
عوارض مصرف بى رويه دارو

مونا فالح/ تكنســين دارويى: با وجود آنكه بارها 
توصيه شده است قبل از مصرف هر دارو به نام دارو و 
مطالب توصيه شده روى بسته بندى آن و بروشور داخل 
جعبه توجه كنيد و پزشــك يا داروســاز را از موارد و 
بيمارى هاى خاص خود يا مصرف داروهاى ديگر، براى 
جلوگيــرى از تداخالت دارويى و جلوگيرى از كاهش 
اثرات مثبت درمانى آن آگاه كنيد، اما در بسيارى اوقات 

نسبت به اين موارد بى توجه هستيم. 
ما عادت كرده ايم تا ســرمان درد گرفت، برويم ســر 
بسته داروها، يك مسكن يا هر داروى ديگرى را براى 
خودمــان تجويز كنيم تا حالمان خوب شــود! حتى 
نمى دانيم اين دارو چه عوارضى دارد، براى چه تجويز 
مى شود، كاركردش چگونه است و در چه شرايطى بايد 

مصرف شود.
به همين داليل، مصرف داروهاى شيميايى در سال هاى 
اخير رشد چشمگيرى داشته و بشر تالش مى كند به 
دليل كمبود وقت، سريع ترين شيوه درمان دردهايش 
را به دســت آورد، غافل از اينكه ممكن است نداشتن 
شناخت درست نسبت به داروها و شيوه مصرف آن ها، 
موجب از بين رفتن سالمتى بدن و تنها آرام شدن درد 
مختصرى باشد كه فكر مى كرديم برايمان مضر است. 

راه مؤثر براى درمان بيمارى ها، اســتفاده از شــيوه و 
تركيب داروهايى است كه توسط پزشك تجويز شده 
است. به شكل مطلق نمى توان درباره هر دارويى نظر 
داد. ممكن است بدن هر بيمارى با توجه به شرايطى كه 
دارد، نسبت به داروهاى متفاوت، واكنش هاى مختلفى 
از خود نشان دهد و مقاومت هاى متنوعى داشته باشد.  
به عنوان مثال بتازگى كه مصــرف بى رويه داروهاى 
مكمل وزن و اشتها شايع شده، شاهد هستيم كه روزانه 
تعداد زيادى از مردم به دام داروهاى تقلبى مى افتند 
كه هيچ تأييديه اى از نهاد و ارگان مســئولى ندارند و 
متأسفانه در برخى داروخانه ها نيز به فروش مى رسند. 
بهترين راهنماى شما براى خريد داروى مكمل، پزشك 
است. پزشك با اســتفاده از نتايج آزمايش هاى شما 
مى تواند بهترين داروى مكمل را به شما معرفى كند. 
مشورت با پزشك موجب مى شود شما دقيقاً عناصرى 
را دريافت كنيد كه بدنتان به آن ها نياز دارد، نه آنچه 

خيال مى كنيد براى شما مناسب است.

درنـگــ
چارسوى علم زندگى سالم

ايسنا: يك سيارك به اندازه يك خانه امروز پنجشنبه از نزديكى زمين عبور 
مى كند. منجمان با استفاده از تلسكوپ VLT واقع در شيلى روند حركت اين 
سيارك را دنبال و اعالم كرده اند كه اين سيارك كه «TC4 2012» نام دارد 
ساعت 9و 12 دقيقه صبح به وقت تهران از كنار زمين مى گذرد. اين سيارك از 

سال 2012 از رصد خارج شده بود و به تازگى دوباره رصد شده است.
با نزديكى اين سيارك به زمين سازمان فضايى آمريكا (ناسا) مى تواند سامانه 
دفاع ســياركى خود را مورد ارزيابى قرار دهد و اطالعات بيشترى از وضعيت 
حركتى آن ها به دســت آورد. دكتر - مايكل كلى- يكى از محققان عضو تيم 
رصدى اين ســيارك گفت: با عبور اين ســيارك از نزديكى زمين ما وارد يك 

اليه اى از تحقيقات مى شويم و مى توانيم شبكه سراسرى رصد و پيگيرى سيارك ها را به طور كامل آزمايش كنيم و بتوانيم براى 
شناسايى يك سيارك كه احتماالً به زمين برخورد خواهد كرد، شانس بيشترى داشته باشيم. 

عبور سيارك سرگردان از كنار زمين  

ايرنا: رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت: در سال هاى 
اخير با كاهش ميزان مرگ و ميرهاى بيمارى هاى واگير، سن اميد به زندگى در 

كشور به 76 سال افزايش يافته است.
دكتر على اكبرى ســارى در همايش كنترل بيمارى هاى واگير، افزود: اين در 
حالى است كه متأسفانه بيمارى هاى نوپديد و بازپديد در كشور بروز كرده كه 

مقابله با اين قبيل بيمارى ها نيز در اولويت طرح تحول نظام سالمت است.
وى به افزايش بيمارى هاى قلبى، تنفسى و انواع سرطان ها اشاره كرد و خواستار 
فرهنگ سازى براى آگاهى مردم از نحوه تغذيه و اهميت ورزش هاى همگانى 
شد. به گفته او، پس از پيروزى انقالب اسالمى اقدام هاى شايسته اى در حوزه 

بهداشت و درمان صورت پذيرفته به طورى كه هم اكنون بيمارى فلج اطفال در كشور ريشه كن شده و بيمارى هاى ديگرى همچون 
ماالريا و كاالزار احشايى و جلدى و بيمارى هاى انگلى تا حد قابل قبول كنترل شده است.

سن اميد به زندگى در ايران به 76 سال رسيد 

وزير   زندگــى/ آرش خليل خانه   
ارتباطات و فنــاورى اطالعات مى گويد، 
بــه صورت آشــكار و شــفاف و فراتر از 
مكاتبات رسمى و ادارى، با مدير تلگرام درباره فعاليت 
كانال هاى ضدانقالب كه عليه كشور و مسئوالن اقدام 
به دروغ پردازى و شايعه پراكنى مى كنند صحبت كرده و 

گفته ايم ادامه اين روند را نمى پذيريم.
جوالن كانال هاى ضدانقالب و وابسته به سرويس هاى 
اطالعاتى بيگانه كه در ما ه هاى اخير با انتشار شايعات، 
خبرسازى و جعل خبر و اتهام پراكنى عليه مسئوالن 
و ســران كشور سعى در تشــويش اذهان عمومى و 
فضا ســازى براى سلب اعتماد عمومى به مسئوالن و 
مديران كشور دارند و ادامه تقريباً بدون محدوديت و 
مشكل فعاليت اين كانال ها در فضاى مجازى با وجود 
تذكرات متعدد مقام هاى قضايى و حتى صدور احكام 
قضايى در مورد فيلتر شــدن آن ها به عالمت سؤال 

بزرگى بدل شده است.
اينكه چرا دســتگاه هاى مسئول از جمله شوراى عالى 
فضاى مجازى و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات در 
اين زمينه اقدام نمى كنند؟ آيا امكان و ابزار الزم را براى 
جلوگيرى از فعاليت اين كانال ها ندارند يا اينكه به دليل 
ديگرى اين اتفاق نمى افتد، سؤال هايى است كه تاكنون 

بى پاسخ مانده اند.

 آمد و شد آزادانه «آمدنيوز» ها
چهارم مردادماه بود كه عبدالصمد خرم آبادى- معاون 
دادستان كل كشــور- بصراحت گفت، كانال گروهك 
تروريســتى «منافقين» و «آمدنيــوز» دو نمونه بارز از 
كانال هاى تلگرامى هستند كه مجرمانه بودن آن ها براى 
همه محرز و دســتور قضايى براى مسدودسازى آن ها 

صادر شده، اما مسدود نشده اند. 
اين ســخنان معاون دادســتان در واكنش به سخنان 
محمود واعظى وزير ســابق ارتباطات مبنى بر اين بود 
كه همه دستورهاى قضايى مربوط به كانال هاى مجرمانه 

تلگرامى و مصوبات كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در 
فضاى مجازى از سوى اين وزارتخانه اجرا شده است.

 تكليف تلگرام را چه كسى روشن مى كند؟
هفته جارى اما منتظرى- دادســتان كل كشــور- در 
واكنش به شايعه سازى ها و فضا سازى كانال ضد انقالب 
«آمدنيوز» گفت: اين كانال براى فعاليت هاى ضدانقالبى 
خود از بستر تلگرام استفاده مى كند و به زودى تكليف 

تلگرام را روشن مى كنيم.
به نظر مى رســد، قوه قضائيه بــا ادامه روند فعاليت 
ايــن كانال هاى حاشيه ســاز و به نتيجه نرســيدن 
درخواســت ها براى پااليش فضاى مجــازى، بويژه 
نــرم افزار پيام رســان تلگرام حــاال در صدد ايجاد 
محدوديــت براى كل اين پيام رســان اســت، مگر 
اينكه اتفاق جديدى در اين حوزه رخ دهد. محسنى 
اژه اى- معاون اول و سخنگوى قوه قضائيه- هم روز 
يكشــنبه گفت، مديران تلگرام به عنوان مســئول 
ابزارى كه جرايم و تخلفات گسترده اى در بستر آن 

رخ مى دهد، مى توانند مورد پيگرد قرار گيرند.

 موافق بستن تلگرام نيستيم
در همين زمينه وزير ارتباطات و فناورى ارتباطات 
در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره سرنوشــت اين 
ماجرا و مطالبات مراجــع قضايى درباره جلوگيرى 
از انتشــار محتواى مجرمانه در اين بستر ارتباطى، 
اظهار داشــت: نه ما و نه دادســتانى موافق بستن 
تلگرام نيســتيم و دادســتان محترم كل كشور هم 
اعالم كردند، مخالف مصاديق مجرمانه و مشكل دار 
در فضاى مجــازى هســتند و نمى خواهيم امكان 

استفاده مردم از اين پيام رسان مسدود شود.
محمدجواد آذرى جهرمــى افزود: وزارت ارتباطات هم 
در حوزه مقابله با فســاد در تلگرام، چه فساد اخالقى و 
چه مسائل ضد دين حساسيت داشته و آن را با تأكيد 
پيگيرى كرده است. نتايجش را هم به صورت مرتب به 
مراجع قضايى اعالم كرده ايم و اين گونه نيســت كه ما 
نسبت به مطالبات مراجع قضايى بى تفاوت بوده باشيم. 

 مشكل ما كانال هاى ضدانقالب است
وزير ارتباطات و فنــاورى اطالعات تصريح كرد: اما 
اگر بخواهيم واقعيت مسئله را نگاه كنيم الزم است 
به داليل موضوع بپردازيم و اينكه چرا اين مســائل 
رخ مى دهــد. من بارها گفتــه ام فضاى مجازى يك 
پلتفرم است كه ســرعت ارتباطات و انتشار اخبار و 
اطالعات را زياد مى كند. هم ســرعت امور خوب را 
زياد مى كند و هم ســرعت امور منفى را. ولى اينكه 
ســرعت امور منفى در كنار مسائل خوب و مفيد در 
اين بستر زياد مى شــود، نبايد سبب شود با كليت 

اين ابزار (تلگرام) برخورد كرد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه « به نظر مى رسد 
مشــكل در اين حوزه فقط محتــواى ضداخالقى و 
ضددينى نيســت و جوالن كانال هايى كه با اهداف 
خاص و به نام محتواى سياســى و با اتهام پراكنى، 
جعل اخبار و شايعه سازى اذهان عمومى را مشوش 
كرده و اعتماد عمومى را مخدوش مى كنند، هزينه 
زيادى براى نظام به وجــود مى آورند» گفت: اين ها 
كانال هاى سياسى نيســتند. كانال هاى ضد انقالب 
هســتند كه لزوماً هم فضايشــان سياســى نيست. 
موضع ما هم در رابطه با اين مسئله و كانال هايى از 

اين دست مشخص است. 

 مديران تلگرام چه مى گويند؟
آذرى جهرمى تصريح كرد: با مديران تلگرام به صورت 
آشكار و شفاف صحبت كرديم و اعالم نظر را به صورت 
مكاتبات ادارى معمول هم پيش نبرديم. اعالم كرديم 
از جريــان آزاد اطالعات حمايــت مى كنيم و دولت 
همواره اين كار را كرده است. ضريب دسترسى مردم به 
اطالعات در دولت يازدهم مشخص است كه چه ميزان 
بوده، اما همزمان ما دروغ پردازى و پخش شــايعات را 

هيچ گاه نمى پذيريم.
وى افــزود: در مورد اين مســئله از مديران تلگرام 
آشــكارا خواســتيم كه فكرى بكنند. مدير تلگرام 
به صورت خاص و ساير شــبكه هاى اجتماعى بايد 

چنين رويكردى داشته باشند.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: مدير تلگرام هم 
شفاف پاسخ داده اســت كه ما هم موافق اين موضوع 
نيستيم و قوانين ما هم اين مسئله را محكوم مى كند، اما 
روال اعالمى ما اين بوده كه بر اساس گزارش كاربرانمان 

اين مسائل را پيگيرى مى كنيم.

 انتظار وزير ارتباطات از مديران تلگرام
آذرى جهرمى اظهار داشــت: انتظار داريم تلگرام اين 
شيوه را پياده سازى كند و انعكاس درخواست مردم براى 
برخورد با اين گونه شبكه ها و كانال ها را در اين ارتباط 
ببينيم. مردم در شبكه هاى اجتماعى حضور دارند و در 
مكاتبات و تماس هايــى كه با دفتر ما دارند پيگير اين 
مسئله هستند كه فعاليت اين گونه كانال ها متوقف شود. 
وى با اشاره به اينكه تنها بحث «آمدنيوز» مطرح نيست، 
خاطرنشان كرد: بســيارى از كانال ها هستند كه عليه 
دولت، رئيس جمهور و مقامات ديگر كشــور مواضعى 
دارند كه واقعاً مشمئز كننده است. برخى از اين كانال ها 
نيز خودشــان را جزو جريان هاى داخل نظام مى دانند. 
اين فضا مطلوب نيست و بايد با آن ها هم برخورد شود. 
نبايــد فضاى مجازى موجب از بين رفتن امنيت روانى 

جامعه شود.

وزير ارتباطات در گفت و گو با قدس تشريح كرد

جزئيات مكاتبه دولت با مدير تلگرام

وزير ارتباطات در گفت و گو با قدس تشريح كرد

جزئيات مكاتبه دولت 
با مدير تلگرام

3000737274
سامانـه پيامكى 
صفحه زنـدگى

انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و 
ايد  ه هاى خود   را از طريق  

اين پيامك  به صفحه 
زندگى ارسال فرماييد  .
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آيا حافظ شاعرى سياسى است؟

قلم مهربان شعر دركار سياست
ايران در رده بندى 33 فيفا

گروه مرگ براى تيم ملى كدام گروه مىشود؟

نكـــــته
 انتظــار داريم تلگرام شــيوه مورد 
و  كنــد  پياده ســازى  را  ادعايــش 
انعــكاس درخواســت مــردم براى 
برخــورد بــا ايــن گونه شــبكه ها و 
كانال ها را در اين  پيام رسان ببينيم. 
مردم در تماس هايى كه با ما دارند 
پيگير اين مســئله  اند  كه فعاليت 

اين گونه كانال ها متوقف شود

2 مهر 1396
پنجشنبه   0

 21 محرم 1439

 اكتبر 2017  سال سى ام  
 12 

ماره 8520 
ش

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 



پنجشنبه   20   مهر  1396
 21  محرم 1439 12  اکتبر2017  سال سی ام  شماره 8520 

ســیدعلی  ایبنــا: 
موســوی گرمارودی، 
شــاعر، از وضعیــت 
تأسفبار آرامگاه استاد 
فیروزکوهی  امیــری 
گالیه کــرد و گفت: 
ایشان در ایوان شرقی 
امامزاده طاهر در شــهر ری به خاک ســپرده شد. 
ولی متأسفانه بعداً وقتی قسمت بیرون ایوان شرقی 
امامزاده طاهر را خــراب کردند و جزو حرم مطهر 
امامزاده شد، دیگر آن صورت آرامگاه از حالت اصلی 
خارج شد و فقط یک اسم کوچک روی یکی از آن 
سنگ های مرمر حک شد که تمام آن رواق را با آن 
سنگ پوشانده اند. قبالً سنگ کامل بود و نام و تاریخ 
وفات و... کامالً نوشته شده بود، اما بعدها همه این ها 
برداشته شد. در حال حاضر فقط یک اسم کوچک و 

خیلی ریز روی آن نوشته شده است.

انتقاد از وضعیت آرامگاه شاعر 
مهــر: دکتـــــــر 
میرجالل الدین کزاری 
نمونــه ای  بیــان  در 
از فال زنــی خــود به 
دیــوان حافظ گفت: 
در ســالیانی که ایران 
در جنگ بود و جنگ 
بــه تهران راه کشــیده بود و شــب ها بمب بر این 
شــهر می افکندند، همسایگان ما همگی به شهرها 
و روســتاهای گوناگون رفته بودند. یادم می آید در 
آستانه نوروز بود و خانواده من بیمناک بودند که چه 
کنیم؟ من از خواجه پرسیدم که بمانیم یا برویم؟ و 
این شعر آمد: »خالی مباد کاخ جاللش زِ سروران/ 
بر ســاقیان سروقد گلعذار هم« و شما می دانید نام 
من »جالل« است! ما پاسخ خواجه را پاس داشتیم 
و کمترین گزندی هم به کاخ »جالل« و کاخ نشینان 

آن نرسید. 

گزندی به کاخ »جالل« نیامد 
تســنیم: یک عضو 
آموزش  کمیســیون 
شــورای  مجلــس 
وزارت  اداره  اسالمی، 
علوم از ابتدای آغاز به 
کار دولت با سرپرست 
را خالف قانون دانست. 
محمود صادقی با انتقاد از تأخیر رئیس جمهور برای 
معرفی نکــردن گزینه پیشــنهادی وزارت علوم به 
مجلس، گفت:  بهتر اســت آقــای روحانی گزینه 
پیشنهادی وزارت علوم را هرچه سریع  تر به مجلس 
معرفی کند. نماینده تهران در مجلس یکی از تبعات 
تأخیر در معرفی گزینه پیشــنهادی وزارت علوم از 
سوی دولت به مجلس را نداشتن برنامه مناسب در 
بودجه سال 97 دانست و گفت: متأسفانه در 4 سال 
گذشته هم در وزارت علوم وضع باثباتی نداشتیم که 

لطمه بسیار زیادی به دانشگاه ها وارد کرد. 

تخلف دولت از قانون 
ایرنا: سرپرست وزارت 
علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری بــا اشــاره 
بــه تــالش دولــت 
دوازدهــم برای ایجاد 
امیدبخــش  فضــای 
گفت:  دانشگاه ها،  در 
امــروز در وزارت علوم عنوانی به نام »دانشــجوی 
ستاره دار« وجود ندارد. سید ضیا هاشمی با تأکید بر 
ضروت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تشکل های 
دانشــجویی، اظهار کرد: به دنبال حمایت قانونمند 
از تشــکل های دانشــجویی سیاســی و فرهنگی، 
انجمن های علمی و نشریه های دانشجویی هستیم. 

وی با بیان اینکه تشــکل های دانشجویی به بلوغ 
فکری مناسبی رسیده اند، اضافه کرد: فعالیت های 
هدفمند دانشجویی سبب پویایی و ایجاد نشاط در 

فضای دانشگاهی می شوند. 

دانشجوی ستاره دار نداریم 

کوتاه و خواندنی

تسنیم: بخشنامه شــیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت هزینه از دانشجویان 
تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از سوی رئیس دانشگاه آزاد ابالغ شد. فرهاد 
رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، بخشنامه شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت 
هزینه از دانشجویان تحت پوشــش سازمان بهزیستی کشور را به رؤسای واحدها، 
مراکز آموزشی و سازمان »سما«ی دانشــگاه آزاد اسالمی ابالغ کرد. بر اساس این 
بخشنامه که در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان 
بهزیستی کشور و به منظور تحقق اصل عدالت محوری و ایجاد فرصت های برابر جهت 
رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی همه دانشجویان بویژه دانشجویان تحت پوشش 
سازمان بهزیستی صادر شــد، کلیه دانشجویان تحت پوشش این سازمان در تمام 
مقاطع تحصیلی از 20 درصد تخفیف شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 
برخوردار خواهند شد. بر اساس این بخشنامه، به منظور تسهیل در خدمت رسانی به 
این دسته از دانشجویان، شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه دانشجویان 

تحت پوشش سازمان بهزیستی ابالغ شده است. 

دانشگاه

تخفیف برای دانشجویان 
تحت پوشش بهزیستی 

 مهر: مهمانی افتتاحیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت با سخنرانی رئیس جمهور فرانسه 
به عنوان مهمان ویژه این رویداد، و صدراعظم آلمان برگزار شد. 

این مراسم  از حیث افتتاحیه خود نیز جالب توجه بود. افتتاحیه مجری نداشت. 
میهمانان به ترتیب و بر اساس اطالعی که به آن ها داده شده بود، در جایگاهی که 
به آن ها اختصاص یافته بود، سخنرانی می کردند. هاینریش روته مولر، رئیس اتحادیه 
ناشران آلمان، شاید تنها سخنرانی بود که فضای افتتاحیه نمایشگاه را کمی سیاسی 
کرد، آن هم زمانی که در سخنرانی خود به سیاست های ترکیه درباره اتحادیه اروپا 
پرداخت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این مراسم گفت: بدون فرهنگ 
چیزی از اروپا باقی نخواهد ماند و به همین خاطر باید بر مســئله زبان و کتاب و 
زبان آموزی توجه ویژه ای داشت. صدراعظم آلمان نیز در سخنانی نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت را نمایشی از حضور تمام جهان در یک شهر عنوان کرد. مرکل گفت: 
نگاه آلمان به کتاب صرفاً اقتصادی نیســت بلکه نخستین اولویت در این مسئله 

فرهنگ و ضرورت توجه به آن است. 

کتاب

شصت و نهمین نمایشگاه 
فرانکفورت افتتاح  شد 

چشم به راهی

داد از غم تنهایی

شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ای پادشه خوبان! داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازآیی
دایم گل این بستان شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی کردم

گفتا: غلطی، بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند
این است حریف ای دل! تا باد نپیمایی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

یا رب! به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی
ساقی! چمن گل را بی روی تو رنگی نیست

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توأم درمان در بستر ناکامی

وی یاد توأم مونس در گوشه تنهایی
در دایره قسمت، ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
زین دایره مینا خونین جگرم، ِمی ده

تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
حافظ! شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی!
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 فرهنــگ/ لیال کردبچــه   در تاریخ ادب فرهنگ
فارسی، شــعر سیاســی و اجتماعی تا پیش از 
انقــالب مشــروطه، بروز جدی و چشــمگیری 
نداشته و آنچه بوده، اغلب به تمایالتی انتقادی که 
می توانستند تأویل به انتقاد از جلوه های گوناگون 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، مردمی و... 
شود نزدیک تر بوده تا انتقاد سیاسی صریح. حتی 
در این میان، اشــعاری را که به زعم پژوهشگران 
بسیار، اشعاری کامالً سیاسی اند، بازهم می توان 
تأویل به سویه های معنایِی غیرسیاسی کرد. اّما 
باید پذیرفت تاریخ ادبیات فارســی، سرشــار از 
متونی اســت که هریک به نوعی بسترساز ایجاد 
یــک انقالب ادبــی عظیم بوده انــد و می توانند 
به عنوان پشــتوانه ای قوی در تغییر ذائقه ادبیات 

در دوره های بعد تلقی شوند.
فردوسی در جای جای اثر عظیم شاهنامه، قدرت 
حاکم را به باد انتقاد می گیرد، سنایی پادشاهان 
شهوت پرســت و عالمان درباری را به کّرات مورد 
حمله قرار می دهد و خاقانی، ناصرخسرو، نظامی، 
عبیدزاکانی و... نیز هریک نسبت به اوضاع زمانه 
خویش و جو حاکم بر جامعه، احساس تعهد کرده 
و دربرابر بی عدالتی و فساد موجود واکنش  نشان 
می دهند. اّمــا در این میان حافظ اســت که با 
زبان پــر رمز و راز و ایهام های لطیف خود، آنچه 
می گوید مثل سائر می شود و این امکان را می یابد 
کــه عالوه بر نقد رفتار حاکمــان، صوفی نمایان، 
زاهدان دروغین، محتسب و...، به مناسبات دیگر و 
حوادث دیگر نیز بتواند تعمیم یابد و زبانزد خاص 

و عام شود.

