعث 
معافیت فرد از خدمت ســربازی می شود مشکالت و اختالالت روانی 

است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین سازمان وظیفه عمومی، معافیت ها 
دارای ضوابط و مقررات خاصی است و هیچ یک از مشموالن خدمت 
وظیفه، به خاطر داشتن خالکوبی و تتو نیمی از بدن یا تمام بدن، از 

خدمت وظیفه عمومی معاف نمی شوند.

معاون وزیر بهداشت:
۲ درصد باالی ۱۸ ساله ها الکل مصرف می کنند

تسنیم: معاون وزارت بهداشــت گفت: از هر 1۰۰ ایرانی باالی 1۸ 
سال، دو نفر الکل مصرف می کنند.

علیرضا رئیسی اظهار کرد: از هر 1۰ نفر ایرانی باالی 1۸ سال یک نفر 
قند خون باال دارد و بیشــترین آن مربوط به دیابت نوع 2 است که با 

کم تحرکی مرتبط است.
معاون وزارت بهداشت گفت: از هر 1۰ ایرانی باالی 1۸ سال ۹ نفر کم 
تحرکی دارند, یک نفر ســیگار می کشد و از هر 1۰۰ نفر دو نفر الکل 

مصرف می کنند.
رئیسی گفت: بیماری قلب و عروق نخستین عامل مرگ و میر ایرانیان 
اســت؛ بر همین اســاس با همراهی وزارت آموزش و پرورش طرح 

مدارس مروج سالمت را در 1۸ هزار مدرسه اجرا کردیم.
وی ادامه داد: در بررســی تعدادی از مدارس توسط ۵۴ دانشگاه علوم 
پزشکی مشخص شد، شیوع چاقی در دانش آموزان مدارس شهری دو 

برابر مدارس روستایی است.
معاون وزارت بهداشت گفت: 21 درصد دانش آموزان پسر و 2۰ درصد 
دانش  آموزان دختر چاقی شکمی دارند؛ همچنین 13,7 درصد آن ها 
حداقــل 3۰ دقیقه در روز فعالیت فیزیکــی دارند و 7,۴ درصد هیچ 

فعالیتی ندارند.

یادداشت

خبر

جامعه/مریم احمدی شیروان: بر اساس تبصره یک ماده 
13 قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف است با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط 
برای شناســایی و رهگیری کاال از بدو ورود تا سطح عرضه 
شناســه رهگیری ایجاد کند. در این خصوص ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ســیگار را به عنوان اولین کاالی 
مشمول، قرار داده تا شناســه رهگیری جایگزین هولوگرام 
شود؛ کاالیی پیشقدم که برای نظارت بیشتر بر آن و راه اندازی 
ســامانه، طبق اعالم رئیس مرکز برنامه ریــزی و نظارت بر 

دخانیات کشور، حدود دو ماه دیگر زمان الزم دارد.

 تمام محصوالت دخانی، شناسه کاال دارند
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور با بیان 
اینکــه مطابق مــاده 13 قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، 
کاالها باید شناســه و کد رهگیری داشته باشند به خبرنگار 
ما می گوید: یک ســال قبل از شهریور ۹۵ و ابالغ آیین نامه 

اجرایی شناسه کاال و شناسه رهگیری توسط دولت، در مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اقدام به فراهم کردن 
مقدمات کار کرده بودیم، به همین دلیل هنگام ابالغ مصوبه 
و آیین نامه اجرایی حدود ۵۰درصد مراحل اجرایی انجام شده 

بود.
مهنــدس علی اصغر رمزی اضافه می کنــد: به همین دلیل 
ســال گذشته و هنگام ابالغ این مصوبه، شناسه کاال را برای 
محصــوالت دخانی نهایی و اجرایی کردیم. تمام محصوالت 
دخانــی در حال حاضر، شناســه کاال دارند و حتی مراحل 

اجرایی و الزامی بودن آن را هم شروع کرده ایم.
وی بیــان می کند: از ســه ماه قبل، ثبت ســفارش واردات 
محصوالت دخانی و ســیگار بدون شناســه کاال امکان پذیر 
نیست. شناسه کاال از سال گذشته اجرایی شده است. شناسه 
رهگیری نیز با پیگیری های به عمل آمده، کارهای اجرایی، 
تعیین شناسه رهگیری، شیوه ایجاد شناسه رهگیری و نکاتی 
که باید به واحدهــای تولیدی و وارد کننده های محصوالت 

دخانی منعکس شــود، منعکس شــده و اقدامات الزم برای 
آن انجام شده است؛ حتی نمونه هایی از شناسه رهگیری به 
صورت آزمایشی در اواخر سال گذشته چاپ شده و در خطوط 

تولید سیگار کارخانه های تابعه کشور نصب شده است.

