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مريال زارعى:
سفيران صلح به جنايات در ميانمار 

واكنش نشان دهند 

 يك مسئول وزارت بهداشت خبر داد

زندگى زيرزمينى 140 هزار بيمار 
c مبتال به هپاتيت

 يك ايده عملياتى خوب كه نبايد محدود به 
پايتخت بماند

همه ايران «باغ كتاب» مى خواهد

سفرنامه صعود به دماوند (قسمت سوم)
ما و دوست آلمانى مان

عباسعلى سپاهى يونســى: اوليــن شب با 
خستگى تمام مى گذرد. با چند لباس گرم يعنى 
دو پالر و كاپشــن پَر به كيســه خوابم مى روم، 
اما باز هم از ناحيه پاها احســاس سرما مى كنم؛ 
آن قدر كه نصف شب از كيســه بيرون مى آيم تا 
شلوار پالرى را كه همراه دارم، بپوشم. هدالمپ را 
روشن مى كنم، اما شــلوار گرم و نرمم نه در كوله 
كوچكم پيدا مى شود و نه در كوله بزرگم و با غصه 
اينكه روز صعود چه بكنم، ادامه شــب را با سرما 
خوردن پاها مى خوابم. صبح فــردا زودتر از بقيه 
بيدار مى شوم زيپ چادر را كه باز مى كنم، منظره 
رو به رو هوش از سرم مى برد؛ تعداد زيادى چادر 
رنگارنگ و ارتفاعاتى را مى بينم كه در دامن خود 
چند روستا را جاى داده و صداى پرندگانى كه البه 
الى چادر ها اين جا و آن جا مى پرند. يك ساعت 
بعد بقيه دوستان هم از چادرها بيرون مى آيند و 
حاال نوبت درست كردن چاى و خوردن صبحانه 
است. هر چند اثر ارتفاع را مى توان احساس كرد 
و كمى حالت تهوع را. شب قبل وقت برپا كردن 
چادرها با جوانى آشنا مى شوم كه از آلمان براى 
صعود به دماوند آمده است و نامش اَلكس است. 
چايمان آماده شــده اســت كه دوباره با دوست 
آلمانى ام روبه رو مى شوم و او اين بار با بقيه دوستان 
هم آشنا مى شود. او خلبان اســت و پيش از اين 
در برخى از ديگر كشــورها هم كوهنوردى كرده 
اســت. وقتى به چاى خوردن دعوتش مى كنيم، 
مى پذيرد و برايش اين همه تنــوع در چيزهاى 
مختلفى كه به او تعارف مى كنيم از گل محمدى 
تا خرما و زيره ســبز و نان محلى و... جالب است. 
الكس كه تنها آمده است يكى از اعضاى گروه ما 
مى شود و شايد اين هم يكى از ويژگى هاى خوب 
طبيعت و كوه است كه آدم هايى از نقاط مختلف 
دنيا را مى تواند به هم پيونــد بدهد. بعد از صرف 
صبحانه و جمع و جور كردن، نوبت «هم هوايى» 
مى شود و راه مى افتيم به سمت ارتفاع باالتر و تا 
نزديكى آبشار يخى در ارتفاع 5100 مترى كه در 
طول سال يخ زده است، باال مى رويم تا به هواى 
قله بيشــتر عادت كنيم. بعد از استراحتى مسير 
رفته را بر مى گرديم. عصر را دور هم مى نشينيم، 
اما شب را ترجيح مى دهم، زودتر بخوابم چون هم 
حالت تهوع دارم و هم فردا قرار اســت 5 صبح به 
سمت قله حركت كنيم و ترجيح مى دهم با انرژى 

بيشترى بيدار شوم.

اپل آيفون 8 و آيفون 8 پالس را معرفى كرد
ديجياتو: اپــل موبايل هاى 
جديدش آيفــون 8 و مدل 
پالس آن را رونمايى كرد كه 
در واقع نسخه جديد و به روز 
شــده آيفون 7 و 7 پالس به 
شمار مى روند و به پردازنده 
 True قوى تــر، نمايشــگر

Tone و دوربين جديد مجهز شــده اند. اين دو گوشــى به ترتيب 699 دالر 
(2ميليون و 800هزار تومان) و 799 دالر (3ميليون و 200هزار تومان) قيمت 
دارند.  جهش از آيفون 7 به آيفون 8 كمى عجيب است و براى نخستين بار از 
زمان معرفى مدل ۳GS در سال 2009 شاهد ارتقاى آيفون با حرف S نيستيم. 
به هر حال، افزايش يك شماره بدين معنا نيست كه با محصول كامًال جديدى 
روبه رو هستيم و آيفون 8 همچنان از طراحى مشــابه مدل هاى سال 2014 
پيروى مى كند. اپل نمايشگر خانواده آيفون 8 را ارتقا داده و اكنون از فناورى 
True Tone كه براى نخســتين بار در آيپد پروى 10,5 اينچى به كار رفت، 
استفاده مى كند. بدين ترتيب، نمايشگر آيفون 8 مى تواند به صورت خودكار با 

نور محيط تطبيق يافته و رنگ هايى دقيق تر را به نمايش درآورد. 
يكى از بزرگ ترين تغييرات اين موبايل، پنل پشتى از جنس شيشه است كه از 
قابليت جديد شارژ بيسيم در آن ها حكايت مى كند. برخالف انتظار، فناورى شارژ 
وايرلس آيفون 8 چندان تفاوتى با ديگر موبايل هاى بازار ندارد و بايد دستگاه را 
روى پد شارژر قرار دهيد. البته خوشبختانه با اين كار، درگاه اليتنينگ موبايل 
آزاد مى شود و مى توانيد با استفاده از تبديل ويژه، هدفون خود را حتى در زمان 
شارژ هم به دستگاه متصل كنيد، چون همانند نسل قبلى خبرى از جك 3,5 
ميليمترى در آيفون 8 نيســت. يكى ديگر از نكات مثبت اين اســت كه اپل از 
استاندارد Qi براى فناورى شارژ بى سيم استفاده كرده و خوشبختانه مى توانيد 
با تمام شارژرهاى مبتنى بر اين استاندارد رايج، آيفون 8 را شارژ كنيد. در بطن 
اين دو موبايل، چيپست جديدى به نام Bionic A۱۱ به كار رفته كه 6 هسته 
پردازشى را در خود جاى داده است. دو هسته پر قدرت اين چيپ مجتمع، 25 
درصد سريع تر از پردازنده هاى چيپست A۱۰ عمل مى كنند و چهار هسته كم 
مصرف ديگر نيز 70 درصد سريع تر هســتند. به گفته اپل، پردازنده گرافيكى 
(GPU) اين چيپست هم 30 درصد نسبت به نسل قبلى قوى تر شده است. البته 
بايد ديد آيا اين آمار و ارقام در دنياى واقعى هم صدق مى كنند؟ اكنون به بخش 
دوربين مى رسيم. اپل مى گويد، سنسور دوربين 12 مگاپيكسلى آيفون 8 بزرگتر 
از قبل شده و سريع تر عمل مى كند، ضمن اينكه سرانجام لرزشگير اپتيكال هم به 
موبايل هاى اين كمپانى راه پيدا كرده است. قابليت تصويربردارى هم ارتقا يافته و 
اكنون باالترين كيفيت ضبط ويديو توسط يك تلفن همراه را ارائه مى كند. آيفون 
8 مى تواند ويديوهاى ۴K را با نرخ 60 فريم بر ثانيه و ويديوهاى اسلوموشن 

تمام اچ دى را با نرخ 240 فريم بر ثانيه ثبت كند.

زيست بوم

بازار همراه

سالمتارتباطات و اطالعات

مهر: مطالعه جديد نشان مى دهد مصرف اُمگا3 به عنوان بخشى از يك رژيم غذايى 
سالم همراه با مواد خوراكى حاوى فيبر و پروبيوتيك مى تواند موجب بهبود تنوع 
ميكروبيوم هاى روده شود. پژوهشگران دانشگاه ناتينگهام لندن در مطالعه خود 
به بررسى ميكروبيوم روده گروهى متشكل از 876 زن ميانسال و مسن پرداختند. 
آن ها تنوع و فراوانى باكترى هاى خوب را در مقابل مصرف اسيدهاى چرب امگا3 
كه در روغن ماهى يافت مى شود، و همچنين ميزان اسيدچرب امگا3 موجود در 
خونشان را بررسى كردند. مطالعه نشان داد زنانى كه داراى مصرف امگا3 بيشتر و 
ميزان بيشتر اين اسيدچرب در خونشان بودند، داراى ميكروبيوم روده متنوع ترى 

بودند. ميكروبيوم متنوع تر با فوايد متعدد سالمت از جمله كاهش ريســك ابتال به ديابت، چاقى و بيمارى هاى التهاب روده نظير 
كوليت يا كرون روده مرتبط است. سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: سيستم گوارش ما زيستگاه هزاران ميليارد ميكروب 

است كه بيشتر آن ها نقش اساسى در روند هضم، سيستم ايمنى و حتى تنظيم وزن ايفا مى كنند.

مصرف اُمگا3 به سالمت روده ها كمك مى كند
 

تسنيم: وزير ارتباطات با انتشار عكســى در صفحــه اجتماعى خود، تذكرى به 
شركت مخابرات ايران داد و گفت: شايد در ظاهر با مشكالت مالى مواجه باشيد اما 

همواره حفظ كرامت انسانى بر ما واجب است.
در پى برخورد غيرمتعارف شركت مخابرات آذربايجان غربى با يك كارمند خانم 
كه تعجب بســيارى را در فضاى مجازى برانگيخت، اين امر منجر به تذكر وزير 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات به بزرگترين هلدينگ ارتباطى ايران شــد. آذرى 
جهرمى با انتشار تصويرى در صفحه اجتماعى خود نوشت: «اين تصوير را ديروز 
در ميانه شلوغى كار ديدم. زيرنويس عكس حاكى از اين بود كه با كارمند معترضى 

در مخابرات آذربايجان غربى برخورد و ميز و صندلى وى جمع آورى شده است. موضوع را در همان شلوغى براى مديرعامل مخابرات 
ايران ارسال كردم و خواستم سريعاً پيگيرى كنند و مشكل رفع شود. بخش بزرگى از توان ارتباطات كشور به سرمايه انسانى است. 

اميدوارم به زودى جاى اين اشك و تلخى، لبخند و شادى بر لبان اين خواهر آذرى ام نقش ببندد».

تذكر وزير به اقدام نامتعارف شركت مخابرات

 زندگى/ مريم احمدى شيروان     
  دور دور كردن، شلوارهاى زاپ دار، 
لباس هــاى اندامــى و بــدن نما، 
پك هاى غليظ به قليان و ســيگار، موهايى نيمى 
تراشيده و نيمى بلند با رنگ هايى عجيب و غريب 
و ابروهايــى تيغ زده، اين روزهــا هويت برخى از 
نوجوانان شده اســت. جوان هايى كه انگار با تمام 
قدرت در حال فاصله گرفتن و گريز از هسته اصلى 
جامعه هستند و هنجارشكنى را «مد» و اقدام به 

آن را «رفتارهاى جوانى» مى دانند.

* بر مشكالت سرپوش نگذاريم
زهرا سليمانى، دكتراى جامعه شناسى با گرايش 
گروه هاى اجتماعى درباره اين رفتارها به خبرنگار 
ما مى گويد: از نگاه روان شناسى، جامعه شناسى و 
مطالعات اجتماعى؛ رفتارهاى نوجوانان را بايد از دو 
منظر مورد بحث قرار داد. يكى از لحاظ روان فردى 

و ديگرى پديده شناسى آن ها.
سليمانى به شيوه روان فردى اشاره كرده توضيح 
مى دهد: همه انسان ها در طول تاريخ، دوره جوانى 
را تجربه كرده اند و همه خوب مى دانيم اين دوره با 
التهاب ها و تنش هايى همراه است. اگر اين انرژى 
به طور صحيــح مديريت و مهار شــود، مى تواند 
از تهديد، يك فرصت ســاخته و سرمايه اى ملى، 

ميهنى براى كشور به شمار آيد.
اين مشاور خانواده با بيان كوتاهى هاى انجام شده 
توسط متوليان، مى گويد: از آنجا كه متوليان امر 
در تالش هســتند به جاى حل مشكل، روى آن 
سرپوش بگذارند، مشكالت چند برابر مى شود، به 
گونه اى كه اين روزها شاهد هستيم اين انرژى، آن 
هم در جامعه چند ميليونى و جوان پس از دهه 60 
موجب شده است، جامعه به مرحله بحران برسد. 
مديريت كردن اين نوجوان ها و كنترل انرژى درون 

فردى آن ها از منظر روان شناسى شگردهاى خاص 
اجتماعى را مى طلبد و نياز به نگاه جامعه شناسى 

و تحليل هاى جامعه شناختى احساس مى شود.
* مقصر تغيير رفتار جوان ها ما هستيم

اما چطور انرژى هاى روان فردى نوجوانان را كنترل 
كنيم؟ چطور به آن ها شــكل ببخشيم؟ يا حتى 

چطور تهديد جامعه را به فرصت تبديل كنيم؟
اين جامعه شناس در پاسخ به اين ابهام ها مى گويد: 
علم جامعه شناسى پيشنهاد مى كند به جاى اينكه 
به اين موضوع از منظر يك آسيب نگاه كرده و آن 
را تحليل كنيد، آن را يك پديده دانســته و نگاه 
آسيب شناسى به آن نداشته باشيد. همان طور كه 
گفته شد، در هر دوره اى از تاريخ، جوان ها به نوعى 
تخليه هيجانى داشته اند و اين بستر را در زمان هاى 
گذشته تجربه كرده ايم. جوان هاى سه، چهار دهه 
پيش، هيجانــات خود را با ســرودهاى آهنگران 
تخليه مى كردند. شكل دهى به انرژى نوجوانان و 
شعوربخشى به شخصيت پرانرژى آن ها سبب شد 
حماسه اى مانند هشت سال دفاع مقدس آفريده 

شود كه ملت ايران همواره به داشتن آن در تاريخ 
خود افتخــار خواهد كرد. حماســه اى كه اگر در 
برگ برگ تاريخ جست وجو كنيم، مشابه آن پيدا 
نمى كنيم، زيرا هيچ كدام از رخدادهاى تاريخى به 

ارزشمندى دفاع مقدس نيست.
اين مشاور خانواده عنوان مى كند: چطور شد آن 
زمان توانســتيم مديريت انرژى جوانان را داشته 
باشــيم، اما امروز با نگاه آسيب شناسى به آن نگاه 
مى كنيم؟ مى گوييم نوجوان ها گســتاخ شده اند، 
جوان ها حريم هــاى خصوصــى را رد كرده اند. 
مقصر ما هستيم، زيرا نتوانسته ايم آن چيزى كه 
مى خواهند به آن ها بدهيم. بايد آن ها را از لحاظ 
اجتماعى مديريــت كنيم. اغلــب نوجوان هاى 
امروز در فضاهاى شهرى و آپارتمان هاى كوچك 
زندگى مى كنند، ضمن اينكــه فضاها و مبلمان 
شهرى ما، هيچ كدام مطابق استانداردهاى زندگى 
فردى يك انسان طبق اســتانداردهاى سازمان 
بين المللى روان شناسى نيستند. پس يك جوان 
چطور مى تواند راه درســت و اصولى براى تخليه 

هيجاناتش پيدا كند؟ حتى در كشور فضاى سبز 
كافى براى ورزش نوجوانان نداريم.

* من متفاوت هستم، من را ببينيد
وى مى افزايــد: ايــن جــوان عاصــى همــواره 
برخوردهايى با اعضاى خانواده خود خواهد داشت 
و تالش مى كند انرژى منقبض شده درون خودش 
را تخليه كند. نتيجه اين رفتار اين است كه وقتى 
بيرون مى رود، از نوع لباس پوشيدن تا نوع حركات 
و رفتارش؛ همه نوعى اعتراض و بيان اينكه «من 
هستم»، «من را ببينيد» و ابراز وجود كردن است.

گوش دادن به موســيقى با صدايى آزاردهنده در 
خودروها، فحاشى هاى تأسف آورى كه سال هاى 
اخير در فوتبال شاهد هستيم، لباس پوشيدن يا 
حركات غيرمعمول آن ها، همه به سمت ياغى گرى 

پيش مى رود.
سليمانى به بروز و ظهور متا ل ها و راك ها در آمريكا 
در حدود سال 1970 ميالدى اشــاره مى كند و 
توضيح مى دهد: عــده اى از جوان هاى آن زمان 
با ابداع نوعى موســيقى و پوشــش جديد تالش 
مى كردند تمايز و تشخص خود را از طبقه منفعل 
جامعه باالتر نشــان دهند كه نتيجــه اين رفتار 

تشكيل گروه هاى اپوزيسيون در آن جامعه بود.
حال اگر مى خواهيم جوانان كشــور به ســمت 
تشكيل اپوزيســيون نرفته تهديدى براى جامعه 
نباشــند، بايد بدانيم كه ســبك زندگــى، نوع 
گستاخى هاى جنســى، آرايش و اصالح صورت 
پســران و... همه فقط به معناى اين است كه من 
متفاوت هستم و مى خواهم متفاوت تر از نسل قبل 
خودم باشم. بايد اين شــيوه از اعتراض را هدايت 
كرد و در بســتر اجتماع به آن شكل داد تا نه تنها 
تهديدى براى سرمايه هاى ملى كشور نباشد كه 
حتى به فرصتى براى بالندگــى و افتخارآفرينى 

كشور تبديل شود.

بررسى رفتارهاى هنجارشكنانه برخى نوجوانان در گفت وگو با يك جامعه شناس

مى  خواهم ديده شوم!

شنبه 23 شهريور 1396 
 پنج

 23 ذى الحجه 1438

پتامبر 2017  سال سى ام  
 14 س

شماره 8498 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

قدرت نمايى واليبال ايران ادامه دارد

آمريكا ويران شد
 توفان ايرانى در راه برزيل
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

تسنیم: محمدرضا سنگری، شــاعر و مدیر گــروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی، گفت: برای افراد تازه کار در ادبیات و سایر رشته های هنری مثل 
نقاشی و سینما، »تقلید« امری ُمجاز محسوب می شود. کسی که در آغاز راه است، 
به الگوهای پیش روی خود نگاه می کند اما اگر شــخص در همان مرحله تقلید 
باقی  بماند، دچار تقلید ناروا و نوعی کاریکاتور می شــود و در نهایت اثری نازل تر 
از اثِر الگو را ارائه می دهد که چنین اثری تأثیرگذار، گیرا و مطلوب نخواهد بود. 

وی افزود: شاعر نباید در الگوهای خود توقف کند بلکه باید از آن ها عبور نماید.

توصیه های سنگری به شاعران تازه کار 

خبرگزاری صدا و سیما: سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور گفت: 
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی قبل از ظهر شنبه ۲۵ شهریور اعالم می شود. حسین توکلی افزود: در صورتی 
که در پایگاه اطالع رسانی دانشگاه ها تاریخی اعالم نشده باشد، داوطلبان باید به 
شرح زیر و بر اساس حرف اول نام خانوادگی اقدام کنند. بدین ترتیب،از حرف الف 
تا چ در تاریخ ۲۸ شهریور، از حرف ح تا س در ۲۹ شهریور، از حرف ش تا حرف 
ک در اول مهر و از حرف گ تا  ی در تاریخ دوم مهر برای نام نویسی مراجعه کنند.

نتیجه نهایی کنکور 96 تا ظهر شنبه آینده اعالم می شود 

ایسنا: علیرضا طبایی گفت: سیاست گذاران فرهنگی باید نوع نگاهشان را تغییر 
بدهند. ما بیش از آنکه نگران کلمه باشیم، باید نگران محتواهای نازل و سطحی 
کتاب ها باشیم. این شــاعر ادامه داد: استنباط من این است که سیاست گذاران 
فرهنگی باید در شکل نگاهشان نسبت به ادبیات، فرهنگ و حتی حوزه های دیگر 
هنر مثل سینما، موسیقی و بقیه رشته ها تجدیدنظر کنند و با نگاه های تازه ای 
در این حوزه ها برنامه ریزی کنند. متأســفانه در طول چند دهه گذشته کتاب و 
کتابخوانی در ایران با یک فاجعه روبه رو شده و حوزه انتشار به هم ریخته است. 

به جای کلمه، نگران محتواهای نازل باشیم 

سیدمهدی شجاعی در مراسم رونمایی از کتاب »آن است شیوه حکومت«: 

 تبلیغ دین انگیزه ترجمه نامه حضرت علیj  بود

فرهنگ: سیدمهدی شجاعی در مراســم رونمایی از کتاب جدیدش با عنوان »آن است شیوه حکومت«، 
تبلیغ دین را انگیزه اصلی خود از ترجمه نامه حضرت علی)ع( به مالک اشتر عنوان کرد. در این مراسم احمد 
مسجدجامعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، با بیان اینکه شیوه حکومت امام علی)ع( کار عجیب و بزرگی 
اســت، ادامه داد: مالک اشتر نخعی به سمت مصر می رفت و قرار بود فرماندار مصر شود. نکته جالبی که در نگارش نامه 
امیرالمؤمنین به وی وجود دارد، آن است که این کشور صاحب تمدن بسیار بزرگی است و این نامه به شخصی نوشته شده 
که قرار است عقبه تمدنی این کشور را بر عهده بگیرد. مردم مصر نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( محبت دارند و 

محبت خود را در ایام والدت نشان می دهند. 
شجاعی نیز در این مراسم درباره دغدغه خود در ترجمه این اثر گفت: دغدغه این سال های من این است که بسیاری از 
جوان های ما از دین فاصله می گیرند سبب روی آوردن من به این نامه شد. متأسفانه این موضوع در میان جوانان بسیار 
دیده می شود. دین مظلوم واقع شده است. اگر مدعی دین باشیم ولی خالف دین عمل کنیم، باعث می شود که جوانان به 

دین شک کنند و از آن فاصله بگیرند. 
وی با بیان اینکه تبیین درست سیره اهل بیت)ع( بزرگ ترین راه تبلیغ دین است، ادامه داد: این موضوع انگیزه اصلی من از 
ترجمه این اثر بود. با احترام به همه کارهای مشابهی که درباره این نامه صورت گرفته است و هر یک ویژگی های خاص خود 
را دارند و از آن جمله می توان به ترجمه صورت گرفته از این نامه در دوره قاجار اشاره کرد، ولی نیاز دیدم ترجمه جدیدی 
را ارائه کنم. وی اظهار کرد: تاکنون تصور می کردم که ترجمه نهج البالغه کار بسیار مشکلی است ولی اکنون می گویم که 

ترجمه نهج البالغه امری محال است. در مقابل این کتاب باید اظهار ادب و تواضع کرد. 

