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گزارش قدس از آخرين تحوالت بزرگترين رخداد سينمايى كشور 

دورهمى هاى فيلم فجر تمام شد 
تفاهمنامه دو وزير پس از 3 سال مشكل را حل نكرد 

حراج سالمت دانش آموزان در بوفه هاى مدارس

رقابت خودروسازان در جاده 
«هيبريدى ها»

* سيد مصطفى حسينى راد: اين روزها شهروندان 
ساكن در كالنشــهرهايى مانند تهران و مشهد هنگام 
رفت و آمد در خيابان هاى شهر، وقتى كوه هاى بيرون 
شهر كه نه، حتى ساختمان هاى بلند چند كيلومتر دورتر 
را هم نمى توانند در ميان دود و آلودگى هوا ببينند، آرزو 
مى كنند هر چه زودتر بســاط خودروهاى بنزين سوز و 
گازوئيل سوز جمع شود و شاهد رفت و آمد خودروهاى 

پاك برقى در خيابان هاى شهر باشيم.
البته خبر خوب اين اســت كه اگر خدا عمرى بدهد و 
آلودگى هوا هم بگذارد كه بيســت- سى سال آينده را 
ببينيم، خيابان ها جور ديگرى خواهند بود و آســمان 
رنگ ديگرى خواهد داشــت. در آن روزگار، ديگر اثرى 
از خودروهاى فسيلى امروزى كه ساالنه هزاران ميليون 
تُن آلودگى و گازهاى ُكشــنده را وارد هــوا مى كنند 

نخواهد بود.
خبرهاى اين روزها حاكى از آن است كه خودروسازان 
بــزرگ دنيا به ســرعت در حــال حركت به ســمت 
سرمايه گذارى و توليد خودروهاى برقى و هيبريدى 
هســتند. در نمايشــگاه خودروى توكيو كه يكى از 
بزرگ تريــن آوردگاه هــاى صنعت خودروســازى 
جهان اســت و چنــد روز پيــش چهــل و پنجمين 
دوره برگزارى اش را پشــت ســر گذاشــت، برترين 
خودروسازان از جمله تويوتا، بى ام دبليو، هوندا، نيسان 
و ديگر برندهاى معروف نمونه هايــى از خودروهاى 
الكتريكى خود را كه برنامه ســاخت و توليد انبوه آن 
را دارند به نمايش گذاشــتند؛ همچنين خودروهاى 
هيبريدى كه مصرف بنزين آن ها بســيار اندك است 
و حضور آن ها در خيابان ها مى تواند مشــكل آلودگى 
هوا را حل كند از محصوالت ويژه خودروسازان در اين 

نمايشگاه بودند.
چند روز پيش خبرى خواندم مبنى بر اينكه شــركت 
خودروســازى تويوتا كه بزرگ ترين و ارزشــمندترين 
برند خودروساز در جهان است توليد يكى از محصوالت 
پرفروش خود در اروپا را متوقف كرده است. اين محصول، 
تويوتا ياريس ديزلى اســت كه درصد قابل توجهى از 
فروش تويوتا در اروپا را داشــته و اكنون به دليل تغيير 
سياست هاى راهبردى اين خودروساز و فاصله گرفتن 
از توليد خودروهاى ديزلى، تويوتا از ســود سرشار اين 
مدل خودرو مى گذرد تا خودش را براى بازار آينده يعنى 
خودروهاى هيبريدى و برقى آماده كند. بد نيست بدانيم 
كه همين تويوتا، توليد كننده مدل «پريوس» است كه 
بيشترين شمارگان فروش يك خودروى هيبريدى در 
جهان را در اختيار دارد و به دليل مصرف سوخت اندك، 
دوام و قدرت باال و آلوده نكردن هوا، در برخى كشورها 

تبديل به تاكسى شده است.
اكنون سخن اين اســت كه خودروســازان ايرانى كه 
تا به حال از صنعت روز خودروســازى در دنيا بســيار 
عقــب بوده اند و همواره ســرگرم فيس ليفــت بازى و 
پلت فرم ســازى بوده اند و از بازار بــدون رقيب داخلى 
بهره مند، بايد در اين برهــه تاريخى ريل خود را عوض 
كنند و به ســمت ســرمايه گذارى جــّدى در حوزه 
خودروهاى هيبريدى و الكتريكى حركت كنند، در غير 
اين صورت باز هم آينده را مثل امروز به رقباى خارجى 
خواهند باخت و مردم ما بايد سال هاى سال بعد از فراگير 
شــدن خودروهاى الكتريكى در جهان، شــاهد رونق 

حضور آن ها در خيابان هاى ايران باشند.