 معلم آزادی و آزادگی
شعر حافظ، سرشار از اشارات تاریخی به اوضاع و 
احوال زمانه اوست و همین اشارات، می تواند او را 
سیاسی ترین غزلسرای زبان فارسی معرفی کند، 
ازسویی اّما تناقضات دیگری که حاکی از برخی 
مســالمت جویی ها و برخی مالیمت های قلمی 
اوســت، درکنار توان تأویل پذیری باالی اشعار 
او، این پرســش را ایجــاد می کند که آیا حافظ 

به راستی شاعری سیاسی است؟ 

پرسشــی که پاســخ دادن به آن، مجالی بسیار 
گسترده می طلبد و بحثی درازدامن.

حافظ را پیــش از آن که بخواهیــم یا بتوانیم 
شاعری سیاسی برشماریم، باید او را شاعری 
آگاه بدانیم؛ شاعری آگاه که شرایط سیاسی 
و اجتماعــی زمانــه اش را به خوبی دریافته 
و نزدیکی او به دســتگاه حکومت نیز این 
امــکان را بــه او داده که شــعرش، آیینه 
تمام نمــا و بازتاب دهنــده کاملی از اوضاع 

سیاســی و اجتماعی عصرش باشــد؛ البته 
آیینه ای که بر آن هاله ای از ایهام ها و کنایات و 
دوپهلویی ها نشسته، و به مخاطب عام می گوید 
فالت را بگیر و برو که دنیا همین دو روز است 
و درپــی اغتنام فرصت بــاش، و به مخاطب 

خاص می گوید دمی بنشــین تا این هاله 
مه آلود بنشیند و ببینی در ورای این می و 

معشوق و مصطبه، چیست.
غزلیات حافظ را اگــر در ورای آن هاله 
مه آلود بخوانیم، سراسر درسنامه آزادگی 
و آزاداندیشــی اســت که عمیق ترین 
مفاهیم اجتماعی را با رنگی از عرفان 
ایرانی که متناســب بــا روح و روان 
جمعــی ایرانیان اســت، عرضه کرده 

است. 

 شــاعری که به زمانه اش 
می نگرد

اگرچه حافظ از اندیشه های عرفانی 

متأثر اســت و به انتقادی تریــن غزل هایش نیز 
رنگــی از عرفان می زند امــا اعتراض او به وضع 
موجود، حتی به انتقاد از وضعّیت تصوف زمانه 
او نیز می انجامد و در ابیات بســیاری می بینیم 

که او بــه خانقاه، پیر، ریاضــت و... نیز حداقل 
آن گونه که مرســوم زمانه او بــوده، انتقادهایی 
اساسی دارد؛ انتقادهایی که مانند انتقادهای او 
نســبت به دیگر ارکان جامعه آن روز، مستقیماً 
معضل ریاکاری را هدف می گیرد و به گونه های 
مختلف بــروز می یابد؛ ماننــد تقدس زدایی از 
حاکمیــت و نیز تــالش بــرای تغییر وضعیت 
موجود به سمت وضعیت مطلوب، البته با نوعی 

مسالمت جویِی محسوس و بی خطر.
تقدس زدایــی حافظ از حاکمیــت موجود، راه 
اصــالح جامعــه را در پیش می گیــرد و تمام 
حوزه های ناهنجاری جامعه را شامل می شود و 
علی رغم آنکه برخی معتقدند این نوع اشعار 
حافظ از حوزه نقد قدرت سیاسی و دینی 
فراتــر نمی رود و در این شــیوه، حاکم، 
مفتی، صوفی، واعظ، پیر و... تنها نقد 
می شوند، باید اشاره داشت که تمامی 
ابیات پندآموز و حکمت آمیز او، عماًل 
راهکارهایــی برای نشــان دادِن راِه 
تغییر وضعیــت موجودند که پس از 

انتقاد، ارائه می شوند.
حافــظ هیچ گاه چشــم بــر وضعیت 
موجود دوران حیات خود نبســته بود و 
همواره ضمن توصیف شرایط زیست 
زمانه اش، نگاه و نگرشــی انتقادی 

هم داشت.
تاّم   رویکــردی کــه معنــای 
واژه روشــنفکر اســت و بــرای 
نیازی  حافظ  روشــنفکری،  این 
نمی دیــده تا لحنــی خصمانه و 
ســتیزه جویانه را بــه کار بگیرد، 
بلکه با اعتقاد به این که سخن نرم 
را تأثیــری دیگر اســت، از زبانی 
مســالت آمیز بــرای پنــد و اندرز 

استفاده می کند و می گوید:
یــک حــرف صوفیانــه بگویم 

اجازتست؟
ای نــور دیده صلح به از جنگ و 

داوری

و آنجاکــه از کارایِی این زباِن مســالمت آمیز و 
مهربان ناامید می شود، صدای واژه هایش را بلند 

می کند و با لحنی خشمگین می گوید:
ور خطا گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

 عدالت خواهی در شعر حافظ
بدیهی است که اندیشــه سیاسی نهفته در شعر 
حافظ با معیارهای اندیشه سیاسی شاعران امروز 
قابل قیاس نباشد، چنان که زمانه او نیز با زمانه ما 
قابل قیاس نیست. به همین دلیل برای سنجیدِن 
سیاســی بودن یا نبودن غزلیــات حافظ، متر و 
معیارهای دیگری الزم اســت که با شناخت بهتر 
وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران حیات او حاصل 
می شود و پرداختن به آن در مجالی مختصر، میّسر 
نیســت. اّما تأکید شاعر بر مفاهیم و رویکردهای 
انســانی و اخالقــی همچون عدالت پیشــگی و 
دادگســتری و پرهیز از ستمکاری، خود می تواند 
نشان دهنده این نکته باشد که بی عدالتی، بی داد 
و ســتمگری چنان در جامعه روزگار شاعر شایع 
بوده، که حتی شاعری نزدیک به دستگاه حکومت 
نیز نمی توانسته سکوت پیشه کند، و با بهره گیری 
از هر شیوه ایهام آفرین و ابهام آفریِن هنری، بر این 

بیدادگری ها می تاخته است:
شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد

قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
*

به قدر و چهره هرآن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستری داند

و شــاهان را از افول دوران خودکامگی و چرخش 
قدرت سیاسی، بیم می داده است:

صبح امید که بُد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد

بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش
که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

آیا حافظ شاعری سیاسی است؟

قلم مهربان شعــر درکار سیاست

آنچه می خوانید

دلیــل برای ســنجیدِن سیاســی 
بودن یا نبودن غزلیات حافظ، متر 
و معیارهای دیگری الزم است که 
با شناخت بهتر وضعیت سیاسی و 
اجتماعــی دوران حیات او حاصل 

می شود

خرده روایت ها

تبعیض جنسیتی 
علیه نویسندگان زن بریتانیایی 

 کامران پارسی نژاد  
یکی از بزرگ ترین مشــکالت زنان نویســنده در انگلســتان طردشدن 
مســتقیم و علنی آن ها از جوامع ادبی است. معموالً زنان از جریان های 
اصلی داستان نویسی دور می مانند زیرا چندان به آنان اجازه ورود به این 
جوامع را نمی دهند. تا حدی که برخی از نویسندگان زن دچار این معضل 

بزرگ شده اند که چرا به این حرفه روی آورده اند؟ 
در جامعه کنونی غرب غالباً به خواننده ها، مدل ها و رقاصه های زن توجه 
می شود و زنان نویسنده چندان مورد ارج و قرب نیستند. چنین احساس 
می شود که نوعی دسیسه در کار باشد. در جامعه غرب مردان به رعایت 
حقوق زنان تظاهر می کنند اما در عمل و به طور بســیار ظریفی حقوق 
اصلی زنان را پایمال می کنند. آنان عمالً زنان نویسنده را از سایر گروه ها 
جدا ساخته، به شکل حساب شده ای با آن ها برخورد می کنند. در حقیقت، 
بینش اصلی حاکم بر جامعه ادبی غرب این گونه است که با زنان به عنوان 
نویســنده برخورد نمی شــود بلکه به آنان به عنوان »نویسنده زن« نگاه 
می شود. آنان با چنین بینش مغرضانه ای به آثار نویسندگان زن می نگرند 
و داوری های مردان بر اساس چنین دیدگاهی است. در این راستا بسیاری 
از نویسندگان زن ناخواسته راوی و شخصیت های اصلی داستان هایشان را 
مرد انتخاب می کنند. با این وجود، ناشران و منتقدان بر این آثار برچسب 
رمانتیک و عاشقانه و احساساتی می زنند و از انتشار این گونه آثار خودداری 
می کنند. آنان گمان می کنند مسائل مطرح شده در آثار زنان فقط مورد 
عالقه زنان اســت و برای مردان جالب نیست. از این روست که کتابخانه 
مــدرن )Modern Library( که به تازگی اســامی بیش از 100 رمان 
انگلیسی زبان برتر جهان را در قرن بیستم انتشــار داده است، 92 اثر را 
متعلق به مردان دانسته و تنها 8 اثر به زنان اختصاص دارد. از میان این 
تعداد نویسندة برگزیده نیز تنها نام  2 نویسندة زن یعنی ویرجینیا وولف 
و کارسون مک کوئیلرز به چشم می خورد که بیش از 50 امتیاز به دست 
آورده اند. نویسندگان متفکر فرانسوی بر این عقیده هستند که »نوشتن« 
فعالیت ذهنی مستقلی است و منتقدان مرد نمی توانند دقیقاً جهان ذهن 
زنان را کشف کنند. بر این اساس، تنها آثاری از نظر آن ها ارزشمند است 
که توسط نویسندگان زنی چون ویرجینیا وولف خلق شده باشند که با 
رمان معروفش به نام »اتاقی برای خود فرد« گرایش فمینیستی خود را به 

طور علنی آشکار کرده است. 



فارس: رئیــس حوزه 
هنری گفت: کتاب آثار 
نمایشگاه بیــن المللی 
پوســـتر »نسل کشی 
مذهبــی در میانمار« 
را به کشــورهایی که 
نســبت بــه موضوع 

میانمار بی اعتنا بودند، سفارت های کشور میانمار و 
همچنین رهبر این کشور ارسال می کنیم. محسن 
مؤمنی شریف در آیین افتتاح نمایشگاه بین المللی 
پوســتر »نسل کشــی مذهبی در میانمار« گفت: 
طبیعی اســت که ما باید به چنین وقایعی واکنش 
نشــان دهیم زیرا ظلم ها و بالهایی که بر سر مردم 
مسلمان میانمار روا داشــته اند، در سکوت خبری 
رسانه های مدعی حقوق بشــر جهان باقی مانده و 
با عدم واکنش از ســوی مقامات کشورهای دیگر و 
نهادهای حقوق بشری مثل سازمان ملل مواجه شد. 

ارسال کتاب برای رهبر میانمار 
باشگاه خبـرنگاران 
جوان: محمد حاتمی، 
بازیگر نقش »صـادق« 
در مجموعه تلویزیونی 
»هاتــف«، گفــــت: 
زبان  »هاتف«  سریال 
امروز جامعه ماست و 

داستان به نوعی نگارش شده که مخاطب با تماشای 
سریال مصادیق بسیاری از آن را در جامعه مشاهده 
می کند که با نوع تفکر انسان های امروز ما همخوانی 
دارند. حاتمی درباره فیلمنامه این سریال تصریح کرد: 
در ابتدا که به این مجموعه دعوت شدم، فیلمنامه ای 
شکل نگرفته بود و تنها یک طرح کلی بود که من آن 
را دوست داشتم. تمام عوامل این پروژه تالش کردیم 
تا سریالی درخور و مطابق میل مخاطب تهیه کنیم. 
»هاتف« بستری شده است تا انسان ها با نگاه تازه ای 

به خود و اعمال خود رسیدگی کنند. 

»هاتف« زبان جامعه است 
شــهرام  تســنیم: 
کارگــردان  کرمــی، 
تئاتر، با بیــان اینکه 
یســی  مه نو یشنا نما
خیلی برای من جدی 
استادان  گفت:  است، 
بزرگی داشتم. محمود 

اســتادمحمد استاد مســتقیم من بوده و محمود 
دولت آبادی نیز اســتاد من بوده است. من سخت 
تحت تأثیر این 2 محمود بودم و خیلی از آن ها یاد 
گرفتم و حتی از آثار نسل خودم هم به شدت لذت 
می برم. مثالً شما محمد یعقوبی را دست کم نگیرید. 
حسین کیانی، حمید آذرنگ، حمیدرضا نعیمی، نادر 
برهانی مرند و امیر کوهستانی هم نمایشنامه نویسان 
خوبی هستند. حمید آذرنگ که این همه استعداد 
دارد باید وقتش را صرف بازی در تلویزیون و سینما 

کند؟ 

تحت تأثیر 2 محمود بودم
مهر: بهروز وجــدانی؛ 
مترجم  پژوهشـــگر، 
تدوین   سرپرســت  و 
پرونده های »موسیقی 
بخشی های خراسان« 
و »موســیقی اقــوام 
ایرانی« برای ثبت در 

فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو؛ در 
پاسخ به پرسشــی مبنی بر طرح برخی از شایعات 
برای ثبت جهانی ســاز سنتور توسط کشور چین 
تصریح کرد: تا آنجا که من اطالع دارم، این موضوع 
به هیچ عنوان صحت ندارد. به این سادگی ها نیست 
که مدیران هر کشــوری صبح بیدار شوند و نسبت 
به ثبت جهانی یک ساز اقدام کنند و بعد همه چیز 
طبق خواســته آن ها جلو برود. پروسه ثبت جهانی 
سازها دربرگیرنده اقداماتی زیر نظر یونسکو است که 

کشورهای دیگر نیز از آنها آگاه می شوند.

تکذیب ثبت سنتور به نام چین 

چهره - خبر

رسانه خبری ســازمان فرهنگی هنری: 5 نمایش ویژة کــودک و نوجوان در 
مراکز فرهنگی هنری شهر تهران روی صحنه می روند. نمایش »زیر گنبد طال« به 
نویسندگی و کارگردانی بهاره میرزاپور تا ۱2 آبان ماه، ساعت ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای 
ابن ســینا به روی صحنه می رود. این نمایــش موفق به دریافت ۷ جایزه از دهمین 

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان »ضامن آهو« شد. 
همچنین نمایش »رینارد روباهه« به کارگردانی احمد تیموری تا پایان آبان، هر روز 
ساعت ۱۶ در فرهنگسرای فردوس روی صحنه می رود. در این فرهنگسرا همچنین 
تا پایان مهر نمایش »پهلوان کچل« همه روزه ۱۸:۳۰ اجرا می شود. دیگر نمایشی که 
این روزها برای کودکان روی صحنه است، »چوپان و چوب جادویی« به کارگردانی 
محمدحسین داداش نیا است که تا پایان آبان، ساعت ۱۸ در مجتمع فرهنگی هنری 
نور اجرا می شود. همچنین نمایش دیگری که تا ششم آبان در فرهنگسرای ابن سینا 
اجرا می شــود،»دزد قصه ها« به کارگردانی عباس قاصدزاده است که هر روز ساعت 

۱۶ روی صحنه می رود. 

تئاتر

اجرای ۵ نمایش کودک 
در فرهنگسراها 

روابط عمومی صدا و سیما: حســین کرمی، رئیس مرکز امور نمایشی معاونت 
سیما، گفت: کارگردانان مطرحی همچون داوود میرباقری، رضا میرکریمی، حسن 
فتحی، سیروس مقدم، مجتبی راعی، کیانوش عیاری، محمدحسین لطیفی، بهرام 
بهرامیان و جواد شمقدری هر کدام مشغول مراحل مختلف نگارش، تولید یا پس از 
تولید سریال های جذاب تلویزیونی هستند و می توان این مقطع را مقطعی طالیی 
برای معاونت ســیما توصیف کرد. وی با بیان این مطلــب افزود:  اکنون حدود 4۱ 
سریال در مراحل تولید و پس از تولید قرار دارند و 5۰ تا ۶۰ سریال مراحل نگارش را 
می گذرانند.  وی با اشاره به مراحل نگارش سریال »سلمان فارسی« به نویسندگی و 
کارگردانی داوود میرباقری، گفت: این سریال برای 4۰ قسمت طراحی شده و اکنون 
نگارش و بازنویسی 2۰ قســمت ابتدایی آن به پایان رسیده است. آقای میرباقری 
مشــغول نهایی کردن متن 2۰ قسمت دوم این ســریال مهم تاریخی است. کرمی 
افزود: در حال حاضر 2 سریال عید ما یعنی »پایتخت 5« و »آرماندو« به پایان تولید 

رسیده اند و مشغول مراحل نهایی هستند. 

رادیو و تلویزیون

فتحی، میرباقری و 
میرکریمی سریال می سازند 
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آخر هفته با تلویزیون

»مکالمه« کاپوال، امشب از شبکه یک  
هنر: فیلم های ســینمایی و تلویزیونی و انیمیشن »مکالمه«، »خانواده 
پرایس«، »یاد اســتاد«، »نار و نی«، »تصور کــن«، »گل های داوودی«، 
»رباعی«، »شمشیر اژدها«، »اســتخراج«، »نه و پنج دقیقه«، »رازهای 
گذشــته یک زن«، »زندگــی روی خط«، »ارباب حلقه هــا«، »گربه ای 
 در پاریــس«، »ماجرای ســامانتا«، »کیــوی پرنده«، »ســاحل امن«، 
»ساعت یک نیمه شــب«، »مثل باران«، »نارنجی پوشان«، »جایی برای 
پیرمردها نیست«، »از کرخه تا راین« و ... امروز و فردا از شبکه های سیما 

روی آنتن می روند. 

 شبکه یک 

فیلم تلویزیونی »مکالمه« اثری از فرانسیس فوردکاپوال، امشب ساعت 22 
و فیلم سینمایی »خانواده پرایس« به کارگردانی جی کاراس، فردا ساعت 

۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهند شد. 

 شبکه 2 
فیلم تلویزیونی »یاد استاد« به کارگردانی علي توکل نیا، امروز ساعت ۸ 
صبح از شبکه 2 سیما پخش می شــود. در این فیلم منوچهر والي زاده، 
آرش تاج و افسانه ناصری نقش آفرینی کرده اند. همچنین فیلم تلویزیونی 
»نار و نی« ســاخته سعید ابراهیمي فر، فردا ساعت ۸ از این شبکه روی 
آنتن می رود. جهانگیر الماسي، علي اصغر گرمسیري و رسول نجفیان در 
این اثر ایفای نقش کرده اند. فیلم ســینمایی »تصور کن« به کارگردانی 
آندرژی یاکیموفسکی، فردا ســاعت ۱۷:۳۰ و فیلم تلویزیونی »گل های 
داوودی« ساخته رسول صدرعاملی، ساعت 2۳:۳۰ نیز از شبکه 2 سیما 
پخش خواهند شد. جمشید مشــایخي، داوود رشیدی و بیژن امکانیان 

بازیگران این فیلم هستند. 

 شبکه 3 
فیلم تلویزیونی »رباعی« اثری از محســن دامادی، امروز ســاعت ۱۰ و 
فیلم ســینمایی »شمشــیر اژدها« به کارگردانی دنیل لیی، ساعت ۱5 
از شبکه ۳ سیما پخش خواهند شد. همچنین فیلم سینمایی »استخراج« 
ســاخته استیون سی میلر، ســاعت 24 از این شبکه روی آنتن می رود. 
فیلم تلویزیونی »نه و پنج دقیقه« به کارگردانی مسعود نجف پور بوشهری 
نیز فردا ساعت ۱۰ به روی آنتن  شبکه ۳ سیما می رود. ضمناً فیلم های 
سینمایی »رازهای گذشــته یک زن« ساخته گردون یانگ، فردا ساعت 
۱4:۳۰ و »زندگی روی خط« به کارگردانی دیوید هاکل، ساعت ۱9:۳۰ 

از این شبکه پخش می شوند. 

 شبکه 4 
فیلم های ســینمایی »ارباب حلقه ها« به کارگردانی رالف بکشی، امشب 
ساعت 2۰:۳۰ و »گربه ای در پاریس« ساخته جین لوپ فیلیکیولی، فردا 

ساعت 2۱:۳۰ از شبکه 4 روی آنتن می روند. 

 شبکه 5 
فیلم سینمایی »ماجرای سامانتا« به کارگردانی نادیا تاس، امروز ساعت 
۱۳:۳۰ از شبکه 5 سیما پخش می شود. همچنین فیلم سینمایی »کیوی 
پرنده« اثری از تونی سیمپســون، فردا ساعت ۸ از این شبکه روی آنتن 

می رود. 

 شبکه شما 
فیلم تلویزیونی »ساعت یک نیمه شــب« به کارگردانی شاهین باباپور، 
امشب ســاعت ۰۰:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد. همچنین فیلم 
تلویزیونی »مثل باران« ساخته وحیدرضا حدیدی، فردا ساعت ۱۳:۳۰ از 

این شبکه روی آنتن می رود.

 شبکه امید 
فیلم های سینمایی »نقطه رهایی« به کارگردانی مهدی گلستانه، امروز 
ســاعت ۱۸:۳۰ و »نارنجی پوشــان« اثری از جروم الرسن، فردا ساعت 

۱۸:۳۰ از شبکه امید پخش خواهند شد. 

صدا و سیما مقصر اصلی فراموش شدن هنری خاطره ساز 

چرا »سرود« دیگرخوانده نمی شود؟ 
 هنر/ خدیجه زمانیان   در سال های پیروزی 
انقالب اســالمی  و بعد از آن که کشور ما درگیر 
جنگ شد و زندگی بسیاری از مردم زیر صدای 
بمب و باروت می گذشت و دلهره را به جان مردم 
می انداخت، سرودهایی از رادیو و تلویزیون پخش 
می شد که حس خوب همدلی را جایگزین همه 

اضطراب ها می کرد. 
بسیاری از ما یادمان هست که بعد از آژیر خطر و 
اعالم وضعیت قرمز، سرود »مادر برام قصه بگو« از 
رادیو پخش می شد. آن صدای کودکانة بچه های 
آباده تــرس و اضطــراب را از دل ها می برد و به 
همه روحیه دوباره ای می داد و یا صادق آهنگران 
با نغمه هایــش در جبهه ها و خواندن آن ها برای 
رزمندگان پیام امــام)ره( را تکمیل می کرد و به 

بچه های جبهه روحیه می داد. 
در زمان جنگ تحمیلی سرود رسالت خودش را 
داشت اما از دهه ۷۰ به بعد این راه ادامه پیدا نکرد 

و این ژانر هنری به فراموشی سپرده شد. 
صدا و سیما که در زمان پیروزی انقالب و جنگ 
تحمیلی سرودهای زیادی را پخش می کرد، در 
زمان صلح با این نوِع هنری بیگانه شد و هنری که 
تأثیر زیادی در باالرفتن حس ملی داشت، دیده 

نشد و حتی نابود شد. 
ســرود از یاد همه رفت. حضور گروه های سرود 
در ســر صف مدارس کمرنگ و کمرنگ تر شد و 
این هنر ارزشمند با آن سابقه و تأثیر درخشانش 
به جای آنکه در زندگی ما جریان داشته باشد و 
همراه با جامعه تغییر کند، به بوته فراموشی سپرده 
شــد. همچنین صدا و سیما دیگر در برنامه های 
مختلف بویــژه در برنامه های ویــژه کودکان و 
نوجوانان به سراغ این هنر نرفت. همه آن سرودها 
شد نوستالوژی مردمی  که با تک تک آن ها خاطره 
داشتند. به جای سرود، موسیقی هایی عجیب و 
غریب وارد زندگی ما شدند؛ ترانه هایی که بلند و 
گروهی خوانده نمی شوند و هیچ نشانی از فرهنگ 

و وفاق ملی ندارند. 
امــا فراموشــی این هنــر بر عهده کیســت؟ 
سازمان هایی مثل صدا و سیما یا مردمی که ذائقه 
آن ها تغییر کرده و همه خاطراتشــان را جایی 

خاک کرده اند و به دنبال بــاروری آن خاطرات 
نیستند. 

 
 سرود همچنان تولید می شود اما پخش 

نمی شود 
صدا و سیمایی ها می گویند ما کم کاری نکردیم 
و سرود همچنان تولید می شود. حاال اگر پخش 

نمی شود، ایراد کار از جای دیگری است. 
بیــژن ارژن، شــاعر و 
عضو شــورای شــعر 
و موســیقی صــدا و 
را  جمالت  این  سیما، 
شــاعر  این  می گوید. 
ادامــه می دهد: با آنکه 
ذائقه مردم امروز تغییر کرده و ســرود  جایش را 
به موسیقی سنتی و پاپ و زیرزمینی داده است 
اما با همة این تغییرات صدا و سیما درباره تولید 
سرود کم کاری نکرده و فکر می کنم تنها ارگانی 

که در تولید این هنر فعالیت می کند، همین صدا 
و سیماست. نمونه بارز این ادعا عناوینی است که 
رهبر معظم انقالب برای هر سال انتخاب می کنند 
که با فاصله کمی  از این نام گذاری ها، موسیقی و 
شعر برای سرود آماده می گردد و سرود آن از صدا 

و سیما پخش می شود. 