نویسنده می گوید

قاب عکس

هم نوایی پیرغالمان سراسر ایران و جهان در اصفهان                                                                              

یک ایده عملیاتی خوب که نباید محدود به پایتخت بماند 

همهایران»باغکتاب«میخواهد
 فرهنگ/ آرش شــفاعی  سال هاســت که 
دغدغه وجود مکانی وســیع، بــه روز و زیبا برای 
امور فرهنگی و هنری در شــهرهای بزرگ بویژه 
در پایتخــت در محافل فرهنگی مطرح اســت و 
شــهرداری تهران با برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
وسیع در این حوزه توانست با راه اندازی مجموعه 
»باغ کتاب تهران« در اراضی عباس آباد این دغدغه 
را تا حدود زیادی رفع کند.  بر طبق آنچه شهرداری 
تهران به عنوان اهداف خود از ایجاد این مجتمع 
بزرگ فرهنگی اعالم کرده است، ارتباط حضوری 
مخاطــب با کتاب در محیطی مفّرح، ایفای نقش 
هماهنگ کننده در فرآیند تولید و انتشار، ارتقای 
استانداردهای نشر، افزایش تعامل تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان نشــر، ترویــج نوآوری ها و 
فناوری های جدید، دسترسی مخاطبان بین المللی 
به منابع اســالمی  و انقالب اسالمی  و نیز حضور 
مؤثر در فضای بین المللی کتاب هدف هایی بوده اند 
که این مجموعه بر اساس آن ها ایجاد شده است. 
مجموعــه ای که با وســعت  ۱۱۰ هزار متر مربع 
شامل ۶۵ هزار متر مربع ساختمان نمایشگاهی، 
تاالر و اداری و نیز فضای سبز و دریاچه مصنوعی 
مکانی زیبا، آرام و مفرح را برای همنشینی با کتاب 

ایجاد کرده است. 

 اینجایککتابفروشیبزرگنیست
باغ کتاب تهــران برخالف تصــور عمومی  یک 
کتابفروشی بزرگ نیست بلکه محلی است برای 
انس گرفتن با کتاب و دیگــر تولیدات فرهنگی 
و هنری، بحث درباره فرهنگ و نفس کشــیدن 
در فضایی که جــار و جنجال های روزمره در آن 
راهی ندارد و دوستداران فرهنگ ساعاتی را فارغ 
از شتاب روزگار و در مکانی که به روح و جانشان 
طراوت می بخشــد، در آن می گذرانند. بخشــی 
از این آســایش روحی بــا خرید و مطالعه کتاب 
حاصل می شود و بخشــی دیگر در فعالیت های 
هنری و علمی  پیش بینی شــده در این مجموعه. 
خوش ســلیقگی در آرایش و طراحی مجموعه و 
پیش بینی فضایی چشــم نواز به همراه گروهی از 
راهنمایــان آموزش دیده، فضای اختصاصی برای 

کودکان و نوجوانان، استفاده از فناوری های نوین، 
امکانات ویژه برای افزایش سطح آگاهی های علمی  
کودکان و نوجوانان و... از ویژگی های مهمی  است 
که باغ کتــاب تهران را بــرای خانواده ها جذاب 
می کند. این در حالی اســت  که مجموعه اراضی 
عبــاس آباد در ســال های اخیر به یک مجموعه 

منجسم فرهنگی و تفریحی تبدیل شده است. 
باغ کتاب در نزدیکی ســاختمان کتابخانه ملی 
ایران، فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی، خانه 
شعر ایران و موزه انقالب و دفاع مقدس بنا شده 
اســت و از سوی دیگر در مجاورت بوستان آب و 
آتش و پل طبیعت و بوســتان طالقانی قرار دارد. 
مجموعــه ای که می تواند به عنوان یک »بســته 
فرهنگــی و تفریحی« پیشــنهادی ویــژه برای 

گردشگرانی که به تهران می آیند هم باشد. 
در حقیقت افراد می توانند با دیدن فضای شــاد 
و تفریحی بوســتان آب و آتــش و از طریق پل 
طبیعت )به عنوان یکی از مظاهر معماری جدید 

ایران( به موزه دفاع مقدس وارد شــوند و با تاریخ 
معاصر کشور آشــنا شوند و سپس در فضای باغ 
کتاب تهــران در میان کتاب ها بچرخند و کتاب 
و نمادهای فرهنگی به آنان احساس در پایتخت 
کشوری را بدهد که یک انقالب برآمده از فرهنگ 

را در تاریخ معاصر ایجاد کرده است. 

 هرشهرایران،یکباغکتاب
همه این حرف ها بدان معنا نیست که باغ کتاب 
تهران هنوز مجموعه ای کامل و بی نقص اســت. 
اصوالً مجموعه هایی که بنیاد فرهنگی دارند، باید 
همیشه برای ایده های تازه و فعالیت های جدید 

گوشی شنوا و چشمی  بینا داشته باشند. 
در ذات هنر و فرهنگ، نوآوری و نو به نو شــدن 
همیشگی است و اگر یک مجموعه فرهنگی خود 
را به تعریف های قالبی و کلیشه ای محدود کند، 
بعــد از مدتی جاذبه خود را از دســت می دهد. 
باغ کتاب تهران عالوه بر مشــکالتی که از نظر 
دسترسی و پارکینگ خودرو دارد و باید برای آن 
چاره ای اندیشیده شود، فاقد هویتی است که باید 

در آن متجلی شود. 
تهران به عنوان پایتخت ۲۰۰ ساله کشور، دارای 
هویت فرهنگِی شناخته شده ای است. بسیاری از 
مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران از کودتای 
محمدعلی شــاه قاجار و به توپ بســتن مجلس 

گرفته تا فتح تهران به دســت مشروطه طلبان، 
کودتای سوم اسفند رضاخان، اشغال ایران، قیام 
3۰ تیر، کودتای ۲۸ مرداد، انقالب اســالمی  و...، 
رویدادهایی هســتند که تاریــخ معاصر ایران را 
ســاخته اند و همگی در این شهر اتفاق افتاده اند. 
تهران را به بازار، کوچه های پیچ در پیچ، ییالق ها 
و چنارهایش می شناسیم و اگر فضایی فرهنگی به 
نام باغ کتاب تهران را تعریف می کنیم، باید هویت 
فرهنگــی و تاریخی تهران را نیز در آن ببینیم و 

بگنجا نیم. 
نکته مهم این است که دوستداران فرهنگ و هنر 
در همه مناطق ایران باید از چنین مجموعه هایی 
بهره مند باشــند. مشهد، هم به مجموعه ای نیاز 
دارد کــه در آن هویت تاریخــی و فرهنگی آن 
لحاظ شده باشــد و درعین حال مجموعه ای از 
آثار فرهنگی و هنری و فضایی آرام و به دور از جار 
و جنجال برای نفس کشیدن در فضای فرهنگ 

پیش بینی شده باشد. 
تالش هایی برای ایجاد مجموعه های فرهنگی و 
تاریخی مبتنی بر هویت مشــهد صورت گرفته 

است اما مشهد هم به یک باغ کتاب نیاز دارد. 
بر همین اساس، شــهرهای بزرگ دیگر کشور 
نیز نیاز به چنیــن مجموعه هایی دارند. اصفهان 
که بخش مهم و غیرقابل انکاری از هویت هنری 
کشور را در خود جای داده است، تبریز که پایگاه 
بزرگی برای ادبیات ایــران بوده و با مجاهدت و 
غیــرت مردمانش ایــران را از خطر حفظ کرده 
اســت، شــیراز که ادبیات ایران بــدون نامش 
همیشه چیزی کم دارد، اهواز با تنوع فرهنگی و 
قومیتی دلنوازش، همگی به باغ کتاب نیاز دارند. 
شهرداری های این شهرها و نهادهای فرهنگی این 
استان ها باید الگوی موفقی را که در تهران پیاده 

شد، مد نظر قرار دهند. 
شاید مجموعه هایی همانند باغ کتاب در برخی 
از شــهرهای بزرگ وجود داشته باشد اما تعدد 
فضاهای فرهنگی، فرصتی برای توسعه متوازن و 
درست مناطق کشور است و چه خوب است که 
الگوی »هر شهر ایران، یک باغ کتاب« مورد توجه 

مسئوالن فرهنگی کشور قرار گیرد. 

خرده روایت ها

نقش محوری ادبیات استعماری

 کامران پارسی نژاد  
بررسی عملکرد استعمارگران، خاصه در عرصه ادبیات، کاری بس سخت 
اســت و به راحتی نمی توان به برنامه هــا و طرح های خانه براندازانه آنها 

دست یافت.
ادبیات اســتعمار نو، با حربه  ایجاد جامعه روشنفکری، آرا و دیدگاه های 
نامتعارف خود را القا می کنند. بر هم زدن ســاختار و سازه های داستانی، 
بی اعتبار کردن مقام نویســنده، نادیده گرفتن اصول و مبانی منطبق با 
هنجارها و ... از جمله مواردی است که ادبیات استعمار نو، از طریق جامعه 
روشــنفکری،آن ها را اشاعه داده است. در حالی که تمامی این رویدادها، 
در جهت اهداف استعماری است، بازتاب آن، بعدها به وضوح قابل رؤیت 
است. با توجه به این توضیحات، گمان می رود تمامی نظریه پردازان مدرن، 
در جرگه ادبیات اســتعمار نو قرار دارند.البته، اثبات چنین ادعایی، عماًل 
غیرممکن است؛مگر آنکه این گروه از نظریه پردازان آشکارا به این مسئله 
اعتراف کرده باشند. برخی از نویسندگان آفریقایی- آمریکایی، آفریقایی- 
اروپایی، آسیایی- آمریکایی و آسیایی- اروپایی همچون سلمان رشدی، 
آشــکارا خود را در گروه ادیبان استعمار نو قرار می دهند و به این مسئله 
افتخار می کنند. با این حال تشخیص این مسئله که تمامی صاحب نظران 
بر اساس اهداف استعماری به طرح مسائل خاص پرداختند یا اینکه در اثر 
تسامح و بی توجهی در راستای اهداف استعماری قرار گرفته اند، مسئله 

بسیار مهمی است که بدین راحتی نمی توان به آن پی برد. 
الزمه چنین کاری، بررســی تحلیلی تاریخی- اجتماعی شخصیت این 
نویسندگان و نظریه پردازان اســت؛ که تا کنون به صورت جدی چنین 
کاری صورت نپذیرفته اســت. در این ارتباط سؤاالت بسیار زیادی وجود 
دارد که بی پاســخ مانده است: نویسنده از چه جایگاهی برخوردار است؟ 
نقش او در ارتباط با جامعه و فرهنگ خود چیست؟ اصوالً مقوله احساسی 
مؤلف و اثر از چه زمان شکل گرفت؟ آیا این مقوله یک طرح استعماری 
بوده یا بازتاب واکنش مردم نســبت به عوامل بیرونی چون مدرنیســم، 
صنعت، تکنولوژی، مارکسیسم و... بوده است. آیا وقتی »ساموئل بکت« 
به صراحت می گوید که »چه اهمیتی دارد که چه کسی مطلب را مطرح 
ساخته است؟« تحت تأثیر مســتقیم تبلیغات استعماری بوده است یا 
صرفاً قصد داشــته طرحی نو در اندازد و بدین ترتیب به شهرت مد نظر 
خود دست یابد؟ آیا زمانی که احمد شاملو در آمریکا به اظهار نظر درباره 
شاهنامه فردوســی پرداخت و برداشت های شخصی و غیرعلمی خود را 
مطرح ساخت، برای دل خوش کردن ادبیات استعماری دست به قلم برد 
تا در این رهگذر جایزه نوبل ادبی را از آن خود سازد یا اینکه بر اساس یک 

سلسله رویدادهای ذهنی بدین تجربه رسیده بود؟
تمامی ســؤاالت از این دست، قابل بررسی است. اما الزمه کار، شناخت 
صحیح محقق از زندگی و فعالیت ادبی نویســنده اســت و در این مسر 
باید به رویدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاســی روی داده در 
کشور او و یا کشورهای دیگر نیز توجه کرد. از آنجا که تعداد نویسندگان 
و صاحب نظران ادبیات در هر کشور پرشمار است، طرح پژوهشی تحلیل 
تاریخی- اجتماعی شخصیت نویسندگان و نظریه پردازان، نیازمند سرمایه 

و برنامه ریزی دقیق و مدونی است.

آنچه می خوانید

مشهد هم به مجموعه ای نیاز دارد 
که هویت تاریخی و فرهنگی اش 
در آن لحاظ شــده باشد و در عین 
حال مجموعه ای از آثار فرهنگی و 
هنــری و فضایی آرام و به دور از 
جار و جنجال برای نفس کشــیدن 
در فضای فرهنگ پیش بینی شده 

باشد

عکس:  علی خدایی
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خط حادثه

دستگيرى 50 دزد ميامى توفان زده 
خط قرمز: پليس ميامى در ايالت فلوريداى آمريكا از دستگيرى بيش از 50 نفر 

در زمان وقوع توفان ايرما خبر داد. 
پليس محلى «ميامى» با اعالم اين خبر گفت كه محدوديت هاى وضع شده براى 

تردد در اين شهر نيز برداشته شده است.
بر اساس گزارش تودى آنالين، دستگير شدگان از جمله افرادى بودند كه با سوء 
اســتفاده از شرايط بحرانى توفان «ايرما» به فروشگاه ها و مغازه ها حمله كرده و 

اقدام به سرقت و غارت اموال شخصى و عمومى كرده بودند.
پليس در بيانيه جديد خود اعالم كرده است كه از هيچ گونه اقدام مجرمانه يا 

غارتگرى چشم پوشى نخواهد كرد.

12كشته در توفان ايرما 
اطالعيه  طبــق  قرمــز:  خط 
آژانس مديريت بحــران آمريكا 
توفــان «ايرما» تاكنــون نزديك 
به يك چهــارم خانه هاى جزاير 
جنوبى ايالت فلوريــدا را ويران 
كرده و جــان 12 نفر را گرفته 
اســت.  پيش بينى هــاى اوليه 
حاكــى از اين اســت كه ايرما 
تاكنون 25 درصــد خانه ها را 

ويران و به 60 درصد از آن ها هم خسارات جدى وارد كرده است.
بر اســاس گزارش خبرگزارى فرانسه، طبق اعالم «بروك النگ» رئيس آژانس 
مديريت بحران آمريكا، سرعت «ايرما» كه گاهى به 180 مايل (290 كيلومتر) 
در ساعت نيز مى رسيد، پس از عبور از برخى جزيره هاى درياى كارائيب از جمله 

بارابودا، سن مارتين و ويرجين، از  يكشنبه به فلوريدا رسيد.
در پى اين توفان، ميليون ها تن از ساكنان فلوريدا ناچار به ترك خانه هاى خود 

شدند و خسارت هاى سنگينى به اين ايالت وارد شد.
اين در حالى اســت كه در هفته هاى گذشته توفان هاى «هاروى» و «كاتيا» هم 
در اين منطقه شكل گرفته و به خانه ها، مدارس، ادارات و مراكز درمانى آسيب 
زده بودند. هفته گذشته توفان «هاروى» ايالت تگزاس آمريكا را درهم كوبيد و 

خسارات جبران ناپذيرى به جاى گذاشت.
طبق اين گزارش، پيش بينى مى شود جبران اين خسارت ها نيازمند بودجه اى 
بالغ بر 180 ميليارد دالر باشد. سهمگين ترين توفان پنج دهه گذشته در اين 
منطقه تاكنون نزديك به 50 تن را كشته است، بيش از يك ميليون شهروند را 

آواره و نزديك به 200 هزار خانه را نيز ويران كرده است.

4كشته و 17 گمشده بر اثر توفان مارينگ 
در  «مارينگ»  توفان  خط قرمز: 
فيليپين تاكنون جان چهار نفر 
را گرفته است و دستكم 17 نفر 

ناپديد شدند. 
 شــهر مانيل، پايتخت فيليپين 
و بســيارى از مناطق مركزى و 
جنوب جزيره «لوزون» در كشور 
فيليپين تحت تأثير توفان قرار 
گرفتند. بر اثر توفان بسيارى از 

پروازها، سفرهاى دريايى و حركت اتوبوس ها به حالت تعليق درآمدند.
اين توفان از شنبه در فيليپين آغاز شده است و بارش شديد باران طى دو روز 

گذشته منجر به آبگرفتگى سطح شهرها شده است.
«مارينگ» كه در چين با نام «تاليم» شــناخته مى شود جزيره تايوان و استان 

فوجيان در جنوب شرق چين را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
اين در حالى اســت كه طبق پيش بينى  سازمان هواشناسى فيليپين از امروز 
بيشتر مناطق جزيره «لوزون»، از جمله شهر مانيل پايتخت اين كشور به تدريج 
با بهبود وضعيت آب و هوايى روبه رو خواهند شــد، با اين حال، انتظار مى رود 

باران هاى سنگين در بخش شمال غربى و مركزى لوزان ادامه يابد.
با توجه به بارندگى  شــديد و خطر سيل، مدارس و مراكز آموزشى «مانيل» و 
بخشــى از جزيره «لوزون» ديروز تعطيل بود. سازمان هواشناسى فيليپين در 

21 منطقه از جمله «لوزون»  و «مانيل» وضعيت آماده باش اعالم كرده است.

فرار 100 زندانى در پى توفان آمريكا 
خط قرمز: در پــى وقوع توفان 
ايرما در جزاير «ويرجين بريتانيا»، 
بيش از 100 زندانى خطرناك از 

زندان فرار كردند. 
در پى وقوع توفان ايرما، زندانيان 
جزاير «ويرجيــن بريتانيا»، كه 
جزو قلمروى انگليس محسوب 
مى شــود، از آب گل آلود ماهى 
گرفتند. بر اين اســاس، بيش 

از 100 زندانى خطرناك در اين جزاير از وقوع توفان ســهمگين «ايرما» ســوء 
استفاده و فرار كردند. اسناد دولتى فاش شده نشان مى دهد هنوز هم 40 نفر 

از اين زندانيان فرارى هستند.
وقوع اين توفان با ســرعت 185 مايل بر ســاعت اين فرصــت را به زندانيان 
داد تا فــرار كنند. در پى فرار اين مجرمان گزارش هــاى زيادى درباره غارت 
فروشگاه ها در جزيره «تورتال» منتشر شده است. چندين عكس از سندى كه 
مربوط به نشست كابينه انگليس است لو رفتند كه نشان مى دهد مقامات در 
تالش هستند تا اين زندانيان را در شرايطى امن به جزيره «سنت لوسيا» انتقال 
دهند.«آلن دانكن»، عضو پارلمان انگليس، اعالم كرد: «ما در پى قانون شكنى 
در جزاير ويرجين بريتانيا با تهديد جدى مواجه هســتيم. 100 زندانى بسيار 
خطرناك از زندان فرار كرده اند». دانكن تعداد كشته ها در قلمروهاى انگليس در 
كارائيب را 9 نفر اعالم كرد. 5 نفر در جزاير ويرجين بريتانيا و 4 نفر در آنگويال 

كشته شدند. مقامات پيش از اين شمار كشته ها را يك نفر اعالم كرده بودند.
تصاويرى از ساكنان مناطق توفان زده منتشر شده كه آن ها را در حال مشاجره 
براى به دســت آوردن غذا نشــان مى دهد. گردشــگرانى كه براى گذراندن 
تعطيالت به اين مناطق آمده بودند نيز شــرايط خوبى ندارند و براى بازگشت 
به كشورهايشــان خارج از فرودگاه هايى كه توفان آن ها را ويران كرده اســت، 
صف كشيده اند. يكى از سربازانى كه در اين مناطق خدمت مى كند گفت هر 
10 دقيقه يكبار بايد با كسانى كه قصد غارت فروشگاه ها را دارند مقابله كند. 
اين در حاليست كه مردم براى دفاع از خودشان سعى مى كنند به سالح سرد 
مسلح شوند. «بوريس جانســون» وزير خارجه انگليس، قصد دارد در روزهاى 
آينده شخصاً به جزاير ويرجين بريتانيا سفر كند. پليس فرانسه و هلند نيروهاى 
بيشــترى به «سنت مارتين» اعزام كرده تا با سرقت از اين جزيره مقابله كنند. 
ســاكنان اين منطقه از نبود آب و غذا و نزاع ميان مردم براى به دست آوردن 

آنچه باقى مانده خبر مى دهند

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

خانواده مقتول خواستار قصاص 
حميد صفت شدند 

خط قرمز: حميدصفت با انتقال به دادســراى جنايى تهران 
اتهام قتل عمد را رد كرد. 

به گزارش گروه جنايى خط قرمز، صبح ديروز خواننده رپ از 
زندان رجايى شهر به دادسراى جنايى تهران منتقل شد. در 
جلسه تحقيق گزارش پزشكى قانونى در مورد علت مرگ مرد 

ميانسال به متهم اعالم شد. 
حميد صفت با انكار قتل عمد گفــت: من هيچ ضربه اى به 
سر شــوهر مادرم نزدم. در جريان درگيرى فقط دو ضربه به 

صورتش زدم كه مرگبار نبود.
اولياى دم مقتول هم براى خواننده رپ به خاطر قتل پدرشان 
درخواست قصاص كردند.همچنين از مادر اين خواننده رپ 
هم شــكايت كردند. حميد صفت بعد از اين جلسه به زندان 

رجايى شهر بازگشت.

غار يخى كوهرنگ 
ورود ممنوع شد

خط قرمز: غار يخى كوهرنگ يكــى از جاذبه هاى طبيعى 
اســتان چهار محال و بختيارى اســت. جاذبه اى كه در ماه 
گذشــته به دليل گرم شــدن هوا و ريزش يخ، چند كشته 

برجاى گذاشته است. 
بهمن عسگرى سوادجانى، مدير كل ميراث فرهنگى استان 
چهار محال و بختيارى دربــاره وضعيت غار يخى كوهرنگ 
گفــت: تابلوهاى هشــدار در كنار غار نصــب كرده ايم و به 
ليدرهايى هم كه به صورت تور وارد محوطه مى شوند، توصيه 
كرده ايم تا وارد غار نشوند و به هشدارهايى كه در آنجا داده ايم 
دقت كنند. وى درباره حوادث اخير اين غار گفت: دو حادثه 
اخير در اين غار مربوط به افرادى اســت كه به طور شخصى 
وارد غار شده اند. راهنماهاى تور گردشگرى منطقه اطالعات 
كامل دارند و مانع ورود گردشــگران به داخل غار مى شوند.  
عسگرى ســوادجانى درباره اقدامات براى جلوگيرى از ورود 
افراد به غار گفت: با توجه به گرماى اخير بزودى ورودى غار 
را مســدود مى كنيم تا هيچ كس وارد غار نشود و حادثه اى 

رخ ندهد.

حمله فيل تايلندى 
به 2 گردشگر ايرانى 

خط قرمز: حمله يك فيل در تايلند براى دو گردشگر ايرانى 
حادثه آفريد.  دو گردشــگر ايرانى در سفر به تايلند، پس از 
حمله  يك فيل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و 
آژانس مسئوليتى در قبال شان نپذيرفتند كه سفارت ايران در 

تايلند نيز پاسخگوى آن ها نبود.