 «آپنه خواب» و افزايش خطر ابتال به آلزايمر
ترجمــه/ مريم ســادات 
كاظمى: سالمندانى كه از آپنه 
يا وقفه تنفســى در خواب رنج 
مى برند بيشــتر در معرض ابتال 
به بيمارى هاى تحليل شناختى 
مانند آلزايمر هســتند. مطالعه 

 Americain Journal of respiratory جديد منتشر شده در
نشان مى دهد، يكى از پروتئين هاى زمينه ساز آلزايمر در مغز سالمندان 
مبتال به اين مشــكل، با گذر زمان افزايش مى يابــد. در اين مطالعه، 
وضعيت 208 سالمند 55 تا 90 ساله كه نيمى از آن ها به آپنه خواب 
مبتال بودند طى دو سال بررسى شد و پژوهشگران نتيجه گرفتند هر 
چه مشكل آپنه خواب بيشتر باشــد، تجمع پروتئين هاى زمينه ساز 
آلزايمر در مغز نيز جدى تر خواهد بود. با اين حال، اين تأثير در كوتاه 
مدت مشخص نمى شــود و از طرفى كهولت جســمى نيز بايد مورد 
توجه قرار گيرد. اين مطالعه مى تواند دليل ديگرى در تشخيص بهتر 

مشكالت سالمندان و پيشگيرى از عوارض جدى تر باشد.

فروش اينترنت حجمى متوقف شد
مهر: رئيس سازمان تنظيم مقررات با اشــاره به مصوبه جديد تعرفه 
فروش اينترنت ثابت، از توقف فروش اينترنت به صورت حجمى خبر 
داد. حسين فالح جوشقانى گفت: اين مصوبه با هدف ترغيب مردم به 
استفاده از سايت ها و محتواى داخلى فضاى مجازى به تصويب رسيده 
اســت. وى با بيان اينكه در بخش مصرف اينترنــت نيازمند تحريك 
تقاضاى مردم براى اســتفاده از ســايت ها و محتواى داخلى بوديم، 
اضافه كرد: از آنجايى كه با مدل فــروش اينترنت حجمى، تحقق اين 
هدف ممكن نبود، طبق قول وزير ارتباطات، مدل جديد تعرفه گذارى 

اينترنت را در 100 روز اول آغاز به كار دولت، نهايى كرديم.
معاون وزير ارتباطات اظهارداشــت: با اين مصوبــه دغدغه مردم در 
مصرف ديتا را كاهش داديم و فروش اينترنت را برمبناى فروش حجم 
متوقف كرديم. براساس اين مصوبه، مشتركان اينترنت ثابت مى توانند 
با پرداخت هزينه اى ثابت در يك ماه، مطابق با ســرعت درخواستى، 

سرويس اينترنت دريافت و مصرف  خود را مديريت كنند.

خودروبان

سالمت كلينيك 

ارتباطات و اطالعات

جامعه سالممحيط زيست

مهر: عضو هيئت رئيسه شوراى شهر تهران گفت: طبق آمارها بيش از 60 درصد 
جانباختگان در سطح شهر، عابران پياده هستند چرا كه پياده راه ها امن نيست و 
مردم در سطح خيابان رفت و آمد مى كنند. زهرا نژادبهرام افزود: شهردارى بايد در 
اولين فرصت، برنامه زمان بندى را از معاونت عمران درخواست كند و طبق آن پياده 
راه ها دسته بندى شود به طورى كه پياده راه هايى كه در كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت قابليت تعريض دارد را براى يكسان سازى سطحى و رفع موانع، در دست 
اقدام قرار دهد. وى با تأكيد بر اينكه بارها درباره ساماندهى پياده راه هاى تهران به 
شهردارى تذكر داده شده، گفت: پياده راه هاى شهر تهران براى مردان بالغ سالم در  