 دو ماه دیگر سامانه کد رهگیری در کشور راه اندازی 
می شود

رمزی با اعالم اینکه نمونه های آزمایشــی مراحل تســت و 
ایرادهای اجرای آن برطرف شــده است، توضیح می دهد: به 
صورت فیزیکی نیز شناسه رهگیری آزمایش شده و مراحل 
پایانی کار و سامانه ای که این شناسه باید در آن قرار گیرد، تا 
بازرسان سطح کشور بتوانند از این سامانه و شناسه استفاده 

کنند، در حال نهایی شدن است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تشریح 
می کند: موضوع مهم، ارتباط سامانه های دیگر با این سامانه 
شناسه رهگیری است، یعنی وقتی شناسه رهگیری به صورت 
کامل و نهایی اجرا شود، باید سامانه گمرك، انبار، سامانه راه 
و ترابری و بارنامه ها به صورت آنالین وصل باشند تا بتوانند 
ثانیه به ثانیه وضعیت هر محصول دخانی را در سراسر کشور 
مشخص کنند؛ سامانه ای که توسط آن خیلی سریع می توان 
بــه اصل یا قاچاق بودن کاال پی برده و برخوردهای قانونی و 

الزم با قاچاق محصوالت دخانی انجام شود.
رمــزی با تأکید بر اینکه متولی اجرای این ســامانه ها مرکز 
توســعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است، می گوید: این سامانه ها در حال پیگیری بوده و متولیان 
در تالش هســتند ارتباط آن ها را با هم برقرار کنند؛ زمانی 
این ارتباط برقرار شــد، می شود عملیات اجرایی را در سطح 

کشور شروع کرد.
وی در پایان خاطر نشــان می کند: امیدواریم تا دو ماه آینده 
شاهد ارتباط سامانه ها با یکدیگر بوده و در آینده ای نزدیک از 
محصوالت دخانی به عنوان اولین کاالیی که سامانه اش نهایی 

و اجرایی می شود، بهره برداری کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گفت و گو با قدس خبر داد

راه اندازی نخستین سامانه کد رهگیری سیگار طی 2 ماه آینده

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کردرئیس انجمن متخصصین داخلی ایران: معاون بهزیستی کشور: وزیر آموزش و پرورش:

سرزندگی و شادی در مدارس 
کمرنگ شده است

کودک آزاری نیاز به شاکی 
خصوصی ندارد

تا ۱۵ سال آینده با کمبود متخصص 
داخلی مواجه خواهیم شد

 ابتالی ساالنه ۱۰۰ هزار نفر 
به سرطان

ایسنا: وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متأسفانه امروز 
مدارس ما از شادابی و نشاط فاصله گرفته اند و این فاصله در 
حال افزایش است، اظهار کرد: سرزندگی و شادی در مدرسه 

کمرنگ شده است.
سید محمد بطحایی با اشــاره به اینکه نهادهای موازی در 
کنار مدرســه ایجاد کرده ایم، گفت: این موضوع باعث شده 
 نقش مدرســه در فرایندهای یادگیری و یاددهی کمرنگ

 شود.
 از زمانی که مدرســه یک کانون فرعی شــد و در کنار آن 
نهادهای موازی شــکل گرفت، با کاهش بهره وری منابع و 

ایجاد فاصله بین اهداف روبه رو شدیم.
بطحایی تأکید کرد: باید تمام امکانات در مدرسه جمع شود 

و از برنامه های مدارس پشتیبانی شود.
وی اظهار کرد: سرزندگی و شادی در مدرسه کمرنگ شده 
است. بحث تربیت بدنی و ورزش نشاط آور است، اما امکانات 

در این زمینه کم است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش باید مدیران به این باور برسند 
که توسعه ورزش صرفاً توسعه ابعاد تربیت بدنی نیست، بلکه 

توسعه تمام ابعاد پرورشی در جامعه را در برمی گیرد.