خط خبر

خط قرمز: دومين جلسه محاكمه متهمان پرونده بنيتا كودك 
هشــت ماهه در شــعبه 9 دادگاه كيفرى يك استان تهران به 

رياست قاضى محمدى كشكولى برگزار شد.
در دومين جلســه دادگاه، قاضى محمدى كشكولى در رابطه با 
متهم رديف چهارم احمد. د اظهار كرد: اين فرد به عنوان يكى از 
افراد در صحنه سرقت به اتفاق دو همدستش در محل ربايش و 
سرقت خودرو حضور داشته و به لحاظ اينكه همزمان با اين افراد 
دستگير نشده بود، تحقيقات تكميل نشده و پرونده در مرحله 
رســيدگى در دادسرا اســت و در اين مرحله چون هنوز موارد 
دادسرايى و كيفرخواست صادر نشــده است اين فرد به عنوان 

مطلع در دادگاه حضور دارد. 
متهم رديف چهارم به عنوان مطلع در جايگاه حضور يافت 

و به معرفى خود پرداخت.
«احمد. د» مجرد، تحصيالت ديپلم، شــغل راننده، سابقه مواد 
مخدر دارم، به اتهام نگهدارى و مصرف 5 گرم شيشه به 5 سال 

حبس در زندان محكوم شدم و به مواد مخدر اعتياد ندارم.
وى در خصوص روز حادثه گفت: من با مهدى در زندان بوديم، 
زودتر از او آزاد شدم، او بعد از من آزاد شد. آن شب به من زنگ 
زد كه من در خاوران بودم، با هم در ميدان آقا نور ساعت 5 صبح 
قرار گذاشــتيم. مهدى به من گفت كه براى تهيه جنس پيش 
محمــد برويم، در بين راه مهدى بهانه آورد كه محمد جوابم را 
نمى دهد، ماشينم خراب نبود و هيچ احتياجى به دزدى ندارم. 
مال ســرقتى هم نمى خرم، آن روز ساعت 9 صبح روز حادثه به 
آرايشــگاهى رفتم. هنگامى كه از آرايشگاه خواستم خارج شوم 
مهدى با من تماس گرفت و پيشــم آمــد و از من تقاضاى 3 
هزارتومان پول كرد كه آن پول را به پيك موتورى داد. تا مسيرى 
او را به خانه رســاندم. در بين راه مهدى با محمد صحبت كرد، 
از مهدى پرسيدم چه شده است گفت محمد ماشين روشن را 
دزديده اســت. من بعد از آن اتفاق ديگــر او را نديدم و 38 روز 

در كمپ بودم.
قاضى خطاب به متهم: حرف هاى شما با مهدى متناقض است.

متهم: من مهدى را در قيامدشت پياده كردم و رفتم.
قاضى: شما شنيديد كه بچه را دزديده است چرا به بچه 

كمك نكرديد؟
متهم: من ماشين را نديدم بچه را هم نديدم. روحم خبرندارد كه 

اين اتفاق افتاده است.
قاضى: گفتى اعتياد به مواد مخدر ندارى. 

متهم: آن موقع داشــتم اما به خاطر قولى كه به خانواد ه ام داده 
بودم به كمپ رفتم، ديروز به خواهرم زنگ زدم و گفتم كه ترك 

كرده ام خواهرم گفت مأمورها دنبالم هستند.
متهم مدعى شد كه روز گذشته خود را به مأموران معرفى كرده 

است.
در ادامه رسيدگى طالب نظرى به عنوان مطلع در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: بنده از اينكه فرد متهم مرتكب ســرقت خودرو 
شده است اصال اطالعى نداشتم. چون اگر به من مى گفت من 

موضوع را سريعاً به آگاهى اطالع مى دادم. 
وى بيان كرد: من با متهم بنا به درخواســت او با موتور وى به 
ســمت يك حوضچه براى عكس گرفتن رفتيم و در طول اين 

مدت او اصالً درباره سرقت خودرو به من حرفى نزد.
اين مطلع در پاسخ به سوال قاضى كشكولى مبنى بر اينكه شما 
در چه زمانى فهميديد كه متهمين مرتكب ســرقت خودرو و 
كودك شده اند، افزود: در روز دوشنبه شب، برادرم مسعود به من 
گفت كه من فكر مى كنم سرقتى كه انجام شده مربوط به سرقت 
خودرو در مشيريه است كه يك كودك هم در آن بوده است؛ لذا 

پس از مطلع شــدن برادرم مسعود شماره خانواده متهم را پيدا 
كرده و با آن ها تماس گرفت.

قاضى كشكولى در ادامه رسيدگى به اين پرونده از سرهنگ فالح 
خواست كه به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شده و به توضيح 

نحوه تعقيب متهمين بپردازد.
ســرهنگ فالح در اين خصوص گفــت: در تاريخ 96/4/29 به 
محض دريافت اخبار موضوع در دستور كار قرار گرفت و بالفاصله 

تيم حادثه به محل سرقت اعزام شدند.
وى افزود: با توجه به اينكه موضوع پرونده از حساسيت برخوردار 
بود از تمام امكانات براى شناسايى و دستگيرى سارقين استفاده 

كرديم.
سرهنگ فالح بيان كرد: با توجه به اينكه در مسير سرقت يك 
دوربين وجود داشــت كه البته كيفيت مطلوب را نداشت اما با 
بررسى فيلم آن هويت متهم براى ما احراز شد كه باعث شد ما 

بتوانيم براى دستگيرى وى اقدام كنيم.
ايــن مطلع در خصوص پارك خودرو در كنار جاده عنوان كرد: 
پس از اينكه خودروى رها شــده دركنار جاده شناســايى شد. 
بالفاصله به اين محل اعزام شــديم كه در آنجــا خودرو را در 
زير يك درخت كه در كنار يك ســاختمان بود مشاهده كرديم 

متاسفانه دربهاى ماشين كامال بسته و شيشه هاى آن باال بود.
سرهنگ فالح در پاسخ به قاضى مستشار دادگاه مبنى بر اينكه 
در گزارشات آمده است كه يك مأمور راهور خودروى سرقتى را 
در زمان تردد مشاهده كرده است. چرا در اين خصوص اقدامى 
نشده بود؟ گفت: بله، بنابر گزارشات يك مأمور راهور خودرو را 
در مسير مشاهده مى كند و موضوع را گزارش مى دهد. البته اين 
مشاهده 10 دقيقه قبل از اعالم پليس مبنى بر سرقت خودرو 
بوده اســت اما مأمور راهور خودرو را تعقيب كرده كه به خاطر 
اينكه خودرو سرقتى نسبت به تغيير پليس حساس نشود با كمى 
فاصله از آن حركت مى كرده است اما خودرو متهم در دو راهى 

قيامدشت به سمت تهران باز مى گردد.
قاضى مستشار دادگاه از سرهنگ فالح به عنوان مطلع 
پرسيد: باتوجه به اينكه اين خودرو مدت طوالنى دركنار 
جاده پارك بوده است چرا گشت به محل براى شناسايى 

آن اعزام نشده است؟
سرهنگ فالح گفت: با توجه به حساسيت پرونده ما همه توان 
و نيروهاى خود را براى شناســايى خودرو به كار بستيم اما در 
خصوص پارك اين خودرو دركنار جاده، بايد گفت: متأســفانه 
محل پارك خودرو محل پرتردد و شلوغى نيست و اگر خودرويى 
از آنجا عبور كند همه ســرعت باال دارند و احتمال اينكه كسى 
نســبت به خودرو مشكوك شــده و يا بتواند كودك را در آن 
مشاهده كند كم اســت. حتى اگر فرد پياده اى از كنار خودرو 
هــم عبور مى كرد با توجه به كثيف بودن خودرو احتمال اينكه 
كسى نسبت به وجود كودك در خودرو حساس شود، كم است.

در ادامه رسيدگى، كوشا وكيل اولياى دم با كسب اجازه از قاضى 
كشكولى در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاى قاضى من نسبت 
به دو موضوع سوال دارم. اول اينكه چگونه امكان دارد كه در روز 
دوشنبه جلسه اول برگزار شود و روز سه شنبه متهم رديف سوم 
پرونده شناســايى و دستگير و امروز هم در دادگاه حاضر شود؟ 
چطور است كه تاكنون موفق به دستگيرى اين متهم نشده بودند 
ولى طى اين دو روز اين فرد بازداشــت شده است؟ اين موضوع 

جاى سوال دارد و بايد بررسى شود.
كوشا افزود: آقاى احمد. د كه در حال حاضر به عنوان مطلع در 
دادگاه حضور دارد بر اساس فيلم هاى دوربين ها بعد ازظهر حادثه 
بر سر صحنه حاضر مى شود كه هدف او از اين كاردريافت اخبار 

بوده كه ببيند اوضاع و احوال چگونه است.
وى عنــوان كرد: با توجه به صحبت هــاى اين فرد او درجريان 
ســرقت خودرو بوده است و اگر به موقع اين موضوع را گزارش 

مى داد مى شد جان كودك را نجات داد.
وكيل اولياى دم در خصوص سوال دوم خود گفت: سوال 
من از سرهنگ فالح به عنوان سرهنگ نيروى انتظامى 
اين است كه اقدامات پليس براى كشف سارق و كودك تا 

روز سه شنبه چه بوده است؟
در ادامــه، وكيل متهــم رديف اول ضمن عرض تســليت به 
خانواده اولياى دم اظهار كرد: اين حادثه احساسات كل جامعه 
را جريحه دار كرده اســت. جرائم ناشــى از مــواد مخدر و مواد 
روانگردان اســت كه بايد جامعه فكر اساسى كند اليحه دفاعيه 

را به دادگاه تقديم و شفاهى  نكاتى را بيان مى كنم. 
وى در خصوص اتهام قتل عمدى موكلش كه در كيفرخواست 
مطرح شده است گفت: به استناد بند پ ماده 290 قانون آيين 
دادرســى كيفرى در موضوع قتل عمــد موكلم صرفاً قصدش 
سرقت بوده است به اظهارات او محل پارك ماشين جاى پرتردد 
بوده و متهم فرض را بر اين گذاشــته اســت كه در آن حوالى 
خودرو كشــف مى شود و بچه به آغوش خانواده بازمى گردد كه 

متأسفانه اين قصد منجر به قتل كودك مى شود.
در ادامه رســيدگى به اين پرونده قاضى محمدى كشكولى در 
خصوص متهم احســان. ح بيان كرد: اين فرد كســى است كه 
محمــد پس از اينكه خودرو را با طفل رها مى كند او را با پرايد 
سفيد رنگ كه متعلق به پدرش است با كيسه پالستيك سفيد 
رنگ ســوار خودرو كرده و به منزل منتقل مى كند پرونده اين 
فرد به اتهام خريد و فروش مواد مخدر، تحصيل مال مسروقه در 
دادگاه كيفرى دو انقالب در حال رسيدگى است در حال حاضر 

اين فرد به عنوان مطلع در جايگاه حاضر مى شود.
متهم: در خصوص روز حادثه گفت: محمد دوستم است، تماسى 
گرفت و گفت بيا دنبالم به ســمت اســتخر رفتم و با او تماس 
گرفتم، هنگامى كه خيابان استخر را دور زدم از شيشه ماشين به 
من دست تكان داد، 15 متر جلوتر رفتم و توقف كردم. محمد با 

كيسه سفيد رنگى داخل خودرو شد.
قاضى: داخل كيسه سفيد چه بود؟

يك كارت هديه پلمب شــده و يك تى شرت سفيد رنگ داخل 
كيسه بود.

محمد گفت: ضبط ماشــين را به مهدى داده ام كه ديروز گفت 
ضبط دست خودم است درباره سرقت حرفى نزد و راجع به بچه 
هم چيزى نگفت. در آگاهى متوجه شدم كه بچه داخل خودرو 
بوده اســت. ما آن روز باهم به منزلمان رفتيم و من كارت را از 
مغازه دار به مبلغ 98800 تومان خالى كردم و يك گرم شيشه به 

محمد دادم و با هم مواد مصرف كرديم.
قاضى: محمد شب را در منزل شما بود؟

متهم: خير تا غروب آنجا بود.
قاضى: چه زمانى متوجه دستگيرى محمد شديد؟

متهم: از ســوى زن صيغه اى ايشان متوجه شدم كه گير كرده 
است در اين مدت با او تماس نداشتم و از سرقت خودرو و بچه 

بى اطالع بودم.
در ادامه اين دادگاه وكيل متهم رديف دوم در دفاع از موكل خود 
گفت: پس از صدور قرار نهايى توسط بازپرس در خصوص اتهام 
موكل من قرار منع تعقيب مبنى بر قتل عمد صادر شده است 
همچنين در خصوص معاونت در سرقت توسط موكل من بايد 
گفت موكل من در اين سرقت داراى وحدت قصد نبوده است و 

به نوعى در عمل انجام شده قرار گرفته است. 
وى افــزود: ارتباط موكل من با متهم رديف اول صرفاً به خاطر 
اعتيــاد به مواد مخدر بوده اســت و اگر چنين موضوعى وجود 

نداشت اصال در اينجا حاضر نمى شد.
ايــن موكل در خصوص اتهام عدم كمك به فرد نيازمند  بيان 
كــرد: در خصوص خوددارى موكلم از كمك بايد اعتياد وى به 
شيشه و آثار آن را مدنظر داشت و نيز اينكه موكل من از متهم 
رديف اول درخواســت كرده بود كه كودك را به آژانس تحويل 

دهد.
پس از دفاعيات اين متهم قاضى كشكولى در ارتباط با ايراد وارده 
مبنى بر علت ارجاع پرونده از شعبه چهار بازپرسى به شعبه ده 
گفت: با توجه به جرم واقع شده نماينده دادستان تشخيص داده 
است كه بر اساس قانون اين پرونده بايد در شعبه تخصصى خود 
كه مربوط به قتل عمد است ارجاع شود وعلت اصلى اين ارجاع 

پرونده تخصصى بودن شعبه 10بازپرسى بوده است.
پــس از توضيحات قاضى كشــكولى وكيل متهــم رديف اول 
درجايگاه قرار گرفت و در دفاع از متهم رديف اول گفت: سابقه 
سرقت، مصرف مواد مخدر، ترس از دستگيرى و... همه عواملى 
بودند كه باعث شد موكل من كودك را به نيروى انتظامى تحويل 
ندهد البته وى تمام سعى خود را كرده بود كه خودرو را در جايى 
قرار دهد كه خودرو قابل مشاهده و شناسايى باشد. در اين راستا 
متهم خودرو را در جايى پارك كرده است كه محل تردد و رفت 
و آمد و محل برگزارى پنجشــنبه بازار بوده است. محل پارك 
خودرو بين دو اســتخر واقع شده و محلى براى فروش لباس و 

ميوه بوده است.
اين وكيل متهم ادامه داد: بر اســاس گزارشات خودرو زير سايه 
بدون بنزين و با دريچه باز كولر بوده است. اين ها نشان مى دهد 
كه وى قصد داشــته است كه جان كودك به خطر نيفتد و وى 
كوچكترين احتمالى مبنى بر وقوع اين حادثه را نمى داده است.

پس ازدفاع وكيل متهم رديف اول،  قاضى شــهريارى نماينده 
دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: همانگونه كه در 
كيفرخواست آمده است اشد مجازات را براى متهمين درخواست 

كرده ايم.

دومين جلسه محاكمه متهمان پرونده بنيتا كودك 
 دادگاه كيفرى يك استان تهران به 

در دومين جلســه دادگاه، قاضى محمدى كشكولى در رابطه با 
متهم رديف چهارم احمد. د اظهار كرد: اين فرد به عنوان يكى از 
افراد در صحنه سرقت به اتفاق دو همدستش در محل ربايش و 
سرقت خودرو حضور داشته و به لحاظ اينكه همزمان با اين افراد 
دستگير نشده بود، تحقيقات تكميل نشده و پرونده در مرحله 
رســيدگى در دادسرا اســت و در اين مرحله چون هنوز موارد 
دادسرايى و كيفرخواست صادر نشــده است اين فرد به عنوان 

در ادامه رسيدگى، كوشا وكيل اولياى دم با كسب اجازه از قاضى پس از مطلع شــدن برادرم مسعود شماره خانواده متهم را پيدا  پس از مطلع شــدن برادرم مسعود شماره خانواده متهم را پيدا 

خودرو در مشيريه است كه يك كودك هم در آن بوده است؛ لذا 

هفته آينده حكم پرونده  بنيـتا  صادر مى شود
گزارش خبرنگار قدس از دومين جلسه دادگاه بنيتا

ركنا: رويترز در مطلبى به مرور گزارش يونيســف درباره 
استثمار كودكان مهاجر آفريقايى در اروپا پرداخت. 

كودكان مهاجر در تالش براى رسيدن به اروپا با مشكالت 
متعدد ناشى از نژادپرستى همچون شكنجه، كاراجبارى و 

استثمار جنسى مواجه هستند.
گزارش مشترك صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) و 
سازمان بين المللى مهاجرت (IOM) حاكى از آن است كه 
سه چهارم كودكانى كه از طريق درياى مديترانه به صورت 
غيرقانونى وارد اروپا مى شوند مورد سوء استفاده و استثمار 
قــرار گرفته و عده اى نيــز در باندهاى قاچاق  مواد مخدر  

كشورهاى اروپايى به خدمت گرفته مى شوند.
در حالــى كه همه مهاجران و پناهجويان در معرض خطر 
هستند، كودكان و نوجوانان در مسير مهاجرت غيرقانونى 
به اروپا بيش از افراد باالى 25 ســال مورد اســتثمار قرار 
مى گيرند. اين رويه در مورد كودكانى كه از منطقه صحراى 

آفريقا به اروپا مهاجرت مى كنند بيشتر است.
سفر دريايى از كشورهاى شــمال آفريقا (عمدتاً ليبى) و 
عبور از درياى مديترانه براى رسيدن به كشورهاى اروپايى 
همچون ايتاليا و مســير مديترانه شرقى كه پناهجويان را 

از تركيه و يونان به اروپا مى رســاند، دو مسير اصلى ورود 
مهاجران غيرقانونى و پناهجويان به قاره سبز است.

نگارنده اين گزارش به نقل از يك نوجوان 16 ســاله اهل 
گامبيا به نام «آى مامو» مى نويســد: اگر فرار كنيد، به شما 
شــليك مى كنند. اگر كار نكنيد شما را كتك مى زنند. ما 
همانند برده بوديم كه به وسيله قاچاقچيان انسان از ليبى 

به اروپا منتقل شدند.
حدود 83 درصد كودكان صحراى آفريقا كه از طريق ليبى 
ســعى دارند به اروپا بروند با خطر استثمار و قاچاق مواجه 
هســتند. اين در حالى است كه 56 درصد آن ها به واسطه 

نژادپرستى اروپايى ها مورد سوء استفاده قرار مى گيرند.
سازمان بين الملل مهاجرت در گزارشى كه چندى پيش 
منتشر كرد اعالم كرد شمار كودكان پناهجو يا مهاجرى كه 
به تنهايى مهاجرت كرده اند به باالترين سطح خود افزايش 
يافته اســت. آمارهاى به دســت آمده از 80 كشور جهان 
حاكى از آن است كه شمار كودكانى كه در سال هاى 2015 
و 2016 به تنهايى مهاجرت كرده اند به دست كم 300 هزار 
نفر رسيده است. اين در حالى است كه در سال هاى 2010 

و 2011 اين رقم از 66 هزار نفر فراتر نمى رفت.

«افشان خان»، مدير منطقه اى يونيسف در اروپا در بيانيه اى 
اعالم كرد: واقعيت اين اســت كه كودكانى كه به صورت 
غيرقانونى از آفريقا وارد اروپا مى شــوند مورد آزار و اذيت، 
ضرب و شتم و تبعيض قرار مى گيرند. سران اتحاديه اروپا 
بايد راه حل هاى اساســى شامل راهكار هاى امن و قانونى 
مهاجــرت، ايجاد روش هاى حفاظت شــده و پيدا كردن 

جايگزينى براى بازداشت كودكان مهاجر را ارائه دهند.
سازمان بين المللى مهاجرت در گزارش جداگانه اى كه روز 
دوشنبه منتشر كرد از ثبت بيش از 23 هزار مورد از مرگ 
و مير مهاجران از سال 2014 خبر داد. اين گزارش نشان 
مى دهد رقم مرگ و مير مهاجران غيرقانونى مى تواند بيشتر 
شود چراكه اجساد برخى از مهاجران يا پيدا نمى شوند و يا 

قادر به شناسايى نيستند.

 برده دارى ادامه دارد

 سرنوشت تلخ كودكان سياه در قاره سبز

خط قرمز- مهدى كاهانى مقدم: يك گــروه از اراذل و 
اوباش شب چهارشنبه در خيابان مسلم مشهد با قمه و چاقو 
به جان هم افتادند و موجى از وحشــت و ناامنى را در بين 
اهالــى اين محله ايجاد كردند. گزارش خبرنگار ما به نقل از 
برخى ساكنان خيابان مسلم 15 مشهد حاكى است حدود 
ساعت 10 و 30 دقيقه شب چهارشنبه يك گروه از اراذل و 
اوباش به درخانه يكى از ساكنان اين خيابان حمله كرده و به 
خاطر اختالفات قبلى با فرزندان جوان اين خانواده، در حالى 
كه حالت طبيعى نداشتند با چاقو و قمه به جان هم افتادند.

ايــن افراد ضمن درگيرى و نزاع با هم كه منجر به جراحت 
شديد چند نفر از آنان شد، شيشه منازل و مغازه هاى محل 
را نيز تخريب كرده و با شكســتن شيشــه هاى نوشابه يك 
مغازه سوپرماركت و قدرت نمايى و عربده كشى، موجى از 
ناامنى، وحشت و اضطراب را در بين اهالى و ساكنان محل 

كه با ترس و دلهره شاهد اين صحنه هاى وحشتناك بودند، 
ايجاد كردند. به گفته شــاهدان عينى، دقايقى بعد نيز يك 
گشت موتورى نيروى انتظامى كه گويا در پى تماس تلفنى 
اهالى محل به منطقه اعزام شده بود، قبل از نزديك شدن به 
معركه اراذل و اوباش، از ترس راه خود را كج كرده و از همان 
راهى كه آمده بود، بازگشت كه اين اقدام مأموران پليس جو 
محل را متشــنج و بر ترس و وحشت اهالى افزود تا اينكه 
دقايقى بعد سرانجام يك گشت خودرويى پليس از راه رسيد 
و مأموران موتورسوار كه حاشيه امنى يافته بودند، به همراه 

همكاران خود به محل درگيرى نزديك شدند.
يكى از اهالى محــل به خبرنگار ما گفت: مأموران انتظامى 
در حالى به محل رســيدند كه اراذل و اوباش متوارى شده 
و گويــا به كوچه اى ديگر در همان نزديكى رفته و ضمن به 
هم ريختن يك دوره قرآن، با اسلحه كلت اقدام به تيراندازى 
هوايى نيز كرده بودند. وى افزود: در اين درگيرى ظاهراً تنها 
دو نفر از شركت كنندگان در نزاع كه به خاطر اصابت چاقو 
مجروح و به بيمارستان منتقل شده بودند، دستگير شدند و 

ديگر همقطاران آن ها بار ديگر از مجازات فرار كردند.
اين شهروند با بيان اينكه هر از چند گاهى او و همسايگانش 

شاهد صحنه هاى مشابه آنچه در شب چهارشنبه گذشت، 
هســتند و به خاطر چاقوكشى، نزاع و قدرت نمايى اراذل و 
اوباش، هيچ امنيت و آرامشــى در اين محل ندارند، گفت: 
تاكنون بارها براى اعالم شكايت و پيگيرى موضوع به كالنترى 
محل مراجعه كرده و با مراجع مختلف تماس داشته اند اما 
متأسفانه پيگيرى هاى آن ها نتيجه بخش نبوده و مشكل نزاع 
و وحشــت آفرينى اوباش در اين خيابان همچنان به قوت 
خود باقى است. وى خاطرنشان كرد: مأموران انتظامى طى 
چند ماه گذشته ساكنان خانه اى كه باعث باز شدن اراذل و 
اوباش به اين خيابان شده است را چند بار دستگير كرده اند 
اما آن ها پس از مدت كوتاهى آزاد شــده و باز به همان رويه 
سابق خود ادامه داده اند و اين ماجرا به قدرى تكرار شده كه 
حتى كالنترى محل هم با بى رغبتى مأمور به محل اعزام و 
در پاسخ به گاليه ساكنان و اهالى محل كمبود نيرو و امكانات 
را بهانه مى كنند. وى به نمايندگى از همس ايگانش از فرمانده 
انتظامى استان و دادستان مشهد خواست پيش از آن كه در 
جريان يكى از همين قدرت نمايى ها و درگيرى هاى اراذل و 
اوباش منطقه، قتلى اتفاق بيفتد، چاره اى اساسى براى رفع 

مشكل انديشيده شود.