نظر گرفته شده و هيچ گروه سنى در آن ديده نشده است كه اميدواريم با تمهيدات شهردارى براى ساماندهى پياده راه ها اتفاقاتى 
صورت بگيرد. گفتنى است مشكالت پياده روها در همه كالنشهرهاى كشور بخصوص در نقاط پر رفت و آمد شهرى ديده مى شود و 

تجاوز موتورسواران به اين حريم، تنها يكى از مشكالت عابران پياده است.  

پياده روهاى ناامن ايران
 

ايسنا: حسين ولى خانى - كارشناس و محقق گونه هاى غيربومى آبزى- گفت: 
معرفى گونه  غيربومى «تيالپياى نيل» ريسك بااليى دارد و بدون توجه به ارزيابى 
ريسك زيست محيطى و اكولوژيك قابل قبول، قطعاً كشور را با تجربه تلخ ديگرى 
در توســعه مخرب و ناپايدار روبرو خواهد كرد. وى افزود: توسعه پرورش ماهى 
تيالپياى نيل با تغيير مديريت سازمان حفاظت محيط  زيست دوباره پررنگ شده 
و خبرهاى ضد و نقيضى از اين ســازمان درباره صدور مجوز پرورش اين ماهى به 
گوش مى رسد. وى افزود: معرفى گونه هاى غيربومى بايد با توجه به شرايط خاص 
هر كشور مورد بررسى قرار گيرد، بنابراين نمى توانيم استدالل كنيم كه چون تعداد 

زيادى از كشورها ماهى تيالپياى نيل را پرورش مى دهند بنابراين ورود و پرورش آن در كشور مجاز است. ولى خانى درباره مضرات 
ماهى تيالپياى نيل گفت: اطالعات موجود از ويژگى هاى اين ماهى و تجربيات به دست آمده از مناطقى كه اين ماهى به آنها معرفى 

شده، نشان مى دهد كه اين گونه احتماالً تاثيرات منفى قابل مالحظه اى داشته باشد.

چراغ سبز محيط زيست به كشت تيالپياى نيل

 ترجمه/ رها واعظى   شايعات 
اجتماعى،  فرهنگى، سياســى، 
پزشــكى و حتى آموزشــى در 
فضاى مجازى همانند علف هاى هرز رشــد 

مى كنند.
روزنامــه نيويورك تايمز نوشــت بــه عقيده 
روان شناسان، در پشــت هر شبكه اجتماعى 
نوعى پويايى و تحرك وجــود دارد كه موجب 
مى شــود اين شــبكه ها تبديل بــه برند هاى 
قدرتمنــد در زمينه ترويج اطالعــات غلط و 

تبديل برخى از آن ها به واقعيت شوند.

* بزرگنمايى در شبكه هاى اجتماعى
روند تأثيرگذارى شبكه هاى اجتماعى در اين 
زمينه در مرحله اول به گونه اى اســت كه هر 
موضوع را تا انــدازه زيادى پررنگ و مهم جلوه 
مى دهند، بخصوص براى كسانى كه احساس 
مى كنند در دنيا، در معرض خطرات بزرگى قرار 

گرفته اند و زندگى شان در خطر است.
در مرحلــه دوم، عاملى كه موجب مى شــود 
همه ما، در مقابل اطالعات نادرســت آسيب 
پذير شويم، اين اســت كه فناورى با انگيزه ها، 
اخالقيــات و تعصبات رايج مــا تعامل پنهان 
فراوانى دارد و همين امر ناخودآگاه سبب تحت 

تأثير قرار گرفتن ما مى شود.
اين موضوع يكى از راه هاى اصلى براى توسعه 
بازاريابى شــركت هاى بزرگ فنــاورى مانند 
گــوگل و فيس بوك اســت. پيــش از اين در 
انتخابات سال 2016 آمريكا، فيس بوك بيش از 
100 هزار دالر تبليغات به شركت هاى مرتبط 
با دولت روسيه و گوگل نيز بيش از 4500 دالر 
اعتبار به حســاب هاى متصل به دولت روسيه 
فروختند و به همين دليل درگيرى هاى زيادى 