ایرنا: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
کــودك آزاری یک جرم عمومی اســت و نیاز به شــاکی 

خصوصی ندارد.
حبیب اهلل مســعودی فرید با بیان اینکه سال گذشته 7۰۰ 
هزار تماس با اورژانس اجتماعی در کشور برقرار شده است، 
گفــت: 13 هزار مورد از این تماس ها در مورد اعالم کودك 
آزاری بــوده و اعالم کــودك آزاری به معنای انجام کودك 

آزاری نیست.
وی در خصوص نرخ خودکشــی نیز گفت: ایــران در نرخ 
خودکشــی رتبه 1۰۸ را در بین کشــورها دارد و با توسعه 
اورژانس اجتماعی مداخالت مؤثری انجام شده به طوری که 
در سال ۹۵ در ۵2۰۰ مورد خودکشی مداخله شد. مسعودی 
فرید افزود: 1۸۰هزار خانواده در کشور دارای زن سرپرست 
هســتند که با احتساب اعضای این خانواده ها بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر در این بخش زیر پوشــش بهزیستی هستند. وی 
گفت: بیش از ۹۵ درصد کودکان خیابانی با خانواده های خود 
زندگی می کنند، لذا مراکزی به نام مراکز حمایتی آموزشی 
کودك و خانواده راه اندازی شــد تا بتوانیم این کودکان را 

شناسایی و جذب کنیم و مداخالت الزم را انجام دهیم. 

فارس: رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران گفت: الزم 
اســت وزارت بهداشت به موضوع پیشگیری از بیماری ها و 
همچنین آموزش متخصصان داخلی توجه بیشتری کند، 
زیرا تا 1۵ ســال آینده با کمبود متخصصان داخلی روبه رو 
خواهیم شد. ایرج خسرونیا اظهار داشت: در تمام دنیا طب 
داخلی را به عنوان طب مادر می شناسند و این تخصص در 
تمام بیمارستان های سراسر جهان نیز حرف اول را می زند و 
درآمدهای متخصصان داخلی از تمام رشته ها بیشتر بوده و 
این رشته مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اما متأسفانه در 
کشور ما حرمت متخصصان داخلی نگه داشته نمی شود و با 
شاخه شاخه کردن این رشته، باعث ضعف این رشته شده ایم. 
وی تصریح کرد:  حدود ســی سال قبل بهترین شاگردان و 
دانشجویان پزشکی برای ادامه تحصیل این رشته را انتخاب 
می کردند، ولی در حال حاضر افرادی در این رشته پذیرش 
می شــوند که نتوانسته اند در ســایر رشته ها نمره قبولی را 
کســب کنند. وی گفت: در حال حاضر رزیدنت ها عالقه ای 
به ورود به رشــته تخصصی داخلی ندارند و اگر این شرایط 
ادامه پیدا کند، در 1۰ تا 1۵ سال آینده با کمبود متخصص 

داخلی مواجه خواهیم شد.

فارس: عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: 
هر دوره شــیمی درمانی بین ۶ تا 7 میلیون هزینه می برد، 
بنابراین نیاز است بیمه ها حمایت کاملی از بیماران داشته 

باشند.
بشــیر خالقی نماینده مجلس با یادآوری شیب تند ابتال به 
ســرطان با بیان اینکه ساالنه ۹۰ تا 1۰۰ هزار بیمار به آمار 
بیماران سرطانی افزوده می شود، گفت: هزینه درمان سرطان 
بسیار سرسام آور بوده و قیمت داروهای شیمی درمانی  بسیار 
باالست، این در حالی است که حمایت بیمه ای از بیماران نیز 
ضعیف است. این نماینده مردم با انتقاد از اینکه تأمین هزینه 
درمان سرطان از توان برخی خانواده ها خارج است، تصریح 
کرد: هر دوره شیمی درمانی اغلب بین ۶ تا 7 میلیون هزینه 
داشــته و همچنین 2 تا ۵ میلیون هزینه هر آمپول درمان 
سرطان می شود. در این زمینه خانواده ای که ماهانه زیر یک 
میلیون تومان درآمد دارند، چطور می توانند هزینه میلیونی و 

بسیار گزاف درمان را تأمین کنند؟
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد داروهای سرطان تولید 
داخل است، افزود: حدود ۵ درصد داروها نیز وارداتی است 

که عمدتاً گران قیمت هستند.

محمدابراهیم محمدي/مشاور رسانه اي معاون وزیر آموزش و پرورش

3000737274
 سامانـه پیامکی 

گروه جامعه

انتقاد  ها، پیشنهاد  ها و اید  ه های 
خود   را از طریق  این پیامک  به 
صفحه زندگی ارسال فرمایید  .
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