ارژن به مســئله دیگری هم اشاره می کند. این 
شاعر می گوید: به هر حال جامعه هم باید پذیرای 
شنیدن این نوِع هنری باشد. تهیه کننده همیشه 
برای ارائه برنامه اش مخاطب سنجی می کند. وقتی 
تهیه کننده می بیند که فالن خواننده طرفداران 
زیادی در بین مخاطبان جــوان و نوجوان دارد، 
ترجیح می دهد موسیقِی همان خواننده را پخش 
کند. نکته مهم این است که همراه با تغییر سبک 
زندگی، موســیقی هم تغییر کرده است و برای  
اقبال جامعه به ژانر سرود باید محتوای سرود هم 

تغییر کند و حتماً نیازسنجی انجام شود. 
وی با بیان اینکه در زمانی سرود »مادر برام قصه 
بگو« پخش شد که نیاز جامعه بود، اضافه می کند: 
آن سرود در همان زمان مورد اقبال قرار گرفت. 
جامعه این سرود را پذیرفت و همه آن را با خود 
زمزمه می کردند. اگر بخواهیم سرود مورد اقبال 
قرار بگیرد باید به این صورت نیازســنجی شود. 
مثالً در فضای فعلی که شهادت مظلومانه شهید 

حججی  جامعه را تحت تأثیر قرار داد، ســرودن 
سرودی برای این شــهید حتماً مورد اقبال قرار 

خواهد گرفت. 

 نتیجه عدم هوشمندی نظام فرهنگی 
امــا مصطفی محدثی 
بی توجهی  خراســانی 
بــه ســرود را نتیجه 
نظام  هوشمندی  عدم 
فرهنگــی می داند که 
هیچ وقــت برنامــه ای 
بــرای حوزه فرهنگ و هنر نــدارد و باری به هر 

جهت است. 
این شــاعر می گوید: هم شعر و هم موسیقی که 
هر دو در فرهنگ و جان مردم ما ریشــه دارند و 
تأثیرگذارند، به شدت رها شده اند. هنر موسیقی 
در ارشاد متولی دارد اما شعر که هیچ جایگاهی 

ندارد. 
محدثی معتقد اســت اگر در همــان دوران هم 
سرود مورد اقبال بود، به دلیل خودجوش بودن و 
مردمی  بودن این رشتة هنری بود وگرنه دولت در 

رشد و تأثیر آن هیچ نقشی نداشت. 
وی می گوید: این جوشــش تا روزهای انقالب و 
دوران جنگ ادامه داشت اما بعد از جنگ به دلیل 
عدم برنامه ریزی و عدم نیاز آحاد جامعه به ادامة 
ســرود پای گونه ها و ژانرهای مختلف به فضای 
موسیقی باز شد و نظام فرهنگی هم برنامه ریزی 
الزم را برای تداوم آن انجام نداد و تالش نشد آن 
جریان سیر خودش را ادامه دهد و به ضرورت های 

زمانه محتوای آن متحول شود و ادامه یابد. 
به گفته محدثی، بر خالف گمان بسیاری اتفاقاً 
در شــرایط فعلــی و در روزگار امــروز برای باال 
نگه داشــتن روحیه مــردم و افزایش حس امید 
جامعه و زنده نگه داشتن آرمان های ملی و هویتی 

و اسالمی  نیازمند ژانر سرود هستیم. 
به طور طبیعــی اگر در روزگار امروز ســرودی 
تولیــد شــود، مثــل آن ســرودها نخواهد بود 
بلکــه ضرورت های امــروز طبیعتاً موســیقی 

بازتعریف شده ای را می خواهد.

آنچه می خوانید

اگر بخواهیم ســرود مورد اقبال 
قرار بگیرد باید بــه این صورت 
نیازسنجی شــود، مثالً در فضای 
فعلی که شهادت مظلومانه شهید 
حججی  جامعه را تحت تأثیر قرار 
داد، سرودن ســرودی برای این 
شــهید حتماً مــورد اقبــال قرار 

خواهد گرفت
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 خط ديدگاه

 خط خبر

درد دلهاى يك پليس وظيفه شناس
*سعيد كوشافر

آخرين روز هفته پليس هم رسيد، 
هفتــه اى كه پليــس در تعامل با 
مردم ســنگ تمام گذاشــت و تا 
جايى كه نگارنده مطلع است در 
حد تــوان و مقدورات تالش كرد 
تــا ارتباط خود با مــردم و بويژه 
قشــر جوان و نوجــوان را بهبود 
بخشد، رويه اى كه باعث خواهد 
شــد تا اين ارتباط دوسويه رفتار 

ســازمانى مأموران را به سمت خواست هاى مردم نيل دهد و از ديگر سواعتماد 
مردم به مأموران انتظامــى را تا حد ممكن افزايش دهد. اما تاكنون هر چه در 
رســانه ها خوانديم و ديديم، توقع مردم از پليس بود، حتى شعار امسال هم به 
نوعى پاسخگوى توقع مردم از مأموران انتظامى است «پليس براى امنيت، امنيت 
براى همه». اين در حالى اســت كه بخش توقع پليس از مردم كمتر به چشــم 
مى آيد، توقعاتى كه هيچ جنبه شــخصى يا منفعتى براى پليس ندارد بلكه در 
راســتاى منافع مردم براى كاهش جرم و جنايت و پيشــگيرى از وقوع برخى 
حوادث مطرح مى شود. نگارنده به عنوان يك خبرنگار با چندين سال سابقه كار 
در بخش حوادث كه به طور مســتقيم مرتبط با پليس است هميشه در پايان 
خبرها شاهد تأكيد مأموران پليس بر جنبه هاى پيشگيرانه بوده ام، آنها حتى اعالم 
اخبار را هم از اين جهت مفيد مى دانند كه خود مى تواند راهى براى پيشگيرى از 
حوادث مشابه باشد. در اين راستا مأموران پليس تالش خود را به كار مى برند تا 
نهايت امنيت را براى شهروندان فراهم كنند، اما گاه اتفاقاتى رخ مى دهد كه باعث 
مى شود تا تالش هاى آنها از سوى مردم زير سوال برود، اين همان درد دل مشابه 
ده ها مأمور پليس در گفت وگو با نگارنده است، تالش آنها از سوى مردم قضاوت 
مى شود، قضاوتى كه گاه اشتباه است، اشتباهى كه مردم هم در آن هيچ تقصيرى 
ندارند، بلكه تنها ناآگاهى از جريانات پشت پرده آن را رقم زده است. بارها و بارها 
شهروندان با دفتر روزنامه  تماس گرفته و از شرارت ها و جرايم مختلف در محل 
زندگى خود ناليده اند، آنها مى گويند با پليس تماس مى گيريم، مأموران مى آيند 
و به هر ترتيب و با هر زحمتى كه شده اين مخالن نظم و امنيت را جلوى چشم 
ما دستگير مى كنند اما هنوز به هفته نشده دوباره آنها را در همان محل در حال 
انجام همان اعمال خالف امنيت مشاهده مى كنيم، احساس مى كنيم كه پليس با 
آنها زد و بند دارد و آنها باز مى گردند و از كسانى كه تماس گرفته انتقام مى گيرند 
و زمينه آزار آنها را فراهم مى كنند، همين باعث شده تا مردم نسبت به اين افراد 
و جرايم بى تفاوت شوند و درد ناامنى را به جان بخرند و با پليس تماس نگيرند.

همين قضاوت نادرست از رفتار مأموران پليس است كه خستگى تالش هاى آن ها 
و مقابله خطرناك با مجرمان را كه گاه به قيمت جانشان تمام مى شود بر تن آنها 
مى نشــاند. اين همان درد دلى است كه پليس دارد، اين همان حرفى است كه 
مأموران در سينه دارند و به هزار و يك دليل نمى توانند آن را بيان كنند، توقعى كه 
آن ها از مردم دارند اين است كه نيمه ديگر ماجرا را هم ببينند و بدانند كه آنها تنها 
مجرى قانون هستند، دادگاه و محكمه در اختيار قوه ديگرى است. افسر وظيفه 
شناسى كه بارها و بارها خطر رويارويى با مخالن نظم و امنيت را به جان خريده 
و در يكى از محالت حاشــيه شهر خدمت مى كند مى گفت كه مأموران با هزار 
تالش و زحمت مجرمى را دستگير مى كنند و تحويل دستگاه قضايى مى دهند، 
مردم محله شادمان مى شوند كه باالخره اين مجرم در چنگ قانون گرفتار شده 
و به سزاى اعمالش خواهد رسيد، اين در حالى است كه پس از تحويل مجرمان 
به دستگاه قضايى عمالً وظيفه پليس تمام شده و اين دادسرا و دادگاه است كه 
بايد براى اصالح و تنبيه آنها تصميم گيرى كند. اين در حالى اســت كه آنها هم 
توجيه خود را دارند، نبود مدرك كافى، شاكى خصوصى، پر بودن زندانها و هزار 
دليل ديگر كه قطعاً براى آنها مالك قرار مى گيرند و هيچ فرد ديگرى جز قاضى 
صالحيت ابراز نظر درباره آن را ندارد، باعث مى شود تا با پذيرش وثيقه نسبت به 
آزادى متهم اقدام شود و متهم به محل خود بازگردد و مردمى كه آنها را مى بينند 
گمان مى كنند پليس او را آزاد كرده است. نگارنده اصالً قصد ندارم سياست ها و 
داليل دستگاه قضايى را مورد بررسى و قضاوت قرار دهم كه خود مقوله و مقاله اى 
جداگانه مى طلبد، اما هدف از نگارش اين متن همان درد دل پليس است تا مردم 
بدانند مأموران با جانشــان بازى مى كنند تا امنيت را به مردم هديه دهند، پس 

هرگز تالش آنها را بدون اطالع و آگاهى قضاوت نكنيم.

پايان فرار قاتل صاحبخانه در خوزستان 
خط قرمز: قاتل و دزد مسلح فرارى در عمليات پليس خوزستان دستگير شد. 
سردار حيدر عباس زاده، رئيس پليس استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت: 
در پى وقوع يك فقره سرقت مسلحانه خانه دراسفند ماه سال گذشته كه منجر 
به قتل صاحب خانه شده بود، موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 
پليــس قرار گرفت. وى افزود: كارآگاهــان پليس با انجام اقدامات تخصصى و 
اطالعاتى محل اختفاى ســارق مسلح و قاتل را شناسايى و پس از هماهنگى 
با مراجع قضائى در يك عمليات منســجم قاتل فرارى را به همراه پنج نفر از 
همدســتان سارقش دســتگير كردند. متهم به قتل ارتكابى اعتراف كرد و از 
مخفيگاه متهمان يك قبضه اسلحه كالشينكف به همراه 30 تير جنگى كشف 
و ضبط شد. عباس زاده با اشاره به اينكه برابر نظريه كارشناسان، اسلحه كشف 
شــده داراى هفت فقره سابقه تيراندازى به سمت خانه هاى اهالى شوش بوده 
اســت، تاكيد كرد: نيروى انتظامى بر سر حفظ جان و امنيت مردم مماشات 

نمى كند و مصمم است با جرائم خشن با قاطعيت برخورد نمايد.

دستگيرى هفت جوان شرور 
در حال تخريب اموال عمومى

خط قرمز: با سرعت عمل مأموران كالنترى نجفى مشهد، هفت جوان شرور 
در حال تخريب اموال عمومى دستگير شدند. سرهنگ محمد بوستانى فرمانده 
انتظامى مشــهد در تشــريح اين خبر گفت: شب گذشــته يكى از تيم هاى 
نامحسوس گشت كالنترى 40 شهر مشهد هنگام گشت زنى در يكى از مناطق 
حوزه استحفاظى، پنج مرد جوان را در حال شكستن شيشه يكى از ايستگاه هاى 

اتوبوس مشاهده كرده و بالفاصله وارد عمل شدند.
وى افزود: متهمان با مشــاهده خودروى پليس متوارى شدند كه پس از طى 
مسافتى تعقيب و گريز هر پنج نفر آنها دستگير و به مقر انتظامى انتقال يافتند.
سرهنگ بوستانى تصريح كرد: ساعتى بعد نيز گزارش تخريب شيشه ايستگاه 
اتوبوس ديگرى توسط دو جوان در همان محدوده و متوارى شدن آنها بوسيله 
يــك خودروى پژو پارس پالك مخدوش گزارش شــد كه بــا اعالم موضوع، 
مأموران كالنترى 40 نجفى با گشت زنى در همان محدوده خودروى مورد نظر 
را شناسايى و در اقدامى غافلگيرانه متوقف و 2 سرنشين آن را دستگير كردند.

وى با اشــاره به ادامه تحقيقات از متهمان كه 18 تا 23 ســال ســن دارند، 
خاطرنشان كرد: اولويت كار پليس مشهد مقابله جدى، قاطع و بدون اغماض 

با مخالن نظم و امنيت است و اجازه جوالن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

جوان شازندى خود را 
حلق آويز كرد 

خط قرمز: عصر ســه شنبه جوانى 21 ساله در يكى از 
روستاهاى شهرستان شازند خود را حلق آويز كرد و به 

زندگيش پايان داد.
جســد اين جوان براى بررسى بيشتر به پزشك قانونى 
منتقل شده اســت.هنوز علت اين خودكشى مشخص 

نشده است. 

حمله شبانه مرد آبى 
به 11 دستگاه عابربانك آبادان 

مرد  قرمــز:  خط 
ناشــناس چنديــن 
عابربانك  دســتگاه 
را درســطح آبادان با 
رنگ آبى نقاشى كرد. 
صبح ديــروز زمانى 
كه كارمندان چندين 
ســطح  در  بانــك 

شهرستان آبادان به محل كارشان رفتند مشاهده كردند 
كه دستگاه هاى عابربانك محل كارشان توسط افرادى 
ناشــناس با رنگ آبى نقاشى شده است كه اين موضوع 

بالفاصله به پليس آبادان گزارش شد.
ماموران پليس در اولين قدم بــه بازبينى دوربين هاى 
مداربســته پرداختند كه در تصاوير ثبت شده فردى را 
مشاهده كردند كه با پوشاندن صورت خود دست به اين 
اقدام زده است. متهم دستگاه هاى عابربانك 11 بانك را با 
رنگ آبى نقاشى كرد و تالش براى  دستگيرى عامل اين 

كار توسط مأموران در دست بررسى است.

حمله به يك آرايشگاه زنانه 
در تبريز 

 خط قرمز: اراذل و اوباش به يك آرايشــگاه در تبريز 
حمله كردند و طال و جواهرات حاضران در آرايشگاه به 
ســرقت رفت.  شامگاه سه شنبه چهار مرد در حالى كه 
قمه در دست داشتند به يك آرايشگاه زنانه در شهرك 
ارم تبريــز حمله كردند. اين اوباش بعد از ديدن ترس و 
وحشت حاضران در آرايشگاه، آن ها را تهديد كردند و طال 

و جواهرات زنان حاضر در آرايشگاه را دزديدند.
آنها بعد از اين ســرقت پا به فرار گذاشتند و تحقيقات 

پليس در اين خصوص ادامه دارد.

جزئيات تيراندازى كينه جويانه 
در تربت حيدريه 

خط قرمز: يك مرد 
بنگاه  بــه  با مراجعه 
معامالت خودرو شب 
گذشته بر اثر اختالف 
مالى با صاحب بنگاه 
به  حيدريه  تربت  در 
وى  ترساندن  منظور 
با اســلحه شــكارى 

اقدام به تير اندازى كرد. اين تيراندازى در بنگاه معامالت 
خودرو موجب ايجاد رعب و وحشت در بين افراد حاضر در 
بنگاه مى شود. سرهنگ اكبرآقابيگى فرمانده انتظامى تربت 
حيدريه از دستگيرى 4 نفر از متهمان اين حادثه خبر داد.

جزئيات سرقت در بانك ملى 
شعبه آزادى اروميه 

ركنا: ماجراى سرقتى كه در شــعبه آزادى بانك ملى 
اروميه افتاده سرقت از بانك نبوده است. 

به گزارش منبع آگاه سارق از يكى از مراجعان به شعبه 
مذكور بود كه از غفلت يكى از مشتريان استفاده كرده و 
اقدام به سرقت از او به مبلغ 6 ميليون ريال كرده بود كه 
بالفاصله از سوى كارمندان بانك از اقدام وى جلوگيرى 
شده و ضمن تماس با پليس 110 نامبرده دستگير شد.

به گزارش يكــى از منابع خبرى حاضر در محل بعد از 
دستگيرى و استعالم ســوابق، مشخص شد كه سارق 
مربوطه تاكنون سابقه سه فقره سرقت مشابه در پرونده 

داشته است.
به گفته پليس در اين حادثه هيچ گونه سالح سرد و گرم 

استفاده نشده است.

كودك 5 ساله، ساختمانى را 
به آتش كشيد 

خط قرمز: كودك پنج ساله اى در پى بازيگوشى كودكانه، 
منزلى را در مشهد به آتش كشيد و خسارت هاى زيادى 
به بار آورد.  مديرعامل آتش نشانى و خدمات ايمنى مشهد 
در تشــريح اين خبر گفت: عصر ســه شنبه، وقوع آتش 
سوزى يك ساختمان ســه طبقه واقع در خيابان فرهاد 
به آتش نشانى مشهد اعالم و بيان شد كه برخى ساكنان 

منزل مسكونى، در محاصره شعله هاى آتش قرار دارند.
آتشپاد حسن جعفرى افزود: با توجه به اهميت و حساسيت 
ماجرا بالفاصله دو گروه امدادى و اطفاى حريق از ايستگاه 
شماره 3 آتش نشــانى عازم محل شدند و عمليات مهار 
شعله هاى ســركش آتش را در حالى آغاز كردند كه دود 

غليظى ديگر طبقات ساختمان را فراگرفته بود.
مقام ارشد آتش نشانى مشهد خاطرنشان كرد: هنگامى 
كه گروه اطفاى حريق وارد عمليات شده بودند و از هر 
سو شعله هاى سركش را مهار مى كردند، امدادگران آتش 
نشانى با استفاده از تجهيزات، خود را به دل آتش زدند تا 

افراد گرفتار در ميان دود و آتش را نجات بدهند.
وى گفت: بررســى هاى مقدماتى نشان مى داد كه پدر 
و مادر كودك پنج ســاله، خود و فرزندشــان را از ميان 
شــعله آتش نجات داده اند اما در طبقه ديگر ساختمان 
مرد ديگرى محبوس شده است بنابراين عمليات امدادى 
به طبقات ديگر كشــيد و امدادگران موفق شدند مرد 
گرفتار در دود و آتش را نجات دهند. آتشپاد جعفرى با 
تاكيد بر اين كه بازى كودكان با كبريت از جمله حوادث 
خطرناك است، تصريح كرد: خانواده ها بايد در اين باره 
مراقبت كافى داشته باشند و توصيه هاى آتش نشانى را 

جدى بگيرند.

خط حادثه

مرد 
ناشــناس چنديــن 
عابربانك  دســتگاه 
را درســطح آبادان با 
رنگ آبى نقاشى كرد. 
صبح ديــروز زمانى 
كه كارمندان چندين 
ســطح  در  بانــك 

 يك مرد 
بنگاه  بــه  با مراجعه 
معامالت خودرو شب 
گذشته بر اثر اختالف 
مالى با صاحب بنگاه 
به  حيدريه  تربت  در 
وى  ترساندن  منظور 
با اســلحه شــكارى 

خط قرمز: با تالش كارشناسان پليس فتا 
متهم تحت تعقيب و عامل كالهبردارى هاى 
سريالى در سايت هاى همسريابى در مشهد 

به دام افتاد.
رئيس پليس فتا خراسان رضوى در اين باره 
به خبرنگار ما گفت: با دريافت گزارشــى از 
پليس فتا استان يزد مبنى بر متوارى شدن 
يك متهم تحت تعقيب به شــهر مشهد با 
60 فقره شاكى و وثيقه سه ميليارد تومانى 
و ادامه فعاليت مجرمانه اين فرد شــياد در 
فضاى سايبرى، موضوع در دستور كار تيمى 
از كارشناسان پليس فتا خراسان رضوى قرار 

گرفت.
سرهنگ جواد جهانشيرى افزود: كارشناسان 
پليس فتــا از بررســى دقيــق پرونده به 
ســرنخ هايى از محل اختفاى متهم در شهر 
مشهد و عضويتش در سايت هاى همسريابى 

و فريب زنان و دختران دست يافتند.

وى ادامه داد: تيم رسيدگى كننده به پرونده 
با يك سرى تحقيقات فنى در فضاى سايبر 
متهم را كه در حــال اغفال طعمه اى ديگر 
بود، شناســايى و با هماهنگى مقام قضايى 
در اقدامى ضربتى دســتگير كردند. طعمه 
اين فرد شــياد كه خــود را در يك قدمى 
خوشــبختى مى ديــد، با مداخلــه پليس، 
رؤياهايش نقش بر آب شد. او وقتى متوجه 
شــد فردى را كه به عنوان همسر برگزيده، 
شــياد اينترنتى بوده تازه متوجه شد از چه 

دامى خالصى يافته است.
سرهنگ جهانشــيرى تصريح كرد: متهم 
29 ســاله كه داراى همســر و دو فرزند در 
استان يزد اســت، با ديدن شــواهد، جرم 
خود را پذيرفت و طمــع و زياده خواهى و 
سهولت در ارتكاب جرم را علت و انگيزه فعل 

مجرمانه اش اعالم كرد.
وى در خصــوص شــگرد ايــن كالهبردار 

اينترنتى گفت: اين فرد شــياد با عضويت 
در سايت هاى همســريابى و اغفال زنان و 
دختــران، با معرفى خود بــه عنوان فردى 
موجه كه قصد انتخاب شريك زندگى اش را 
دارد، به افراد نزديك شده و در مرحله بعدى 
از نقشه اش، با عنوان اينكه براى رفع مشكل 
يا سرمايه گذارى نياز به مبالغى پول دارد، از 
طعمه هاى خود كالهبردارى مى كرده است.

رئيس پليس فتا استان خراسان رضوى بيان 
داشــت: با توجه به بررسى ابعاد اين پرونده 
تاكنون 13 شــاكى از داخل و خارج استان 

شناسايى شده و با توجه به شواهد موجود، 
اين پرونده شكات بيشترى خواهد داشت كه 
در دست بررسى است و مبلغ كالهبردارى 
شــده از شــاكيان ايــن پرونــده تاكنون 

450ميليون ريال برآورد شده است.
سرهنگ جهانشــيرى به شهروندان توصيه 
كرد: سايت هاى همسريابى اينترنتى، مكان 
مناسبى براى انتخاب همسر و همسر گزينى 
نيست و اين سايت ها تبديل به مكانى براى 
اختفاى كالهبرداران و وسيله اى براى تحقق 

اهداف شوم آنها شده است.

دستگيرى عامل كالهبردارى سريالى 
از زنان جوان در سايت همسريابى

شكايت از يك پزشك به خاطر مرگ مرموز پسر 10ساله

خط قرمز: پسر 10 ساله زمانى كه از اهواز براى درمان 
        تشنج به بيمارستانى در تهران منتقل شد، به كما 

رفت و بعد از 9 روز فوت شد. 
اوايل مرداد امســال مرد 38 ساله اهوازى با حضور در 
كالنترى 112 ابوســعيد تهران از پزشك معالج و كادر 
درمانى يكى از بيمارســتان هاى تهران به خاطر قصور 
پزشــكى كه منجر به مرگ پســر ده ســاله اش به نام 

اسماعيل شده بود، شكايت كرد.
با گزارش مرگ اين پســر ده ســاله به قاضى ســجاد 
منافى آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراى جنايى تهران، 
وى دستور انتقال جســد كودك به پزشكى قانونى را 
درحالى صادر كرد كه قرار شد پدر او براى تحقيقات به 

دادسرا منتقل شود.
با تحقيقات اوليه از او معلوم شد پسرش به خاطر ابتال 
به تشنج از اهواز به يكى از بيمارستان هاى تهران منتقل 

شده كه در آنجا فوت كرده است.
با گذشــت دو ماه از اين ماجرا، پزشكى قانونى نظر داد 
اين كودك به دليل تشــنج و عوارض ناشى از آن فوت 

كرده است.
ديروز پدر اســماعيل با حضور در شعبه سوم بازپرسى 
دادسراى جنايى تهران به قاضى پرونده گفت: من كارگر 
ســاده ام و در اهواز زندگى مى كنم. من و همسرم 15 
سال پيش با هم ازدواج كرديم و به دليل مشكالتى كه 
من داشتم، صاحب فرزند نمى شديم. بعد از درمان هاى 
متوالى ده سال پيش خدا اسماعيل را به ما داد. او شادى 
زندگى مان بود كه با مرگش همســرم افسرده و چراغ 

خانه مان خاموش شد.