با كنگره آمريكا داشتند.
* پلت فرمــى براى انتقــال اطالعات 

نادرست
اما دولت روســيه دقيقــاً مى خواســت چه 
استفاده اى از حســاب هاى كاربرى و تبليغات 
خود بر روى گوگل و فيس بوك داشته باشد؟ به 
نظر مى رسد كه در تمام دنيا، اين گونه اعمال، 
پيش از يك انتخابات نوعى سياست معروف به 
«هك فرهنگى» براى جا انداختن يك طيف 

سياسى خاص است.
با اين حــال اغلب محققــان راه حل معقول و 
مناسب براى كنترل اين برنامه ها را، فيلترينگ 
كنترل شده مى دانند، اما در همه زمينه ها نيز 

اين راه حل پاسخگو نيست.
برندن نيهان، استاد دانشگاه دارتموث آمريكا 
معتقد است كه شبكه هاى اجتماعى همچون 
گوگل، فيس بوك و توييتر براساس يك مكانيزم 

توزيعى فعاليت مى كنند و پلــت فرمى براى 
انتقال اطالعات نادرســت و كمك به پذيرش 

آن ها براى مخاطبين دارند.
كالن سيفارت، اســتاد روان شناسى دانشگاه 
ميشيگان نيز در اين باره عنوان كرده است: افراد 
مبتدى، به فيس بوك با ديد خيرخواهانه نگاه 
مى كنند، اما اين شبكه اجتماعى در واقع يك 
انگيزه پنهان بزرگ دارد كه آن را از افراد تازه 
وارد به دنياى فناورى پنهان مى كند. اين انگيزه 
نيز پوشش اخبار و اطالعات تأثيرگذارى است 
كه هيچ گونه سنديت و اعتبارى ندارند، اما براى 
شما به واقعيتى پذيرفته شده تبديل مى شوند.
* شايعاتى كه تبديل به واقعيت مى شوند

در الگوريتم رسانه هاى اجتماعى طيف وسيعى 
از شايعات عجيب و غريب به سرعت گسترش 

مى يابند و منشأ نامعلومى دارند.
به گفته دكتــر نيهان، در همه مــردم عقيده 

مشــتركى وجود دارد و آن اين است كه؛ اين 
شايعات سبب افزايش هيجان و گردش خون 
در مردم مى شــود؛ زيرا بيشــتر مردم زندگى 

ديجيتال اغراق آميزى دارند.
تحقيقات نشان مى دهد كه شايعات بى اساس 
شبكه هاى اجتماعى با تأثيرگذارى تدريجى بر 
ذهن مردم، كم كم جلوه اى واقعى از خود نشان 
مى دهند و مردم ناخودآگاه اين شايعات را به 
واقعيت تبديل مى كنند. بخصوص شايعاتى كه 
در خصوص دزدى هاى مختلف، جنايت هاى 

متعدد و اتفاقات آسيب زا منتشر مى شود.
* مردم بايد آموزش ببينند

تجربه نشان داده اســت كه چنين شايعات و 
داستان هايى، حتى ممكن است تا انتها خوانده 
نشــوند و به ســرعت و بدون ضرورت، توسط 

فردى به فرد ديگر ارسال و منتقل شوند.
دكتر نيهان همچنين تأكيد كرده اســت كه 
شــبكه هاى اجتماعى به طــور خطرناكى در 
شناسايى الگوهاى رفتارى تأثيرگذار هستند 
و شايعات منتشــر شــده در آن ها تبديل به 
توطئه هاى ذهنى و رفتارى مختلفى در افراد 
مى شــوند كه اصالح رفتارى آن هــا در آينده 

بسيار دشوار است.
در هر حــال، متوقــف كردن داســتان هاى 
ساختگى و شــايعات در شبكه هاى اجتماعى 
كار دشوارى است و به نظر مى رسد براى مقابله 
با آن ها بيشــتر بايد به مردم آموزش داد تا در 
شبكه هاى اجتماعى انتخاب هاى آگاهانه ترى 
داشته باشــند و به جاى پيروى كوركورانه از 
تعصبات، نقش داناى كل را بازى كنند. به اين 
ترتيــب مى توان ماهيــت اجتماعى تعامالت 
ديجيتال را تغيير داد و مطمئن شد كه شايعات 

كمتر جدى گرفته خواهند شد.