تعدادى از شهروندان مشهدى از پليس گاليه دارند
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خط بين الملل

رابين  هود گدا هاى چين 
خط قرمز: يك گداى حرفه اى در 
چين تمام درآمد خود از اين كار 

را به نيازمندان مى دهد. 
نام  به  وانگ ژيوئــو در شــهرى 
يانگ پينگ توســط پدر و مادر 
فقيرش به خانواده ديگرى سپرده 
شد. او كه تحصيالت دانشگاهى 
دارد براى التيام زخم ناشــى از 
فقر والدين اصلى اش تا به حال 

معادل 6هزار و 500 دالر آمريكا از مردم گدايى كرده و به فقرا داده اســت. او 
مى گويد: فقط با اين كار آرامش پيدا مى كنم.

قتل شهردار در گورستان! 
خط قرمز: مرد ناشناس پس از قتل فجيع شهردار در يك گورستان، خود را به 
پليس معرفى كرد.  «آلفرد گادن»- 71 ساله- يكى از سياستمداران بنام بلژيك 
بود. او عالوه بر اينكه شــهردار شهر «موزكرون» بود، كليددارى قبرستان را نيز 
برعهده داشت. بررسى هاى مقدماتى نشان مى دهد «گادن» كه غافلگيرشده پس 

از بريده شدن گلويش توسط مرد جنايتكار ازپا درآمده است.
پس از اين جنايت رئيس جمهورى و مقام هاى ارشد بلژيك پيام هاى تسليت 
فرستادند وخواستاركشف انگيزه اين جنايت مخوف شدند. متهم كه با پاى خود 

نزد پليس رفته تحت بازجويى قرار دارد.اما انگيزه قتل هنوز فاش نشده است.

سرقت خودرو حامل نوزاد 
خط قرمز: ســارق فرصت طلب وقتى خودرو روشن زن جوان را در پاركينگ 
فروشگاهى واقع درشهر «فونتانا»ى كاليفرنيا ديد، بدون توجه به فريادهاى او، 
خــودرو را با نوزادى روى صندلى عقب به ســرقت بــرد.  زن جوان به پليس 
گفت: «فرزندم داخل ماشــين خواب بود به همين خاطر با روشن كردن كولر، 
با ســرعت به داخل فروشگاه رفتم تا خريدهايم را بياورم، اما همان لحظه يك 
سارق كه روى نيمكتى در نزديكى محل نشسته بود با ديدن خودرو روشن و در 
حركتى سريع آن را مقابل چشمانم سرقت كرد. من هم فرياد زنان در پاركينگ 
به دنبالش دويــدم و براى نجات فرزندم تالش كردم اما بى فايده بود.» پس از 
گزارش سرقت و كودك ربايى و شروع تحقيقات پليسى، 90 دقيقه بعد، خودرو 
خالى اين زن توســط پليس پيدا شد. سارق كودك ربا نيز در مخفيگاهش به 
دام افتاد و كودك هم سالم پيداشد، اما هنوز انگيزه اين ماجرا مشخص نيست.

دستگيرى مادرى كه 2 كودكش را 
در ماشين تنها گذاشت

خط قرمز: پليس واشــنگتن زن جوانى را به دليل سهل انگارى و رها كردن 
فرزندان 3 و 8 ساله اش در خودرواش در پاركينگ يك آپارتمان دستگير كرد. 
متهم « آنا ليزا الرا» 28 ساله هر دو فرزندش را رها كرده بود تا بتواند به آرايشگاه 

رفته و خالكوبى انجام دهد. 
بنا بر گزارش هاى پليس يكى از رهگذران با ديدن كودكان رها شــده با اداره 
پليس واشنگتن تماس گرفته و درخواست كمك كرده است. اين مادر سهل 

انگار دستگير و با قرار وثيقه 10 هزار دالرى راهى زندان شده است.

كشتار بيرحمانه 20 معدنچى طال 
خط قرمز: دو كارگــر غيرقانونى يكى از معادن طال در برزيل به اتهام قتل و 
مثله كردن اجساد 20 عضو يك قبيله كه درمجاورت معدن زندگى مى كردند 
بازداشت شدند.  قربانيان ازاعضاى يكى از قبايل آمازون بودند كه اجساد چند 
تكه شان در رودخانه پيدا شده است. تحقيقات پليسى نشان مى دهد دو متهم 
بازداشــت شده تحت تأثيرمصرف الكل مرتكب اين جنايت ها شده اند. درعين 
حال به نظر مى رســد جنايتكاران، قربانيانشــان را به صورت جداگانه به قتل 

رسانده اند كه تحت بازجويى هستند.

شيطان صفت 101 ساله 
با شكايت يك دختر محكوم شد 

خط قرمز: مرد انگليســى 101 
ساله كه به دختر جوانى در سال 
1970 ميالدى تعرض كرده بود 
مجبور به پرداخــت غرامت 25 

هزار پوندى شد. 
متهــم «داگالس همزلى » 101 
ساله در دادگاهى در «ايلسبورى» 
به پرداخت غرامت محكوم شده 
است. قربانى وى كه اكنون زنى 

40 ساله است بارها عليه متهم شكايت كرده است. بنا بر اطالعات پليس متهم 
در سال 1970 ميالدى پس از شكايت اين زن به يك سال زندان محكوم شده 
و از زندان آزاد شده بود اما قربانى همواره خواهان مجازات سنگين تر براى وى 
بوده و اكنون پس از سالها توانسته با پشتكار و استقامت خود مبلغ 25 هزار پوند 
نيز به عنوان غرامت از متهم دريافت كند. قاضى پرونده «شريدان» در اين باره 

گفت:« اين زن شجاع با پشتكارش توانست حق را به دست آورد.»

ناپديدشدن 5 ملوان پس از تصادف 2 كشتى
خــط قرمز: برخورد يك تانكر ثبت شــده اندونزيايى و يــك اليروب ثبت 
دومينيكن در آب هاى منطقه اى سنگاپور در فاصله حدود سه كيلومترى جنوب 
غرب جزاير «سيستر» باعث زخمى شدن 7 نفر و ناپديد شدن 7 نفر ديگر شد. 
تارنماى روزنامه «استريت تايمز» سنگاپور اعالم كرد اين اليروب ثبت شده در 
دومينكن تا حدودى غرق شده و همچنان نيمى از آن در زير آب است. 12 نفر 
شامل 11 چينى و يك مالزيايى در اين كشتى اليروبى فعاليت مى كردند. 7 نفر 
از خدمه چينى اين كشــتى اليروبى نجات يافته و براى درمان به بيمارستانى 
در ســنگاپور منتقل شدند، اما از سرنوشت 5 نفر ديگر اثرى نيست.26 خدمه 

تانكر اندونزيايى «كارتيكا سگارا» نيز در برخورد اين دو كشتى آسيبى نديدند.

دختر9ساله را در قفس زندانى كرده بودند
خط قرمز: پليس يك مادربزرگ و همســرش را به جرم آزار دخترى 9 ســاله و 
نگهدارى وى در قفس دستگير كرد.  متهمان «گيل اللند»46 ساله مادربزرگ كودك 
به همراه همســرش «ديل داورز» 48 ســاله هر دو به جرم كودك آزارى دستگير 
شــده اند. گزارش هاى پليس نشان مى دهد كه اين دو مدت زمانى طوالنى دختر 9 
ســاله را در قفس نگهدارى مى كردند و به او آب وغذاى كمى مى دادند. دختر بچه 
پس از رهايى از دست اين دو ادعا كرده كه بارها نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
و موهايش كوتاه شده است. مادربزرگ كودك پس از دستگيرى ادعا كرده كه دختر 
بچه تهديد كرده كه آن ها را خواهد كشت و به همين خاطر او را در قفس انداخته اند.
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كالهبردارى به بهانه 
كمك  به نيازمندان

خط قرمز: كالهبــردارى كه به بهانــه پرداخت وام به 
نيازمندان، اقدام به كالهبردارى مى كرد توسط پليس فتا 

شهرستان بينالود دستگير شد.
فرمانده انتظامى شهرستان بينالود با اعالم اين خبر گفت: 
فردى طى تماس تلفنى با مدير عامل يك شركت سهامى 
خاص كه تعداد زيادى از ســهامداران آن دچار مشكالت 
مالى شــديد شــده اند و با معرفى خود به عنوان نماينده 
يكــى ازنهادهاى دولتى، به بهانه پرداخت 14 فقره وام به 
سهامداران نيازمند، درخواست شماره حساب اين افراد را 
مى كند. اين فرد با شگردهاى خاصى اعتماد مديرعامل را به 
خود جلب كرده و از طريق مسئوالن اين شركت به صورت 
تلفنى مشخصات و شماره حساب 14 نفر افراد نيازمند وام 
را دريافــت و مجدداً با توجه به تعداد زياد درخواســت ها 
5 نفر ديگر را نيز به ليســت اضافه مى كند. از آنجايى كه 
از ســوى اين شركت در خصوص دريافت وام توضيحاتى 
داده شــده بوده است، قربانيان اين كالهبردار حرفه اى با 
اعتماد كامل به وى به پاى دستگاه هاى خودپرداز كشانده 
شــده و با شگردهاى خاصى از جمله تغيير زبان دستگاه 
توانسته است مبالغ داخل كارت هاى بانكى آنان را تخليه 
كند. ســرهنگ نظافتى تصريح كرد: در اين ميان يكى از 
افرادى كه به بهانه پرداخت وام 25 ميليون تومانى توسط 
اين فرد شــياد به پاى دســتگاه عابربانك كشانده شده 
بود، با توجه به اطالع رســانى هاى انجام شده در رسانه ها 
متوجه كالهبردارى فرد شــده و مديرعامل شــركت را 
در جريان قرار مى دهــد.  وى ادامه داد: در پيگيرى هاى 
انجام شده از حســاب هاى بانكى اين افراد مشخص شد 
بيش از 30 ميليون تومان از حســاب آن ها كه بعضاً نيز 
دچار بيمارى هاى سخت و صعب العالج يا دچار مشكالت 
بسيار ديگرى بوده اند، كالهبردارى شده است. وى اضافه 
كرد: كارشناسان پليس فتا اين فرماندهى با بهره گيرى از 
شيوه هاى نوين پليسى متهم را در شهر شيراز ردزنى و با 

هماهنگى پليس فتا استان فارس دستگير كردند.
فرمانده انتظامى بينالود با اشاره به ادامه تحقيقات از متهم 
خاطرنشان كرد: شهروندان توجه داشته باشند در صورتى 
كه نياز به واريز پول به حساب شما باشد به هيچ عنوان نياز 
به مراجعه حضورى به دستگاه عابربانك نداريد و درصورت 
تماس افرادى كه تحت عناوين مختلف قصد كشاندن شما 
به كنار دســتگاه عابربانك را دارنــد، بالفاصله مراتب را از 
طريق تلفن 110 و يا سايت پليس فتا اطالع رسانى كنيد.

كشف 1/5 ميليارد ريال عسل 
تقلبى در مشهد

خط قرمز: مأموران پليس امنيت خراســان رضوى در 
بازرسى از يك انبار زيرزمينى در مشهد، يك ميليارد و 500 
ميليون ريال عسل تقلبى كشف كردند. فرمانده انتظامى 
خراســان رضوى با اعالم اين خبر گفت: مأموران پليس 
امنيت عمومى استان با انجام يك سرى تحقيقات ميدانى 
به اطالعاتى در خصوص نگهدارى مقادير زيادى عســل 
تقلبى در محدوده بلوار توس شهر مشهد دست يافتند. وى 
افزود: مأموران پس از شناسايى انبار با كنترل نامحسوس 
محل و اطمينان از توزيع گسترده عسل هاى تقلبى در شهر 
مشهد و ديگر شهرهاى استان روز سه شنبه با هماهنگى 
مقام قضايى به همراه تيمى از بازرسان اداره صنعت و معدن 
استان وارد عمل شدند. سردار كريمى خاطرنشان كرد: در 
اين عمليات ضربتى تيم عمليات ويژه پليس امنيت عمومى 
ضمن دســتگيرى متهم در بازرسى از انبار سه تن عسل 
تقلبى كشــف كرد كه ارزش ريالى عسل هاى كشف شده 

يك ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى همچنين به خبرنگار ما 
گفت: مأموران پليس آگاهى استان نيز در بازرسى از دو 
انبار بزرگ در شهر مشهد پنج ميليارد و 744 ميليون ريال 

انواع اسباب بازى و وسايل دوچرخه قاچاق كشف كردند.
ســردار قادر كريمى افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز پليس آگاهى اســتان به اطالعاتى در خصوص 
تهيه وتوزيع گســترده وسايل اسباب بازى قاچاق توسط 
چند فرد ســودجو در سطح شهر مشــهد دست يافتند 
كه باتوجه به اهميت موضــوع دو تيم از كارآگاهان زبده 
اين اداره پس از چندين شــبانه روز تحقيقات گســترده 
ميدانى دو انبار بزرگ نگهدارى كاالهاى قاچاق را محدوده 
خيابان فدائيان و بابانظر شناسايى كردند. وى تصريح كرد: 
كارآگاهان پس از هماهنگى با مقام قضايى در دو عمليات 
همزمان وارد عمل شــدند و در بازرسى از انبارها 50 هزار 
عدد انواع اسباب بازى، 115 دستگاه پلى استيشن و تعداد 
218 كارتن انواع وســايل دوچرخه قاچاق كشف كردند. 
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى با بيان اينكه ارزش 
كاالهاى كشف شده 5 ميليارد و 744 ميليون ريال برآورد 
شده خاطرنشان كرد: انبارها پلمب و 6 فرد متخلف پس از 
تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.

دستگيرى پيك موتورى با 
قرص هاى غيرقانونى سقط جنين

خط قرمز: فرمانده انتظامى مشــهد از دستگيرى فردى 
خبر داد كه قرص هاى غيرقانونى ســقط جنين را در اين 
شــهر توزيع مى كرد. وى گفت: در پى كســب اطالعاتى 
مبنى برتهيه و توزيع قرص هاى غيرقانونى سقط جنين در 
مشهد، تحقيقات پليسى آغاز شد. سرهنگ محمد بوستانى 
افزود: مأموران كالنترى 12 مشهد در اين مأموريت ضربتى 
پس از چند ساعت كنترل و مراقبت هاى نامحسوس، مرد 
جوانى كه با موتورسيكلت خود حامل قرص هاى غيرقانونى 
بود را در اقدامى غافلگيرانه دســتگير كردند. در بازرسى 
بدنى از اين مرد جوان، هشت عدد قرص غيرمجاز سقط 
جنين كشف شد و متهم در تحقيقات اوليه اظهار داشت 
كه پيك موتورى بوده و فرد ديگرى اين قرص ها را تحويل 
او داده اســت. وى افزود: تحقيقات اين پرونده با توجه به 

اهميت و حساسيت آن به دستور قاضى صالح ادامه دارد.

سرقت مسلحانه از پست بانك 
در تنگستان 

خط قرمز: يك پســت بانك در يكى از روستاهاى شهرستان 
تنگستان ظهر ديروز مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.  پست 
بانك روســتاى «بوالخير» در بخش دلوار شهرستان تنگستان 
استان بوشهر ساعت 12 و 30 دقيقه مورد سرقت قرار گرفت. 
ســارقان دو نفر بودند كه با اســتفاده از يك خودرو پژو 405 
اقدام به سرقت كردند. مبلغى بين سه تا چهار ميليون تومان از 
اين پست بانك سرقت شده است. كسى در اين حادثه آسيب 
نديده است و سارقان متوارى هستند. ماموران انتظامى در حال 
بررسى ابعاد مختلف اين سرقت و فيلم هاى دوربين مداربسته 
هستند و تالش براى شناسايى و دستگيرى سارقان ادامه دارد. 
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خط قرمز: مردى كه ســال پيش با آتش زدن خودرو 

موجبات مرگ پدرش را نيز فراهم آورده بود توانست از 

اولياى دم رضايت بگيرد و به اين ترتيب ديروز در شعبه 

دوم دادگاه كيفــرى از جنبه عمومى جرمش محاكمه 
شد.

براســاس اوراق اين پرونده ساعت 4 بامداد يكم مرداد 

ماه ســال 95 يك فقره آتش سوزى در منطقه يافت 

آبــاد و خيابان زنديه به پليس 110 اطالع داده شــد. 

بررسى هاى اوليه نشان مى داد كه جوانى با نام فرامرز به 

دليل اختالفات خانوادگى اقدام به ريختن بنزين بر روى 

خــودرو 206 كرده و پدرش(محمود) كه قصد كنترل 

آتش ســوزى و ممانعت از آن را داشــته نيز به همراه 
خودرو دچار سوختگى شده است.

 هرچند مصدوم پس از آســيب ديدگى به بيمارستان 

منتقل شد اما انجام اقدامات درمانى نتوانست او را به 

زندگى برگرداند و در اثر شدت سوختگى جان خود را 
از دست داد. 

اين پرونده با موضوع «قتل عمد» و به دستور بازپرس 

شعبه سوم دادسراى ناحيه 27 تهران، براى رسيدگى 

در اختيــار اداره دهم ويــژه قتل پليس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. 

حضور كارآگاهان در محل وقوع جنايت و تحقيقات از 

خانواده مقتول و متهم در همان مراحل اوليه نشان داد 

كه متهم از حدود دو ماه پيش از وقوع حادثه(خرداد) با 

خانواده اش بويژه پدر خود اختالف پيدا كرده و همين 

موضوع باعث شده تا پدر فرامرز پس از گذشت مدتى 

اقدام به گرفتن خودرو 206 شخصى اش از او كند.

با آغاز تحقيقات براى دستگيرى متهم، كارآگاهان با 

انجام اقدامات پليسى اطالع پيدا كردند كه متهم پس 

از متوارى شــدن از محل جنايت به تازگى و به صورت 

مخفيانه مجددا به محل كارش در يك كارگاه خياطى 

مراجعه كرده است. با شناسايى دقيق مخفيگاه متهم 

در كارگاه خياطى واقع در منطقه يافت آباد، اين محل 

تحت مراقبت نامحسوس پليسى قرار گرفت و سرانجام 

در روز پنجشنبه 25 شهريور ماه، كارآگاهان با اطمينان 

از حضور متهم در مخفيگاهش وى را دستگير و به اداره 

دهم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل كردند. فرامرز در 

اعترافات خود به ايجاد حريق عمدى و آتش زدن خودرو 
206 منجر به مرگ پدرش اعتراف كرد.

صبح ديروز اين متهم درحاليكه به قصاص محكوم شده 

بود باجلب رضايت اولياى دم از قصاص گريخت و ازنظر 

جنبه عمومى در شــعبه دوم دادگاه كيفرى به رياست 
قاضى كيخا محاكمه شد.

 فرامــرز در دادگاه پــاى ميــز محاكمه ايســتاد و از 

اختالفاتش با پدر گفــت: «از چندماه پيش با دخترى 

آشــنا و پس از مدت كوتاهى به وى عالقه مند شدم؛ 

موضوع را با اعضاى خانواده در ميان گذاشتم اما پدرم 

با اين موضوع به شدت مخالفت كرد و همين موضوع 

سرآغاز اختالف من با او شد بگونه اى كه از حدود دو ماه 

پيش من ديگر شب ها به خانه نمى رفتم و شب ها پس از 
پايان كار در همان كارگاه خياطى مى ماندم.»

فرامرز كه از روى انتقام تصميم به آتش زدن خودرو 

گرفته بود ادامه داد: «پس از گذشت مدتى، پدرم اقدام 

به گرفتن خودرو 206 شــخصى ام از من كرد و اين 

در حالــى بود كه من با پول خودم اقدام به خريد آن 

كرده بودم؛ از اين موضوع بسيار عصبانى شده بودم و 

همين موضوع باعث شــدت اختالف بين من و پدرم 

شد تا اينكه شب حادثه طى يك تماس تلفنى اعالم 

كردم كه ماشــين را به آتش خواهم كشيد.» متهم 

در خصوص شــب حادثه آتش سوزى به كارآگاهان 

گفت: «ســاعت 3 بامداد اوليــن روز از مرداد، پس از 

تهيه چند ليتر بنزين به در منزل پدرم كه ماشين پژو 

206 من نيز مقابل آن پارك بود، رفتم؛ با عصبانيت 

زياد اقدام به ريختن بنزين روى ماشــين خود كرده 

بودم كه پدرم با شنيدن صداى فريادهاى من، از خانه 

بيرون آمد؛ پدرم قصد داشت تا بطرى بنزين را از من 

بگيرد كه مابقى بنزيِن داخل بطرى را به روى صورت 

و بدنش پاشيدم. يك فندك همراه خود داشتم؛ آنرا 

روشن كرده و به سمت ماشين پرتاب كردم؛ ناگهان 

ماشين شلعه ور شد؛ پدرم نزديكى ماشين ايستاده بود 

كه باعث شــد او نيز آتش بگيرد. بسيار ترسيده بودم 

و به ســرعت از محل متوارى شدم؛ پس از چند روز 

متوجه شدم كه پدرم در بيمارستان فوت كرده و االن 
به شدت پشيمان هستم.»

حكم جوانى كه پدرش را سوزاند صادر شد

خط قرمز: پرونده درگيري مرگبار در مسعوديه به ايستگاه 
محاكمه رســيد. عامالن اين نزاع مرگبار كه پسري در آن 
كشــته شده بود ديروز صبح در جايگاه محاكمه ايستادند 
و هركدام به صورت جداگانه به دفاع از خود پرداختند. به 
زودي رأي قضــات براي متهمان اين پرونده صادر خواهد 

شد. 
17 فروردين ماه سال گذشته بود كه به مأموران كالنترى 
157 مسعوديه خبر رسيد يك نزاع دسته جمعى و خونين 
در حوزه استحفاظي مســعوديه رخ داده است. بالفاصله 
پليس براى بررســى موضوع راهى محل حادثه شــد تا 
تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كند. با حضور مأموران 
در محــل آن ها با چند جوان مواجه شــدند كه همچنان 
مشغول درگيرى شــديدى بودند. بنابراين بالفاصله آن ها 
وارد عمل شدند تا به اين درگيرى پايان دهند ولى در اين 

ميان يكى از مأموران پليس كه براى دستگيرى ضاربان وارد 
عمل شــده بود، از ناحيه پا مجروح شد. براى همين وقتى 
پليــس وضع را اينگونه ديد، در ادامه با اســتفاده از قانون 
بكارگيرى سالح، تيراندازى هوايى براى پايان دادن به اين 
نــزاع را انجام دادند. پس از اين تيراندازى ســه نفر از افراد 

حاضر در نزاع دستگير شدند. 
با بازداشــت اين ســه نفر در آن ميان مشــخص شد پسر 
21ســاله اى در محل درگيرى با اصابت چاقوى سالخى به 

زير گلويش، به قتل رسيده است. 
مأموران در حال انتقال بازداشت شــدگان بودند كه يكى 

از ضاربان اصلى اين نزاع كه باعث قتل پســرجوان شده 
بود، موفق به فرار از محل درگيرى شد اما درست هنگام 
فرار توسط مردم دستگير شد. اين درحالى بود كه چهار 
نفر از شركت كنندگان در اين نزاع دسته جمعى توانستند 
از محل متوارى شــوند. پس از اين تحقيقات گســترده 
براي دستگيري تمامي عوامل شركت كننده در اين نزاع 
صورت گرفت و تمامي آن ها شناسايي و دستگير شدند و 
تحقيقات با مشخص شــدن عامل اصلي قتل پسر جوان 
در مرحله بازپرسي پايان گرفت و پرونده براي تحقيقات 
تكميلي در اختيار دادگاه كيفري يك اســتان تهران قرار 

گرفت. 