وى افزود: پســرم يك روز بر اثر ســرماخوردگى دچار 
تشنج لحظه اى شد. از ترس اين كه اتفاقى برايش بيفتد، 
او را نزد پزشك شهرمان برديم. بعد از اقدام هاى درمانى 
اوليه، به پيشنهاد پزشك، پسرم را به مطب دو پزشك 
مرد و بعد نزد خانم پزشكى در يكى از بيمارستان هاى 
تهران برديم. در بيمارســتان ابتدا به پسرم قرص هايى 
دادنــد و درمانش ادامه داشــت و آزمايش هاى الزم را 
گرفتنــد. بعد يك آمپول به او تزريق كردند و گفتند او 
بايد براى اطمينان بيشــتر يك روز بسترى باشد و بعد 

مرخص مى شود. 
روز بعد كه به بيمارســتان رفتم، پزشك معالج به من 
گفت داروى تزريق شده به بدن كودكم سازگار نبوده و 
او به كما رفته و بايد در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى 
شود. اجازه مالقات به ما ندادند و 9 روز بعد گفتند پسرم 

فوت شده و بياييم جسد را تحويل بگيريم.
پرونــده اين قصور پزشــكى براى ادامه رســيدگى به 

دادسراى جرايم پزشكى ارسال شد.

حمله پليس به خانه 
عنكبوت پير در تهران عنكبوت پير در تهران 

 خط قرمز: مرد ســالخورده اى كه همــراه فرزندش 
به صورت گســترده اقدام به توزيع مواد مخدر ميان 
نوجوانان و جوانان در جنوب تهران مى كرد در عمليات 

ويژه پليس دستگير شد. 
مجيد خاك فرد معاون دادســراى ناحيه 21 ارشاد با 
اشــاره به اين خبر گفت: در پى گزارش هاى مردمى 
به پليس افتخــارى پايتخت مبنى بــر فعاليت مرد 
سالخورده اى كه همراه با پسر جوانش اقدام به فروش 
مواد مخدر از نوع شيشه و هروئين، مشروبات الكلى و 
سى دى هاى مستهجن مى كرد، موضوع در دستور كار 
ماموران پليس افتخارى قرار گرفت و سرهنگ محمد 
گروسى همراه با تيمى از ماموران كنترل و تحقيق در 

اين زمينه را آغاز كردند.
معاون دادســراى ناحيه 21 افزود: پس از جمع بندى 
اطالعات و صدور دســتور قضايى مامــوران در يك 
عمليات ويژه خانه عنكبوتى اين متهم سالخورده كه 
مخفيگاه ويژه اى براى فرار از مجازات براى خود فراهم 
كرده بوده را بازرســى و با كشف يك كيلو مواد مخدر 
از نوع شيشــه و ميليون ها تومــان پول نقد مقاديرى 
هروئين و حشيش و ابزار و ادوات مصرف مخدر و انواع 
مشروبات الكلى دست ساز را كه موجب كورى استفاده 

كنندگان مى شد، كشف كردند.
خاك فرد در ادامه تصريح كرد: در ادامه اين بازرسى ها 
از خانــه عنكبــوت پير بيــش از 2 هزار عــدد انواع 
سى دى هاى مبتذل به همراه دستگاه تكثير كشف و 

اين متهم با قرار قانونى روانه زندان شد.
معاون دادســراى ناحيه ارشــاد خاطر نشان كرد: در 
اين عمليات پليس افتخــارى به عنوان بازوى نيروى 
انتظامى توانستند اين متهم را كه موجب سلب آسايش 
و انحراف نوجوانان و جوانان مى شد به دام انداخته و در 
حال حاضر تحقيقات گسترده اى از متهم و فرزندش 
براى شناسايى ديگر عوامل مربوط به اين پرونده ادامه 

دارد.

 ساله زمانى كه از اهواز براى درمان 
        تشنج به بيمارستانى در تهران منتقل شد، به كما 

 ساله اهوازى با حضور در 
 ابوســعيد تهران از پزشك معالج و كادر 
درمانى يكى از بيمارســتان هاى تهران به خاطر قصور 
پزشــكى كه منجر به مرگ پســر ده ســاله اش به نام 

وى افزود: پســرم يك روز بر اثر ســرماخوردگى دچار 

خط قرمز: دختر 14 ساله كه دچار ايست قلبى تنفسى شده بود با تالش اورژانس به زندگى 
بازگشت. 

وحيد شادى نيا مسئول روابط عمومى اورژانس استان آذربايجان شرقى اعالم كرد ظهر ديروز 
دانش آموز دختر در يكى از مدارس دخترانه دچار ايست قلبى تنفسى شد و مراتب به مركز 

اورژانس تبريز اطالع و سريعاً اورژانس موتورى و اكيپ اورژانس عازم شدند.
وى در ادامه گفت: احياى پايه براى اين دانش آموز توسط مربى بهداشت شروع شده بود و تا 
رسيدن اورژانس ادامه داشت و اقدامات احياى پيشرفته توسط اورژانس موتورى و ادامه پروسه 

درمان و انتقال به بيمارستان را اكيپ اورژانس برعهده داشت.
وى خاطر نشان كرد اقدام حياتى و باارزش مربى بهداشت اين مدرسه قابل تقدير است.

دختر 
تبريزى 

در مدرسه 
ُمرد و در 
اورژانس 
زنده شد!

مهدى كاهانى مقدم: گاهى اتفاقات عجيب و غيرمنطقى 
را در دومين كالن شهر كشور شاهد هستيم كه گويى اين 
شــهر به حال خود رها شده و مدير و مسئول و ناظرى 
ندارد و هر كس هر كارى دلش خواست، مى تواند انجام 

دهد.
از جملــه اين اتفاقات مى توان به تابلو هاى توقف ممنوع 
نصب شــده در حاشيه پروژه در حال احداث مشهد مال 
در بلوار جانباز اشــاره كرد. پروژه اى كه از آغاز عمليات 
اجرايى آن شاهد مزاحمت هاى فراوانش براى همسايگان 
و شهروندان مثل تخريب آسفالت خيابان، سرو صدا و گرد 

و خاك سنگين، بوده ايم. 
باتوجــه به اينكه اين پروژه در منطقه اى تجارى - ادارى 
واقع شــده، بســيارى از كاركنان ادارات، شــركت ها و 
مؤسســات مختلف واقع در اين محدوده وبســيارى از 
شهروندان كه براى انجام امور پزشكى يا بانكى و ادارى به 
اين محل مراجعه مى كنند، خودروهاى خود را بناچار و به 

خاطر نبود پاركينگ، در حاشيه خيابان پارك مى كنند.
 اين افراد تا قبل از شروع پروژه مشهد مال تقريباً مشكلى 

از اين حيث نداشتند، اما با شروع كارساختمانى و اضافه 
شدن كارگران مشــهد مال و خودروهايشان، مشكالت 
بتدريج آشــكار و اندك زمانى بعد هم با تملك ضمنى 
حاشيه خيابان توســط مديران پروژه، به معضلى بزرگ 

تبديل شد. 
طى چند ماه اخير نيز حاشيه بلوار جانباز در اين محدوده 
كه پيــش از اين هيچ محدوديت پــارك و توقف براى 
خودروها نداشت، به درخواست مسئوالن پروژه و مطابق 
ميل وســليقه آن ها با نصب تابلوهــاى رنگارنگى روبرو 
شــد؛ به گونه اى كه گمان مى رود راهنمايى و رانندگى 
مشــهد براى خدمت به اين مديران متمول ضوابط را نه 
براى تســهيل امور شــهروندان كه براى راحتى مديران 
اين شــركت ميلياردى تعريف و اجرا مى كند. از جمله 
اين تابلوها مى توان به توقف مطلقا ممنوع، محل تخليه 
بــار و امثال آن اشــاره كرده كه حاشــيه خيابان را به 
ملك اختصاصى مشــهد مال تبديل كرده و باعث شده 
فشار ناشى از اين اقدام نامتعارف، به خيابان هاى مجاور 
منتقل شــود و اين درحالى اســت كه با توجه به ضعف 

مديريت شهرى، در اين خيابان ها نيز مالكان آپارتمان ها 
و ساختمان هاى خصوصى و عمومى، با نصب تابلوهايى 
مثل «پــارك = پنچرى» روى درهــاى متعددى كه در 
عرض ســاختمان كنار هم قرار گرفته است، مانع پارك 
خودروهاى شــهروندان مى شوند. اين قانون شكنى ها يا 
ناشــى از بى قانونى مردان قانون است يا مسايل ديگرى 
در آن دخيل است كه براى شهروندان معمايى الينحل 
ساخته است؛ معمايى كه حكايت از اين دارد كه مسئوالن 
شهرى و حتى پليس راهنمايى و رانندگى بدون توجه به 
حق مسلم طيف وسيعى از شهروندان، در برابر البى گرى 
يك طيف خاص سر تسليم فرود آورده و زمينه نارضايتى 
و بى اعتمادى مردم را فراهم مى سازند. در عين حال اميد 
است مسئوالن قضايى، دستگاه هاى نظارتى و باالدستى 
باتوجه به تضييع حقوق قشر زيادى از شهروندان به خاطر 
تسامح و تساهل مديريت شهرى و سوءاستفاده برخى از 
افراد از اين وضعيت، آســتين همت باال زده و درجايگاه 
مدعى العموم وارد گود شده و درصدد احقاق حق مردم 

برآيند.

مديريت شهرى، در اين خيابان ها نيز مالكان آپارتمان ها از اين حيث نداشتند، اما با شروع كارساختمانى و اضافه از اين حيث نداشتند، اما با شروع كارساختمانى و اضافه گاهى اتفاقات عجيب و غيرمنطقى مهدى كاهانى مقدم: گاهى اتفاقات عجيب و غيرمنطقى مهدى كاهانى مقدم: گاهى اتفاقات عجيب و غيرمنطقى  از اين حيث نداشتند، اما با شروع كارساختمانى و اضافه 

مشهد مال و تصاحب حاشيه خيابان 
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خط بين الملل

اعتراف پسر7 ساله به خواهركشى! 
خط قرمز: مرد جوانى كه به اتهام قتل دخترخردسالش از دو سال قبل زندانى 

بود، با اعتراف هاى عجيب پسرهفت ساله اش آزادشد. 
«آنتونى مايكل ساندرز» 33 ساله، دسامبر 2015 به اتهام خفه كردن دختر 2 
ساله اش دستگير شده بود. اين مرد كه ازهمان نخستين بازجويى ها اتهام قتل را 
رد كرده و مدعى بود پسرش او را از مرگ دخترش باخبر كرده سرانجام با حكم 
دادگاه زندانى شد. با وجودى كه اين مرد تالش زيادى براى اثبات بيگناهى اش 
انجام داد اما نتوانست به موفقيتى برسد. تا اينكه پسر 7 ساله اش با حضور در 
دادگاه به كشتن خواهر 2 ساله اش اعتراف كرد. همزمان با تشريح جزئيات واقعه 
توسط پســرك، مجوز آزادى پدرش صادرشد. اما هنوز مجازاتى براى كودك 

جنايتكار تعيين نشده است.

راز سياه باردار شدن دختر 12 ساله 
خط قرمز: مرد جوان كه پس از تجاوز به دختر 12 ســاله از او صاحب فرزند 
شــده بود، پس از 9 سال با اثبات نسبت پدرى اش، با حكم دادگاه و به ناچار 

حضانت پسر خردسالش را قبول كرد. 
«كريستوفر ميراسولو»ى 27 ساله متهم است 9 سال قبل مادر نوجوان پسرش 
را در شهر«ميشيگان» آمريكا مورد آزار و اذيت قرار داده و متوارى شده است. از 
آنجا كه پس از شكايت قربانى از «ميراسولو» وانجام آزمايش «دى ان اى» نسبت 
پدرى او با پســر 8 ساله اين زن ثابت شد، دادگاه بدون در نظر گرفتن سابقه 
كودك آزارى اين مرد حضانت پسر خردسال را به وى سپرد. مادر اين كودك 
كه از 9 سال قبل دچار آسيب روحى شديد شده است همچنان تحت درمان 

روانپزشكان قرار دارد.

زايمان عجيب مادر و دختر در يك لحظه! 
خط قرمز: يك زن و دختر سورى 
در يكى از بيمارستان هاى تركيه 
به طــور همزمــان وضع حمل 

كردند. 
پزشكان تركيه از اتفاقى نادر در 
حوزه كارى خود خبر دادند؛ مادر 
و دخترى ســوريه اى به نام هاى 
فاطمه 41ســاله و غاده برنجى 
21 ســاله كه سه ســال پيش 

براى رهايى از جنگ به عنوان پناهجو به قونيه مهاجرت كردند، اكنون پس از 
گذراندن دوران باردارى، پزشكان در يك لحظه به طور همزمان عمل سزارين 

را روى آن ها انجام دادند.
جالب تر آنكه اين مادر و دختر براى اينكه ارادت خود را نسبت به رئيس جمهور 
تركيه نشــان دهند نام هاى رجب و طيب را بر نوزادان تازه متولد شــده خود 

نهادند.

نقشه سياه يك مرد براى رهايى 
از تهديدهاى يك زن 

خط قرمز: مردى براى خالصى از رابطه پنهانى با زن خدمتكار، نقشه هولناكى 
كشــيد. او پس از كشاندن زن نگونبخت به خلوتگاهش، همراه دوستش به او 

تعرض كرد و بعد هم وى را با اسيد سوزاندند. 
بــه گزارش پليس هند، در پى اين جنايت ســياه كه در مدرســه اى واقع در 
منطقه «گورپور» واقــع در ايالت «اوتار پرادش» هند اتفاق افتاد، يك راننده به 
نام «پانچراج» و دوستش با شكايت قربانى اسيدپاشى دستگير شدند. «پانچراج» 
پس از دستگيرى به جرمش اعتراف كرد و مدعى شد از يك سال قبل با قربانى 
ارتباط داشــته اســت، اما از ازدواج با وى منصرف شده و تصميم داشت با زن 
ديگرى راهى خانه بخت شود. اما زن خدمتكار وقتى از موضوع مطلع شد او را 
تهديد به افشاى رابطه شان كرد. به همين دليل مرد شيطان صفت با همدستى 
دوســتش نقشه تجاوز به زن جوان و اسيدپاشى را اجرا كرد. زن خدمتكار سه 
فرزند خردســال دارد و شوهرش سه ســال قبل در حادثه اى جان باخته بود. 
قربانى ماجرا هم اكنون در بيمارســتان بسترى و تحت درمان است، اما هنوز 

معلوم نيست چه سرنوشتى در انتظارش است.

يك نوزاد با فلش دوربين كور شد!
خط قرمز: نوزاد تازه چشــم به 
جهان گشوده، به دليل نور فلش 
دوربين دچار عارضه چشمى شد 

كه درمان آن بى فايده بود. 
يكى از آشــنايان خانواده اى كه 
تنها ســه ماه از تولد فرزندشان 
گذشــته بود، به علت خاموش 
نكــردن فلــش دوربين موجب 

نابينا شدن اين تازه متولد شد.
اين شخص كه براى گرفتن عكس از اين نوزاد نگون بخت دوربين را در فاصله 
10 اينچى وى گرفته بود، موجب آسيب به شبكيه چشم او شده و چشم راست 
او را نابينا كرد. پزشــكان مى گويند اين نــوزاد كه هنوز نامى براى او برگزيده 
نشده بود بخاطر نور فلش دوربين دچار عارضه چشمى شده كه درمان آن بى 
فايده است. پس از آن كه عكس گرفته شد، والدين اين نوزاد بالفاصله متوجه 
اتفاق عجيبى در چشم نوزاد شدند و سريع به پزشك مراجعه كردند. به گفته 
پزشكان اين آسيب ديدگى دائمى بوده و حتى عمل جراحى بينايى وى را به 
او باز نمى گرداند. پس از اين حادثه، بينايى نوزاد از ناحيه چشم چپ ضعيف و 
از ناحيه چشم راست نابينا شد. نور شديد فلش دوربين به سلول هاى شبكيه 
چشم آسيب رسانده و بينايى مركزى او را از بين برده است. شبكيه چشم محلى 

است كه نور هاى ورودى به چشم در آن جا متمركز مى شوند.
به گفته پزشــكان شبكيه تا سن چهار سالگى تكامل نمى يابد و هر گونه نور 

شديد مى تواند موجب آسيب هاى جبران ناپذيرى در چشم نوزادان شود.

شليك به سارق مسلح بانك هنگام شنا 
در رودخانه 

خط قرمز: سارق مسلح بانك وقتى خود را در محاصره پليس ديد، در فرارى به 
شيوه فيلم هاى سينمايى، خودرويى را دزديد. 

او پس از پريدن به رودخانه ســعى كرد فرار كند كه با شــليك گلوله اى از پا 
درآمد.«ارنستو پدرو» 52 ساله، كه به اتهام سرقت مسلحانه از يك بانك تحت 
تعقيب پليس «ميامى» و پليس فدرال آمريكا بود در حالى كه باور نداشت پليس 
طى كمتر از دو هفته بعد ازسرقت، مخفيگاهش را يافته باشد، در حالى كه به 
سمت مأموران شليك مى كرد خود را به جاده رساند. او پس از متوقف كردن 
خودرويى ســوار ماشين شــد. راننده خودرو كه تصور مى كرد اين مرد مأمور 
مخفى پليس اســت به او در فرار كمك بسيارى كرد و با عبور از چند ميانبر 
وى را به رودخانه رساند. متهم پس از پريدن به رودخانه قصد فرار داشت اما با 

شليك مأموران از پا درآمد.
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پاتك پليس مشهد به مواد فروشان
خط قرمز: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از دستگيرى 

14 خرده فروش موادمخدر در سطح شهر مشهد خبر داد.
ســردار قادر كريمى گفت: اين افراد در جريان اجراى مرحله 
ديگرى از طرح ارتقاى امنيت اجتماعى در مشــهد دستگير 
شــدند. وى افــزود: تيم هاى پليــس مبارزه با مــواد مخدر 
خراســان رضوى در اين عمليات ضربتى 26 منزل مسكونى 
را با هماهنگى مقام قضايى بازرسى كردند. وى اظهار داشت: 
همچنين در اين عمليــات 32 معتاد متجاهر پر خطر جمع 
آورى و 14خرده فروش مواد افيونى به همراه 596 گرم ترياك، 
510 گرم شــيره ترياك،181 گرم هروئين و ديگر انواع مواد 
مخدر كه در بسته هاى كوچك پالستيكى بسته شده بودند، 

دستگير شدند.

دزد حرفه اى منازل و مغازه هاى 
بردسكن به دام افتاد

خط قرمز: با تالش پليس بردسكن سارق حرفه اى مغازه هاى 
اين شهر شناسايى و دستگير شد. رئيس پليس بردسكن گفت: 
با دريافت گزارش چند مورد ســرقت از مغازه هاى سطح شهر 
موضوع به صورت ويژه در دســتور كار مأموران پليس آگاهى 
شهرســتان قرار گرفت و كارآگاهان پليس آگاهى با استفاده 
از ســرنخ هاى به دست آمده و كنترل مجرمان سابقه دار شب 
چهارشنبه ســارق را شناســايى و در اقدامى ضربتى او را در 
مخفيگاهش دستگير كردند. سرهنگ حسين يزدانى تصريح 
كرد: مأموران در بازرســى از مخفيگاه متهم 20 ميليون ريال 
وجه نقد، حدود 30 ميليون ريال نقره جات،7 دستگاه ساعت 
مچى، 11 قطعه ســكه قديمى، يك دستگاه تبلت، يك سكه 
پارسيان، دوربين عكاسى و مقدارى لوازم منزل مسروقه كشف 

كردند.
وى خاطرنشان كرد: متهم در بازجويى هاى به عمل آمده در 
مواجهه با ادله و مستندات كشف شده از مخفيگاهش به 9 

فقره سرقت مغازه و 6 فقره سرقت منزل اعتراف كرد.

زن بجنوردى زنده زنده توسط 
يك مرد به آتش كشيده شد

خط قرمز: فرمانده انتظامى بجنورد از آتش زدن زنى توسط 
يك مرد در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ على پاكدل گفت: در پى تماس شهروندان با مركز 
فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر يك فقره آتش سوزى منجر 
به فــوت، بالفاصله مأموران انتظامى به محل اعزام شــدند. 
وى افزود: در بررسى هاى اوليه مشخص شد فردى باريختن 
بنزين اقدام به آتش زدن خانمى كرده است. اين خانم سپس 
سريعاً توسط امدادگران اورژانس به مركز درمانى منتقل و از 
آنجا به علت شــدت سوختگى به مشهد اعزام شد. سرهنگ 
پاكدل خاطرنشان كرد: مرد متهم پس از آتش زدن از صحنه 
متوارى شــده و مأموران پس از شناسايى هويت اين مرد در 
پى دستگيرى او هستند. به گفته فرمانده انتظامى بجنورد، 
بــا هماهنگى مقام قضايى اقدامات و تحقيقات اوليه در اين 
خصوص انجام شده است و پرونده درحالى تحت بررسى قرار 
دارد كه از انگيزه و علت اين حادثه اطالعى در دست نيست.

قاتل ستايش در مأل عام اعدام 
نمى شود 

خــط قرمــز: رئيس 
تهران  استان  دادگسترى 
گفت: حكم قاتل ستايش 
در مألعام اجرا نمى شود. 
اسماعيلى  غالمحســين 
رئيس دادگسترى استان 

تهران اظهار داشت:قاتل ستايش روز 27 مهر ماه اعدام مى شود.

دستگيرى قاتل فرارى خاش 
در كمتر از 2 ساعت 

خط قرمز: رئيس پليس خاش از دستگيرى قاتل فرارى 
در كمتر از 2 ساعت در اين شهرستان خبر داد.  سرهنگ 
«احمد ثمره حسينى» در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
در پى قتل مسلحانه مردى 70 ساله در يكى از روستاهاى 
شهرســتان در تاريخ 96/07/18 و متوارى شدن قاتل از 
محل وقوع جرم، دســتگيرى قاتل يا قاتالن احتمالى به 
صورت ويژه در دســتور كار كارآگاهان پليس آگاهى اين 
فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: با تحقيقات و بررسى هاى 
انجام شده و اشراف اطالعاتى مخفيگاه قاتل كه مردى 40 
ساله بود شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى اين متهم 
در عملياتى غافلگيرانه در منزلش دستگير شد. سرهنگ 
ثمره حســينى با اشــاره به انگيزه شــخصى در ارتكاب 
قتل، تصريح كرد: متهم پس از تشكيل پرونده مقدماتى 
به منظور ســير مراحل قانونى تحويل مراجع قضائى شد. 
فرمانده انتظامى شهرستان خاش خاطرنشان كرد: نيروى 
انتظامى با قاطعيت با برهم زننــدگان نظم و امنيت كه 
قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد مى كند و 
از عموم شهروندان درخواست كرد، هرگونه موارد مشكوك 
را با سامانه فوريت هاى پليس 110 به پليس اطالع رسانى 

كنند.