مردم در برابر كنش هاى فضاى مجازى آسيب پذيرند

تبديل شايعه به واقعيت در شبكه هاى اجتماعى

2 آبان 1396
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هافبك مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس 

انصارى: هر چه داريم از شمس الشموس است  
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ایرنا: رئیـــس مرکز 
رسانــه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
میزبانی  از  اســامی 
این نمایشگاه از 120 
استارتاپ و 40 رسانه 
داد  خبــر  اجتماعی 
و گفت: امســال ازنظر کمی و کیفی، شــاهد رشد 
باالیــی در محصوالت ارائه شــده و حضور فعاالن 
فضای مجازی هستیم. ســیدمرتضی موسویان به 
شعار و اهداف نمایشگاه هم اشاره کرد و گفت: تمام 
تاش ما این است که با استفاده از همه ظرفیت ها و 
امکانات درجهت سالم و ایمن سازی فضای مجازی 

مفید، گام های اساسی و مثمرثمر برداشته شود. 
رئیس یازدهمین نمایشــگاه رسانه های دیجیتال 
در ادامــه از رونمایی 40 محصول و خدمات جدید 

دیجیتال همزمان با برپایی این نمایشگاه خبر داد.

40 رسانه اجتماعی در نمایشگاه 
تســنیم: انتشارات 
دارد  درنظر  رشــدیه 
با همکاری شــراگیم 
یوشیج، فرزند زنده یاد 
نیما یوشــیج، تمامی 
آثــار پدر شــعر نو را 
کامل  مجموعه ای  در 
منتشر کند. این انتشارات، چاپ آثار منثور نیما را در 
فاز نخست درنظر دارد که ازجمله آثار ارزشمند در 
این مجموعه، نمایشنامه ای است از نیما که تاکنون 
به چاپ نرســیده و گمان می رفت که در حادثه ای 
سوخته باشد. این نمایشنامه که »خواهش می کنم« 
نام دارد، در 30 صفحه نوشته شده و توسط فرزند 
نیما در اختیار انتشارات رشدیه قرار داده شده است. 
از دیگر آثــار منثوری که در ایــن مجموعه برای 
نخســتین بار به چاپ خواهد رســید، داستان های 

کوتاهی از نیماست.

کشف نمایشنامه ای جدید از نیما
 ایبنا: دبیر کمیسیون 
مجلــس  فرهنگــی 
شــورای اســامی با 
اشاره بـــه گستردگی 
برنامه هــای هفتـــه 
کتــاب، گفــت: باید 
تمهیداتی اندیشیــده 
شود تا برنامه های ترویجی کتاب و کتابخوانی فقط 
محدود به تهران و کانشهرها نباشد. سیده فاطمه 
ذوالقدر افزود: تجربه حضور کتابخانه های سیار در 
شهرها و روستاهای مختلف کشور، تجربه ای موفق 
است که همواره با اســتقبال بسیار خوبی ازسوی 
مردم روبه رو می شــود. اگر ســازمان ها و نهادهای 
فرهنگی در تعامل با یکدیگر، زمینه ای فراهم کنند 
که کتاب از این طریق در دسترس مردم قرار گیرد، 
قطعــاً می توانیم تبعات مثبــت آن را در آینده ای 

نه چندان دور شاهد باشیم.