به اين ترتيب بود كه جلسه محاكمه متهمان اين پرونده 
در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد 
و زمانيكــه اولياي دم مقتول در جايگاه قرار گرفتند براي 

عامل اصلي قتل فرزندشان قصاص درخواست كردند.
پس از اين در جلسه محاكمه كه به رياست قاضي قربانزاده 
و مستشــار قاضي غفاري برگزار شده بود متهم اصلي در 
جايــگاه قرار گرفت و گفت: من درمغازه لبنيات فروشــى 
مشغول به كار هستم، جلوى مغازه ايستاده بودم كه ديدم 

پسرجوانى مشغول صحبت با تلفن همراهش است.
اين پســر هنگام صحبت فحاشــى مى كرد و حرف هاى 
بى ربطى مى زد. من هم به او تذكر دادم و از او خواستم كه 
فحاشــى نكند اما تذكر من باعث شد او به  شدت عصبانى 
شود. همين موضوع آغاز درگيرى بين من و پسرجوان شد 
كه در ادامه او با آوردن دوســتانش درگيري را ادامه داد. با 
گسترده شدن درگيرى، دوستان اين پسرجوان و چند نفر از 
دوســتان من با يكديگر وارد نزاع شدند، من چاقو به همراه 
داشتم اما مقتول كه يكى از دوستان همان پسرجوانى بود 
كــه هنگام صحبت با تلفن همراه فحاشــى مى كرد را من 

نكشتم و نمى دانم چه كسى ضارب او بوده است.
پس از انكار پســرجوان، هركدام از متهمان پرونده نيز در 
جايگاه قرار گرفتند و در حضور وكيل خود به دفاع از خود 
پرداختند كه با ختم رســميت جلســه قرار شد قضات به 

زودي رأي خود را براي متهم پرونده صادر كنند.

 پرونده درگيري مرگبار در مسعوديه به ايستگاه 
محاكمه رســيد. عامالن اين نزاع مرگبار كه پسري در آن 
كشــته شده بود ديروز صبح در جايگاه محاكمه ايستادند 
و هركدام به صورت جداگانه به دفاع از خود پرداختند. به 
زودي رأي قضــات براي متهمان اين پرونده صادر خواهد 

 فروردين ماه سال گذشته بود كه به مأموران كالنترى 
 مسعوديه خبر رسيد يك نزاع دسته جمعى و خونين 
در حوزه استحفاظي مســعوديه رخ داده است. بالفاصله 
پليس براى بررســى موضوع راهى محل حادثه شــد تا 
تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كند. با حضور مأموران 
در محــل آن ها با چند جوان مواجه شــدند كه همچنان 
مشغول درگيرى شــديدى بودند. بنابراين بالفاصله آن ها 

مأموران در حال انتقال بازداشت شــدگان بودند كه يكى 

 انكار متهمان در جلسه دادگاه
 چه كسى پسرجوان را مقابل لبنياتى كشت؟

خط قرمز: 6 افسر پليس از اتهام قتل يك جوان تبرئه شدند. 
 مقامات فدرال روز ســه شنبه اعالم كردند كه وزارت دادگسترى 
آمريكا قصد ندارد اتهاماتى را عليه افسران پليس بالتيمور كه باعث 
كشــتن يك جوان سياه پوست به نام فردى گرى شده بودند، وارد 

كند.
وزارت دادگسترى آمريكا در بيانيه اى در اين خصوص اعالم كرد: در 
طول تحقيقات در خصوص مرگ فردى گرى 25 ساله، هيچ مدرك 
كافى دال بر اينكه اتهاماتى عليه اين افسران پليس وارد است، پيدا 
نشد. وزارت دادگسترى به اين نتيجه رسيد كه مدركى بدست نيامد 
كه اثبات كند اين افســران به نام هاى سزار گودسان، ويليام پورتر، 
گارت ميلــر، ادوارد نرو، برايان رايس و آليشــيا وايت حقوق مدنى 

فردى گرى را نقض كرده اند.
ســخنگوى پليس بالتيمور هم در بيانيه اى اعالم كرد: ما هيچ نظر 
ديگرى در خصوص تصميم امروز وزارت دادگسترى درباره 6 افسر 
پليس بالتيمور نداريم. وكيل خانواده گرى تاكنون در اين خصوص 

اظهارنظرى نكرده است.
فردى گرى در آوريل 2015 بدست افسران پليس آمريكا بازداشت 
شد و يك هفته بعد در بازداشتگاه به دليل شدت جراحات وارده به 

ستون فقرات درگذشت. 
به دنبال مرگ او، آمريكايى ها تظاهرات گســترده اى در شهرهاى 
مختلف برگزار كردند كه در نهايت برخى از اين تظاهرات به خشونت 

كشيده شد. 
تظاهركنندگان نيروهاى پليس را به استفاده بيش از حد خشونت 
عليه سياهپوستان متهم كرده و همچنين خواستار انجام تحقيقات 

گسترده درباره مرگ فردى گرى شده بودند.
داده هــاى وزارت دادگســترى آمريكا نشــان مى دهد كه پليس 
بالتيمور به طور مكرر حقوق مدنى آمريكايى هاى ســياه پوست را 
نقض مى كند. اين تنها يــك نمونه از موارد تبرئه پليس آمريكا از 
سوى دادگاه با وجود اعمال خشونت عليه سياهپوستان آمريكايى 

محسوب مى شود.

 6 پليس 
آمريكايى قاتل 

جوان سياهپوست 
تبرئه شدند

خط قرمز: كارآگاهان پليس آگاهى با انجام كار اطالعاتى گسترده، 
قاتل فرارى كه پس از ارتكاب قتل در شهرســتان زابل به اســتان 

گلستان متوارى شده بود را شناسايى و دستگير كردند.  
سرهنگ منصور قزاقى در تشــريح جزئيات اين خبر گفت: در پى 
وصول خبرى مبنى بر قتل مردى 55 ســاله در مهر ماه سال 94 با 
خفگى در يكى از روستاهاى شهرستان زابل و اطالع از مخفى شدن 
قاتل فرارى در شهرســتان گرگان، شناسايى و دستگيرى متهم به 
صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى اين فرماندهى 

قرار گرفت. 
وى افزود: كارآگاهان پليس پس از انجام كار اطالعاتى و تحقيقات 
همه جانبه و با اقدامات پليســى، هويت متهم فرارى - مردى 42 
ساله - كه در يكى از روستاهاى شهرستان زابل دست به قتل زده و 
متوارى شده بود و هم اكنون در شهرستان گرگان زندگى مى كند، 

را بدست آورده و مورد شناسايى و مراقبت قرار دادند.
 سرهنگ قزاقى ادامه داد: ماموران با هماهنگى مقام قضائى، متهم 
را در مخفيگاهش در اســتان گلستان شهرستان گرگان دستگير 
كــرده و در بازجويى هاى به عمل آمده متهم به جرم خود اعتراف 
كرد. جانشــين انتظامى شهرســتان زابل با بيان اينكه متهم اين 
پرونده انگيزه خود از قتل را اختالفات مالى عنوان كرد، خاطرنشان 
كرد: همكارى و همراهى شــهروندان با پليس در بدســت آمدن 
موفقيت در ماموريت هاى مختلف پليس تاثيرگذار اســت و بدون 
شــك بخش مهمى از توفيقات پليس مرهــون همكارى مردم با 

پليس بوده است.

دستگيرى 
قاتل مرد 
زابلى در 
گلستان 

 خط قرمز: مرد جوان كه بر ســر خوردن يك اســتكان چاى داغ 
دوستش را كشته و با پرداخت 50 ميليون تومان رضايت اولياى دم 

را گرفته بود ديروز از جنبه عمومى جرم محاكمه شد.  
حجت 30 ســاله كه كارگر ســاختمانى بود دهم دى ماه سال 83 
همكار 29 ساله اش به نام احمد را با ضربه هاى چاقو كشت و سپس 

جنازه وى را در حاشيه قيامدشت رها كرد. 
حجت كه پس از كشــف جنازه در حاشيه بيابان هاى قيامدشت به 

عنوان نخستين مظنون بازداشت شده بود به قتل اعتراف كرد. 
وى گفت: من و احمد با هم دوســت بوديم و در يك ســاختمان 
نيمه كاره كار مى كرديم. صبح از خواب بيدار شده بودم تا صبحانه 
بخوريم. من براى خودم چاى ريختم اما احمد اســتكان چاى را به 

دست گرفت و فورا آن را سر كشيد. 
من به او اعتراض كردم اما بى اعتنا به من اســتكان بعدى چاى را 
هم خورد. من كه عصبانى شــده بودم با او درگير شدم و به رويش 

چاقو كشيدم. 
به دنبال بازسازى صحنه جرم حجت پاى ميز محاكمه ايستاد و به 
درخواست اولياى دم به قصاص محكوم شد. حكم صادره در ديوان 
عالى كشور مهر تاييد خورده بود كه اين محكوم توانست با پرداخت 

50ميليون تومان رضايت اولياى دم را جلب كند. 
به اين ترتيب از قصاص رهايى يافت و ديروز از جنبه عمومى جرم 
در شــعبه دوم دادگاه كيفرى يك استان تهران پاى ميز محاكمه 

ايستاد. 

 يك استكان 
چاى 

براى قاتل 
ساختمان 
نيمه كاره 

50 ميليون 
تومان آب 

خورد



علی کریمی: از همین حاال آماده رفتن هستم
ورزش: اسطوره فوتبال ایران که خود را امروز برای اولین بازی فصلش به همراه 
نفت آماده می کند، تاکید دارد که از همین حاال باید حواســش به رفتن از این 
تیم نیز باشــد. علی کریمی در این خصوص معتقد است: »ایالچی مربی سابق 
من همیشه می گفت من هر وقت که وارد یک تیم می شوم، چمدانم را کامل باز 
نمی کنم و فقط در آن را در مواقعی که به آن احتیاج دارم، باز می کنم. شرایط 
برای ما مربیان همیشه ثابت نیست، اما امیدوارم که اگر هم از فوتبال کنار رفتیم 

یک نتیجه خوب به یادگار بگذاریم.«
کریمی در خصوص بازی امروز تیمش با گسترش فوالد بحران زده نیز می گوید: 
»همیشه بازی کردن مقابل تیم های ته جدولی سخت بوده و رقابت مقابل آنها 

حتی از تیم های باالی جدول هم دشوارتر است. گسترش فوالد بازیکنان خوبی 
دارد؛ اما با بدشانسی این جایگاه را در جدول در اختیار دارد. به نظرم بازی فردا 
بازی خوبی خواهد شــد و هر تیمی که بتواند خوب بازی کند، می تواند پیروز 
شود.« ملی پوش سابق تیم ایران در خصوص آغاز دوران مربیگریش نیز تاکید 
می کند: »من قباًل بازیکن بودم و االن مربی شــده ام و نمی شود گفت هرکسی 
که بازیکن خوبی بوده است، مربی خوبی هم خواهد شد، اما ما سعی می کنیم از 
دوستان و مربیان سابق مان استفاده کنیم. طبیعتاً راهی که وارد آن شدیم راه 
سختی است، اما به شخصه دوست دارم وقتی وارد حرفه مربیگری شدم بتوانم 
یک کار مفید برای فوتبال انجام دهم. آدم از فردای خودش خبر ندارد، معلوم 

نیست که ما همیشه باشیم.«

هفته ششم، هفته آخر منصوریان است؟

 بازگشت جادوگر به مستطیل سبز
 فوتبال  ورزش  تنور لیگ برتر بعد از ســه هفته تعطیلی 
دوباره داغ می شود و قرار است مسابقات در ایستگاه ششم خود 

از امروز  با برگزاری سه بازی در رشت، تهران و اهواز آغاز   شود.
*نبرد فوالدی ها

در یکی از مهم ترین بازی های هفته، فوالد خوزستان میزبان 
ســپاهان اصفهان خواهد بود. دو تیمی کــه هفته پیش، از 
مسابقه های جام حذفی کنار رفتند و برای جبران این نتیجه 

در لیگ به دنبال پیروزی در بازی هفته ششم هستند.
 زالتکو کرانچار سرمربی سپاهان بعد از کسب نتایج ضعیف در 
پنج هفته ابتدایی لیگ و جام حذفی از باشگاه تذکر گرفته و با 
توجه به نیمکت لرزان سپاهان در اندیشه پیروزی در این بازی 
خارج از خانه است. در سوی دیگر اما فوالد خوزستان هرچند 
توانسته با پورموسوی خودش را در میان باالی جدولی ها جای 
دهد اما این روزها اسیر حواشی است و به جز سپاهان باید با شعار 

اعتراضی برخی هواداران روی سکوها نیز بجنگد.
جادوگر وارد می شود

 نفتی ها که بعد از واگــذاری امتیاز به بخش خصوصی با نام 
نفت طالییه در لیگ به میدان خواهند رفت با سرمربی گری 
علی کریمی باید رودرروی گسترش فوالد تبریز قرار بگیرد. 
این اولین تجربه مربی گری علی کریمــی با یک تیم لیگ 
برتری است اما جادوگر همچنان اجازه نشستن روی نیمکت 
تیمش را ندارد و باید از روی سکوها به هدایت نفت بپردازد. 
بازیکنان این تیم تهرانی با آمدن اسپانسر جدید شارژ مالی 
شده و از روحیه بهتری نسبت به اوایل فصل برخوردارند. با 
این وجود گســترش فوالد همچنان با لوکا بوناچیچ به قعر 
جدول پیچ و مهره شده و برای رهایی از این وضعیت، چاره ای 

جز پیروزی مقابل شاگردان علی کریمی ندارد.
نبرد جمعه

اما روز جمعه هم چند بازی برگزار می شود که در مهم ترین 
بازی استقالل در جم میهمان پارس جنوبی باالنشین است. 
این بازی از این جهت حســاس است که شاید آخرین بازی 
منصوریان در لیگ برتر در قامت سرمربی استقالل باشد. هر 
کســی که بازی های تیم پارس جنوبی جم را دیده باشد به 

خوبی می داند که این نتایج اتفاقی نبوده اســت و شاگردان 
مهدی تارتار با ارائه یک بازی قابل قبول این نتایج را کسب 
کرده اند. تیم پارس جنوبی جم با کســب ۱۳ امتیاز از پنج 
بازی خود در کنار پرســپولیس صدرنشین به علت تفاضل 
گل کمتر در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته 
اســت و حاال دیگر همه تیم ها حساب ویژه ای روی این تیم 

باز کرده اند.
تیم استقالل با یک پیروزی و یک تســاوی و سه شکست، 
از پنج مسابقه خود تنها چهار امتیاز دارد و یک پله باالتر از 

گسترش فوالد قعرنشین قرار گرفته است.
هیئت مدیره باشگاه اسقالل در پی کسب این نتایج ضعیف 
به ســرمربی این تیم اولتیماتوم داد و اعالم کرد که فقط دو 
مسابقه مقابل گل گهر سیرجان در جام حذفی و مسابقه با 

پارس جنوبی جم در لیگ برتر را فرصت دارد.
استقالل در جام حذفی موفق شد مقابل گل گهر پیروز شود و 

حاال با برتری مقابل پارس جنوبی جم می تواند خود را تثبیت 
کند ولی شکســت در مقابل پارس جنوبی می تواند آخرین 

بازی منصوریان روی نیمکت استقالل باشد.
استقالل در بازی با پارس جنوبی جم با تعدادی مصدوم روبرو 
اســت که احتماال این مصدومان که از بازیکنان تاثیرگذار 
تیم نیز هســتند، به مســابقه روز جمعه نخواهند رســید.
امید ابراهیمی، داریوش شجاعیان، مجید حسینی، پژمان 
منتظری و ســجاد شــهباززاده مصدومان اصلی استقالل 
هستند . شــاگردان علی منصوریان با وجود اینکه شناخت 
خوبی از پارس جنوبی جم دارند و از توانمندی این تیم با خبر 
هســتند ولی قطعا برای برد در این مسابقه و کاهش فاصله 

خود با صدر جدول پای به این مسابقه خواهند گذاشت.
 پارس جم تــا اینجای کار با ۱۱ گل به همراه پرســپولیس 
بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد و استقالل با یک گل 

زده بدترین خط حمله را در اختیار دارد.

نکته جالب این است که آمار استقالل در کارهای دفاعی بهتر 
از پارس جم رده دومی اســت؛ چرا که شاگردان منصوریان 
با چهار گل خورده یک گل کمتــر از رقیب روز جمعه خود 

دریافت کرده اند.
پنجشنبه 23 شهریور 1396

سپیدرود رشت - صنعت نفت آبادان ۱8:45
۱9:45 نفت تهران - گسترش فوالد  

فوالد - سپاهان 20:00
جمعه 24 شهریور 1396

پدیده - سایپا ۱7:00
- سیاه جامگان ۱9:00 تراکتورسازی  

ذوب آهن - استقالل خوزستان ۱9:45
پارس جنوبی جم - استقالل  20:00

یکشنبه 26 شهریور ۱۳96
پرسپولیس - پیکان 20:00

آغاز بلیت  فروشی افتتاحیه ورزشگاه 
امام رضا)ع(

ورزش: طبق اعالم مســئوالن برگزاری مســابقه فوتبال تیم های 
منتخب مشــهد الرضا و کربالی معال که در روز شــنبه آینده برای 
اولین بار در وزشگاه امام رضا برگزار خواهد شد بلیت این بازی از امروز 
در شعب منتخب بانک تجارت شهر مشهد فروخته خواهد شد. الزم 
به ذکر است عالقه مندان به حضور در ورزشگاه امام رضا)ع( می توانند 
با پرداخت 5 هزار تومان بلیت این بازی را تهیه نمایند. فهرست شعب 
منتخب بانک تجارت به این شرح  می باشد .۱- شعبه مرکزی واقع در 
خیابان شهید دیالمه چهارراه خسروی 2- شعبه زیست خاور واقع در 
میدان شریعتی۳- شعبه دقیقی واقع در میدان بیت المقدس4- شعبه 
بلوار جمهوری اسالمی 5-شــعبه ابوذرغفاری واقع در خیابان ابوذر 
غفاری 6- شعبه بلوار وکیل آباد  7- شعبه فردوسی میدان فردوسی 
روبه روی ساختمان های مرتفع 8- شعبه شهرک لشکر 9- شعبه بلوار 

پیروزی  ۱0- شعبه بلوار سازمان آب

باشگاه پدیده همچنان پیگیر شکایت از 
مصطفی احمدی

فارس: مصطفی احمدی بازیکن فصل گذشته سیاه جامگان در ابتدای 
فصل با پدیده قــرارداد امضا  کرد و دوباره بعد از توافق با مســئوالن 
باشگاه سیاه جامگان به این تیم برگشت. بعد از این اتفاق باشگاه پدیده 
از این بازیکن به دلیل شرکت نکردن در تمرینات و عدم پایبندی به 
قرارداد شکایت کرد و با گذشــت 5 هفته هنوز پاسخی در این باره به 
باشگاه پدیده ارائه نشده اســت. روزبه وثوق احمدی مسئول کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در این باره گفت: پرونده این بازیکن 
در حال رسیدگی است. روز گذشته وکیل باشگاه پدیده به فدراسیون 
آمد و آنها مستندات کامل خود را ارائه نکردند و قرار شد قرارداد اصلی 
این بازیکــن در اختیار ما قرار بگیرد ضمن آنکــه وقتی یک بازیکن 
قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ می کند رسیدگی به آن زمان بر 
است. ممکن اســت حتی آن بازیکن در صورت تأیید شدن شکایت 

باشگاهش 4 تا 6 ماه از حضور در میادین محروم شود.

بزیک: کالس بازیکنان باال رفته است
مهر: پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس برد  این تیم مقابل االهلی 
عربستان را مدیون شجاعت بازیکنان واعضای کادر فنی سرخپوشان 
دانست و طرز تفکر جدید بازیکنان را ســتود. ادموند بزیک در مورد 
آن ها معتقد اســت: آنها فعل خواســتن را صرف کردند. چیزی جز 
پیروزی نمی خواستند و همین باعث شد تا باز هم بتازند و بجنگند. 
شما دیدید که مهدی طارمی تا آخرین ثانیه تالش می کرد تا مدافعان 
حریف را در همان نیمه خودشــان تحت فشــار قــرار دهد. کالس 
بازیکنان پرسپولیس باال رفته اســت و این موضوع به خاطر تفکری 

است که در آنها به وجود آورده اند.

چشمی: استقالل در هر دو جام مدعی 
قهرمانی است

سایت رسمی استقالل: ملی پوش تیم فوتبال استقالل می گوید که 
تیمش در لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران مدعی قهرمانی است. 
روزبه چشمی می گوید: اســتقالل در لیگ برتر و جام حذفی مدعی 
قهرمانی است. شاید برخی تصور کنند شانس ما کم است اما تالش 
می کنیم تا در بازی های باقی مانده امتیازات الزم را جمع آوری کنیم 
و می دانیم که دیگر تیم ها نیز امتیاز از دست خواهند داد. چشمی در 
خصوص جام حذفی نیز معتقد است: در جام حذفی نیز مدعی هستیم 
و در این جام مطمئنا شانس ما برای رسیدن به عنوان قهرمانی زیاد 
است. این استقالل پتانسیل باالیی دارد و هفته به هفته بهتر می شود. 

امیدوارم بدشانسی ها نیز دست از سر ما بردارد و به حق مان برسیم.

پروین اتومبیلش را حراج می کند
ورزش: از سوی برخی از هواداران فوتبال، اتومبیلی کالسیک به علی 
پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اهدا شده است که این شخصیت 
نامدار قصد دارد آن را برای امور خیریه به حراج بگذارد. قرار اســت 
پروین در مرکز خیریه کامیاب در شهر مشهد مقدس این اتومبیل را به 
حراج گذاشته تا پولی که از آن به دست می آید صرف امور خیریه شود.

کرمالچعب: نتوانستم چیزی که هستم 
را نشان دهم

تسنیم: مهاجم سابق پرســپولیس و کنونی استقالل خوزستان از 
عملکرد خودش در این فصل از رقابت های لیگ برتر رضایت ندارد. 
رضا کرمالچعب می گوید: من چهار هفته در ترکیب ثابت بازی کردم 
و فقط در هفته اول به میدان نرفتم. فکر می کنم تا االن نتوانســته ام 
چیزی که هستم را نشــان بدهم، ولی مطمئن باشــید که در ادامه 

بازی ها خودم را ثابت خواهم کرد.

آغاز به کار هیئت مدیره جدید باشگاه 
پدیده

ورزش: هیئت مدیره جدید باشگاه پدیده سه شنبه شب با برگزاری 
نخستین جلســه کاری خود، فعالیتشان را رســما آغاز کرد. در این 
جلسه زارع صفت رئیس هیئت مدیره به همراه وطنخواه و کریمویی 
دیگر اعضای هیئت مدیره این باشگاه حضور داشتند. اعضای هیئت 
مدیره باشگاه پدیده  در این جلسه در خصوص وضعیت تیم پدیده در 
ادامه رقابت های لیگ برتر و ایجاد برخی تغییرات در ساختار اداری 
این باشگاه گفت وگو کردند. هفته گذشته با تغییرات در هیئت مدیره 
باشگاه پدیده گرجی نیا و دلیری از این هیئت مدیره کنار گذاشته و 

زارع صفت و وطنخواه جایگزین آنها شدند.