 2سال حبس مجازات 3خواننده 
معروف ايرانى 

ركنا: على لهراســبى، سينا ســرلك و رضا صادقى به اتهام 
مشاركت در سرقت ادبى از سوى شعبه 1060 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى كاركنان دولت تهران گناهكار شــناخته 
شــدند كه رأى صادره براى اين سه خواننده مطرح و مردمى 
تحمل دو ســال حبس تعزيرى اســت.  على لهراسبى و رضا 
صادقى ترانه سوغاتى از اردالن سرفراز را خوانده و منتشر كرده 
بودند كه رضا صادقى در يادداشتى عنوان كرده بود اين اثر را 
به شكل زمزمه وار و دلى خواندم و مثل قطعات خاطره انگيز 
ديگر در كانال تلگرامم قرار دادم و به اشتباه برخى سايت هاى 
پخش آثار موسيقايى اين قطعه را اثر جديد من معرفى و پخش 
كردند. گفتنى اســت رضا صادقى در پايان اين يادداشــت از 
اردالن سرفراز عذرخواهى كرده بود. قطعه برخيز با صداى سينا 
ســرلك كه به عنوان يكى از قطعات سريال پربيننده شهرزاد 
منتشــر شده بود نيز در گذشته با صداى ابراهيم حامدى و با 
نام محتاج منتشــر شده بود كه سروده اردالن سرفراز است و 
سال ها پيش در كتاب از ريشه تا هميشه اين ترانه سرا، با مجوز 
رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در ايران به چاپ رسيده 
است. اردالن سرفراز با وكالت صالح دادگر پيگيرى هاى الزم را 
انجام داده است. اين پرونده در دادگاه فرهنگ و رسانه بررسى 
و منجر به صدور كيفرخواســت شده. سپس به شعبه 1060 
دادگاه كاركنان دولت ارجاع و نهايتا رأى صادر شــده خبر از 

محكوميت اين سه خواننده داشته است.

خط قرمز: مديرعامل شــركت بازرگانــى، زمانى كه براى 
وصول طلب ميلياردى اش كمك خواست، نمى دانست گرفتار 

اخاذى سياه او مى شود. 
اوايل شهريور امسال مديرعامل يك شركت بازرگانى با حضور 
در پايگاه سوم پليس آگاهى تهران از جوان شرورى به اتهام 

سرقت خودروى اپتيمايش شكايت كرد.
شــاكى به افسر تحقيق گفت: چندى پيش به تعميرگاهى 
رفته بودم كه به طور اتفاقى با جوانى كه جوياى كار بود، آشنا 
شدم. او حتى به من مى گفت اگر بخواهم مى تواند طلب هايم 
را وصول كند. اين آشــنايى ادامه داشت تا اين كه يك روز 
از من چهار ميليون تومان خواست تا مشكالت خانواده اش 
را حل كند. دلم ســوخت و اين پــول را به او قرض دادم. او 
متوجه شده بود كه وضع مالى ام خوب است و از مردى طلب 

ميلياردى دارم.
وى افزود: آن جوان مدتى بعد كه به دفترم آمد مدعى شد 
بدهكارم را كتك زده و او حاضر شــده بدهى ميلياردى اش 
را بدهــد. به اين رفتارش اعتراض كردم كه او مدعى شــد 
بابت اين كار بايد صد ميليون تومان پول بپردازى كه قبول 
نكردم و گفتم كار اشتباهى انجام داده است. اما او مرا تهديد 
كرد و رفت. منشى ام موضوع را پيگيرى كرد كه معلوم شد 
گفته هاى او دروغ است و سراغ بدهكارم نرفته و فقط قصد 

باج خواهى داشت.
وى گفت: دو روز بعد سوار اپتيمايم شده و شركت را به قصد 
خانه ترك كردم، جوان مزاحم در خيابان راهم را ســد كرد 
كه متوقف شــدم. او با قمه مرا به مرگ تهديد و از خودرو 
بيرون انداخت و با سوار شدن به خودروى اپتيمايم متوارى 
شد. به كالنترى رفتم و شكايت كردم. همان موقع خانمى 
كه منشى ام است با من تماس گرفت و خبر داد جوان شرور 
به شركت آمده، همه جا را به هم ريخته و كاركنانم را تهديد 
كرده است. منشى ام در تماس بعدى اعالم كرد جوان مزاحم 
آنجا را ترك نمى كند و 400 ميليون تومان پول مى خواهد و 
هر ساعت صد ميليون تومان به اين مبلغ افزوده مى شود. او 

من و خانواده ام را هم به قتل تهديد كرده بود. همراه ماموران 
كالنترى به دفترم رفتم كه متهم فرار كرده بود.

با تشكيل پرونده قضايى در شعبه چهارم بازپرسى دادسراى 
ناحيه 34 تهران و با دستور بازپرس رستمى، ماموران پايگاه 
ســوم پليس آگاهى تهران جستجو براى دستگيرى جوان 
شــرور را آغاز كردند. چند روز پيش، سارق شرور در يكى 
از محله هاى جنوبى تهران بازداشــت و خودروى سرقتى از 

او كشف شد.
متهم با انتقال به پليس آگاهى بازجويى و به افسر تحقيق 
گفت: شــاكى وضع مالى خوبى داشــت بــه همين خاطر 
نقشه اخاذى را اجرايى كردم. حتى با تهديد قمه خودروى 
اپتيمايش را دزديدم تا در برابر پس دادن آن اخاذى كنم اما 

قبل از اين كه نقشه خود را اجرا كنم، دستگير شدم.
ماموران به سرنخ هايى دست يافتند كه نشان مى داد ردپاى 
او در ســرقت يك شركت در يكى از شهرهاى غربى كشور 

وجود دارد.
ماموران پس از بررسى موضوع، متوجه شدند ماجرا صحت 
دارد و اين سارق شرور سه سال پيش همراه دايى اش شبانه، 
گاوصندوق شــركتى را تخريب كرده و 200 ميليون تومان 
پول و چك از آنجا سرقت كرده اند كه در آن پرونده به طور 

غيابى به سه سال حبس و رد مال محكوم شدند.

باجگيرى جوان شرور از مدير عامل ميلياردر

خط قرمز: تازه عروس محكوم به قصاص 
كه چند ماه بعد از زندگى مشترك مرتكب 
قتل شوهرش شــده بود با پرداخت ديه از 

مرگ فاصله گرفت. 
بيســتم بهمن مــاه ســال 89، مأموران 
كالنتــرى 131 شــهررى از قتل مردى به 
نام كيارش در خانه اش باخبر و راهى محل 
شدند. جســد متعلق به جوان 24 ساله اى 

بود كه با ضربه چاقو كشته شده بود.
همســر 21 ســاله او كه مينا نام داشت با 
اعتراف به قتل شــوهرش بازداشت شد. او 
گفت: « چندماهى بود من و كيارش ازدواج 
كرده بوديم، اما از همان روزهاى اول با هم 
اختالف داشتيم. اختالف ما از زمانى شروع 
شــد كه فهميدم كيارش تعادل روحى- 
روانى ندارد و ســر هــر اختالف كوچكى، 
كتك  كارى مى كــرد. او حتى چندين بار 
دست به خودكشى زده بود كه خودم مانع 

شدم.
به هميــن خاطر به فكر طــالق بودم، اما 
خانواده شوهرم مخالفت كردند و خواستند 
به زندگى ادامه دهم.» او در ادامه گفت: «در 
آخرين درگيرى، كيــارش دوباره خودزنى 

كرد كه ديگر طاقت نياوردم و گفتم تحملم 
تمام شده و هر طور شــده بايد طالقم را 
بدهد. او با شــنيدن اين حرف، چاقو را به 
دستم داد و خواســت او را بكشم. من كه 
در حالت عصبانيت با ديدن چاقو كنترلم 
را از دســت داده بودم با چاقوى آشپزخانه 
ضربه اى به شــكمش زدم، امــا بالفاصله 
پشيمان شدم. خيلى اصرار كردم تا با هم 
به درمانگاه برويم، اما به حرفم گوش نداد 
و رفت خوابيد. ساعتى بعد بود كه متوجه 

شدم فوت كرده است.»
با اقرارهاى متهم و بازســازى صحنه جرم، 
تــازه عروس به اتهام قتل عمد روانه زندان 
شد و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفرى 
يك اســتان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه اولياى دم درخواست قصاص كردند 
و متهم در آخرين دفاعش گفت: «شوهرم 
ابتــدا خودزنى كرد و خــودش چاقو را به 
دستم داد. نمى دانم چطور چاقو به شكمش 
رفت و روى زمين افتــاد. »در پايان هيئت 
قضايى قتل را غيرعمد تشخيص داد و متهم 
به پرداخت ديه محكوم شد، اما اين حكم در 
ديوان نقض و پرونده بار ديگر به شعبه هم 

عرض فرستاده شد.
به اين ترتيب تازه عروس بار ديگر در شعبه 
دوم محاكمــه و اين بار به قصاص محكوم 
شد. اين رأى به ديوان عالى كشور فرستاده 
شد و با تأييد آن حكم در آستانه اجرا قرار 
داشــت كه متهم توانست با پرداخت 400 

ميليون تومان ديه از مرگ فاصله بگيرد.
صبح ديروز متهم از جنبه عمومى جرم در 
همان شعبه به رياست قاضى زالى پاى ميز 
محاكمــه رفت و در آخرين دفاعش گفت: 
«واقعاً قصد كشتن همسرم را نداشتم و اين 

اتفــاق در اوايل زندگى برايم خاطره تلخى 
را رقم زد. »

وى ادامه داد: «با تأييد حكم اعدام، اولياى دم 
با دريافت 400 ميليــون تومان حاضر به 
گذشت شــدند، اما از آنجائيكه پولى براى 
پرداخت ديه نداشتم يك مؤسسه خيريه 
كمك كــرد و مبلغ 280 ميليون تومان از 
ديه را پرداخت كرد. مابقى ديه را خانواده ام 
با سختى زياد توانستند، بپردازند. به اندازه 
كافى تنبيه شده ام و حاال از قضات دادگاه 
تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند.»

 پنجشنبه   20 مهر 1396 
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قاتل ستايش در مأل عام اعدام 

 رئيس 
تهران  استان  دادگسترى 
گفت: حكم قاتل ستايش 
در مألعام اجرا نمى شود. 
اسماعيلى  غالمحســين 
رئيس دادگسترى استان 

قتل زن جوان 
خط قرمز: مرد ســالخورده كه 14 سال قبل در حمله شوهر عصبانى 

همسرش را كشته و به خاطر عدم پيگيرى هاى 
اوليــاى دم در زندان بالتكليــف مانده بود با 

سپردن وثيقه از زندان آزاد مى شود. 
كريم 74 ســاله 14 ســال قبل وقتى كه 60 
ســاله بود همسر55ساله اش به نام سهيال را در 
خانه شان در كمالشهر كرج كشت و به قصاص 
محكوم شــد. حكم صادره اما با اعتراض وكيل 
مدافع متهم و به خاطر بررســى سالمت روانى 
كريم به كميســيون پنج نفره پزشكى قانونى 
فرستاده شد. وقتى كارشناسان پزشكى قانونى 
سالمت روان اين پيرمرد را هنگام ارتكاب جرم 
تاييد كردند وى بار ديگر پاى ميز محاكمه ايستاد 
و به قصاص محكوم شد. فوت يكى از اولياى دم 
اما موجب شــد تا پرونده وارد مرحله جديدى 
شــود.به اين ترتيب اجراى حكم براى بررسى 
درخواست اولياى دم جديد متوقف شد.فرزندان 
قربانى اعالم گذشت كردند اما خواهر و برادرهاى 
ســهيال كه با فوت پدرشــان اولياى دم جديد 
محسوب مى شدند به اجراى حكم قصاص اصرار 
داشــتند.پرونده به دايره اجراى احكام فرستاده 
شــده بود كه يكى از برادرهاى سهيال نيز فوت 
كرد و فرزنــدان وى به عنوان اولياى دم جديد 
پيگير پرونده نشــدند. در حالى كه 14سال از 
جنايت گذشــته و عدم پيگيرى هاى اولياى دم 
موجب شده بود كريم در زندان بالتكليف بماند 
وى نامه اى به قضات دادگاه نوشت و خواست تا 
مطابق ماده 429 قانون مجازات اسالمى تكليف 
وى روشن شــود. به اين ترتيب اين پيرمرد در 
شــعبه دوم دادگاه كيفرى يك استان تهران به 
رياست قاضى محســن زالى پاى ميز محاكمه 
ايســتاد. در آن جلسه پسر مقتول گفت: حاضر 
به قصاص پدرم نيســتم. اگر پــدرم قول دهد 

بعــد از آزادى تهران و كرج را براى هميشــه 
ترك كند و با ما كارى نداشــته باشد از قصاص 
گذشت مى كنم. اما خواهر و برادران سهيال اعالم 
كردند به هيچ قيمتى حاضر به گذشت نيستند.
برادرزاده هاى سهيال نيز در دادگاه حاضر نشدند. 
به اين ترتيب قضات دادگاه به اولياى دم مهلت 
شش ماهه داد تا تكليف كريم را روشن كنند. با 
پايان اين مهلت و در حالى كه اولياى دم بار ديگر 
پيگير پرونده نشده بودند پيرمرد ديروز پاى ميز 
محاكمه ايستاد. وى كه قادر به حركت نبود و به 
عصا تكيه كرده بود به قضات دادگاه گفت: من و 
همسرم هميشه با هم اختالف داشتيم. همسرم 
به دادگاه رفته و از من شكايت كرده بود. او چند 
روز بود قهر كرده بود تا اينكه دامادم وســاطت 
كرد تا سهيال بار ديگر به خانه برگردد و بعد از 
پايان امتحانات پسر كوچكم درباره زندگى مان 
تصميم بگيريم. همســرم آن روز به خانه آمده 
بود كه بار ديگر با هم درگير شديم و من در اوج 
عصبانيت با چاقو به جانش افتادم. سهيال از ترس 
به حمام رفت و من همانجــا او را با ضربه هاى 
چاقو كشــتم. وى ادامه داد: من از قتل همسرم 
پشيمانم و در اين سال ها در زندان خيلى عذاب 
كشيده ام حاال تقاضا دارم زودتر تكليفم روشن 

شود.

كنترل  عــدم  قرمز:  خط 
خشم، جان همسر جوان را 

گرفت. 
دادســتان عمومى و انقالب 
از  گنج  قلعــه  شهرســتان 
وقوع يك فقره قتل به علت 
اختالفات خانوادگى در اين 
شهرستان خبر داد و افزود: 
عدم كنترل خشــم يكى از 
عوامل مهــم در بروز جرائم 

خشن است.

ســجاد افشــارمنش در تشــريح جزئيات اين خبر، اظهار داشت: پس از 

كســب گزارشى مبنى بر وقوع يك نزاع خانوادگى در يك منزل مسكونى 

در روستاى ســرتك اوليا از توابع شهرستان قلعه گنج، بالفاصله بازپرس 

پرونده به همراه كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان در محل حادثه حاضر 
مى شوند.

اين مقام قضائى بيان داشت: پس از تحقيقات اوليه ميدانى در محل وقوع 

جرم مشــخص گرديد، بر اثر نزاع خانوادگى بين يك زن و شــوهر، خانم 

خانه به نام (ف-چ) بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است.

وى افزود: قاتــل پس از ارتكاب جنايت اقدام بــه خودزنى و وارد كردن 

ضربات چاقو به ســمت خود مى نمايد كــه بالفاصله، با دخالت پدر وى و 

ســاير همسايگان چاقو از دســت وى گرفته مى شود و اين زن و شوهر را 

به بيمارســتان منتقل مى نمايند كه متاسفانه خانم خانه بر اثر خونريزى 
زياد فوت مى نمايد.

دادستان قلعه گنج با بيان اينكه متهم فاقد سابقه كيفرى مى باشد، افزود: 

تحقيقات تكميلى در اين رابطه در شــعبه بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان قلعه گنج ادامه دارد و متهم نيز با قرار بازداشت موقت 
روانه زندان شده است.

سرنوشت مبهم قاتل 74ساله پس از قتل همسرش

خط قرمز: قاتل فرارى جوان 27 ســاله شوشى در كم تر از يك ساعت در 
اين شهرستان شناسايى و دستگير شد. 

ســردار حيدر عباس زاده، فرمانده انتظامى استان خوزستان بيان داشت: 
در پى اعالم مركز فوريت هاى پليســى 110مبنى بر نزاع دسته جمعى و 
كشــته شدن يك جوان 27 ســاله و مجروح شدن 3 نفر از شهروندان در 
يكى از مناطق شهرستان شوش، بالفاصله عوامل انتظامى به محل درگيرى 

اعزام شدند.
وى اظهار كرد: با توجه به اهميت موضوع دستورات و راهكارهاى عملياتى 

به كارآگاهان پليس آگاهى ابالغ گرديد.

سردار عباس زاده گفت: از همان لحظات اوليه كارآگاهان پليس آگاهى با 
انجام اقدامات تخصصى و بررسى آثار بجا مانده، محل اختفاى قاتل فرارى 
را در كم تر از يك ســاعت شناسايى و با هماهنگى مراجع قضائى در يك 

عمليات ضربتى در مخفيگاهش دستگير كردند.
اين مقام انتظامى تصريح كرد: در مخفيگاه قاتل يك قبضه اسلحه شكارى 

كه وى با آن اقدام به قتل نموده بود، كشف گرديد.
فرمانده انتظامى استان خوزستان با اشاره به اينكه متهم در تحقيقات پليس 
به بزه انتسابى اعتراف و انگيزه قتل را اختالفات ملكى عنوان كرده است، 

اظهار داشت: متهم پس از تشكيل پرونده راهى مراجع قضائى شد.

فرار 
ناموفق 

قاتل جوان 
27 ساله 
شوشى 

تازه عروس قاتل را ديه400ميليونى نجات داد



هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور

تقابل سرخابی های پایتخت با سرخابی های خوزستان

حمیدرضا خداشــناس: هفته نهم رقابت های لیگ برتر 
کشورمان - لیگ خلیج فارس - عصر امروز با انجام دو دیدار 

آغاز می شود و سایر بازی ها فردا برگزار خواهد شد.
استقالل خوزستان - پرسپولیس

دریکی از مهم ترین بازی های این هفته عصر امروز و از ساعت 
17 پرســپولیس تهران در ورزشــگاه غدیر اهواز با قضاوت 
محمد حسین ساعدی فرد میهمان استقالل خوزستان است. 
سرخپوشــان تهرانی در حالی پای به این میدان می گذارند 
که ســرمربی کروات این تیم بعــد از دور ماندن از پیروزی 
طی چند دیدار اخیــر داخلی، اکنون امیــدوار به پیروزی 
برابر استقالل خوزستان و کســب روحیه الزم برای جدال 
مقابل الهالل است. این در حالی است که برانکو ایوانکوویچ 
عالوه بر نداشتن فرشاد احمد زاده مصدوم و مهدی طارمی 
محروم، به سیدجالل حسینی و وحید امیری دو ملی پوش 

خود به دلیل خستگی بعد از بازگشت از روسیه و با توجه به 
در پیش بودن جدال سرنوشت ساز با الهالل استراحت داده 
وآن ها را به همراه تیم به اهواز نبرده است. این برای دومین 
بار است که پرســپولیس و برانکو، به دلیل برنامه بازی های 
ملی، مجبور هســتند دو روز پس از تیم ملی بازی کنند و 
برانکو برای دومین بار است که مجبور شده قید استفاده از 
چند بازیکن مهم خود را در ترکیب اصلی بزند اما آنچه مرد 
کروات را امیدوار به پیروزی در این دیدار می کند نیمکت قابل 
اطمینانی است که از لحاظ تاکتیکی چیزی کمتر از بازیکنان 
اصلی تیم ندارنــد و بارها این را در بازی های ســخت ثابت 
کرده اند. در سوی دیگر میدان استقالل خوزستان قرار گرفته 
که دوفصل پیش توانسته بود در رقابت با همین پرسپولیس 
برانکو با عبداهلل ویسی قهرمان لیگ برتر شود. اما بعد از آن 
قهرمانی دیگر آبی پوشان خوزستانی رنگ خوشی را ندیدند و 

غرق درحاشیه و مشکالت مالی شدند، مشکالتی که تا کنون 
ادامه داشته و منجر به جدایی چند مهره کلیدی این تیم نیز 
شده است. هر چند شاگردان ویسی بعد از شکست تراکتور در 
نخستین بازی خود در لیگ برتر دیگر رنگ پیروزی را ندیده 
و با 7 امتیاز در جایگاه پانزدهــم قرار گرفته اند، با این وجود 
فاصله کم امتیازی بین تیم های آخر با تیم های میانه جدول 
خود انگیزه ای است برای آبی پوشان اهوازی تا روزی سختی 
را برای پرســپولیس که بی صبرانه منتظر بازگشت به صدر 

جدول است، رقم بزنند.
استقالل - فوالد خوزستان

اما عصر فردا و از ساعت 17 استقالل تهران در ورزشگاه آزادی 
با قضاوت حسین زرگر میزبان دیگر نماینده خوزستان یعنی 
فوالد است. آبی پوشــان پایتخت که در آخرین بازی خود 
پیش از تعطیالت لیگ 3 امتیاز حســاس و روحیه بخش را 

از سپیدرود گرفتند و توانستند خود را از انتهای جدول جدا 
کنند در این بازی و در حالی که شــفر را روی نیمکت خود 
می بینند به دنبال ادامه روند صعودی خود و شکست فوالد 
در آزادی هستند. بازگشت مصدومان استقالل به تمرینات 
و آمادگی ملی پوشــان این تیم از خوش شانسی های مربی 
آلمانی این تیم است که می تواند با دست پردر اولین حضور 
خود بر روی نیمکت آبی پوشان به مصاف سرخپوشان اهواز 
برود. در آن سوی میدان شاگردان پورموسوی قرار گرفته اند 
که با نتایج درخشــانی که در این فصل کسب کرده اند هم 
امتیاز با پرسپولیس و پیکان و فقط به خاطر تفاضل گل کمتر 
در جایگاه پنجم ایستاده اند. فوالد خوزستان که با انگیزه های 
فراوان خود را آماده این دیدار کرده است به خوبی می داند که 
3 امتیاز این دیدار در صورت نتیجه نگرفتن دیگر رقبایش در 

صدر این تیم را می تواند تا رده دوم باال ببرد.
پدیده - ذوب آهن 

تقابل یکی از پدیده های این فصل لیــگ برتر یعنی پدیده 
مشهد که در رده دوم جدول مسابقات قرار گرفته با شاگردان 
امیر قلعه نویی در ورزشگاه ثامن االئمه مشهد، می تواند یکی 
از بازی های دیدنی فردا باشد. شاگردان مهاجری که فصل 
فوق العاده ای را پشت سر می گذارند و از پنج بازی گذشته 
خود سه پیروزی و دو تساوی را کسب کرده اند در این بازی 
خانگی از یک طرف به دنبال شکســت ذوب آهن و از طرف 
دیگر امیدوار به پیروزی تراکتور برابر پارس جنوبی در تبریز 
هستند تا در این صورت بتوانند ســرانجام صدر را تصاحب 
کنند. امیر قلعه نویی نیز برای ماندن در جمع  صدر نشینان 

به 3 امتیاز این بازی احتیاج دارد.
برنامه کامل بازی ها: 

امروز:
پیکان - گسترش فوالد ساعت 16

استقالل خوزستان - پرسپولیس ساعت 17
فردا:

سپاهان - سیاه جامگان ساعت 16
سایپا - سپیدرود رشت ساعت 16

تراکتورسازی - پارس جنوبی جم ساعت 16
پدیده - ذوب آهن16:30 

استقالل تهران - فوالد خوزستان ساعت 17
صنعت نفت آبادان - نفت تهران ساعت 17:15

تفاهم نامه همکاری فدراسیون 
فوتبال ایران و روسیه 

ورزش: پروتکل همکاری دوجانبه فدراسیون فوتبال ایران و روسیه 
با حضور محمدرضا ساکت و الکســاندر الیو، دبیران کل فدراسیون 
فوتبال ایران و روسیه در حالی به امضا رسید که طرفین در خصوص 
راهکارهای اجرای همکاری در زمینه آموزش مربیگری، مدیریت، 
بازاریابی و تبادل تجربیات به منظور رشد و گسترش هرچه بیشتر 

فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی پرداختند.
از نکاتی که در این تفاهم نامه مطرح شــده می توان به سازماندهی 
تورنمنت های دوستانه، برگزاری دوره های آموزشی و فنی، برگزاری 
کنفرانس ها و کارگاه های آموزشــی فنی، تبادل تجربیات در زمینه 
بهره برداری از امکانات و تجهیزات استادیوم ها، تبادل تجربیات در 
حوزه فوتبال پایه، پزشکی، داوری، برگزاری رویدادها و تورنمنت های 
بزرگ، همکاری و تبادل نظر در زمینه ایمنی و امنیت ورزشــگاه ها 

اشاره کرد.

کی روش به ایران نیامد
ورزش: اعضــای تیم ملی فوتبال ایران بعد از تســاوی با روســیه 
در دیداری دوســتانه که دومین دیدار دوســتانه ایران در راه جام 
جهانی 2018 بود، با پرواز چارتر بامداد دیروز به ایران بازگشــتند.
بازیکنان حاضر در تیم ملی فوتبال ایران نیز برای همراهی تیم های 
باشگاهی شان در اختیار باشــگاه ها قرار گرفتند.همچنین کارلوس 
کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران همراه اعضای تیم ملی به 
ایران بازنگشت. این مربی تا زمان شروع اردوی بعدی تیم ملی ایران 

به ایران بازنخواهد گشت.