کتابخوانی به کالنشهرها محدود نشود
مرحوم  پیکــر  ایرنا: 
عراقی،  دکتر عزت اهلل 
امروز صبــح از مقابل 
دانشــکده حقــوق و 
علوم سیاسی دانشگاه 
خواهد  تشییع  تهران 
شــد. ایــن مراســم 
ســاعت8/30 صبــح از مقابل دانشــکده حقوق و 
علوم سیاســی دانشــگاه تهران بــه مقصد قطعه 
نام آوران بهشــت زهرا برگزار خواهد شــد. عزت اهلل 
عراقی، استادتمام رشته حقوق و عضو گروه حقوق 
خصوصی و اسامی دانشگاه تهران بود. وی 19 آبان 
در تهران درگذشت. مراسم ترحیم و بزرگداشت این 
استاد برجسته رشته حقوق که از وی به عنوان پدر 
حقوق کار در ایران یاد می شود، روز چهارشنبه 24 
آبان ماه در مســجد جامع شــهرک غرب از ساعت 

15:30 تا 17 برگزار می شود.

امروز، تشییع پیکر پدر حقوق کار 

کوتاه و خواندنی

ایلنا: بیست وپنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسامی ایران با به صدا درآمدن 
زنگ مطالعه توســط معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در دبیرستان 

فرزانگان بوشهر آغاز به کار کرد.
محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان این که ما مردمان بخشنده ای داریم 
و باید فرهنگ اهدای کتاب در جامعه را زنده کنیم، عنوان کرد: موضوع دیگری که 
اهمیت دارد، ذکات علم است؛ اگر انسان ثروتی داشته باشد و آن را بخشش کند، کار 
بسیار شایسته ای انجام داده است، اما شایسته تر آن است که به بخشش دانایی های 

خود بپردازیم و از این کار غفلت نکنیم.
جوادی افزود: من هم مانند خیلی از شــما دوستان، متوجه چالش های پیش روی 
کتابخوانی هستم و می دانم که دنیای امروز کتاب، رقیبان بسیار زیادی دارد، اما باید 
به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ کدام از این تفریحات نمی توانند جای کتاب 
را بگیرند، چراکه هیچ کدام ثمره کتاب را ندارند. به مشــکات حوزه کتاب واقفم و 

می دانم که شاید کتابخانه مناسب یا کتاب های خوب در اختیار نداشته باشید.

کتاب

نواخته شدن زنگ مطالعه 
در پایتخت کتاب ایران 

فرهنگ: سازمان سنجش آموزش کشور درباره میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی 
در آزمون سراسری سال 1397 اطاعیه ای را صادر کرد.

در این اطاعیه آمده اســت: آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، 
علوم انســانی و علوم و معارف اســامی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ 
کرده اند و امتحانات یک  یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراســری و کشوری 
برگزار شــده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دیپلم )ســال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق 
تحصیلــی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبــت در نمره  کل نهایی آنان لحاظ 

می شود.
 داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 
91-1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، 

سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی اند.

دانشگاه 

اعالم نحوه تأثیر سوابق 
تحصیلی در کنکور 97 

قاب عکس

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم وحید فرهنگی
عکاس : خلیل غالمی

روی قفسه

»امام رضا)ع( و زندگی« 
از مرز یک  میلیون نسخه گذشت

فرهنگ: هشــتمین چاپ از کتاب »امام رضا)ع( و زندگی« در آستانه 
شهادت امام هشتم ازسوی به نشر روانه بازار کتاب شد.

به نشر)انتشــارات آستان قدس رضوی( برای هشــتمین بار کتاب »امام 
رضــا)ع( و زندگی« را همزمان با دهه آخر ماه صفر و ایام شــهادت امام 

هشتم)ع( منتشر و روانه بازار کرده است. 

معرفی سبک زندگی رضوی
این اثر که به قلم مهدی غامعلی نوشته شده است، دربردارنده گزارش ها 
و داستان هایی کوتاه از شیوه زندگی امام رضا)ع( است. بهترین الگو برای 
زندگی اسامی، پیامبر خدا)ص( و پس از ایشان امامان هستند؛ بنابراین 
در این اثر نیز ضمن معرفی و تبیین ســبک زندگی رضوی و همچنین 
همراهی و سیری در سیره زندگی هشتمین حجت خدا، نسبت به شیوه 