محمدرضا مهاجری: سایپا سرعتی و 
خطرناک است

ایسنا: سرمربی تیم فوتبال پدیده معتقد است سایپا یکی از خطرناک ترین 
تیم های لیگ برتر هفدهم اســت و به تمجید از دو بازیکن آن ها یعنی 
قلی زاده و ترابی پرداخت. محمدرضا مهاجری در خصوص دیدار تیمش 
مقابل رقیب تهرانی معتقد است: بازی با سایپا شرایط خاص و سختی دارد، 
سایپا از یک مربی کاربلد و بادانش مثل علی دایی سود می  برد و رقابت با 
این تیم سختی های خاص خود را دارد. باید در این بازی با احتیاط کامل به 
میدان برویم تا اسیر تاکتیک و تکنیک بازیکنان سایپا نشویم. نقطه قوت 
سایپا، بازیکنان تند و تیز و زهرداری مثل ترابی و قلی زاده است که در کنار 

عباس زاده به شدت حمله سایپا را خطرناک کرده اند.

ضد حمله

سیدجالل به الهالل می رسد؟
ورزش: محمد انصاری با اخطاری که از داور گرفت بازی بعدی مقابل الهالل را از 
دست داد. جایگزین او در شرایط عادی باید سیدجالل حسینی باشد. ملی پوش 
پرسپولیس اما در این فصل فقط یک بار برای این تیم بازی کرده و آن هم در بازی 
لیگ برتری پرسپولیس برابر سیاه جامگان. سیدجالل حتی با وجود دعوت به تیم 
ملی، به دلیل مصدومیت نتوانســت در دو بازی تیم حاضر باشد و جای اش را به 
محمد انصاری داد. اگرچه فرصت برای رسیدن سیدجالل حسینی هنوز هست 
اما وضعیت آسیب دیدگی هم او هم چنان مبهم است و خبرهای متناقضی درباره 

او منتشر شده است.
شایعات حتی تا جایی پیش رفتند که گفته شد آسیب دیدگی او به قدری جدی 
است که قصد دارد از فوتبال ملی خداحافظی کند تا فشار کمتری را تحمل کند. 
اگرچه او از امارات این شایعات را رد کرد اما ابهام ها درباره مصدومیت او و مدت 

زمانی که او باید استراحت کند هنوز رفع نشده است. 

ناظم الشریعه: فکر می کردیم عابربانک پاداش 
داده اند نه پاوربانک!

ایسنا: گویا حواشی برگزاری مراســم انتخاب بهترین های سال فوتسال ایران ادامه دارد. 
محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال که به همراه تیمش خود را برای مسابقات 
داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان آماده می کند در این خصوص می گوید: من سعی 
می کنم منطقی حرف بزنم. هیچ گاه به خاطر پست و مقام تالش نکرده ام و بارها و بارها از حق 
ملی پوشان در موضوعات مختلف دفاع کرده ام. اما معتقدم با دعوا نمی توان کار را پیش برد. 

اما در مراسم بدرقه، وقتش بود که متوجه شوند کمبودهایی وجود دارد.
سرمربی تیم ملی فوتسال درباره دادن پاوربانک در مراسم بدرقه به جای پاداش مقام سومی 
جهان، عنوان کرد: نمی دانم هدفشان از این کار چه بود، شاید می خواستند بازیکنان دست 
خالی نروند. البته اولش فکر کردیم چیز دیگری است و آن را زیر و رو می کردیم تا شاید به 
سکه  برسیم )با خنده(. زمانی که گفتند پاوربانک است، اول فکر کردیم عابربانک داده اند اما 

بعد متوجه شدیم شارژر گوشی است. 14
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   الهالل رسما ابوظبی را به عنوان میزبان مقابل پرسپولیس در نیمه نهایی انتخاب کرد 
و صحبت های اولیه از میزبانی پرسپولیس در مسقط عمان حکایت دارد، اما تالش هایی 

نیز برای بردن این بازی به دوبی شنیده می شود.
  محمد پنجعلی معتقد است پرســپولیس با این وضعیت و عملکرد خوب باید برای 

قهرمانی در آسیا تالش کند.
  فدراسیون فوتبال ســوریه اعالم کرد که مالزی میزبان این تیم در برابر استرالیا در 

مرحله پلی آف مقدماتی جام جهانی 20۱8 روسیه شد.
  با اعالم مسئول مسابقات سازمان لیگ، دربی پایتخت 5 آبان 96 برگزار می شود.

  باشگاه السد قطر خبر داد که مرتضی پورعلی گنجی مدافع این تیم در بازی آخر تیم 
ملی کشورش مقابل سوریه از ناحیه مچ پا مصدوم شده است.

  روادید اعضای تیم زیر ۱7 سال ایران برای حضور در جام جهانی 20۱7 هند صادر شد 
اما قرار نیست مراسم بدرقه ای برای آن ها گرفته شود.

  تیم فوتبال شانگهای SIPG با مربیگری ویاش بوآش علی رغم اینکه پیروزی 0-4 
دور رفت خود را در بازی برگشت مقابل گوانگجو با هدایت اسکوالری جبران شده دیدند، 

اما موفق شدند در ضربات پنالتی حریف را شکســت داده و هر طوری که هست به نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان صعود کنند.

  الهالل رقیب پرسپولیس در نیمه نهایی آسیا، با »ریواس« بازیکن ملی پوش ونزوئالیی 
به توافق نهایی رسید و قرارداد دو ساله امضا کرد.

   دومین دیدار دوستانه تیم ملی جوانان ایران برابر عمان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
  با اینکه در نشست خبری بعد از بازی پرسپولیس و االهلی از حضور نیک سیرت مترجم 
برانکو ممانعت به عمل آمد، اما برانکو صحبت هایش را به زبان انگلیسی بیان کرد تا پندار 

خمارلو به عنوان مدیر رسانه ای وظیفه ترجمه صحبت های او را به عهده بگیرد.
  رئیس هیئت فوتبال استان گیالن می گوید امتیاز تیم لیگ برتری این استان یعنی 

سپیدرود را می توان با تنها ۳ میلیارد خرید!
  کمال کامیابی نیا که با اشتباه خود پرسپولیس را ده نفره و تیمش را در خطر حذف از 
لیگ قهرمانان آسیا قرار داده بود، آنقدر تحت فشار عصبی بود که بعد از گل شدن پنالتی 

منشا بغضش ترکید و در جایگاه ویژه اشک ریخت.
   سایت اسپورت مگزین در مقاله ای به قلم گیوم گوتیه و با تیتر »من سبک یک گلزن 

را دارم« به تشریح مسیر طی شده توسط کاوه رضایی از کرمانشاه تا بلژیک پرداخته و او را 
پدیده لیگش این کشور خطاب کرده است.

  غیاثی کارشــناس داوری فوتبال کشــورمان اعتقاد دارد کــه داور خطای پنالتی 
پرسپولیس در نیمه دوم دیدار مقابل االهلی را ندیده است.

  باشگاه خونه به خونه با انتشــار بیانیه ای به حکم کمیته انضباطی 5 میلیون تومانی 
علیه نساجی مازندران اعتراض کرده و ان را پوشش دهنده تمامی اتفاقات و خطراتی که 

تماشاگران این باشگاه در بیرون از ورزشگاه متحمل شدند نمی داند.
   مدافع تیم ملی کره جنوبی اعتراف کرد که حرکت او باعث عصبانیت هافبک تیم ایران 

و اخراج او در بازی رودرروی دو تیم شده است.
  سرمربی تیم ملی فوتبال روســیه پیش از بازی دوستانه تیم خود با ایران از شناخت 
شخصی خود نسبت به بعضی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خبر داد اما تاکید کرد که 

باید بر روی آن ها بیشتر مطالعه کند.
   هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد تبریز می گوید آن ها و باشگاه 

تراکتورسازی هیچ وقت از یکدیگر شکایت نخواهند کرد.
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ورزشـــی

نفر به نفر با پرسپولیس در بن زاید
سیزده بچه شیر  در حوالی قهرمانی

ورزش: پرســپولیس که تنها نماینده باقیمانده 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان محسوب می شد، 
بعد از تساوی مقابل االهلی در دیدار رفت، شانس 
کمی در میهمانی با حریف عربستانی پیش روی 
خود می دید؛ امــا برانکو ایوانکوویــچ و تیمش با 
ناباوری قــدم بزرگی در این جدال برداشــتند و 
توانستند یک شــب تاریخی برای هواداران خود 
رقم بزنند. در ادامه نگاهی اجمالی به عملکرد تک 

تک بازیکنان خواهیم انداخت.

علیرضا بیرانوند؛ پایان کابوس 
علیرضا بیرانونــد در همان دقایــق ابتدایی با دو 
واکنش مناسب توانست شــرایط بازی را به سود 
تیمش تغییر دهــد. او تنها یک بــار مقابل ضربه 
حریف نــاکام ماند و در دیگر دقایــق بازی حاکم 
مطلق هجده قدم بود و با خروج های مناسب خود 

مانع از سخت  شدن شرایط سرخپوشان شد.
شجاع خلیل زاده؛ رهبری مناسب در غیاب 

کاپیتان
مدافع شماره ۳ سرخپوشان همانطور که وعده داده 
بود مانع از هرگونه حرکتی از سوی عمر السومه شد 
تا این مهاجم یکــی از بیکارترین بازیکنان زمین 
شود. خلیل زاده که در غیاب سیدجالل حسینی 
کار سختی برای رهبری تیمش داشت، در نهایت 

توانست به خوبی از پس وظایف خود بربیاید. 
محمد انصاری؛ کم اشتباه و قابل اعتماد

اما او در کنار شجاع خلیل زاده این بار با هوشیاری 
باال مانع از شکل گیری حمالت خطرناک دسوزا 
و عمر الســومه شــدند و حتی ۱0 نفره شــدن 
سرخپوشــان نیز تزلزل او را در خــط دفاعی به 

همراه نداشت. 
حسین ماهینی؛ کاپیتان همچنان شکست 

ناپذیر
او در خط دفاعی بیشترین حمل توپ را به نام خود 
کرد و با دو تکل موفق و بیشترین درصد پاس سالم 

شب خوبی را پشت سر گذاشت. 
 محسن ربیع خواه؛ بی حاشیه و موثر

توپگیری مناسب و بدون خطا و ارسال پاس ها با 
کمترین خطا و اضافه شــدن به خط دفاعی از او 
بازیکنی تاثیرگذار در بازی مقابل االهلی ساخت 
تا در نهایت نیز به حق خود در دستیابی به عنوان 

برترین بازیکن دست یابد.
وحید امیری؛ تجربه فوق العاده در پســت 

جدید
وحید امیری به عنوان یکی از دونده ترین بازیکنان 
پرســپولیس در جدال مقابل االهلــی، مجبور به 
حضور در ســمت چپ دفاعی شد تا عجیب ترین 
تجربه بازی خود را پشت ســر بگذارد. با این حال 
او با توجه به قدرت بدنــی و دوندگی خود در کنار 
تکنیک قابل توجه توانســت به خوبی از پس این 

وظیفه بربیاید .
محسن مسلمان؛ بازگشــت به تنظیمات 

کارخانه
ارســال پاس دیدنی برای گلزنی علــی علیپور و 
دوندگی باال در خط میانی و پرس باال باعث شــد 
تا او نیز یکی از چهره های موفق برانکو ایوانکوویچ 
در این جدال لقب گیرد. مسلمان برترین بازیکن 
از نظر آمار پاس صحیح در این دیدار لقب گرفت 
و توانســت تا زمانی که در بازی بود شرایط خوب 

خود را حفظ کند.

فرشاد احمدزاده؛ دونده و خوش تکنیک
شماره ۱0 پرســپولیس در این دیدار نیز با قدرت 
باالی دوندگی و تکنیکش در تالش برای موقعیت 
سازی برای تیمش بود و روز سختی برای دو مدافع 
کناری االهلی ساخت. 6 بار پیروزی در نبردهای 
روبرو و یک شوت به سمت دروازه، از او هم چهره ای 

پرتالش در ترکیب سرخپوشان ساخت .
کمال کامیابی نیا؛ گتوزی خوش شانس

کامیابی نیا 5 بار صاحب توپ شد و 4 پاس داد که 
هر 4 پاس به بازیکن خودی رسید و البته تنها یک 
خطا به نامش ثبت شــد که باعث شد بیش از 80 
دقیقه سرخپوشــان ۱0 نفره بازی را دنبال کنند، 
البته او خوش شانس بود که پرسپولیس این بازی 

را در این شرایط هم به سود خود خاتمه داد. 

علی علیپور؛ اسلحه خطرناک
با حضور دو ســتاره خط حمله پرســپولیس، او 
کمترین توجه را نسبت به خود می بیند. در بازی 
با االهلی تمام معادالت مربی اوکراینی حریف را با 
فرار دیدنی خود و استفاده از ضعف مدافعان حریف 
برهم زد. علیپور در حضــور 65 دقیقه ای خود در 

زمین بارها با دوندگی و ضربات سر اول خود تیمش 
را در موقعیت مالکانه توپ قرار داد و یک شب خوب 

را پشت سر گذاشت.
مهدی طارمی؛ بازگشت آقای گل

در مرحله ای که همه   رقبای او با دبل و هت تریک 
شانس تصاحب عنوان آقای گلی را برای خود باال 
برده بودند، او در نهایت توانست با پنالتی لحظات 
پایانی به کورس بازگردد. او با چهار بار کسب خطا 

از مدافعان االهلی و دو بــار ایجاد موقعیت گلزنی 
شب سختی برای مدافعان حریف رقم زد و مهمتر 
از همه اینکه طلسم گل نزدن خود در دور حذفی 

را هم شکست.
بشار رسن؛ باز هم بالی جان االهلی

هافبک عراقی پرســپولیس در دقایق کوتاهی که 
به میدان آمد باز هم بالی جان االهلی عربســتان 
شد و توانست با کســب یک ضربه پنالتی و حفظ 
توپ مناسب خود شــرایط را به سود سرخپوشان 
برگرداند. بشــار رســن که اکنون خیــال برانکو 
ایوانکوویچ را بابت خط میانی راحت کرده، مطمئنا 
در مراحل بعدی لیگ قهرمانان می تواند عملکرد 

موثرتری از خود به جا بگذارد .
گادوین منشا؛ مهاجم قاتل 

مهاجمی که در دقیقه 8۳ به میدان فراخوانده شد 
و ضمن ایجاد یک موقعیت گل با اعتمادبنفس باال 
از روی نقطه پنالتی گل برتری و صعود سرخپوشان 

را به ثمر رساند. 
شایان مصلح؛ ذخیره طالیی 

مدافع چپ پای شــمالی پرســپولیس در دقیقه 
77 به بازی فراخوانده شد تا با ســود بردن از قد 
باالی خــود در حمالت هوایی پرســپولیس و در 
فاز دفاعی تیمش آنها را به موفقیت برساند. او در 
دقایق حضورش در زمین 8 بار صاحب توپ شد و 
با حرکات طولی و تکنیکی خود بار دیگر ســمت 
چپ این تیم را به جوالنگاه تهاجم به سمت حریف 
تبدیل کرد. در نهایت نیز با حضور خود در محوطه 
جریمه و ضربه ای که در صورت نبود مدافع االهلی 
می توانست زمینه ساز گل صعود به نام او شود، یک 

پنالتی و یک اخراج به سود تیمش گرفت.

دایی: پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
صعود می کند

ورزش: بعد از دیدن نمایش عالی پرسپولیس مقابل االهلی، اسطوره و سرمربی 
سابق این تیم پیش بینی کرد که قرمزپوشان با حذف الهالل عربستان به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا راه بیابند. علی دایی معتقد است: وقتی قبل از مسابقه گفتم 
که پرسپولیس، االهلی را شکست می دهد و االهلی تیم ضعیفی است، سعودی ها 
به من خندیدند. االن هم می گویم که پرســپولیس، الهالل عربستان را حذف 
می کند و به فینال لیگ قهرمانان آسیا می رســد و باید برای بازی در ورزشگاه 

آزادی آماده شویم.



قدرت نمايى واليبال ايران ادامه دارد

آمريكا ويران شد، توفان ايرانى در راه برزيل
 واليبال  محمد حسن پنجه بند  تيم هاى ملى واليبال 
ايران و آمريكا در دومين ديدار خود از جام قهرمانان بزرگ 
جهان به مصاف هم رفتند كه در اين ديدار ســنگين مردان 
كوالكوويچ شــگفتى ديگر خلق كرده و بــا نتيجه 3 بر 2 

آمريكايى ها را مات و مبهوت  خود كردند.
ايران در اولين ديدارش ايتاليا را شكست داد كه  اين تيم در 
روز دوم انتقامش را از برزيل گرفــت. آمريكا هم در روز اول 

ژاپن را با اقتدار شكست داد.
آمريكايى ها با همان ياران باتجربه و المپيكى خود پا به اين 
مسابقات گذاشتند اما باز هم نتوانستند از پس سروقامتان 
ايران بر بيايند و با اينكه بازى را طوفانى شروع كردند اما در 
ادامه مقهور توپ گيرى و اســپك هاى پرقدرت ايرانى ها 
شدند.تقابل جالب اين ماراتن تقابل  سعيد معروف از ايران و 
مت اندرسون از آمريكا ، هم باشگاهى هاى سابق در  زنيت 
كازان  بود كه در اين بين معروف مثمر ثمرتر بازى  مى كرد.

تيم ملى ايران  در دو ست اول بازى نتوانست  مقابل آمريكا 
درخششى داشته باشــد. در واقع ايرانى ها نه در دفاع  و نه 
سرويس تيم روز اول نبودند و آمريكايى ها بازدن سرويس هاى 
با سرعت باال نگذاشتند كه توپ سالم به معروف برسد و مغز 
متفكر ايران را از كار انداختند  و با دفاع هاى بى نقص كار را بر 

تيم ايران سخت و به راحتى از سد ايران گذشتند.
شايد خستگى و فشار بازى ايتاليا بر بچه هاى ما تاثير گذاشته 
بود اما در ست سوم با راهنمايى هاى كوالكوويچ، كم كم   تيم 
ايران از زير فشار تيم آمريكا خارج شــد و پابه پاى اين تيم 
جلو رفته و با توپ گيرى ، دفاع منظم ، گرفتن توپ هاى دوم  

و حمله هاى موفق اين ست را به نفع خود به پايان رساند.
ست چهارم اين بازى بسيار زيبا و جذاب بود و دو تيم با ارائه 
يك بازى نزديك بارها براى يــك امتياز به آب و آتش زدند. 
بازيكنان ايران دســتورات كوالكوويچ را به خوبى در زمين 
اجرا كردند.   هنرنمايى موسوى،قائمى و غفور را بر تيم آمريكا 
سخت كرده و با سرويس و دفاع هاى بى نقص 25 بر 20 اين 
ست را به نفع خود به پايان رساندند. اما اوج هنرنمايى  تيم 
ما  در ست پنجم بود كه با سرويس هاى سرعتى  و دفاع هاى 
خوب تيم قدرتمند آمريكا را شكست دادند و خط و نشانى را 
براى تيم هاى ديگر كشيدند. فردا در يك بازى سخت ديگر 

تيم ملى  به مصاف برزيل زخم خورده و قدرتمند  مى رود تا 
يك شگفتى ديگر را احتماال در سرزمين آفتاب  خلق كنند.

 امتيازآورترين ها 
عبادى پور و ساندر2 بازيكن تيم هاى ايران و آمريكا در بازى   
16 امتياز كسب كردند.  همچنين امير غفور از ايران با 14 
امتياز در جايگاه دوم قرار دارد. بنجامين پچ از آمريكا هم 12 

امتياز در بازى   كسب كرد.
كوالكوويچ: بازيكنانم از فرصت ها استفاده كردند

سرمربى تيم ملى واليبال ايران گفت: تيم آمريكا فوق العاده 
بازى كرد و تيم ايران با اســتفاده از فرصت هــا اين تيم را 

شكست داد.
ايگور كوالكوويچ گفت: بازى خيلى ســختى بود و لحظات 

خيلى ســختى براى ايران در اين بــازى رخ داد. آمريكا در 
دو ســت اول به صورت عجيبى در دريافت، حمالت پس از 

دريافت و سرويس خوب كار كرد.
وى گفت: آمريكا فوق العاده واليبال بازى كرد، بنابراين بايد 
براى خودمان فرصت به وجود مى آورديم و از فرصت هايى 
كه به طور قطع تيم مقابل در طول ست ها در اختيارمان قرار 

داد، به خوبى استفاده كرديم.
معروف: بازى امروز باورنكردنى بود

كاپيتــان تيم ملى واليبال ايــران گفت: بازى امــروز برابر 
آمريكا باور نكردنى بود و همــه بازيكنان براى اين پيروزى 

تالش كردند.
معروف گفت: همه بازيكنان براى اين پيروزى تالش كردند. 

خيلى خوشــحاليم. اين پيــروزى را به همــه ايرانى ها، به 
بازيكنان و كادر فنى تبريك مى گويم. 

هندبال قهرمانى ملت هاى آسيا؛ ايران با 
عراق و ژاپن همگروه شد

ورزش: هجدهمين دوره رقابت هاى هندبال قهرمانى مردان آسيا به 
ميزبانى كره جنوبى برگزار خواهد شد. قرعه كشى اين دوره از مسابقات 
برگزار شــد و تيم ملى هندبال ايران در مرحله مقدماتى با تيم هاى 
عراق و ژاپن در گروه اول رقابت مى كند. 15 تيم در اين مســابقات 
شــركت مى كنند كه در چهار گروه دور مقدماتى به مصاف يكديگر 
مى روند.  گروه بندى مرحله مقدماتى هجدهمين دوره مســابقات 

قهرمانى مردان آسيا به شرح زير است:
گروه يك : ايران - عراق - ژاپن

گروه دو : بحرين - عمان - ازبكستان - استراليا
گروه سوم: كره جنوبى - امارات - هند - بنگالدش

گروه چهارم : قطر - عربستان - چين - نيوزلند
هجدهمين دوره رقابت هاى هندبال قهرمانى مردان آسيا از 28 دى تا 

8 بهمن ماه به ميزبانى كره جنوبى برگزار خواهد شد.

شماره هاى برايانت بايگانى مى شوند
تسنيم: شــماره هاى پيراهن كوبى برايانــت در تيم بسكتبال لس 
آنجلس ليكرز بايگانى مى شوند.  مســئوالن تيم لس آنجلس ليكرز 
در نظر دارند تا در مراسمى، پيراهن هاى شماره 8 و 24 كه متعلق به 
كوبى برايانت، اسطوره اين باشگاه بود را بايگانى كنند. اين مراسم روز 
27 آذر ماه، زمانى كه ليكرز ميزبان گلدن استيت در سالن استيپلز 
سنتر خواهد بود، انجام مى شــود. كوبى برايانت در مدت 20 سال 
حضور خود در ليكرز به 5 عنوان قهرمانى NBA رسيد كه 3 قهرمانى 
با پيراهن شماره 8 و 2 قهرمانى با پيراهن شماره 24 بوده است. برايانت 
گفت: من كودكى خود را در ايتاليا گذراندم و از همان زمان آرزو داشتم 
كه زمانى پيراهنم از سقف سالن تيم ليكرز آويخته شود ولى هيچگاه 

تصورش را نيز نمى  كردم كه اين اتفاق براى 2 پيراهن من بيفتد.