 دوستی مهر: می توانیم قهرمان 
جام جهانی نوجوانان شویم

ایسنا: سرمربی تیم ملی نوجوانان در جام جهانی 2009 و 2013، 
درباره ادعای عباس چمنیان مبنی بر اینکه تیمش می تواند قهرمان 
جهان شود گفت: در هر صورت عباس چمنیان مربی فهیمی است 
و وقتی از چیزی صحبت می کند، از آن موضــوع اطمینان دارد. او 
به تیمش اعتماد دارد و توانســته در این مدت شناخت خوبی را از 

بازیکنانش به دست بیاورد. 
 بارها گفتم که در رده نوجوانان و جوانان نتیجه مهم نیست و باید به 
فکر سازندگی و پرورش بازیکنان باشیم.علی دوستی مهر با اشاره به 
استرس تیم های ایرانی برای حضور در رقابت های بین المللی گفت: 
باید به جایی برســیم که هیچ استرسی در بازیکنان و مربیان ایرانی 

دیده نشود.

آخرین وضعیت مصدومان پدیده
ورزش: دروازه بان تیم فوتبال پدیده خراسان می تواند تیمش را در 
بازی با ذوب آهن همراهی کند.شهاب گردان که در چند روز گذشته 
با مصدومیت دســت و پنجه نرم می کرد، به شــرایط بازی رسیده 
اســت و در صورت صالحدید رضا مهاجری می تواند در این بازی به 

میدان برود.
معین عباســیان وینگر چپ پای پدیده هم مصدوم اســت و هنوز 
وضعیت او برای حضور در این مســابقه معلوم نیست. این در حالی 
است که پدیده محمدحســین مرادمند و محمدرضا خانزاده را به 

دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.

واکنش باشگاه تراکتورسازی به 
شکایت ادینیو

تسنیم: در روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر شکایت لوسیانو 
ادینیو، مهاجم برزیلی پیشــین تراکتورســازی از این باشــگاه به 
گوش می رســید، اما تبریزی ها می گویند که چیــزی در این مورد 
به دست شان نرســیده اســت.آرش نجفی، معاون حقوقی باشگاه 
تراکتورسازی در واکنش به شکایت لوســیانو ادینیو از این باشگاه 
گفت: از شکایت ادینیو خبر ندارم، یعنی چیزی به دست ما نرسیده 

است که بخواهیم به آن رسیدگی کنیم. 

محرومان هفته نهم مسابقات لیگ 
برتر

ورزش: بنا بر اعالم سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان در 
هفته نهم مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

پیکان تهران: امیر روستایی
سپاهان اصفهان: ابوالحسن جعفری

سیاه جامگان مشهد: غالمحسین بادامکی- روح اهلل سیف اللهی
پارس جنوبی جم: حامد نورمحمدی

فوالد خوزستان: عبداهلل کرمی
نفت تهران: آرمین بیابانی )مربی(

جاللی: سعی کردیم از  وقفه لیگ 
استفاده بهتری کنیم

ورزش: مجید جاللی سرمربی پیکان عصر دیروز در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر گســترش فوالد تبریز اظهار کرد: سعی 
می کنم کارمان را  بازی به بازی پیش ببریم زیرا وقفه هایی که وجود 
داشت نمی توانستیم برنامه ریزی کنیم اما سعی کردیم از این وقفه ها 
استفاده بهتر کنیم  و این تعطیالت را به یک فرصت تبدیل کنیم.او 
در ادامه اضافه کرد: تیم ما شرایط خوبی دارد و بازیکنانم تمرینات 
خوبی را انجام دادند و از همه مهم تر این است که بازیکنانم اشتیاق 
الزم را دارند. امیدوارم بازیکنانم بتوانند بازی خوب و موفقیت آمیزی 

انجام دهند.

اولتیماتوم به میثاقیان تکذیب شد
تسنیم: مدیر تیم فوتبال سیاه جامگان تاکید کرد میثاقیان تا پایان 
فصل سرمربی این تیم خواهد بود. آرمین رهبر درخصوص حرف و 
حدیث ها مبنی بر داده شدن اولتیماتوم به اکبر میثاقیان در صورت 
عدم نتیجه گیری این تیم مقابل ســپاهان تاکید کرد: اصاًل چنین  
مسئله ای در باشگاه نبوده و اتفاقاً تاکید عباسی )مالک باشگاه( این 
است که میثاقیان تا پایان فصل تحت هر شرایطی سرمربی ما  خواهد 
بود. تیم ما یک تیم جوان اســت و در پایان فصل رتبه ای تک رقمی 

را خواهد داشت.

ضد حمله

 ویسی: با انگیزه کافی مقابل پرسپولیس
 قرار می گیریم

ورزش: عبداهلل ویسی سرمربی استقالل خوزستان عصر دیروز در نشست خبری 
پیش از دیدارتیمش با پرسپولیس اظهار کرد: بازیکنان با تمام وجود در این بازی 
حضور می یابند و انگیزه کافی را دارند. ما نسبت به داشته های مان بازی می کنیم. 
استقالل برای امتیاز گرفتن بازی می کند و این که در خانه خودمان هستیم نکته 

مثبتی برای ما است.
  او افزود: با توجه به بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و شکست شان 
مقابل الهالل، آن ها از نظر روحی افت داشــته اند اما این بــازی در رقابت های 

داخلی است. 
ما هم انگیزه خوبی داریم و نیاز نبود تــا از نظر روحی روانی روی آن ها کار کنیم. 

جدول نشان نمی دهد که نتیجه بازی چه می شود.

رضا مهاجری: حفظ جایگاهمان سخت است
ورزش: رضا مهاجری در خصوص دیــدار روز جمعه تیمش برابر ذوب آهن اصفهان 
گفت: در تعطیالتی که رو به پایان اســت، تمرینات خوب و منظمی را انجام دادیم و 
تنها دل نگرانی من آسیب دیدگی چند بازیکنم است که نمی دانم مقابل ذوب آهن 
می توانند به میدان بروند یا خیر. وی تأکید کرد: ما برابر تیمی بازی داریم که از کادر 
فنی و بازیکنان خوبی سود می برد و در هفته های اخیر هم عملکرد خوبی داشته و می 
دانیم بازی سختی را خواهیم داشت و با صحبت هایی که با بازیکنانم داشتم آنها شرایط 
را درک کرده و آماده این دیدار هستند. سرمربی پدیده مشهد در ادامه افزود: با توجه 
به اینکه در حال حاضر در جایگاه دوم جدول هستیم، حفظ این جایگاه سخت شده 
است. حضور پدیده در رده دوم لیگ بی سابقه است و این مساله انتظار هواداران را باال 
برده و حریفان هم نگاه ویژه ای به ما دارند و نمی خواهند مقابل ما بازنده باشند بنابراین 

باید تالش مضاعفی کنیم تا بتوانیم با کسب امتیازات الزم جایگاه خود را حفظ کنیم.
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  وریا غفوری، روزبه چشمی و امید ابراهیمی که در بازی برابر روسیه برای 
تیم ملی کشورمان به میدان رفتند، عصر دیروز در تمرین استقالل حاضر شدند.

 کنفدراسیون فوتبال آســیا اعتراض ســوری ها به تغییر داور بازی مقابل 
استرالیا و نوع چمن ورزشگاه سیدنی را رد کرد.

 ســرمربی آرژانتینی الهالل با آرا هواداران با قاطعیت بــه عنوان بهترین 
سرمربی لیگ برتر فوتبال عربستان انتخاب شد.

 سمیر کوریه، هوادار سوری پس از شکست تیم ملی کشورش مقابل استرالیا 
در پلی آف مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه براثر سکته مغزی درگذشت.

 تیم ملی فوتبال ایران با 12 بازی بدون گل خورده  صاحب رکورد جالبی شد 
و موفق شد در این عرصه در صدر قرار گیرد. به همین خاطر فیفا از این رکورد به 

عنوان یکی از رکوردهای به یاد ماندنی این دوره از رقابت ها یاد کرد.
  لیال صوفی نایب رئیــس فوتبال بانوان خبر برگــزاری اردوهای تیم ملی 

فوتبال بانوان را از ماه آینده اعالم کرد.
 آرین روبن بعد از حــذف دراماتیک تیم ملی فوتبــال هلند در بازی های 

انتخابی جام جهانی 2018 روسیه از فوتبال ملی بازنشسته شد. 
  با بسته شدن پرونده بازی های مرحله انتخابی جام جهانی 2018 در منطقه 
آمریکای جنوبی، شائبه هایی در خصوص تبانی رادامل فالکائو، مهاجم تیم ملی 

کلمبیا با یکی از بازیکنان تیم ملی پرو مطرح شد.
  بر اســاس آخرین اخبار، نفت تهران از لیگ قهرمانان آسیا حذف شده و 

ظاهرا سازمان لیگ به ذوب آهن تهران آماده باش داده است.

   آرتورو ویدال، هافبک تیم بایرن مونیخ در سن 30 سالگی و بعد از ناکامی 
در راهیابی به جام جهانی از تیم ملی شیلی خداحافظی کرد.

  تیم والیبال بانک سرمایه با کسب پیروزی ســه بر صفر برابر رعد پدافند 
کاشان در هفته دوم لیگ برتر والیبال در صدر جدول رده بندی ایستاد.

  بر اساس آخرین بیانیه فیفا اشاره به هر گونه پیغام، شعار، تصویر یا تبلیغ 
سیاسی، مذهبی یا تبلیغات مازاد بر تبلیغ روی پیراهن  ها ممنوع است.

  مسئوالن دو باشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی با یکدیگر در حال تعامل 
هستند تا نوراللهی و عالیشــاه را به نوعی بین خود تقسیم کنند. در این تعامل 
مدیرعامل باشگاه تبریزی مشکل نوراللهی را حل خواهد کرد و در این سو نیز 

پرسپولیس عالیشاه را به تراکتورسازی خواهد داد.

 یعقوب کریمی 
در گفت و گو با قدس

ازاستقالل نمی روم
حمیدرضاعرب: ماجــرای جدایی 
یعقوب کریمی ازاستقالل را چند روزی 
است که برخی رســانه ها می نویسند. 

ظاهرا غیبت های مکرر این بازیکن درترکیب استقالل واحتمال خروج نام یک 
بازیکن برای اضافه شدن بازیکنان جدید موجب به وجود آمدن حاشیه هایی 
برای یعقوب شده است. بازیکنی که فصل پیش به روزهای اوج خود بازگشت اما 
دوباره براثرمصدومیت نتوانست به روند روبه رشدش ادامه دهد. یعقوب کریمی 

اما شایعه جدایی اش ازاستقالل را قویا تکذیب می کند.
برخی رسانه ها ازجدایی تو می گویند. این خبرصحبت دارد؟

نه، این خبرصحت ندارد. اگربازیکنی بخواهد جدا شــود باشگاه آن بازیکن را 
درجریان قرارمی دهد. تا به امروزکه چنین چیزی نبوده است.

اواسط فصل پیش هم صحبت از کنارگذاشتن تو بود.
بله، به این خبرها عادت کرده ام. حاال هم که داریم به نیم فصل نزدیک می شویم 

بعضی ها می گویند من را کنارمی گذارند. دیگربه این شایعات عادت کرده ام.
پس جدایی ات را به طورکلی تکذیب کنیم؟

همین طوراســت. آن هایــی که خبرجدایی من ازاســتقالل را می نویســند 
می خواهند تمرکزم را بگیرند. اما من دراســتقالل خواهم ماند چون با این تیم 

قرارداد دارم.
مصدومیتت بهترشد؟

باید دوباره تست بدهم. اگرپزشکان باشگاه گفتند که بازی کردنم مقابل فوالد 
بالمانع است قطعا دراین بازی به میدان می روم.

با شفرارتباط برقرارکردی؟
بله، او مربی خوبی اســت و دراین چند روزی که با ما بوده بیشترســعی کرده 
روی مســائل روحی و روانی تیم کارکند. امیدوارم که با شفربه روزهای خوب 

بازگردیم.
جمعه هم با فوالد خوزستان بازی دارید. این بازی را چه طورمی بینی؟

فوالد همیشه تیم خوبی بوده اما ما هم استقالل هستیم و برای پیروزی گام به 
این بازی می گذاریم. امیدوارم بعد ازبردی که مقابل سپیدرود به دست آوردیم 

برد دیگری را مقابل فوالد تجربه کنیم.
بعد ازفوالد هم باید مقابل پرســپولیس بازی کنید. دربی ظاهرا باید 

برایتان مهم ترازاین بازی باشد.
همه بازی ها 3 امتیازدارند اما نمی شود کتمان کرد که دربی بازی خاص تری 
اســت. باید بازی به بازی جلو بریوم. تا آن دربی هنوزفرصت هست. امیدوارم 
که استقالل به روزهای خوب برســد. این دوبازی فرصت خوبی است که ازاین 

وضعیت رها شویم و به روزهای خوب برسیم.

پادووانی، بیت سعید 
و حسینی در خطر از 
دست دادن دربی 85

ورزش: تیم فوتبال استقالل فردا در 
هفته نهم رقابت های لیگ برتر در حالی 
به مصاف فوالد خوزستان در ورزشگاه 

آزادی می رود که چند بازیکن دو کارته را در ترکیب تیم خود می بیند.سید حسین 
حسینی، حسن بیت سعید و لئوناردو پادووانی سه بازیکن تیم استقالل هستند 
که در صورت دریافت کارت زرد از بازی با پرسپولیس محروم خواهند شد.طی 
روزهای اخیر شایعاتی در مورد یک کارته بودن بیت سعید مطرح شده اما وی 
مقابل تراکتورسازی و پدیده اخطار گرفته است.خسرو حیدری،سجاد شهباززاده، 
فرشید باقری،مهدی رحمتی،پژمان منتظری،داریوش شجاعیان، میالد زکی پور 

و  جباروف یک اخطاره هستند.

 افتخاری: شفر
مجیدی را نمی خواهد

افتخاری،مدیرعامل باشگاه استقالل در 
مورد اینکه  گفته می شود شفر به حضور 
فرهاد مجیدی تاکید دارد گفت: خیر، 
شفر چنین درخواســتی نداشته است. 

مطمئن هستم اگر شفر کسی را بخواهد شخصا به من می گوید. ما با شفر توافق 
کرده بودیم که دستیارانش ایرانی باشند ولی او می گوید یک دستیار از زمان کار 
در جاماییکا دارد که مبلغ قراردادش حتی از قیمت مربیان ایرانی کمتر می شود.

شفر تاکید دارد این مربی کامال با او از نظر فنی و تاکتیکی هماهنگ است. به 
شفر گفتم اولویت ما دستیار ایرانی است. اگر در داخل ایران کسی را پیدا نکردیم 

آن موقع کمیته فنی رزومه این مربی اسپانیایی را بررسی می کند.
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ورزشـــی

ایران - کاستاریکا؛ فردا در جام جهانی نوجوانان

صعود با تمام قدرت
امیر عباس مالکی: تیم ملی نوجوانان 
کشورمان پس از درخشش خیره کننده 
مقابل تیم ملی نوجوانان آلمان و کسب 
دومین پیروزی خود در دومین بازی اش 
در جام جهانی عصر فردا و از ساعت 15 
باید مقابل کاســتاریکایی قرار گیرد که 
از دو بازی اولش یــک باخت برابرآلمان 
و یک تســاوی برابر گینه نصیبش شده 
است ولی با توجه به شکست آلمان برابر 
کشــورمان هنوز از شانس های صعود از 
این گروه به حســاب می آید. شاگردان 
عباس چمنیان که صعودشان به عنوان 
تیم اول  با توجه به تفاضل گل خوبی که 
دارند تقریبا قطعی شده در این بازی به 
دنبال ادامه روند صعودی خود و شکست 
کاستاریکا و کســب حداکثر امتیازات 
مرحله گروهی هســتند. کاستاریکا نیز 
یقینا با توجه به نیاز مبــرم به پیروزی 
در این دیدار دســت به بــازی انتحاری 
خواهد زد. اما در دیگر بــازی این گروه 

نوجوانان آلمان بعد از شکست سنگین 
برابر نوجوانان کشــورمان باید در یک 
بازی حساس برابر گینه ای قرار گیرد که 
با یک امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته 

اما همچنان شانس صعود دارد. 
آلمان ها در صورت شکست گینه راهی 
مرحله یک هشــتم نهایی خواهند شد. 
در این گروه تیم کشــورمان با 6 امتیاز 
صدرنشــین اســت و پس از ایرانی ها، 
تیم هــای نوجوانان آلمان، کاســتاریکا 
و گینه به ترتیب بــا 3، 1 و 1 امتیاز در 

رده های دوم، سوم و چهارم قرار دارند.
چمنیان: جوانمردانه بازی می کنیم

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران، در 
گفت و گو با فارس گفت: برای فیرپلی و 
روح جوانمردانه فوتبــال با تمام توان به 

مصاف کاستاریکا می رویم.
عباس چمنیان با اشاره به اینکه تقریباً 
صعود ایران به عنوان تیــم اول قطعی 
شده و آیا مقابل کاســتاریکا از تیم دوم 

خود استفاده می کند، اظهار داشت: تنها 
رقیب ما برای صدرنشــینی آلمان است 
که در بــازی رو در رو شکســت خورده 
و تفاضل مــان 9 گل اختالف اســت، با 
این وجود نگاه ما به بازی با کاســتاریکا 
بســیار جدی اســت و  روحیه پیروزی 

طلبانه مان را از دست ندادیم، ما به همه 
حریفان نگاهی جدی و تــوام با احترام 
داریم، ما در این مســابقه بــا همه توان 
بازی می کنیم، با توجه به اینکه تمامی 
این تیم ها شانس صعود دارند ما بازی را 

کاماًل جدی می گریم.



رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد در گفت و گو با قدس:

رؤساى هيئت هاى استان از ما مى ترسند 

سينا حسينى: ورزش مشــهد به دليل مركزيت اين شهرستان در سال هاى اخير 
زير سايه فعاليت هاى هيئت هاى اســتان و مجموعه اداره كل ورزش و جوانان قرار 
گرفته اما وقتى به مشكالت و دغدغه هاى ورزش شهرســتان مشهد نگاهى دقيق 
مى اندازيم در مى يابيم كه بر خالف تصور بسيارى از اهالى ورزش، مديريت اين بخش 
با چالش هاى اساسى و بزرگى رو به رو بوده و هرگز نتوانسته حق واقعى خود در حوزه 

ورزش را مطالبه كند. 
نكته كليدى و مهم اين ماجرا آنجاست كه هيئت هاى ورزشى استان به دليل اينكه در 
مشهد حضور دارند اجازه شكل گيرى مستقل هيئت شهرستان را نمى دهند و بعضا 
تالش دارند هيئت مشــهد به نوعى با مجموعه آن ها هماهنگ باشد تا موازى كارى 
در اين بين صورت نگيرد . در حالى كه فرماندار مشهد به عنوان متولى دستگاه هاى 
اجرايى بارها در سال هاى اخير بويژه در دولت يازدهم و دوازدهم تاكيد كرده است 
كه دستگاه هاى دولتى نبايد اجازه دهند استقالل شهر مشهد زير سوال برود اما انگار 
اين قاعده شامل حال ورزش نمى شود چون برخى رؤساى هيئت هاى ورزشى با اين 
اتفاق مخالفند و عالقه اى به شــكل گيرى هيئت هاى شهرستان و مشهد ندارند.به 
همين بهانه با احمد صالحى نژاد رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مشــهد 
گفت و گويى انجام داديم تا سرنوشــت بالتكليف هيئت هاى ورزشى شهرستان كه 

رئيس ندارند را با او بررسى كنيم.
پرورش اندام چالش  جدى ورزش مشهد

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود 

پيگيرى هاى متعدد هيئت پرورش اندام اين مجموعه بدون رئيس به فعاليت خود 
ادامه مى دهند، گفت: ما براى پرورش اندام فعاليت هايى قابل قبولى را انجام داديم و 
مذاكراتى را با هيئت استان انجام داديم و تاكيد كرديم بايد پرورش اندام شهرستان 
راه اندازى شود، من به مشكالت گذشته كارى ندارم و از نظر من در برهه كنونى بايد 
همه چيز با تعامل حل و فصل شــود ولى تا اين لحظه هنوز نتيجه روشنى به دست 
نيامده هرچند كه دوستان اعالم آمادگى كردند كه آن ها هم عالقه مند به راه اندازى 

هيئت شهرستان به صورت قانونمند هستند.
وى در ادامه گفت: بايد بپذيريم كه توقع اهالى پرورش اندام اين است كه اين هيئت 
شكل بگيرد تا آن ها متولى اصلى ورزش مورد عالقه خود را در شهرستان بشناسند. 
ما قهرمانان و پيشكسوتان زيادى در اين شهر داريم و نمى توانيم به سادگى از كنار 
آن ها عبور كنيم بايد به صورت جدى پيگير اين مسئله باشيم و من وعده مى دهم در 
اسرع وقت اين مشكل حل و فصل كنم تا ديگر دغدغه اى براى ورزشكار و قهرمان و 

پيشكسوتان اين حوزه وجود نداشته باشد.
فوتبال همچنان در انتظار موافقت برادران!

موضوع پر چالش بعدى در ورزش مشــهد، موضوع انتخــاب رئيس هيئت فوتبال 
شهرستان مشهد است. با وجود اينكه گفته مى شود محمد جهانى فر به عنوان رئيس 
جديد هيئت انتخاب شــده اما هنوز ابالغى براى وى صادر نشده است. احمد صالح 
نژاد در اين ارتباط  مى گويد: آقاى جهانى فر به عنوان متولى معرفى شدند و توافق 
نهايى در اين رابطه صورت گرفت و استعالم هاى الزم انجام شد اما هنوز هيئت استان 

ابالغ ايشان را تائيد نكردند كه ما وى را به عنوان متولى به اهالى فوتبال معرفى كنيم.
وى در ادامه توضيح داد: اگر هيئت فوتبال استان مقاومت نكند از نظر ما جهانى فر 
متولى هيئت شهرستان است اما اگر هيئت همچنان از صدور ابالغ او طفره برود بايد 
روش هاى ديگرى را به كار بگيريم تا اين مساله برطرف شود. آنگاه موضوع حكميت 

به ميان مى آيد كه اداره كل نظر آخر را مى دهد.
برخى رؤساى هيئت ها زوايه دارند

اما نكته جالب توجه در ميان حرف هاى رئيس اداره ورزش و جوانان مشــهد، اشاره 
او به برخى مقاومت ها از سوى هيئت هاى استان است، همان مشكلى كه تا به امروز 
اجازه نداده هيئت هاى شهرســتان فعاليت مســتقل خود را آغاز كنند، وى در اين 
ارتباط مى گويد: مشهد يك شهر خاص است، ما در هيچ يك از شهرستان ها چنين 
مشكالتى را نداريم اما اينجا رئيس يك هيئت چون مى خواهد با چالش رو به رو نشود 
با استقالل هيئت شهرستان مخالف است. بعضى رؤساى هيئت ها با استقبال براى 
واگذارى مسئوليت به شهرستان خودشان جلو مى آيند اما برخى ديگر كه تعدادشان 
كم هم نيست بر اين باورند كه اگر هيئت شهرستان شكل بگيرد اعتبار آن ها از بين 
مى رود و از ما مى ترسند. فقط در مشهد با چنين مشــكلى مواجه هستيم، همين 
مسئله هم باعث دلخورى ها و كدورت هايى شده اما بازهم شاهد مقاومت برخى رؤسا 
در اين حوزه هستيم. مشكل اينجاســت كه هيئت استان و هيئت مشهد هميشه با 
هم در تضاد بودند به همين دليل خيلى از رؤساى هيئت ها اعتقاد دارند چون هيئت 
استان در شهر مشهد فعال است نيازى به هيئت شهرستان نيست در حالى كه اين 

اتفاق كامال اشتباه است.
هشدار فرماندار به متخلفان

احمد صالح نژاد معتقد است در ساير دســتگاه هاى دولتى ديگر هم چنين مواردى 
مشاهده مى شود اما نكته مهم اينجاست كه فرماندار مشهد به تمامى دستگاه اعالم 
كرده اجازه ندهيد استقالل دستگاه ها از بين برود. وى در ادامه مى گويد: ما به احترام 
مديران هيئت هاى ورزشــى تاكنون حرفى نزده ايم اما نبايد مانع از استقالل كارى 
هيئت هاى شهرستان شوند و اگر اين رويه ادامه داشته باشد از قانون ماده 17 استفاده 
خواهيم كرد و خودمان رأسا اقدام به معرفى شخص مورد نظر خودمان اقدام به معرفى 
رئيس جديد مى كنيم كه برابر قوانين رئيس هيئت استان بايد نظر خود را اعالم كند و 
اگر مخالفتى در زمينه صورت گيرد آنگاه اداره كل ورزش و جوانان به عنوان حكميت 
وارد عمل خواهد شد و تصميم خواهد گرفت كه چه كسى بايد عهده دار مسئوليت 

اجرايى هيئت شود.
وى در ادامه توضيح داد:برخى تصور مى كنند كه هيئت مشهد محل تجمع مخالفان 
است اما اين فرضيه اشتباه است و ما به دنبال پيشرفت و ترقى ورزش استان هستيم 
لذا بايد تعامل ها در اين خصوص بيشتر شود و اجازه ندهيم استقالل كارى هيئت هاى 

شهرستان از بين برود.
صالح نژاد در بخش ديگرى از توضيحات خود در گفت و گو با خبرنگار قدس مى گويد: 
متاســفانه بســيارى از روســاى هيئت ها با اين روند مخالفند و مى خواهند گزينه 
خودشان را معرفى كنند همين كار ما را با مشكل مواجه مى كند در حالى كه قانونگذار 
اين اختيار را به ما داده است چون به عنوان متولى ورزش شهرستان بايد نيروى مورد 
نظر خود را استقاده كنيم تا هماهنگى بيشــتر صورت گيرد در غير اين صورت كال 

هيئت هاى شهرستان از بين مى رفت و همه چيز به هيئت استان محول مى شد .