زندگانی خاندان پیامبر)ص( و اهل ایمان معرفت افزایی می شود. 
نویســنده در این اثر گزیده ای از روایاتی را بیان می کند که بازگوکننده 
شــیوه رفتاری اهل بیت)ع( و به ویژه امام هشتم)ع( است. این کتاب در 
هشت بخش با نام های »امام)ع(، خانواده و خویشان«، »امام)ع( و مردم«، 
»امام)ع( و حاکمان«، »امام)ع(، خوراک و بهداشــت«، »امام)ع(، علم و 
حکمــت«، »امام)ع( و معصومان«، »امام)ع( و عبادت« و »امام)ع(، دعا و 
ذکر« به سبک زندگی امام رضا)ع( می پردازد. به نشر این کتاب را در قطع 
رقعی منتشر کرده و با قیمت 85 هزار ریال در دسترس عموم مخاطبان 
قرار داده است. مجموع شمارگان چاپ قبلی »امام رضا)ع( و زندگی« 992 
هزار و 500 نســخه بوده که در چاپ جدید آن، 10 هزار نسخه به تیراژ 

این کتاب اضافه شده است.
عاقه مندان برای تهیه این کتاب و تهیه سایر محصوالت انتشارات آستان 
قدس رضوی می توانند به نشانی اینترنتی www.Behnashr.com یا 
فروشــگاه های سطح شهر مشهد و نمایندگی های سراسر کشور مراجعه 

کنند. 
همچنین سامانه پیامکی به شــماره 30003209 یا کانال اطاع رسانی 
به نشــر ازطریق تلگرام به آدرس behnashr@  نیــز از دیگر راه های 

برقراری ارتباط با این انتشارات است.
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فرهنگ

گزارش  قدس باالخره اثر کرد

ارشاد در پی بازنگری شیوه برگزاری نمایشگاه های استانی
 فرهنــگ/ حمید واحدی  نمایشــگاه های 
کتاب اســتانی یکی از بزرگ ترین پارادوکس های 
اقتصاد نشر ایران است؛ واقعیتی که هم باید از آن 
خوشــحال بود و هم نمی توان به سادگی چشم بر 
مضرات و زخم هایی که بر بدنه نحیف نشر در ایران 

می زند، بست. 
نمایشــگاه های کتاب استانی را شــاید بتوان از 
نخستین میراث های فرهنگی دولت نهم و مدیریت 
محســن پرویز بر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 
دانست. در زمانه ای که پرویز به زعم خود در یک 
جراحی عمیق اقتصادی بر بدنه معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد، موضوع حذف یارانه کاغذ و توزیع آن 
را به شیوه  های مختلف در میان مخاطبان به پیش 
برد، برپایی نمایشگاه های کتاب استانی به عنوان 
یــک راهکار برای رســاندن این یارانه به دســت 

مصرف کننده به جای تولیدکننده مطرح شد.
ماجرا از این قرار بود که دالل بازی در بازار کاغذ و 
ظهور بی امان ناشران ریز و درشتی که به سودای 
دریافت و فروش کاغذ دولتی، ســعی در دریافت 
مجوز نشــر داشتند و نیز بازار داغ و پرسود خرید 
دولتی کاغذ و فروش آن در بازار، مدیران وقت را 
به این نتیجه رســاند که این یارانه را به هر شکل 
قطع کنند و درنهایت مبلغ نقدی آن را به دســت 
مصرف کننده برسانند، غافل از این که در یک نگاه 
باالدستی، حذف یارانه کاغذ، درواقع برداشتن یک 
تعهد تکلیفی از دوش وزارت ارشــاد و تبدیل آن 
به یک تعهد ترجیحی بود. به عبارت ساده تر، یارانه 
کاغذ به ناشران را نمی شــود نپرداخت، اما یارانه 
مخاطب را می شــود به انحای مختلف کاست و 

احیاناً بودجه را به نحو دیگری مصرف کرد.