مسابقات سنگ نوردى قهرمانى آسيا 
در تهران

ورزش: بيســت و پنجمين دوره مسابقات ســنگ نوردى قهرمانى 
آسيا با حضور 205 ورزشــكار داخلى و خارجى و با جايزه نقدى 60 
هزار دالرى در تهران برگزار مى شــود.  اين رقابت ها در رده ســنى 
بزرگساالن، 26 شــهريورماه با برگزارى مراسم افتتاحيه در تهران و 
در محل مجتمع مگاپارس اجرا شده و تا 30 شهريور ماه ادامه خواهد 
داشت. مسابقات ســنگ نوردى قهرمانى آسيا در سه بخش سرعت، 
بولدر و ليد برگزار مى شود. 45 ورزشكار ايرانى همراه با 160 ورزشكار 
خارجى از كشــورهاى چين، هنگ كنگ، اندونزى، هند، ژاپن، كره 
جنوبى، قزاقســتان، ســنگاپور و تايوان برگزار كننده اين رقابت ها  
هستند. براى مسابقات ســنگ نوردى قهرمانان آسيا 60 هزار دالر 

جايزه نقدى تعيين شده است.

اعتراف تلخ  رئيس فدراسيون چوگان
ايسنا: رييس فدراسيون چوگان مى گويد چوگان بازى  ملى ماست 
و در دنيا همه چوگان را به اســم ايران مى شناسند ولى متاسفانه در 
داخل ايران كســى اين ورزش را نمى شناســد. گلنار وكيل گيالنى 
گفت: در حال حاضر فدراســيون جهانى در حال آماده شــدن براى 
برگزارى رقابت هاى جام جهانى 2017 در سيدنى است و هيچ رقابت  
بين المللى در آينده نزديك در تقويم اين فدراسيون وجود ندارد. تيم 
ملى چوگان ايران هم در تيرماه امسال در گروه E رقابت هاى مقدماتى 
جام جهانى حضور داشت كه نتوانست جواز صعود به مرحله نهايى را 
بگيرد. بنابراين تيم ملى در حال حاضر تورنمنتى در پيش رو ندارد و 

ملى پوشان هم در باشگاه هاى خود در حال فعاليت هستند.
وى گفت: براى اينكــه بتوانيم در جام جهانى چــوگان حضور پيدا 
كنيم بايد به صورت جدى استعداديابى در اين رشته صورت پذيرد و 
نوجوانان و جوانان مستعد شناسايى شوند تا در آينده، ايران در چوگان 

حرفى براى گفتن داشته باشد.
وى افزود: چوگان بازى  ملى ماســت و در دنيا همه چوگان را به اسم 
ايران مى شناســند ولى متاســفانه در داخل ايران كسى چوگان را 

نمى شناسد.
 

خبر

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

شنبه 25 شهريور واليبال جام قهرمان قاره ها
 ايران - ژاپن

 ساعت: 14:45 زنده از شبكه سه

يكشنبه 26 شهريور  واليبال جام قهرمان قاره ها
 ايران - فرانسه

 ساعت: 10:10 زنده از شبكه سه

A ليگ قهرمانان اروپا - گروه
 بنفيكا 1 - 2 زسكامسكو

 منچستريونايتد 3 - 0 بازل
B ليگ قهرمانان اروپا - گروه

 بايرن مونيخ 3 - 0  اندرلخت
 سلتيك 0 - 5  پاريس سنت ژرمن
C ليگ قهرمانان اروپا - گروه

 چلسى 6 - 0 قره باغ
 آاس رم 0 - 0 اتلتيكومادريد

D ليگ قهرمانان اروپا - گروه
 بارسلونا 3 - 0  يوونتوس

 المپياكوس 2 - 3 اسپورتينگ

ميز نتايج

ورزش در سيما
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 تصميم عجيب ديگو 
كاستا در مورد آينده

ورزش: طبــق ادعاى رســانه هاى 
اســپانيايى، ديگو كاســتا به مادريد 
بازگشــته و تصميــم دارد تــا نقل و 
انتقاالت زمســتانى در همين شــهر 
بماند!  ديگو كاستا   به همراه خانواده اش 

به مادريد سفر كرد و ديدار اتلتيكومادريد و رم را در ليگ قهرمانان اروپا از طريق 
تلويزيون تماشا كرد. در واقع كاســتا هيچ عالقه اى ندارد دوباره به تيم لندنى 
بازگردد و او تنها به بازگشــت به اتلتيكو فكر مى كند. كاســتا به همين خاطر 
پيشنهاد 5 ميليون يورويى فنر باغچه تا نيم فصل را قبول نكرد. مهاجم برزيلى 
تا چند هفته  پيش در كشورش تمرين مى كرد و اكنون مى خواهد به تمرينات 

خود در پايتخت  اسپانيا ادامه  دهد.

 دل پيرو: مسى 
متعلق به سياره اى 

ديگر است
ورزش: اسطوره باشگاه يوونتوس در 
مصاحبه با اسكاى ايتاليا به تمجيد از 

ليونل مسى پرداخت.
 يوونتوس   در نوكمپ با سه گل از بارسا 

شكست خورد و ستاره اين بازى مطابق انتظار كسى نبود جز ليونل مسى كه 
توانست دو گل به بوفون بزند.

دل پيرو در همين رابطه گفت: «ديباال هنوز با مســى فاصلــه زيادى دارد و 
معتقدم او بايد خودش باشد و كســى انتظار ندارد كه مثل ليونل مسى باشد. 
بهترين بازيكن دنيا در بارسلونا بازى مى كند و معتقدم كه متعلق به سياره اى 

ديگر است.»

 روبن: بايرن بايد بهتر 
از اينها باشد

ورزش: آريــن روبــن، هافبك بايرن 
مونيخ مدعى شــد كه تيمــش بايد 
عملكرد بهترى نســبت به ديدار شب 
گذشته مقابل اندرلخت داشته باشد.  
بايرن با گل هاى لواندوفسكى، كيميچ 

و آلكانتارا موفق شــد 3-0 اندرلخت 10 نفره را شكست دهد و در اولين گام در 
چمپيونزليگ، به پيروزى برســد. با اين حال شكست هفته گذشته آنها مقابل 
هافنهايم، اين پيروزى را تحت تاثير قرار داده بود و تيم در حد و اندازه انتظارات 
نبود. او گفت: بايد در زمين بهتر از اينها باشيم. سرعت و ريتم خوبى نداشتيم. بايد 
شور و انگيزه بيشترى نشان دهيم تا به گل هاى بيشترى برسيم. با تمام احترامى 

كه براى حريف قائلم، پس از اخراج بايد كار را تمام مى كرديم ولى نتوانستيم.

 قطع 
همكارى سجاد مرادى با 

فدراسيون دووميدانى
تســنيم:  مربى دووميدانى كشــورمان به همكارى خود با 

فدراسيون پايان داد.
  سجاد مرادى قهرمان پيشــين دووميدانى آســيا كه از چندى 
قبل به عنوان مربى در كنار چند ورزشكار مطرح كشورمان حضور 
داشــت، تصميم گرفت به همكارى خود با فدراســيون دووميدانى 

پايان بدهد.
وى در جريان رقابت هاى قهرمانى آسيا به عنوان مربى در كنار 
حســين كيهانى حضور داشت و ورزشكارش توانست به مقام 

قهرمانى برسد. كيهانى همچنين در رقابت هاى جهانى 
لنــدن نيز پس از نزديك به ســه دهه توانســت 

ركورد ايران را به نام خود ثبت كند.

درخشش 
هندباليست هاى ايرانى 

در ليگ رومانى
ورزش سه: در جدال بازيكنان ايرانى در ليگ هندبال رومانى، 

ديناموبخارست برنده شد. 
 تيم ديناموبخارست رومانى و چاالراسى رومانى كه 5 تن از ستاره هاى 
هندبال ايران را در اختيار دارند از هفته سوم ناســيونال ليگ رومانى به 

مصاف يكديگر رفتند.
 اهللا كرم و سجاد استكى و سيد عليرضا موســوى و سعيد حيدرى راد 
ايرانى هاى حاضر در ديناموبخارســت و شــاهو نصرتى تنها ايرانى 

عضو تيم چاالراسى مى باشند. تيم ديناموبخارست  با درخشش 
بازيكنان ايرانى خود توانست  بازى را با حساب 29 بر 24 به 

سود خود به پايان ببرد.

 
قاسمى: سعى مى كنم 

به نفع كشتى ايران قدم بردارم
ورزش سه: عضو كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهانى كشتى 
گفت: اميدوارم حضور تاثير گذارى در اين كميسيون داشته باشم.

كميل قاســمى گفت: براى عضويت در اين كميسيون 11 نفر كانديدا 
شــدند كه در پايان و بعد از انجام راى گيرى 7 نفر انتخاب شــدند. براى 
جلب اكثريت آرا، ســوابق كانديدا در رقابت  هاى جهانــى و المپيك در 
2 سال گذشته به اضافه مسائل فنى از اهميت بســزايى برخوردار بود و 
من خوشــحالم كه اين فرصت برايم فراهم شــد و به عضويت كميته 
ورزشــكاران اتحاديه جهانى در آمدم. وى گفت: اميدوارم حضور 

موثرى در اتحاديه جهانى كشــتى داشته باشم و براى تداوم 
حضور كشــتى در المپيك و فراهم كردن شــرايط 

پيشرفت كشتى ايران همه تالشم را در اين 
كميته خواهم كرد.
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ســردار آزمون مهاجم تيم ملى، بعد از پيروزى پرسپوليس 
مقابل االهلى، ستايش مخصوصى را براى دو دوست صميمى 
خود يعنى على عليپور و عليرضا بيرانوند كنار گذاشــت و با 
انتشــار عكس و كاريكاتورى از آن ها در كنار خود، به آن  ها 

خسته نباشيد و تبريك گفته است.

توئيتر باشــگاه بايرن مونيخ در توئيتى به مناسبت 
تولد 28ســالگى توماس مولر بازيكن تاثيرگذار اين 
تيم، با انتشار كليپى از دستاوردهاى زياد او به همراه 

باواريايى ها، به تمجيد از او پرداخت.

بهنام برزاى بازيكن استقالل به مناسبت تولد همزمان خسرو 
حيدرى بازيكن باســابقه آبى پوشان و آرش برهانى بهترين 
گلزن تاريخ اين باشــگاه كه از اين تيم جدا شده، با انتشار 
عكسى از اين دو در كنار يكديگر آن ها را بهترين آدم هاى روى 

زمين لقب داده و تولد آن ها را تبريك گفته است.

عليرضا بيرانوند دروازه بان پرسپوليس بعد از صعود 
تيمش به نيمه نهايى ليگ قهرمانان، خوشحالى خود 
را غيرقابل توصيف ناميد و بــا لقب دادن طرفداران 
پرسپوليس به بهترين طرفداران دنيا، اين پيروزى را 

به آن ها تقديم كرد.

بعد از يك افتضاح ديگر در كريستال پاالس
ركورد خاص «دى بوئر» دراخراج شدن

امين غالم نژاد: فرانك دى بوئر مربى موفق سابق 
 Aآژاكس در ليگ برتر بدتر از رقابت هاى ســرى
ظاهر شــد. تقريبا 12 ماه بعد از اينكه اينتر حكم 
اخراج را به دست او داد، در انگليس هم سرنوشت 
مشــابهى براى مربى هلندى رقم خــورد تا دى 
بوئر ركورد منحصربه فردى در 3 ماه حضور روى 
نيمكت تيم هاى باشگاهى به خود اختصاص دهد. 
پارادوكس قضيه اينجاست كه او در ميالن عملكرد 
بهترى از لندن داشت. 85 روز روى نيمكت اينتر 
دوام آورد و دوران حضورش در كريستال پاالس 
تنها 77 روز به طول انجاميد. بيالنى بسيار ضعيف 
كه مدير باشــگاه را مجبور كرد بدون تعارف عذر 
او را بخواهد  و روى هاجســون را بعد از آبروريزى 
فراموش نشدنى در يورو 2016 همراه با تيم ملى ، 

با قراردادى دو ساله به نيمكت فرا خواند.
 دى بوئر در چهار هفته نخست ليگ برتر اين فصل 
هيچ امتيازى كســب نكرد و تنها يك پيروزى در 
جام اتحاديه مقابل ايپسويچ بدســت آورده بود. 
اما آمار ضعيف تــر تيم او مربوط بــه گلزنى بود. 
شــاگردان دى بوئر در اين چهار هفته نتوانستند 
دروازه حريفان را باز كننــد و همين آمار عجيب 

هم ركوردهاى مرد هلندى را خــاص تر كرد؛ در 
تاريخ ليگ برتر جزيره او نخستين مربى است كه 
بدون كسب امتياز و بدون گل زده توسط تيمش از 
سمت خود اخراج مى شود! اين آمار براى مربى كه 
به داشتن ايده هاى هجومى و تمايل به ارايه بازى 
زيبا شهرت دارد، عجيب به نظر مى رسد. اگرچه 
بعد از دومين ناكامى مطلق دريك تيم باشگاهى 
خارجى، ابهامات در مورد توانايى ها و سبك بازى 

او به اوج رسيده اند. 
ارزيابى ها در مورد فرانك دى بوئر متفاوت هستند. 
توهير رئيس اندونزيايى اينتر اعتماد عجيبى به او 
داشت و در ميالن خيلى ها معتقد بودند كه او روى 
نيمكت تيم اشتباهى نشســته بود. اما به هرحال 
شكى نيست كه در اينتر نتايج بهترى كسب كرد. 
5 پيروزى، 7 شكست و دو تساوى حاصل كار او در 
اين تيم بود. ولى درنهايت اكثريت رختكن اينتر 
خواهان اخراج او شد. شــخصيت مقتدر دى بوئر 
هم نتوانســت مانع از سقوط او شــود و در نهايت 
اراده چند بازيكن در مورد سرنوشــت او تصميم 
گرفت. مى گفتند كه تمرينات او از فشردگى الزم 
برخوردار نبوده و در برقــرارى مكالمه با بازيكنان 

ضعيف عمل مى كرده اســت. يكــى از اتفاقات 
عجيب دوران مربيگرى او اين بود كه كندوگبيا در 
دقيقه 28 بازى اينتر مقابل بولونيا در سپتامبر سال 
گذشته به دستور دى بوئر از زمين بيرون آورده شد. 
توجيه مربى هلندى در مورد چنين تصميمى اين 
بود كه او به حرف هايش گوش نمى دهد.  ستاره 
سابق موناكو هم درزمان پيولى گفت كه دى بوئر 

او را تحقير كرده اســت. بروزويچ هم يكى ديگر از 
بازيكنانى بود كه با دى بوئر مشــكل داشت. او در 
ديدار مقابل يووه به دليل نمايش ضعيف در برابر 
هاپوئل در رقابتهاى اروپايى از تركيب تيم بيرون 
گذاشته شــد. اما همه مى دانســتند كه دى بوئر 
با شخص بروزويچ مشــكل دارد. رابطه اين دو به 
دليل رفتارهاى خارج از زمين بازيكن كروات هرگز 

بهبود نيافت و بروزويچ همواره اصرار داشت كه بى 
دليل از تركيب اينتر بيرون گذاشته شده است. 

دى بوئــر در آژاكس چهار عنــوان قهرمانى ليگ 
و 1 ســوپرجام هلند را كســب كرده بود و همين 
افتخارات، امكان حضور پررنگ تر در فوتبال اروپا 
به عنوان يكى از مربيان مدرن عصر جديد را برايش 
فراهم كرده بود. اما ظاهرا از آن روزها زمان زيادى 
گذشته است. مديربرنامه هايش هفته گذشته در 
حمايت از او ادعاهاى عجيبى كرده بود:« چند سال 
پيش بهترين پيشنهادها از تاتنهام و ليورپول براى 
دى بوئر به ما ارائه شد. دليل آن هم تحول بزرگ 
او در آمســتردام بود. فرانك مى توانست آژاكس 
را همان موقع رها كند ولى به احترام باشــگاه به 
همكارى با آنها ادامه داد. اگرچه فكر مى كنم بايد 

در آن زمان تصميم ديگرى مى گرفتيم.»  
شــايد ترك زودتر آژاكس مى توانســت اقبال 
بيشترى براى او به همراه داشته باشد. بهرحال 
او هم اكنون يك ركورد منفى دراختيار دارد كه 
براى پاك كردن آن از كتــاب ركوردها و افكار 
عمومى به شــانس و تالش زيادى در آينده نياز 

خواهد داشت.



 جامعه/ مریم احمدی شیروان 
با وجــود کاهش 5 درصدی تلفات 
حــوادث رانندگی در پنــج ماهه 
نخست امسال نســبت به سال قبل، اما هنوز به 
طور متوســط روزانه 42.5 نفــر در این حوادث 
کشته می شوند. کشته شده های 300 نفری که 
معادل سقوط هفتگی یک هواپیمای ایرباس در 

پیچ و خم جاده های ایران است.
فکر می کنید مشــکل از کجاســت؟ استاندارد 
نبــودن راه ها یا اتومبیل هایمان؟نقش راننده ها و 
سرنشــین ها چقدر مهم است؟ چرا تعداد تلفات 
حــوادث و تصادفات رانندگی در ایران باالســت 
و چطور می شــود جلوی این حــوادث را گرفت 
و تلفات را به حداقل رســاند؟ مســئوالن به این 

پرسش ها پاسخ می دهند. 

 شهریور؛ ماه پر حادثه 
معاون پلیس راهور کشور به خبرنگار ما می گوید: 
شهریورماه یکی از ماه های پرحادثه در طول سال 
است. در تحقیق و پژوهشی که 5 سال اخیر انجام 
شــده است، تابستان پر حادثه ترین فصل سال و 

شهریور پرحادثه و پُر تلفات ترین ماه سال است.
سردار موسی امیری اضافه می کند: برای کاهش 
این حــوادث طرح های ویــژه ای داریم. تمامی 
همکاران راهور کشور در حال آماده باش هستند.
در روزهای پایانی شــهریور از تمــام امکانات و 
توانمندی های راهور کشــور استفاده می کنیم تا 

بتوانیم با خطر کمتری این ایام را سپری کنیم.
وی دلیل افزایش حــوادث در این ماه را افزایش 
حجم تردد دانسته و توضیح می دهد: بین افزایش 
حجم تردد و افزایش ســوانح، رابطه ای مستقیم 
وجود دارد و بدیهی است که وقتی تردد افزایش 
یابد ســوانح نیز افزایش پیدا می کند. شــرایط 
خاص سفر در آخرین روزهای تعطیالت، گرمای 
هوا، عجله،شتاب،خســتگی و خواب آلودگی نیز 
متغیرهای مزاحمی هستند که کار پلیس راهور را 
سخت تر کرده و بر حجم تصادفات اضافه می کند.

 نقص فنی، مظنون اصلی تصادفات اخیر
معاون پلیس راهور کشــور تاکید می کند: با این 
همه، حادثه تصادف اتوبوس دو روز گذشته و نیز 
اتوبــوس دانش آموزان دختر، ارتباطی به حوادث 
شهریورماه ندارد. این اتوبوس ها بطور طبیعی در 
تمام طول ســال هم در جاده ها تردد دارند. تنها 
مظنون اصلی این اتفاقات دلخراش، بر اســاس 
اظهارات راننده و مسافران نقص فنی است. البته 
هنوز اثبات نشده است اما بر اساس شواهد دلیلی 

جز این نمی تواند وجود داشته باشد.
امیری بیان می کند: در زمینه تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی و عالیم هشــدار دهنده و خط کشی 
نقص فراوانی داریم، راه های کشــور ایمنی الزم 
را ندارند، امــا این موارد به تنهایی دلیِل افزایش 
تصادفات شهریور ماه نیست، چرا که این نقص در 
طول سال هم وجود دارد. تصادف بیشتر می شود، 
چرا که تردد در جاده ها بیشتر است. البته نوروز 
هم حجم سفرها زیاد اســت. اما بخاطر شرایط 
عاطفی و احساسی که در آن ایام بر مردم حاکم 
است، در رانندگی بیشتر مراعات می کنند ولی در 
شهریور ماه، رانندگان کمتر احتیاط می کنند که 

دلیل اصلی این سوانح است.
معاون پلیس راهور کشور با بیان اینکه در 5 ماه 
ابتدای سال، کاهش 5درصدی تلفات و مصدومان 
را داشــته ایم می گوید: تمام تالش پلیس راهور 
کمک به کاهش تلفات جاده ای و ایمن و ســالم 

رسیدن مردم به مقاصدشان است.

  باید فرهنگ سازی کرد
در میان ۱۹0 کشور جهان، با ایستادن در یک پله 
باالتر از سیرالئون در غرب آفریقا رتبه ۱۸۹ را از 
نظر میزان تصادفات رانندگی به خود اختصاص 
داده ایم. میزان تلفات سوانح رانندگی در کشور ما 

25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 

کشور با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای کاهش 
حــوادث جاده ای، به خبرنگار ما می گوید: هزینه 
کردن در این زمینه ســرمایه گذاری اســت. چرا 
که سبب می شود حوادث و تصادف های کمتری 

اتفاق بیفتد.
مرتضی سلیمی اضافه می کند: ایام نوروز در کشور 
کمپین نه به تصادفات را اجرا می کنیم. مردم با 
حضور در کمپین ها با خود عهد می بندند، مقررات 
را بیشتر رعایت کنند. عالوه بر آن در محورهای 
مواصالتی و جاده های کشور پایگاه های جاده ای را 
به عنوان محل استراحت و تجدید قوای رانندگان 
تعریف می کنیم تا از این طریق بتوانیم به کمتر 

شدن حوادث رانندگی کمک کنیم.
وی بیان می کند: در حادثه اخیر تصادف اتوبوس 
دختران دانش آموز، خطای انســانی و خستگی 
راننده ســبب واژگونی اتوبوس شد. نکته مهم تر 
که مربوط به فرهنگ ســازی جامعه می شــود، 
نبســتن کمربند ایمنی توسط آنان بود. چرا که 

طبق همان گزارش اگر آن ها کمربند ایمنی بسته 
بودند، هیچ کدام دچار مشــکل نمی شدند. برای 
این کار نیاز است که از مدارس و خانواده هایمان 
این فرهنگسازی را شــروع کرده و تالش کنیم 

خانواده هایی تاب آور و قانون مدار داشته باشیم.
وی خاطر نشان می کند: یکی از چهار عامل اصلی 
مرگ و میر در کشــور، تصادفات جاده ای است. 
برای کاهش آن نیاز اســت که خودرو استاندارد 
الزم را داشته باشــد. امیدواریم که خودروسازان 

نسبت به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.
ســلیمی نقش خطای انســانی را در تصادفات 
جاده ای از سایر عوامل مهمتر دانسته و می گوید: 
بحث فنی ماشین بر عهده پلیس راهور بوده و بر 
آن نظارت ویژه ای می شود. به استناد شنیده ها و 
تحقیقات قطعاً نقش نیروی انسانی مهمتر است. 
نیاز است فرهنگ رانندگی را ارتقا دهیم. احترام 
گذاشتن به حقوق همدیگر را نشر داده و الزام به 
رعایت سرعت مطمئنه داشته باشیم. عالوه بر آن 

از کمربند ایمنی در هر شرایطی استفاده کنیم.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کشور در پایان خبر می دهد: زمان امداد رسانی به 
آسیب دیدگان حوادث جاده ای در کشور بین ۸.5 
تا ۹ دقیقه اســت که این زمان بستگی به فضای 
وقوع حادثه دارد. بعضی وقت ها با استفاده از بالگرد 
این دقایق کمتر هم می شود. این ۹ دقیقه زمانی 
است که در کشور تعریف شده است و در آمایش 
ســرزمینی پایگاه های امداد و نجــات را هر 30 
کیلومتر در نظر گرفته ایم تا بتوانیم در صورت وقوع 
حادثه، خدمات بهتری به هموطنانمان ارائه دهیم.