براى حضور در رقابت هاى جهانى 
تركيب تيم ملى وزنه بردارى كامل شد

ورزش: پس از صدور ويزاى ســيد ايوب موســوى بــراى حضور در 
رقابت هاى جهانى آمريكا تركيب تيم ملى وزنه بردارى ايران مشخص 
شــد. بدين ترتيب مجيد عسگرى در دســته 69 كيلوگرم، كيانوش 
رستمى و على ميرى در دســته 85 كيلوگرم، سهراب مرادى و ايوب 
موسوى در دســته 94 كيلوگرم، محمدرضا برارى، على هاشمى در 
دسته 105 كيلوگرم، بهداد ســليمى، سعيد على حسينى و همايون 
تيمورى در دســته 105+ كيلوگرم ملى پوشــان ايران در مسابقات 
جهانى را تشــكيل خواهند داد.رقابتهاى جهانى وزنه بردارى ســال 

2017 روزهاى 6 تا 14 آذرماه در شهر آناهيم آمريكا برگزار مى شود.

پادرميانى يزدانى خرم 
براى بازگشت ميرسليم! 

ايسنا: محمدرضا يزدانى خرم رئيس كارگروه ورزش حزب موتلفه 
اسالمى از سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان درخواست كرد تا زمينه 
بازگشت ميرســليم به فدراســيون نجات غريق را با امكان ثبت نام 
مجدد فراهم كند.در بخشى از نامه يزدانى خرم به وزير ورزش آمده 
اســت: با توجه به اينكه وى از چهره هاى جهانى در رشــته ورزشى 
مربوطه بوده و ما نيز در آينده بايد پاســخگوى فدراســيون جهانى 
باشــيم و همچنين براى حفظ شــأن و منزلت ورزش كشــور در 
فدراسيون جهانى، از ايشان ثبت نام بعمل آيد. بنابراين خواهشمند 
اســت دســتور فرمائيد كه  شــرايط ثبت نام براى نامزدى رياست 

فدراسيون ها طبق مقررات و ضوابط جهانى  صورت گيرد»

حميد سوريان فعال قصد
بازگشت به كشتى ندارد

تسنيم: پس از اعالم بازگشت اميد نوروزى به دنياى كشتى، اخبارى 
مبنى بر بازگشت حميد سوريان به كشتى در فضاى مجازى شنيده 
شده است، اما پيگيرى هاى خبرنگار ورزشى تسنيم حاكى از آن است 

كه وى فعال قصدى براى بازگشت به دنياى كشتى ندارد.
حميد سوريان كه پس از المپيك ريو، ديگر در كشتى حضور نداشته، 
همچنان قصد اســتراحت دارد و فعال تصميمى براى آينده خود در 
زمينه كشتى ندارد.روز گذشته اميد نوروزى خبر داد كه مى خواهد 
به دنياى كشتى برگردد. خبرهايى نيز مبنى بر حضور قاسم رضايى 
براى مســابقات جهانى 2018 به گوش مى رسد كه بايد صبر كرد و 

ديد كه اين اخبار به سرانجام مى رسد يا خير.

خبر

پنجشنبه 20 مهر  هفته 9 جام خليج فارس
 استقالل خوزستان - پرسپوليس
 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

هفته 9 جام خليج فارس جمعه 21 مهر  
 استقالل - فوالد

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

هلند و آمريكا اوت شدند
«مسى» و «رونالدو» به جام جهانى 

رسيدند
امين غالم نژاد:سرانجام انتظارها به سر رسيد و مسى و رونالدو هم 
مسافر جام جهانى شدند تا در غيبت هلندى ها جام جهانى از داغى 
نيفتد.  تيم ملى آرژانتين در زمين اكوادور به برترى 3 بر يك دست 
يافت. با توجه به تساوى پرو و شكست شيلى تيم ملى آرژانتين 28 
امتيازى شد و در رده سوم جدول قرار گرفت تا به جام جهانى راه يابد. 
در آخرين روز اين مسابقات شيلى در زمين برزيل 3 بر صفر شكست 
خورد و پرو هم در خانه برابر كلمبيا يك بر يك متوقف شــد. بدين 
ترتيب تيم هاى ملى برزيل، اروگوئه، آرژانتين و كلمبيا در رده هاى 

اول تا چهارم اين منطقه قرار گرفتند.
در منطقه آمريكاى شمالى نيز تيم ملى آمريكا در زمين ترينيداد و 
توباگو شكست 2 بر يك را متحمل شد تا در رده پنجم جدول شش 
تيمى اين منطقه قرار گيرد و شــانس صعود را كامل از دست بدهد.
در اين بين صعود پاناما هم به مانند صعود ايســلند از اروپا شگفتى 
همه را موجب شــد.  اما در اروپا تيم ملى فرانسه آخرين بازى خود 
در رقابت هــاى انتخابى جام جهانى را با پيــروزى 2 بر صفر مقابل 
بالروس پشت سر گذاشت و به جام جهانى صعود كرد. در يكى ديگر 
از ديدارهاى اين گروه تيم ملى هلند ميزبان سوئد بود و با دو گل آرين 
روبن (16 - پنالتى و 40) حريف خود را پشت سر گذاشت. هلند مثل 
سوئد 19 امتيازى شد اما بخاطر تفاضل گل كمتر در رده سوم باقى 
ماند و يكى از غايبان بزرگ جام جهانى خواهد بود. تيم ملى  پرتغال 
هم در ديدار سرنوشت ساز برابر سوئيس 2 بر صفر به پيروزى رسيد 

و به جام جهانى روسيه صعود كرد.
پرتغال با اين برد 27 امتيازى شد و بخاطر تفاضل گل بهتر در قياس 
با سوئيس صدرنشين شد و از گروه B اين مسابقات مستقيما سهميه 
جام جهانى را كسب كرد. سوئيس با اين باخت بد هنگام بايد در پلى 

آف شانس مجدد خود را براى كسب سهميه امتحان كند.

باورنكردنى؛ آرژانتين جادوگر 
استخدام كرده بود

آى اسپورت : فدراســيون آرژانتين براى اطمينــان از صعود اين 
تيم به جام جهانى، جادوگرى را به همــراه تيم راهى اكوادور كرده 
بود.انگشتر طال به دســت مى كند، دستبند به دســت مى اندازد و 
موهايى صاف و بلنــد دارد. برخى مى گوينــد او را در هتل هيلتون 
شهر گواياكيل ديده اند و برخى نيز مدعى شــده اند كه او مستقيماً 
به كيتو سفر كرده و در ورزشگاه آتاهائولپا حضور داشته است. همه 
تاييد مى كنند  او در اكوادور حضور داشته و اسلحه مخفى آرژانتين 
براى صعود به جام جهانى بوده است. نام او مانوئل است و هرچند كه 
شناخته شده نيست ولى براى فدراسيون آرژانتين، همين ناشناخته 

بودنش كليدى بوده است.

فوتبال جهان

ورزش در سيما

15

تركيب 
تيم هاى ملى كشتى 

ساحلى براى مسابقات جهانى
ورزش: تيــم هــاى ملى كشــتى ســاحلى براى حضــور در 

رقابت هاى جهانى اين رشــته بامداد امروز عازم كشور تركيه شدند.
رقابت هاى كشتى ساحلى قهرمانى جهان در سه رده ى سنى نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن روزهاى 21 تا 23 مهرماه در شــهر داليان تركيه 

برگزار مى شود.
اسامى نفرات اعزامى به اين رقابت ها به شرح زير است:

70 كيلوگرم: محمد نادرى
80 كيلوگرم: اميد حسن تبار

90 كيلوگرم: پژمان فضل اهللا تبار
90+ كيلوگرم: پويا رحمانى

سرمربى: فردين معصومى

ردپاى قيمت دالر 
در شمشيربازى ايران

ايسنا: رئيس فدراسيون شمشيربازى مى گويد در سال هاى گذشته 
مربيان خارجى خوبى در شمشيربازى ايران حضور داشتند اما پس از 

رســيدن دالر از هزار تومان به 4 هزار تومان فدراسيون نتوانست با اين 
مربيان همكارى اش را ادامه دهد.

فضل اهللا باقرزاده درباره حضور مربى جديد ازبكستانى تيم ملى اپه اظهار 
كرد: ازبكستان در اسلحه اپه بسيار قوى است .شوكت توردى نيز يكى از 
مربيان خوب ازبكستان است كه مبلغ قرارداد و دستمزد بااليى دارد. 

اما با توجه به اينكه اخيرا با فدراسيون اين كشور دچار اختالف 
شده است، براى اينكه خودش را اثبات كند، حاضر شده 

با مبلغى نه چندان زياد، با ما قرارداد همكارى 
امضا كند.

براى حضور در اردويى تمرينى
ملى پوش بوكس در راه چين

ورزش: در روزهايــى كــه اردوى تيــم ملى تعطيل اســت 
ملى پوشــان بوكس براى حفظ آمادگى خود ناچارند با حضور در 

كمپ هاى تمرينى و اردويى از فضاى بوكس دور نمانند.
چندى پيش احسان روزبهانى بوكسور سرشناس كشورمان با حضور در 
كشور آلمان در كمپ اردويى زير نظر مربى آلمانى مشغول به تمرين شد. 
حاال نيز فروتن گل آرا بوكســور 60 كيلوگرم تيم ملى كه هميشه و در 
طى ســاليان متوالى عضو ثابت تيم ملى بود و به موفقيت هاى زيادى 

نيز دســت پيدا كرد، قصد دارد در يك اردوى تمرين در كمپى به 
ميزبانى شانگهاى چين شركت كند. ابتدا قرار بود گل آرا در 

بازه  زمانى 5 تا 14 مهر در چين حضور پيدا كند اما با 
صدور ديرهنگام ويزا سفر وى طى دو يا سه 

ماه آينده انجام مى شود.
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ايران در رده بندى 34 فيفا    

گروه مرگ براى تيم ملى  كدام گروه مى شود؟
ورزش: ايران نه در رتبه بيست و دوم رتبه بندى 
فيفا بلكه در رتبه  ســى و چهار ايــن رتبه بندى 
خواهد ايستاد اما با اين حال هم حضورش در سيد 

سوم جام جهانى قطعى است.
 خبرى در رســانه هاى مختلف منتشر شده است 
مبنى بر اين كه پيش بينى ها حاكى از اين است كه 
ايران در رده بيست و دوم رتبه بندى جام جهانى 
قرار خواهد گرفت. خبرى كه با توجه به رتبه  25  
ايران در رتبه بندى قبلى و نداشتن بازى رسمى 
برخالف بســيارى از تيم هاى قاره هاى ديگر كه 
هنوز درگير بازى هاى مقدماتى جام جهانى بودند 

غيرقابل باور به نظر مى رسيد.
پيش بينى فيفا

 استفاده از ابزار پيش بينى رتبه بندى فيفا نشان 
مى دهد كه نــه تنها ايــران در رتبه بندى بعدى 
تيم هاى ملى صعود نخواهد كــرد بلكه به دليل 
برگزار شدن بازى هاى رســمى اغلب كشورهاى 

ديگر، 9رتبه هم سقوط خواهد كرد.

دانمــارك، آمريكا، هلند، مصر، تونس، ســنگال  
ايرلند و بلغارستان تيم هايى هستند كه با امتيازات 
جديد خود باالتر از ايران قــرار خواهند گرفت و 

ايران را به رتبه 34 خواهند فرستاد. 
سيد سه قطعى

با توجه بــه اين كــه رتبه بندى بعــدى مالك 
قرعه كشــى جام جهانــى خواهد بــود حتى با 
اين سقوط هم ايران در سيد ســوم جام جهانى 
خواهد ايســتاد چرا كه صعود 9 تيــم پايين تر از 
ايــران در رتبه بندى فيفا به جــام جهانى قطعى 
اســت. كره جنوبى، ژاپن، عربســتان سعودى، 
نيجريــه، صربســتان، پانامــا و دو تيــم از بين 
هندوراس-استراليا و مراكش-ساحل عاج، حتما 
در جام جهانى حاضر خواهند بــود و همه آن ها 
در رتبه بنــدى فيفا پايين تر از ايــران قرار دارند. 
تيم هايى كه حضور ايران در سيد سوم را ضمانت 

مى كنند. 
البته امكان باالتر آمدن صربستان و ژاپن به سيد 

ســوم هم با صعود تيم هايــى رده پايين تر مثل 
بوركينافاسو وجود دارد.

با مشــخص شــدن تعدادى ديگــر از تيم هاى 
صعودكننده بــه جام جهانى 2018 روســيه، تا 
اينجاى كار ايران در ســيد 3 ايــن رقابت ها قرار 
دارد. فعال حضور مصر هم در سيد 3 قطعى است و 
احتمال حضور ژاپن، نيجريه، كاستاريكا، ايسلند 

و صربستان هم در سيد 3 وجود دارد.
4 روز ديگر

 براى اعالم قطعى سيدبندى جام جهانى 2018 
بايد منتظر رنكينگ بعدى فيفا باشيم كه روز 16 

اكتبر يعنى 4 روز ديگر اعالم خواهد شد. 
مالك فيفا براى سيدبندى تيم هاى حاضر در جام 
جهانى همين رنكينگ ماه اكتبر است و پس از اين 
رنكينگ مى توان درباره ســيدبندى قطعى جام 

تيم هاى حاضر در جام جهانى اظهار نظر كرد.
ســايت ESPN   شــاگردان كارلوس كى روش را 
در ســيدى قرار داده كه از رويارويى با تيم هايى 

همچون كاستاريكا، ايسلند، مصر (به طور قطعى) 
و كرواسى، دانمارك، تونس و سنگال ( صعود اين 

4 تيم هنوز قطعى نشده است) باز مى دارد.
بهترين و بدترين حالت

با تصور اينكه ايران در سيد سوم قرار بگيرد و سيد 
بندى اول و دوم و چهارم به همين شــكل باشد 
بهترين حالت براى ايران قرار گرفتن در گروهى 

است كه بلژيك ازســيد يك ، كلمبيا از سيد 2 و 
عربستان يا پاناما از سيد چهار در آن حاضر باشند. 
اما گروه مرگ براى ايران در حالى شكل مى گيرد 
كه  برزيل يا آلمان از سيد يك واسپانيا ازسيد دو 
و صربستان از سيد چهار  در آن حاضر باشد. با اين 
حال همگروهى دوباره با آرژانتين هنوز هم لطف 

خودش را دارد.

ورزش: مشكالت اقتصادى اين روزها عالوه بر 
معيشــت مردم اثرش را در ورزش هم به خوبى 
نمايان كرده است. باشگاه ها توان ايستادن روى 
پاى خود را ندارند و ليگ هاى رشته هاى مختلف 
با معضل عدم اســتقبال و حتى بــه حد نصاب 
نرســيدن تيم ها مواجه اند. آنچه باعث شده كه 
اين روزها فدراسيون ها در برگزارى ليگ ها كه 
زير ســاخت تيم هاى ملى را تشكيل مى دهند 

دچار ترديد و تاخير شوند.
 بى نظمى مالى باشــگاه ها و بر هم خوردن نظم 
بازى ها به واســطه نداشــتن تمكن مالى براى 
ســفرها و تامين هزينه هاى باشگاه دارى است. 
مثال در ليگ واليبال فدراســيون بســيار تاكيد 
كرد كه تيم ها بدهى هاى خــود را صاف كنند و 
چك تضمين براى تامين هزينه هاى تيم دارى 
در نزد فدراســيون به امانت گذارند. با اين همه 
ســخت گيرى بازهم مى بينيم كه ليگ شروع 
نشده گنبدى ها كنار گذاشته شدند و ورامينى ها 
با ابهامات فراوانى براى ادامه ليگ روبرو هستند. 

تهديد هاى جدى بسكتبالى ها
اتفاقا در مورد ليگ بســكتبال هم حاال همين 
مشكالت رخ نموده و ليگى كه هر ساله با حضور 
بخش خصوصى داغ و ســازنده برگزار مى شد 

حاال با ابهاماتى در برگزارى روبرو شده است. 
طعنه آميز اينكه رئيس فدراســيون بسكتبال 
با تاكيد بر مصوبات اين فدراســيون براى ليگ 
86  مى گويد: هيچ نرمشى در مورد مسائل مالى 
نداريم حتى اگر الزم باشــد تنها تيم بدهكار را 

هم كنار مى گذاريم.
محمــود مشــحون بر طبــل قانــون مدارى 
مى كوبد و تأكيد مى كند ليگ جديد بسكتبال 
قانونمندتر از سنوات گذشته برگزار خواهد شد. 
او مى گويد: همه ســاله تالش ما بــر اين بود 
تا شــاهد حضــور هر چه بيشــتر باشــگاه ها 
و بخش هاى خصوصى در مســابقات باشــيم، 
به همين دليل خيلــى زياد با آنهــا همراهى 
مى كرديم اما از اين همراهى، نتيجه اى عكس 

ديديم.

چوب الى چرخ فدراسيون
وى ادامه داد: بعضاً تيم هاى شــركت كننده در 
ليگ برتر نه تنها كمك حال فدراسيون و مجموعه 
بسكتبال براى پيشــبرد اهداف نبودند، بلكه به 
نوعى چوب الى چرخمان هم مى گذاشــتند و 
باعث توقف يا كند شدن اجراى برنامه هاى مورد 

نظر مى شدند. بر همين اساس بود كه برگزارى 
قانونمند و به نوعى سفت و سخت ليگ براى فصل 

جديد را در دستور كار قرار داديم.
رئيس فدراسيون بسكتبال با اشاره به اينكه بر اساس 
تصميم شوراى سياستگذارى مسابقات باشگاهى، 
قرار بر اين شد تا در مورد مسائل مالى فصل جديد، 

نسبت به هيچ تيمى كوتاهى و نرمش نداشته باشيم، 
يادآور شد: وزارت ورزش و جوانان در بخشنامه اى 
به فدراسيون ها اعالم كرده كه از بودجه اختصاص 
داده شده توسط اين وزارتخانه نبايد براى پيشبرد 
برنامه هاى باشگاهى و تيم ها استفاده شود. درواقع 
انجام چنيــن كارى «ُجرم» به حســاب مى آيد؛ 
بر همين اســاس در اجراى آنچه توسط شوراى 

سياستگذارى مصوب شده بود، مصمم تر شديم.
آخرين مهلت

در همين حال شنيده مى شود به جز يك تيم، 8 
تيم ديگر  وروديه  و مدارك خود را ارائه كرده اند 
كه به آن يك تيم هم تا امروز فرصت داده شده تا 
وروديه خود را به طور كامل به حساب فدراسيون 
واريز كند. اگر اين تيم تا پايان زمان تعيين شده، 
اقدام نكند، از جدول مســابقات كنار گذاشــته 
خواهد شد و مســابقات را با هشت تيم آغاز مى 
شود.اين اتفاق مى تواند ميخ اول را براى برخورد 
با متخلفان محكم بكوبد اما آيا واقعا در ميانه ليگ 

ديگر شاهد بى نظمى هاى مالى نخواهيم بود؟ 

بعد از بى نظمى مالى در ليگ واليبال

ليگ بسكتبال در كوره قانون مدارى فدراسيون 



 جامعه/ محبوبه علی پور 
گرچــه دســتگاه های متولی نقش 
مؤثری در فعالیت تشــکل های غیر 
دولتی دارند، اما باید پرسید دولت ها تا چه حد مجاز 
به مداخله در حوزه سازمان های مردم نهاد هستند؟

آفتهایدولتیشدنفعالیتسمنها
سرپرست دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد 
سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به فعالیت 
بیش از 900 تشکل غیر دولتی در ارتباط با حوزه 
مجموعه ســازمان میراث فرهنگــی در خصوص 
آفت های دولتی شدن این سمن ها تأکید می کند: 
این که دولت خودش تشکلی ایجاد کرده و به این 
سازمان ها کمک مالی بدهد را نمی توان پذیرفت؛ 
زیرا در دوره ای که با این رویه تشکل های یادشده 
قادر به فعالیت هستند، شاهد رشد کمی و کیفی 
این نهادها هســتیم، اما با تغییــرات گوناگون که 
ادامه حمایت های دولتی را دچار وقفه می ســازد، 
فعالیت های تشــکل های غیردولتی و اثر بخشی 

آن ها نیز دستخوش افول می شود. 
حسین اهلل بداشــتی، اضافه می کند:از سمن ها به 
عنوان مجموعه هایی با فعالیت پایدار یاد می شود. 
از همین رو مردم باید به صورت داوطلبانه به این 
عرصه وارد شده و زمینه های اثرگذاری تشکل های 
غیردولتی را به عنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند 
فراهم کنند. همچنین به دنبال این روند به ایجاد 
اشــتغال، درآمد زایی و رشد اجتماعی و فرهنگی 
جامعه برسند.چرا که نقش دولت ها در برابر ایجاد 
و فعالیت سمن ها نقش تسهیلگر، تشویق کننده و 
حامی است، پس اینکه دولت ها نقش ایجادکننده 
سمن ها را ایفا کنند، به طور حتم سیاست غلط و 

شکست خورده ای خواهد بود.
وی می افزاید:به طور کلی سمن ها نباید چشمشان 
به دســت حمایت های دولتی بخصوص در مقوله 
مسائل اقتصادی باشد.زیرا با این رویه نگاه نقادانه 
و پرسشگر تشــکل های غیر دولتی تحت الشعاع 
مداخله هــای مالی دولتی ها قــرار می گیرد که بر 
کارکردهای این نهادها بــی اثر نخواهد بود. بنابر 
این ســمن ها باید راهکارهایــی در پیش بگیرند 
کــه بتوانند به تأمین مالی برســند.در این زمینه 
می توانند با جلب مشارکت های مردمی به جذب 

سرمایه بپردازند.

بنبستدرتوانمندسازی
بحث توانمند سازی تشکل های مردم نهاد بیش از 
دو دهه است که به ادبیات حوزه مشارکت اجتماعی 
ما راه یافته اســت. این درحالی است که طی این 
مدت اثری از این مقوله در عملکرد ســازمان های 
غیر دولتی نمی بینیم. آیا شایسته نیست که قبل از 
ایجاد سمن ها، افراد با فرهنگ مشارکت اجتماعی 

آشنا شوند؟

اهلل بداشتی با تأیید این نظر می گوید: به طور قطع 
باید قبل از مقوله تشکیل سمن ها بحث مشارکت 
اجتماعی در میان مردم ترویج شود که این مسئله 
باید از سوی وزارت کشور و معاونت اجتماعی این 
دســتگاه مورد توجه قرار بگیرد که این رویه نیز 
درحال انجام است.سازمان میراث فرهنگی نیز به 
طور تخصصی به مباحث این حوزه می پردازد؛ به 
طوری که ضمن آموزش این گونه مباحث به افرادی 
که  عالقه مند و متعهد به این مسائل هستند، آن ها 
به ســوی فعالیت کارآمد در ایــن عرصه هدایت 
می شوند. وی خاطرنشان می کند: از موانع فعالیت 
تشــکل های غیردولتی در کشور ما عدم معرفی و 
جایگاه این نهادهاست. از این رو اگر سمن ها شبکه 
عضویــت توانمندی در جامعه ایجــاد کرده و زیر 
شــاخه های آن را نیز گسترش دهند به طور حتم 
جایگاه خود را تثبیــت خواهند کرد. این درحالی 
است که متأسفانه اغلب سمن های موجود محدود 
به فعالیت اعضای انگشــت شــمار خود هستند. 
از همین رو جا دارد تشــکل های دولتی با اجرای 
نشســت ها و عضو گیری مطلوب این اثرگذاری را 
تقویت کنند.  سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در 
زمینه موانع اثربخشی سمن ها اظهار می کند:از آنجا 
که تشکل های غیر دولتی مجموعه های غیرانتفاعی 
و خود جوش محسوب می شــوند برای اثرگذاری 
این فعالیت ها باید دستگاه های متولی ضمن نگاه 
حمایت کننده،مسیری شفاف و مشخصی را برای 
آن ها ترســیم کنند. این درحالی است که برخی 

دستگاه های دولتی نسبت به فعالیت این سمن ها 
آگاه نیستند.از این رو اغلب تشکل ها و کارکردهای 
آن ها به عنوان مجموعه صنفی شناخته می شوند 
و از قضا ســمن هایی که متکی بــر فعالیت گروه 
حرفه ای خاص هســتند، امکان فعالیت بیشتری 
دارنــد.  دکتــر محمد رحیم رهنما، بــا تأکید بر 
توانمندسازی سمن ها می افزاید: روند توانمند سازی 
باید در قالب آموزش، مهارت افزایی، تدوین ساختار 
تشــکیالتی مؤثر و همچنین آشنایی با گروه های 
هدف صورت بگیرد؛ چرا که بسیاری از فعاالن این 
حوزه هنــوز اطالعات چندانی از جایگاه اجتماعی 
خود و چارچــوب حمایت های قانونــی و دولتی 
ندارند، چنان که تصور می کنند با تشــکیل یک 

نهاد غیردولتی وظیفه آن ها به اتمام رسیده و حال 
دولتمردان باید از آن ها حمایت کنند. 

افسانه کاملی از فعاالن حوزه تشکل های غیردولتی 
می گوید: مقوله توانمند ســازی افراد باید پیش از 
ایجاد ســمن ها مورد توجه سیاســتگذاران قرار 
بگیرد؛ زیــرا بنابر تجربه شــاهدیم بســیاری از 
اعضای تشــکل های دولتی برای آگاهی از فضای 
فعالیت خود ناگزیرند فرصت های بســیاری را از 
دست بدهند تا به مســیر درست خود برسند. به 
این ترتیب اگر نهادهای متولی به عالقه مندان به 
فعالیت در سمن ها آگاهی کافی را بدهند، این افراد 
با چشم های باز به این حوزه وارد شده و اثرگذارتر 
ظاهــر می شــوند.البته در ســال های اخیر اغلب 
دستگاه ها به حضور سمن ها توجیه شده اند و این 
نهادهــا را دیگر حریفی برای خود نمی دانند، بلکه 

بازویی برای بهبود عملکرد خویش می شناسند.

مانعتراشیهایغیرسازمانی
با وجود تالش هایی که برای رسمیت یافتن جایگاه 
تشــکل های دولتی در سیاستگذاری ها و تسهیل 
امور اجتماعی شده، هنوز هم بسیاری از نهادها این 

جایگاه را قبول نمی کنند.
کاملــی در این بــاره می گوید: نبــود تعامل بین 
دستگاه های مرتبط برای مشارکت اصولی سمن ها، 
موجب تحمیــل هزینه های افزون تــر به جامعه 
می شــود.چنان که بنابر تجربــه می بینیم برخی 
برنامه ها از سوی سازمان میراث فرهنگی تشویق 
و اجرا می شود، اما نهاد دیگری به حضور و فعالیت 

تشکل های غیر دولتی اعتقاد نداشته و مانع تراشی 
می کند و حتی در مراحــل پایانی اجرای پروژه ها 

لغو می شوند.
وی اضافه می کند: از دیگر موانع ایجاد تشــکل ها 
بروکراســی اداری است، چنان که هنوز اداره ثبت 
تصور می کند، ایجاد تشکل غیر دولتی همانند راه 
اندازی وثبت شــرکت است و باید این مسیر طی 
شود. از این رو بسیاری از متقاضیان فعالیت در این 
حوزه، ماه هاست که در انتظار صدور مجوز و تعیین 
وضعیت خود هســتند. بدین صورت که برخی از 
تشــکل ها برای دریافت مجوز از طریق استانداری 
ماه ها معطل مانده و هزینه صرف کرده اند وسرانجام 
نا امیدانه از طریق وزارت ورزش وجوانان موفق به 

دریافت مجوز شده اند.

سخنپایانی
حال این پرســش مطرح می شــود برای تقویت 

جایگاه تشکل های غیردولتی چه باید کرد؟ 
حسین اهلل بداشــتی، سرپرست دفتر امور مجامع 
و تشــکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی 
کشور در پاسخ اظهار می کند: تا زمانی که ما جایگاه 
و ضرورت فعالیت سمن ها را درجامعه به روشنی 
تبیین نکنیم و این تشکل ها نیز با عملکرد خود این 
اثرگذاری را تأیید نکنند، وضعیت مواجهه جامعه 
با این تشکل ها همین نگاه های تردید آلود است و 
این قضیه در دستگاه های دولتی که بخشی از بدنه 
اجتماع محسوب می شوند نیز مشاهده خواهند شد.

وی می افزاید: به منظور آشنایی و تأیید فعالیت های 
تشکل های غیردولتی از سوی دستگاه های مختلف 
باید این سمن ها از مرحله انتقاد صرف بدون ارائه 
راهکارها فراتر حرکت کننــد. در واقع اعتراض ها 
و انتقادهای آن ها به مچگیری از نهاد و ســازمانی 
خالصه نشود، بلکه درکنار هر اعتراض و واکنشی 

راهکار و پیشنهادی منطقی نیز مطرح کنند. 
اهلل بداشــتی تأکید می کند: گرچــه فرهنگ کار 
گروهی در کشــور ما قدمت بسیاری دارد و جلوه 
هایــی از آن را می تــوان در فعالیــت هیئت های 
مذهبی دید. همچنین بنابر پیشینه های فرهنگی 
نیز از گذشته های دور در روستاها مشارکت و تعاون 
بین مردم مشــهود بوده است. از همین رو درحال 
حاضر برای آنکه فعالیت های تشکل های غیر دولتی 
درقالب ســاختارمند و چارچوب تعاریف سمن ها 
شکل بگیرد به طور قطع نیازمند آموزش، معرفی 
و تبلیغ افزون تر اســت، اما چون کاری داوطلبانه 
می باشد، مردم باید به این آشنایی و آگاهی برسند 
که در کنار فعالیت های مرســوم که برای کسب 
منافــع اقتصادی انجام می دهند، باید بخشــی از 
فرصت هــا و قابلیت های خود را براســاس حس 
مسئولیت اجتماعی، صرف اموری دیگر کنند که 
منافع آن عاید هموطنان آن ها حتی در سال های 

آتی شود. 

صاحبنظران در گفت و گو با قدس از موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد می گویند
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

جامعه

آنچه می خوانید :

ویژگی تشکل های غیر دولتی حضور 
داوطلبانــه مــردم فــارغ از حضــور 
و  برنامه هــا  در  دولــت  دخالــت  و 
اهداف آن هاســت اما آیا دولت و یا 
نهادهای همسو حضور و نظارت این 
تشــکل های مردم نهاد را در جامعه 
بــر می تابند.چالش هــای پیش روی 
و آفاتی که این تشــکل ها را تهدید 
می کند موضوع گزارشــی است که 

پیش روی دارید.

ایراد روپوش اورمک و کت و شلوار 
کازرونی چه بود؟

یکی از کارهای بســیار خوب و ارزشــمند سال ها پیش که 
هم چشــم و همچشــمی در مدارس و پز و افــاده و ادای 
پولدارها به کم درآمدها را از بین می برد و هم موجب رونق 
صنایع پوشــاک دوزی وطن می شد، یکسان کردن اونیفورم 
دانش آموزان پســر و دختر در دبستان ها و دبیرستان ها بود 
که از ارزان ترین پارچه های ســاده اورمک خاکستری برای 
دوشــیزگان و پارچه کازرونی خاکستری رنگ کار کارخانه 
وطن کازرونی در اصفهان تهیه می شد و وقتی دانش آموزان 
هر روز صبح به دبســتان و دبیرستان می رفتند بین پسر و 
دختر فالن تیمســار و امیر لشکر ارتش و فالن وزیر با پسر 
و دختر یک فرد عــادی حتی یک رفتگر فرقی نبود و هیچ 

دانش آموزی با دیگری فرقی نداشت.
هر ســال میلیون ها متر پارچه کازرونی و ســایر منسوجات 
اصفهان که منچســتر ایــران بود و نیز پارچــه اورمک که 
نمی دانم آن پارچه کجا بافته می شــود به صورت پوشــاک 
دانش آموزان پسر و دختر مورد استفاده قرار می گرفت. چرخ 
کارخانه هــای پارچه بافی می چرخیــد و اصفهان با هزاران 
کارگر دوچرخه ســوار که صبح با ســوت کارخانه ســرکار 

می رفتند، منچستر ایران خوانده می شد.
وقتی من پا به مدرســه گذاشــتم و لباس خاکستری رنگ 
پشــمی کازرونی به تن کردم و لباسی خشن با دوختی یک 
نواخت در سراسر کشور که ضرورت داشتیم موی سر را هم 
برای جلوگیری از شــپش که در ایران آن زمان عادی بود از 
ته و با نمره دو بتراشــیم و اگر خیلی شــانس داشتیم موی 
ســر را طوری کوتاه می کرد که به شکل آلمانی باشد و هیچ 
دانش آموزی حق نداشــت موی بلند کند. اونیفورم خشــن 
پشت گردنم را آزار می داد و رسم بود طلق پالستیکی روی 

یقه می دوختند که گردن آزار نبیند.
دختــران نیز بدون اســتثنا اورمک می پوشــیدند که صفا 
و ســادگی خاصــی بــه آنــان می بخشــید. خانواده ها به 
 دوشیزگان اجازه نمی دادند که آرایش کنند. بعضی روسری

 می بستند. 
بعضی حتی چادر بر ســر می کردند کــه به محض ورود به 
مدرســه آن را در کیف خود می گذاشتند. روی هم رفته از 
هر گونه افاده و پــز دادن ثروت و تمکن پرهیز می کردند و 
مدیران چه مرد و چه زن ســختگیری خاصی در این موارد 

داشتند.
از ســال های دهه 1340 به بعد قرار شــد لباس دوشیزگان 
متنوع و آزاد باشــد و هر مدرســه اونیفــورم خاص خود را 
داشته باشد، اما این کار کم کم به تجارت و مدبازی بزرگی 
تبدیل شــد.مرتباً پیامک هایی می رسد که پدران و مادران 
از اجحاف و فشــار مدارس گله می کنند که از دانش آموزان 
که همه از ژن خاص و نســل برتر نیســتند می خواهند بر 
فــالن خیاط خانه مراجعه کــرده، اونیفورم های دخترانه به 
فالن رنــگ از فالن جنس را که بهای بســیار گرانی دارد، 

تهیه کنند.
امسال چند نفری که مثاًل در امور اولیا و مربیان صاحبنظرند 
مالحظه را کنار گذاشته از همه اولیای دانش آموزان ابتدایی 
و متوســطه بخــش دولتی کمــک مالی طلــب می کنند 
و هیچ در نظــر نمی گیرند چقدر مــردم در مضیقه معاش 
قرار دارند، هــزاران کارخانــه و کارگاه تعطیل یا خصولتی 
 شده اند و ســفره های مردم خالی و تهی از موادغذایی شده

 است.
 بچه هــای مردم را در فشــار می گذارند کــه فردا صبح که 
می آیی فــالن مبلغ بیاور، برای خانواده هایی که در فشــار 
هستند این درس خواندن هم قوزباال قوز شده است. در روز 
معلم همه دانش آموزان مجبورند برای آقا معلم و بخصوص 
خانم دبیران و خانم معلمان هدایایی بخرند و ببرند و تقدیم 

کنند.
بعضی از خانم هــای دبیر و آموزگار توقعــات زیادی دارند 
که بیچاره اولیای دانش آموزان وقتی پای درد دل هایشــان 
می نشســتیم تقریبــاً در حال اســتیصال می گویند وزارت 
آموزش و پــرورش کاســه گدایی در دســت گرفته چون 
نمی توانــد به وضعیت معلمانش برســد همه را گردن مردم 

بخت برگشته  انداخته است.
من نمی دانــم دولتی که ادعای اقتصــاد ملی و محصوالت 
وطنــی می کند، چرا به وزیر آموزش و پرورشــش دســتور 
نمی دهد بخشــنامه ای صادر کند و اونیفورم دانش آموزان 
پســر و دختــر را فقــط به یک رنــگ ســنگین آن هم از 

پارچه های دوخت ایران تعیین کند.
مگر ما که به دبستان و دبیرستان رفتیم و کازرونی و اورمک 

می پوشیدیم در زندگی عقب ماندیم.
از زمانی که خدمت نظام وظیفه در ایران وضع شد، سربازان 
همه پارچه ایرانی می پوشــیدند و خیاطــان مردان و زنان 
دوزنــده ایرانی بودند که چقدر کار هــم برای کارخانه های 
پارچه بافی و هم برای دوزندگان لباس ارتشی جور می شد.

در سال 1328 ارتش آمریکا زوائد و بازار پارچه های موجود 
در انبارهای خود را بــه عنوان کمک نظامی به ارتش ایران 
داد. حتــی پوتین وکالهخــود و کاله خدمت و لباس کار و 
لباس خدمت از آمریکا می آمد و پارچه های وطنی منســوخ 

و خیاطان بیکار شدند.
بعدهــا دوباره از پارچه هــای ایرانی و ســری دوزان ایرانی 
اســتفاده شــد.اکنون هم گویــا همه پوشــاک نظامیان و 
سپاهیان داخلی اســت و دوزندگان ایرانی اند، وقتی جوانی 
به ســربازی می رفت و لباس یک شکل می پوشید، احساس 

غرور می کرد. 
نظامیگری برای هر جوانی مایه افتخار و سربلندی بود، حاال 
چه ایرادی دارد مانند مدارس ترکیه همه دانش آموزان پسر 
و دختر لباس زیبا و شــکیل یکنواخت بپوشند، از پارچه ای 
ارزان و دوختی ارزان تا هم خانواده ها آســوده خاطر شوند، 
هم لباس چند ســال قابل استفاده باشــد و هر سال رنگ 
عوض نشــود و از طرفی پارچه بافــان و دوزندگان صنایع 

نساجی کشور رونقی یابد، عیبی دارد؟
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جامعه/مریم احمدی شیروان: چند روز پیش دبیر اتحادیه 
شرکت های تعاونی مسافربری کشور درخواست دو برابر شدن 
قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین را مطرح کرد. درخواستی 
که بیان می کند با توجه به شــرایط خاصی که در سفرهای 
اربعین وجود دارد، باید نرخ بلیت اتوبوس های مسافربری به 
مقصد مرزهای مشــترک با عراق افزایش پیدا کند و قیمت  
بلیت ها مانند سال های پیش در این ایام دو برابر شده و پس 
از پایان یافتن سفرهای اربعین نرخ ها به حالت عادی باز گردد.

دغدغهمسئوالنخدمتبهزائراننیست
در ایــن رابطه حجت االســالم مجیــد خــداوردی، دبیر 
مشــارکت های مردمی ستاد اربعین مشــهد به خبرنگار ما 
می گوید: یکی از انگیزه های اصلی زائرانی که در ایام اربعین 
به کربال سفر می کنند، کم بودن هزینه هاست. عالوه بر آنکه 

تمام خدمات، زحمات و تالش ها در ایام اربعین برای اشاعه 
مکتب اهل بیت اســت و اجتماع مــردم در این ایام اثرگذار 
است. پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم این خدمات 
آسان و ارزان ارائه شود، نه اینکه هر سال این هزینه ها افزایش 
پیدا کند. خــداوردی با تأکید بر اینکه ایــن نوع نگاه، نگاه 
خدمتگزار به زائران اربعین نیســت، می گوید: وقتی دغدغه 
مســئوالن خدمت به زائران نیست، این اتفاقات می افتد. در 
سال های گذشــته با ورود برخی شرکت های خصوصی که 
زیرمجموعه برخی نهادهای خاص بودند، جلوی بسیاری از 
افزایش قیمت ها گرفته شــد. به نظر می رسد که امسال هم 
برای ارائه خدمات بهتر باید ناوگان حمل و نقل افزایش پیدا 
کنند و بهترین کار این است که این خدمات به خود شرکت ها 
 واگذار شــود؛ چرا که همه افراد، به این خدمات نگاه مادی 

ندارند. 

همچنان که سال گذشته بانیان مردمی، تعداد زیادی اتوبوس 
رایگان در خدمت زائران قرار دادند.

دولتبایدازراهپیماییاربعینحمایتکند
وی در پایان به پارکینگ های موجود در مرزها اشــاره کرده 
و می گوید: این پارکینگ ها در بیابانی برهوت که هیچ گونه 
امکاناتی ندارد، ساخته شده و زائران باید برای توقف ماشین 
هنگام ورود به خاک عراق، مبالغ بسیاری پرداخت کنند. این 
در حالی اســت که خدمات ارائه شده به زائران بسیار اندک 
اســت. جاده ها امنیت ندارند و عریض نشده اند و همه ساله 
تصادفات بسیاری در این ایام به گوش می  رسد. مسئوالن باید 
بکوشند امکانات را وسعت بخشیده و رفت وآمد را سهل کنند. 
حتی اگر قرار بر افزایش اســت، این افزایش به میزان عرف 

باشد، نه اعالم افزایشی حداقل دو برابر.
 البته در ســایر حوزه ها نیز اوضاع به همین صورت است. به 
طور نمونه هالل احمر از هر زائر 6 هزار تومان دریافت می کند. 
حال چند درصد زائران از این خدمات استفاده می کنند؟ یا 
بیمه زائران اربعین که ســود زیادی عاید شرکت های بیمه 
می کند. یک عضو کمیســیون عمران مجلس نیز با اشاره به 

اینکه زیارت اربعین یکی از فرهنگ های بزرگ شیعی است، 
به خبرنگار ما می گوید: نیاز اســت که این راهپیمایی ها در 
کشور حمایت شود. البته این حمایت نیز هزینه هایی هم دارد. 
مهندس حمید بنایی می افزاید: درست است که وضعیت مالی 
دولت خوب نیست، وضع بخش خصوصی نیز خوب نیست و 
در کشور رکود اقتصادی داریم، اما باید در ایام اربعین با مردم 
مدارا کرده و از هزینه هــای آن ها بکاهیم. دولت هزینه های 
متفرقه بسیاری پرداخت می کند و راه جبران آن ها دو یا سه 
برابر کردن قیمت اتوبوس  ها نیست. وی در پایان قول پیگیری 

و طرح سؤال از وزیر و سازمان حمل و نقل کشور را داد.

توری که برای زائران پهن می شود

درخواست 2 برابر شدن قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین

 معاون راهنمایی و رانندگی ناجا اعالم کرد تأمین اجتماعی به بیمه شدگان هشدار داد

تماس کالهبرداران برای ارایه 
»کارت هوشمند سالمت«

مهلت پرداخت بخشودگی دیرکرد 
جرایم رانندگی تا پایان آذرماه 

ایسنا: روابط عمومی ســازمان تأمیــن اجتماعی با صدور 
اطالعیه ای ضمن تأکید بر اینکه این ســازمان برای حذف 
دفترچه های کاغذی و ارائه کارت هوشــمند سالمت هیچ 
گونه وجهی دریافت نمی کند، از بیمه شــدگان خواســت 
فریب تماس ســوء اســتفاده کنندگان را نخورند. در این 
اطالعیه آمده اســت:در پی تماس تلفنی عده ای سودجو با 
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در 
قالب شرکت های درمانی برای ارائه کارت هوشمند سالمت 
در ازای دریافت وجه، این سازمان اعالم می دارد این سازمان 
تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و بازنشستگان برای پروژه 
حذف دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای دریافت نمی کند. 
اطالعیه این سازمان اضافه می کند:در این خصوص به اطالع 
بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی می رساند، هر 
طرح و برنامه جدیدی در این خصوص از طریق رسانه های 
جمعی به اطالع عموم می رسد و بیمه شدگان و بازنشستگان، 
اخبار سازمان تأمین اجتماعی را فقط از پایگاه اطالع رسانی 
این سازمان به نشــانی www.tamin.ir، مرکز ارتباطات 
مردمی این سازمان با شماره تماس 1420، و یا رسانه های 

رسمی و نشریات کثیراالنتشار پیگیری کنند.

 مهر: معاون حقوقی و پارلمانی راهنمایی و رانندگی ناجا 
گفت:مهلت پرداخت بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا 
پایان آذرماه سال جاری است، و این مهلت تمدید نخواهد 

شد.
سرهنگ محمد ترحمی ابراز داشت: بر اساس قانون بودجه 
سال 96 کشــور آن دسته از جرایمی که دو برابر شده و تا 
قبل از سال 9۵ اســت، این جرایم تا پایان آذر سال جاری 
مورد بخشــش قرار گرفته و شهروندان فرصت دارند تا این 

بازه زمانی نسبت به پرداخت آن اقدام  کنند.
وی با اشــاره به اینکه این فرصت قابل تمدید نخواهد بود، 
افزود: آخرین سالی است که مجلس تصمیم بر بخشودگی 
جرایم دیرکرد رانندگی گرفته و این قانون را در برنامه بودجه 
لحاظ می کند و به نیروهای راهنمایی و رانندگی نیز اعالم و 
مردم نیز تا پایان فصل پاییز مهلت دارند تا نسبت به پرداخت 

آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قانون بخشودگی دیرکرد جرایم از یکم دی 
ماه به حالت عادی خود باز خواهد گشت، ابراز داشت: از همه 
شهروندان تقاضا داریم تا پرداخت بدهی خود را به روزهای 

آخر موکول نکنند.

*خسرو معتضد

 وزیر آموزش و پرورش:

آرش خلیل خانه: وزیر آموزش و پرورش گفت: احتمال دارد 
در برخی مناطق تراکم دانش آموزان در کالس ها به نســبت 
سال قبل افزایش پیدا کرده باشد اما هنوز تا خط قرمز ما که 

استاندارد ماست، فاصله وجود دارد. 
سید محمد بطحایی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره افزایش تعداد دانش آموزان در کالس های 
درس در برخی موارد در کنار افزایش شــیفت های مدارس 
افزود: ما نرم تعریف شــده ای را در کشور به تفکیک شهر و 
روستا در دوره های مختلف آموزشی داریم. تراکم کالس در 
بعضی موارد به دلیل اینکه فضای کالس اســتاندارد نبوده 
کاهش پیدا کرده اســت. مثالً جایی بــوده که برای کالس 
ساخته نشــده بود اما به اجبار تبدیل به کالس شده که در 
اینجا تعداد دانش آموزانی که می توانستند در کالس حاضر 
باشند کمتر شده و میانگین منطقه را پایین آورده است که 
در این موارد چاره دیگری تا زمان تأمین امکانات وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش درباره حل نشــدن مشکالت معلمان 
حق التدریسی در مناطق دورافتاده و بالتکلیف ماندن موضوع 
اســتخدام آن ها نیز خاطرنشــان کرد: مجلس برای تعیین 
تکلیف معلمان حق التدریسی طرحی را ارایه داده که کلیات 
آن تصویب شده و جزئیاتش در کمیسیون فرهنگی در دست 
بررسی است. منتظریم تا در خصوص نیروهای حق التدریسی 
طرح تعیین تکلیف قطعی کند. اما تــا زمانی که آن قانون 
به تصویب برسد استفاده از همکاران حق التدریس همچون 
گذشــته خواهد بود. یعنی ما در مناطق و روســتا هایی که 
نیاز داریم با رعایت شرایط قانونی از نیروهای حق التدریس 
اســتفاده می کنیــم. امیدواریم این طرح بــا لحاظ نظرات 

کارشناسی آموزش و پرورش تصویب شود.
وی افزود: امیدوارم با اهمیت و اولویتی که این موضوع دارد، 
مجلس این طرح را با لحاظ نظرات کارشناسی وزارت آموزش 

و پرورش مورد بررسی قرار دهد.

منتظر طرح مجلس درخصوص حق التدریسی ها هستیم 
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