 برای ترمیم راه ها پول می خواهیم
در ادامــه ایــن پرســش و پاســخ ها یک عضو 
کمیســیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه در 
حوادث جاده ای ســه عامل مهم اثرگذار اســت 
به خبرنگار ما توضیح می دهد: راه، وسیله نقلیه 
و خطاهای انســانی سه عامل مهمی هستند که 

حوادث جاده ای را ایجاد می کنند. مواردی که اگر 
هر کدام درست عمل نکنند، به همین مشکالتی 
می رسیم که متاسفانه امروز در جاده های کشور 

شاهد هستیم.
دکتر سید حســین افضلی می گوید: راه و جاده، 
بخشــی پیچیده و هزینه بر است. بخشی که به 
دلیل همین هزینه بر بــودن و عدم تامین منابع 
مالی آن، متناسب با نیازش کاری انجام نداده ایم. 
این وضعیت در مورد راه های روستایی، اسفناک تر 
است. راه های بسیاری ســراغ دارم که 35 سال 
پیش توسط جهاد ســازندگی ساخته شده اند و 
پس از آن هیچگونه تعریض یا اصالح مســیری 
انجام نشــده اســت. آن زمان، جاده روستایی با 
حجم خاصی از ترافیک پیش بینی شده بود، اما 
اکنون ترافیکی ســنگین را تحمل می کنند که 

قطعاً مشکل ساز می شود.
وی در ادامــه بیــان می کنــد: در آزادراه هــا و 
بزرگراه های کشور نیز مشکل داریم. به طور نمونه، 
استانی به وسعت و اهمیت فارس، هنوز یک متر 
آزادراه ندارد. تنها کاری که می شود در این زمینه 
انجــام داد، تخصیص پول و اعتبار برای ترمیم و 
اصالح راه هاست.بسیاری از راه ها نیاز به بازتعریف 
دارد. همین راه های مشــکل دار کشور هم نیاز 
اســت با تامین منابع مالی، اصالح مسیر صورت 

گرفته و از لحاظ هندسی راه بازبینی شود.
ایــن نماینده مردم در مجلــس عنوان می کند: 
در این زمینه از ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
غافل بوده ایم.اگر ما بــه گونه ای عمل کنیم که 
ســرمایه گذاری برای بخش خصوصی ســودآور 
باشد، می توانیم از پتانسیل سرمایه گذار داخلی و 
خارجی استفاده کنیم. باید جدی تر به این قضیه 

پرداخته و برنامه ریزی کنیم.

 خودروهای کشور نیاز به بازنگری دارند
افضلی با بیان اینکه باید جان انسان ها را جدی تر 
بگیریم، تاکید می کند: در کشــور ما نباید پس 
از گذشــت 30 ســال، همچنان نیســان بدون 
کوچکترین تغییر تولید و در جاده ها تردد کند. 
یــا نباید خودرویی مانند پرایــد که اصالً ایمنی 
ندارد و بیشــترین آمار تصادفات و تلفات، نقص 
عضو و معلولیت های ناشی از تصادف با این وسیله 
نقلیه است تولید شود. خودروهای کشور نیاز به 

بازنگری دارند.
وی تصریــح می کند: مــن بارها در جلســات 
کمیسیون عنوان کرده ام که دلیل این همه اصرار 
بر استفاده از ماشین های بی کیفیت مانند پراید را 
متوجه نمی شوم. ما باید از پیشرفت های دنیا در 
این راســتا استفاده کنیم. این سخن به این معنا 
نیست که لزوماً از تولیدات آن ها استفاده کنیم، 
بلکه به این معناست که باید تولیدات خود را ارتقا 
بدهیم. عالوه بر آن متقاضی زیادی در کشور برای 
خرید ماشــین آالت داریم. باید از این تقاضا در 

راستای ارتقای سیستم استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه در ادامه به نقش مهم راننده و 
خطاهای ناشی از رانندگی اشاره کرده و می گوید: 
ایــن امر هم نظارتی جــدی می طلبد. برخی از 
راننده هــا بیش از ســاعت اســتاندارد رانندگی 
می کنند. نیاز اســت سالمت راننده کنترل شود. 
خصوصاً در انتخاب و تعیین راننده وسایل نقلیه 

عمومی باید بیشتر مراقب کنیم.
عضو کمیســیون عمران مجلس در پایان بیان 
می کند: در این فضا که جاده ها همین جاده ها و 
ماشین ها هم همین ماشین های کم کیفیت است، 
در کوتاه مدت نیاز به نظارت بیشتری وجود دارد. 
باید پلیس راه کشور تقویت شود. نیروی انسانی 
بیشتری داشته و امکانات و ادوات کنترل بیشتری 
در اختیار داشته باشند. ابزار الکترونیک و هوشمند 
بیشتری در اختیار آن ها گذاشته شود. باید بدانیم 
بهای هر روز تعلل در این کار، از دست رفتن جان 
عده ای از هموطنان در جاده های کشــور است. 
کارشناســی کردن جاده ها و تعیین گلو گاه های 
تصادف اصالً کار دشــواری نیست و باید سریعتر 

برای حل مشکالت اراده ای ایجاد شود.

پاسخ مسئوالن به پرسش قدس

 مقصر حوادث جاده ای بجز راننده کیست؟
 پنجشنبه 23 شهریور 1396 
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جامعه

گران فروشی با حذف برچسب قیمتی!
وزیر پیشــین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای برزخ پایان عمر 
دولت یازدهم و آغاز کار دولت دوازدهم، از فرصت اســتفاده کرده، با شتابی 
عجیب، مصوبه ای را تهیه و ابالغ کرد که از روی کاالهای غذایی و مایحتاج 
مردم برچســب قیمت برداشته و حذف شود و قیمت ها به انصاف، وجدان، 
میزان نیاز تولیدکنندگان به ســود بیشتر، منافع بیشتر دالالن و البته نظر 

مغازه داران و سوپرداران و توزیع کنندگان سپرده شود.
هدف وزیر سابق از این کار عجیب و غیرمترقبه و ضد منافع مردم چیست، 
بماند. ایرانیانی که به خارج ســفر کرده اند دیده اند که در تمام کشورهای 
دنیا برچسب قیمت یک امر جا افتاده است. الصاق برچسب روی کاالهای 
مصرف شدنی ایرانی از جمله گوشــت، لبنیات، ماهی، انواع مرغ، غذاهای 
آماده، کنسرو، کالباس، سوسیس، تخم مرغ و شربت ها این مزیت را دارد که 

امکان ورود کاالهای تاریخ گذشته را منتفی می کند.
کاربران شــبکه های اجتماعی در ماه های اخیر دیده اند که در بســیاری از 
کارخانه های تولید مواد مصرفی، خوراکی، آشامیدنی و شیمیایی محصوالت 
تاریخ گذشته را با حذف برچسب قدیمی و نصب برچسب جدید وارد بازار 

مصرف می کنند.
آقای مجید کیان پور، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی 
بتازگی گفته است با حذف برچسب روی کاالهای غذایی، بستر برای جوالن 
دالالن و گران فروشان در بازار مهیا می شود. او همچنین گفته است: پایداری 
بازار مواد غذایی در گرو ترسیم شناسنامه قانونی برای تمام محصوالت غذایی 

است.
وزیر پیشــین صنعت، معدن و تجارت در لحظات واپسین وزارتش پس از 
دیدار و مذاکراتی با دبیرکل صنایع غذایی این مصوبه را ابالغ و سبب شادی 

عمیق جناب دبیرکل شده است.
دبیرکل صنایع غذایی گفته است، قرار بوده این کار از دو سال پیش انجام 
شود که به تعویق افتاده و اکنون فقط آرد، نان، شیر و ماست قیمت گذاری 

می شود و سایر کاالهای غذایی بدون برچسب عرضه خواهند شد.
من تصور می کنم، وزارت صنعت، معدن و تجارت این تمهید را اندیشــیده 
که با افزایش بهای محصوالت غذایی در مراکز کوچک توزیع مانند سوپرها، 
مغازه ها و بقالی ها به اســتناد فیش فروش به مردم و بهای خودســرانه در 
آن فیش هــا، مالیات بر ارزش افــزوده را افزایش دهد و مالک اخذ مالیات 
غیرعادالنه به افزایش افزوده که از جیب مردم بیرون کشیده می شود، همان 
قیمت مصنوعی و خود ساخته در مراکز توزیع و فروش باشد و آقای نعمت 

زاده به خیال خود کمی به خزانه دولت سودرسانی کند. 
در یک کشوری که یک جنگ، یک سیل، حتی جنگی در کشور همسایه 
موجب افزایش قیمت کاالهای مصرفی مردم می شــود، یا بر اساس کلیپ 
منعکس شــده در فضای مجازی در منطقه ای از کشــور گندم را با خاک 
مخلوط می کنند و برای آرد شدن و مصرف در نانوایی ها با بیل بار کامیون 
می کنند، شرم آور است که برچسب قیمت ها را که همراه با مقدار کاال، تاریخ 
تولید و تاریخ انقضای مصرف است حذف کنند و این گونه مسئولیت جان 

مردم را به قضا و قدر بسپارند.
میزان انصاف تولیدکنندگان را از واقعه ای که در کارخانه چسب هل در تبریز 
روی داد و اعمــال نظرات غیرقانونی و خودکامه مدیر جوان و بی تجربه و 

مغرور کارخانه دریافته اید.
در این کشــور حدود ۱00 ســال اســت، بسیاری از کســبه- به شهادت 
گزارش های اداره بهداری شهرداری در سال های پیش از ۱352 و به گواهی 
گزارش های اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و شیمیایی وزارت بهداری 
و سپس دانشگاه های علوم پزشکی در استان ها -انواع تقلب ها را در عرصه 
مواد خوراکی و غذایی به کار می برده اند. البد فیلم های بازدید گشت تعزیرات 
بهداشــتی را از رســتوران ها، کافه ها و اماکن سیاحتی که گوشت کهنه و 
ناسالم، شاتوت های فاسد و انواع مواد کثیف بیماری زا را در محیطی آلوده و 

پر از سوسک به مشتریان عرضه می داشتند، دیدید.
از سویی آگاهی دارید که مدت هاست مردم از محصوالت کالباس و سوسیس 
که زمانی به کشورهای همسایه صادر می شد، استقبال نمی کنند. برای چه 
برچسب و مشخصات بهداشــتی و آرم سازمان استاندارد باید حذف شود. 
وزیری که باید میز وزارت را ترک کند چه حقی داشته در آخرین لحظات 
حضور، مقامی که 3۸ ســال به آن و امثال آن چســبیده مصوبه ابالغ کند 
که جز نان و آرد و ماســت و شیر، سایر محصوالت صنایع غذایی از الصاق 
برچسب معاف باشــند. شما چکاره اید؟ وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی هستید؟ رئیس سازمان استاندارد هستید؟ رئیس سازمان تعزیرات یا 
رئیس سازمان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و دارویی هستید؟ همین وزیر 
و همراهانش ابتدا گفتند محصوالت تفننی چون شکالت، پفک، چیپس، 

آبنبات چوبی، آدامس، قاقا لی لی را از قیمت گذاری معاف داشته اند.
این مصوبه غیر انســانی باید هر چه زودتر لغو شــود. برچسب قیمت روی 
بیسکویت، مربا، عسل، لبنیات، بسته های گوشت چرخ کرده یا راسته، مرغ، 
ماهی، تاریخ تولید و زمان انقضای مصرف، انواع مواد غذایی با قیمت تعیین 
شــده به مردم آرامش و اطمینان می دهد. کمیسیون تفحص مجلس باید 
روی این مصوبه عجیب تمرکز کند. خنده آور اینجاست که دبیرکل صنایع 
غذایی ایران اظهار امیدواری کرده وزیر جدید هم این ابتکار و ابداع شگفت 
آفرین را که فقط در ایران سابقه دارد که برچسب قیمت و تاریخ مصرف و 
جزییات محصول را حذف کنند تأیید کرده، اما گفته است پلکانی باشد که 
مردم زیاد احساس نکنند. این آقای دبیرکل گفته تمام مواد خوراکی، بدون 
برچسب عرضه خواهد شد، فقط نان و آرد و ماست و شیر مستثنا خواهد بود. 
اما خواهید دید این چهار قلم و در حقیقت دو قلم را هم چندی بعد حذف 

خواهند کرد و مردم را به دست قضا و قدر خواهند سپرد.
یکی از کاستی های بزرگ دولت آقای روحانی این است، ایشان با اینکه به 
شــهادت کتاب زندگینامه خودشان، کودکی و نوجوانی و جوانی سختی را 
طی کرده اند، دســت همکاران خود را در تمام امور باز می گذارند و به هیچ 
وجه حاضر نیستند حقایق ملموس را دریابند. بتازگی دکتر صادق زیبا کالم 
یکی از هواداران سرسخت ایشان گفته است: انسان وقتی سخنان ایشان را 
می شنود احساس می کند دو ایران وجود دارد، ایرانی پر از آسودگی خاطر و 
رفاه و بدون هیچ دغدغه که دکتر روحانی از آن سخن می گوید و ایرانی که 

وجود دارد و ما با مشکالت آن آشنا هستیم و دست و پنجه نرم می کنیم.
دولت به اشــکال گوناگون به مردم فشــار می آورد. مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون به جای باریک رســیده اســت. دولت یک بار از تولیدکننده مالیات 
می گیرد و با مردم به نحوی گدامنشانه و استیصال وار از هر چه که می خرند 

باز هم مالیات بر ارزش افزوده می گیرد!
کجا در ایران از یک ظرف چلوخورش قیمه مالیات بر ارزش افزوده ستانده 

می شد.
مایحتاج حیاتی مردم خودرو، کاالهای لوکس و یخچال و فریزر و تلویزیون 
نیست. صحبت نان و گوشت و لبنیات و مرغ و ماهی و سبزی و حبوبات و 

میوه و پیاز و سیب زمینی است.
راستی چرا دولت از این خواب سنگین بیدار نمی شود و چرا به میان مردم 

نمی روند تا نظر آنان را بپرسند؟
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واگذاری مسئولیت 
پرداخت یارانه ها به کمیته امداد

زندگی زیرزمینی 140 هزار
c بیمار  مبتال به هپاتیت 

4/۵ درصد افراد بین 1۵ تا ۶4 سال 
مصرف کننده مواد مخدر هستند

معوقات سنوات ارفاقی معلمان 
استثنایی بزودی پرداخت می شود

میزان: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: دولت به 
دنبال کاهش جمعیت یارانه بگیران در سراسر کشور است 
و قرار است با واگذاری مسئولیت پرداخت یارانه ها به امداد، 

یارانه تنها به افراد نیازمند پرداخت شود.
ســید پرویز فتاح گفت: با مصوبه مجلس میزان مستمری 
مددجویان تحت پوشــش نهاد های حمایتی سه برابر شده 
اســت. فتاح با انتقاد از پرداخت یارانه به تمام اقشار تصریح 
کرد: یک اشتباه از سوی مسئوالن درخصوص پرداخت یارانه 
صورت گرفت و باید بپذیریم که این تصمیم اشــتباه بوده 
است. وی با بیان اینکه نباید تأکید داشته باشیم که »حرف 
مرد یکی اســت« اظهار کرد: زمانــی که در زمینه پرداخت 
یارانه ها به تمام اقشار اشتباه صورت گرفته، باید این اشتباه 
را بپذیریم. وی خاطرنشان کرد: ٦ درصد از جمعیت کشور 
تحت پوشش کمیته امداد هستند و باید برای کاهش این 
آمار برنامه ریزی شــود. فتاح تصریــح کرد: در حال حاضر 
۱٧5 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هســتند که به طور متوسط ماهیانه به هر یتیم ۱40 هزار 

تومان از سوی خیرین پرداخت می شود.

ایلنا: معــاون اداره کنترل بیماری هــای غیرواگیر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ۱50 تا ۱٦0 هــزار بیمار مبتال به 
هپاتیت c داریــم که حدود 20 هزار نفــر از آنان تاکنون 
شناســایی شــده اند، گفت: عده  زیادی از این بیماران در 

پاتوق ها هستند یا زندگی زیرزمینی دارند.
محمود نبوی ادامه داد: خوشــبختانه مــا برخالف مصر و 
پاکستان آمار مبتالیانمان به هپاتیت c خیلی باال نیست و 
حدود 2 دهم درصد جامعه آلوده هستند که همان گروه های 
پرخطر را شامل می شود. وی گفت: شماری از مبتالیان به 
هپاتیت c در زندان ها هســتند که درمان آن ها با داروهای 
جدید شروع شده  اســت، اما عده ای در پاتوق ها هستند یا 
زندگی زیرزمینی دارند که به دنبال آن ها هستیم تا بتوانیم 
درمان آن ها را نیز شروع کنیم. متأسفانه دسترسی به آن ها 
گاهی اوقات سخت است و از آنجا که به دنبال اعتیاد هستند 
به سالمتی خود اهمیتی نمی دهند.نبوی درخصوص هپاتیت 
 B نیز گفت: در حال حاضر جمعیت آماری ما در هپاتیت B
زیر ۱/5 درصد رسیده است و امیدواریم طی ۱2 سال آینده 

این آمار را به زیر 0/5 درصد برسانیم.

فارس: رئیس سازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه 4/5 
درصد از افراد بین ۱5 تا ٦4 ســال مصرف کننده مواد مخدر 
هســتند، گفت: متأسفانه هم اکنون شاهد رشد مصرف مواد 
صنعتی و روانگردان هستیم. انوشیروان محسنی بندپی افزود: 
در یک نظرســنجی صورت گرفته بیــش از ۹0 درصد مردم 
بزرگ ترین معضل آسیب های اجتماعی را اعتیاد عنوان کردند، 
ضمن اینکه فقر و اعتیاد منجر به هم افزایی زیادی در افزایش 
آسیب های اجتماعی شده است. وی گفت: در بین افراد بین 
۱5 تا 30 ســال به ازای هــر ٦/٦ مرد، یک زن مصرف کننده 
مواد مخدر اســت، ضمن اینکه در افراد بین 30 تا 44 سال 
بــه ازای هر ۱5/٧ مرد، یک زن و در ســنین بین 45 تا ٦4 
سال به ازای هر ۱٦/٦ مرد، یک زن مصرف کننده مواد هستند 
که این هشدار جدی برای همه ماست. محسنی بندپی افزود: 
کمپ های ترک اعتیاد نســبت به درمان های اجتماع محور 
 TC اثرگذاری کمتری دارد و متأسفانه حدود ۱0 سال مراکز
را فراموش کرده بودیم. وی اظهار داشت: هیچ اطمینانی وجود 
ندارد که ۹5/5 درصد افراد سالم و عاری از مواد مخدر تا پایان 

عمر بری از این آسیب باشند.

فارس: رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
گفت: ســنوات ارفاقی مربوط به سال های ۱3۸۸ تا ۱3۹۱ 
معلمان اســتثنایی کــه باقی مانده بود، بــزودی پرداخت 
می شود. مجید قدمی گفت: برای آن دسته از معلمانی که 
مشکالتی در سال های ۱3۸۸ تا ۱3۹۱ در خصوص سنوات 
ارفاقی داشتند، از دیوان عدالت اداری حکم گرفتیم و اآلن 

در نظر داریم تا احکام آن ها را صادر کنیم.
قدمــی افزود: همکارانی که در ســال های ۱3۸۸ تا ۱3۹۱ 
سنوات ارفاقی به آن ها تعلق نگرفته بود، این مبلغ به آن ها 
پرداخت می شود؛ مابقی سنوات ارفاقی دیگر سال ها پرداخت 
شده است. وی ادامه داد: مجوز قانونی این موضوع دریافت 
شده است و فقط در انتظار تأمین اعتبار آن هستیم که در 

مجموع 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش کودکان اســتثنایی در 
خصوص زمان پرداخت این سنوات ارفاقی باقی مانده، گفت: 
دولت باید این اعتبار را تأمین کند و با توجه به اینکه جزیی 
از حق و حقوق معلمان اســت، امسال این کار جلو خواهد 

رفت و بزودی این مبلغ پرداخت می شود.

*خسرو معتضد

نگاهی آماری به وضعیت حمل و نقل و حوادث جاده ای کشور
  وضعیت ناوگان حمل و نقل:

-5۱ هزار اتوبوس در کشور وجود دارد که حدود ۱۸ هزار مورد در حوزه راه فعالند و بقیه در داخل شهر و روستا تردد می کنند و تعدادی از 
این اتوبوس ها فرسوده اند.

-در چند سال آینده تعداد خودرو ها به حدود 30 تا 40 میلیون خودرو می رسد.
 آمار جانباختگان ناشی از تصادفات در داخل و خارج شهر ها:

-در سال ۸4 بیش از 2٧ هزار و ٧00 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند. این رقم در پایان سال ۹5 به ۱٦ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
-شمار خودروها در سال ۸4 ، ٧ میلیون و ٦00 هزار دستگاه بوده است که در پایان سال ۹5 به ۱۹ و نیم میلیون دستگاه رسیده است. 

- ۱۱ نفر در سال ۹2 در داخل شهر ها و ۱۹٦ نفر در خارج از شهرها، در سال ۹3، شش نفر در درون شهر ها و ۱0۱ نفر در برون شهرها، در 
سال ۹4 هفت نفر در درون شهر ها و ۱٧۹ نفر در برون شهر ها و در سال ۹5، ۹ نفر در درون شهر ها و ۱٦3 نفر در برون شهر ها جان باختند. 
-در چهارماهه ابتدایی امسال نیز شاهد مرگ دو نفر در درون شهر ها و 42 نفر در بیرون شهر ها بودیم. در مجموع از سال ۹2 تا چهار ماه 

ابتدایی امسال ٧۱۸ نفر در تصادفات اتوبوس ها جان باختند.
- در 4 ماه ابتدایی امسال مجموع فوت شدگان تصادفات رانندگی شامل سواری، وانت و... 5 هزار و 3٧۱ نفر بوده است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 52 نفر کاهش داشته است.
 نحوه نظارت بر جاده ها

 - تا پایان سال آینده ۱۸00 دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده ها نصب می شود. این دوربین ها به 34 هزار کیلومتر از جاده اختصاص می یابد 
این درحالی است که 2۱٧ هزار کیلومتر جاده برون شهری و 450 هزار کیلومتر جاده هم در درون شهر ها داریم.

- آموزش رانندگان بخش حمل و نقل عمومی در برخی از کشــور ها بسیار ویژه است.بگونه ای که نمرات منفی برای رانندگان حمل و نقل 
عمومی در مقایسه با رانندگان خودرو های شخصی بیشتر است و در برخی کشور ها اگر راننده ای موجب قتل شود شش ماه زندانی می شود 

و تا 20 هزار دالر هم جریمه می شوند.
- در ایران کسانی که از مواد افیونی و الکلی استفاده می کنند تا ٦ ماه حق رانندگی ندارند و به مراجع قضایی هم معرفی می شوند.

- در کشور های دیگر که مصرف مواد الکلی منعی ندارد اگر راننده در صندلی جلو همراه داشته باشد حتماً با او برخورد می شود.
 مقایسه تلفات رانندگی ایران با آسیا و دیگر نقاط جهان 

در آسیا به ازای ۱0 هزار وسیله نقلیه در سال ۱0 نفر کشته می شوند که این عدد در کشور ما در سال ۸4 معادل 32 نفر بود و در پایان سال 
۹5 به 5 نفر کاهش یافت. درحالیکه میانگین جهانی ٧/٧ نفر است و در آمریکا ٧/2 نفر است.

 علت تصادفات 1۸ روز ابتدایی شهریور امسال:
عمده تصادفات جاده های برون شهری ناشی از سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ، بی توجهی به جلو، خستگی و خواب آلودگی و عدم رعایت 

حق تقدم بوده است.
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