رغبت کم ناشران بزرگ
به هر شکل نمایشــگاه های کتاب استانی با نیت 
توزیع بخشــی از یارانه خرید کتاب و محصوالت 
فرهنگی و نیز کمک به توزیع سیســتم ضعیف و 
ناقص توزیع کتاب در سراســر کشور و نیز کمک 
به ناشران کشــور برای فروش بیشــتر آثارشان 
با تولی گری مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگی 

پایه گذاری شــد. براســاس یک روال معمول در 
این نمایشــگاه ها ناشران موظف به ارائه تخفیفی 
مشخص هســتند که بخشی از آن تکلیفی است 
و بخشــی نیز اختیاری و در مقابل، وزارت ارشاد 
نیــز با توزیع بن خرید کتاب میان افراد حاضر در 
نمایشــگاه، به نوعی یارانه را به میان مخاطبانش 

می رساند.
در گــذر ســال های متعــدد از برگــزاری این 
نمایشــگاه ها اما اتفاق دیگری نیز رخ داده است و 
آن نابودی تدریجــی مویرگ های محدود تغذیه 
و توزیــع کتاب در اســتان های مختلف کشــور 
است. امیرمسعود شــهرام نیا، مدیرعامل مؤسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران که خود مجری این 
نمایشگاه ها نیز به شــمار می رود، در این زمینه با 
اذعان به واقعیت های اقتصادی این نمایشــگاه و 
لطمه های آن به بدنه نحیف اقتصاد کتابفروشــی 
در ایران می گوید: برخی ناشران و کتاب فروشی ها 
با برگزاری نمایشــگاه کتاب در استان های کشور 

مخالف هستند، زیرا به چرخه اقتصادی آن ها ضرر 
وارد می کند. ازســوی دیگر ناشران مهم و عمده، 
انگیزه چندانی برای شــرکت در این نمایشگاه ها 
ندارنــد و دیگر ناشــران نیز تــاش می کنند با 
واگذاری آثار خود به نمایندگی های نشــر در این 

نمایشگاه ها حضور یابند. 
به گفته شهرام نیا ازســوی دیگر فشردگی کار در 
برگزاری نمایشگاه های استانی موجب می شود تا 

ناشران آثار جدید خود را به نمایشگاه کتاب نیاورند 
و کتاب هــای در انبار مانده را در نمایشــگاه های 
اســتانی در معرض دید مخاطبان قرار دهند. این 
موارد و مشکات دیگر موجب شد تا تصمیم گرفته 
شود نسبت به برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه ها 

تصمیمی عاجل اتخاذ شود. 

وزارت ارشاد در پی چاره جویی
شاید همین مسئله است که سیدعباس صالحی، 
معــاون فرهنگی ســابق وزارت ارشــاد را به این 
صرافت انداخته که این نمایشــگاه ها و برگزاری 
آن به جای تصدی گری دولت، به بخش خصوصی 
واگذار شــود. با این وجود کماکان پژوهشی قابل 
ذکر و توجه درمورد مزایا و معایب این نمایشگاه ها 
در کشــور صورت نگرفته اســت. ازسویی برخی 
ناشران حاضر در نمایشــگاه که موفق به فروش 
خوب آثار خود شده اند به این مسئله اذعان دارند 
که در موقعیت اقتصادی ضعیف فعلی شان، ناچار 

از حضور در این نمایشگاه و فروش نسبی آثارشان 
ولو با تخفیف هســتند تا الاقل سرمایه آن ها باز 
تأمین شود. درمقابل ناشــرانی نیز که به صورت 
سنتی مجرای کتابفروشــی را به جای این دست 
نمایشگاه ها می پســندند، از مضرات برگزاری آن 

سخن می گویند. 
مجید رهبانی، سردبیر ماهنامه »جهان کتاب« در 
این باره با تأکید بر نبود پژوهشــی جامع درمورد 
تأثیــرات اقتصادی و اجتماعی این نمایشــگاه ها 
می گوید: یکی از نقاط منفی نمایشگاه های استانی، 
به ظاهر آسیبی است که به سازوکارِ طبیعِی فروِش 
کتاب می زند. کتابفروشــی های مراکز استان ها و 
شهرستان ها اغلب از این نمایشگاه ها گله مندند، 
چون باعث اُفِت شــدید فروِش آن ها )حتی برای 
چندمــاه( می شــود. اگر چنیــن ادعایی صّحت 
داشته باشد، باید دست کم در چگونگی برگزاری 
نمایشگاه های استانی بازبینی کرد. کتابفروشی در 
ایران به خودی خود کسب وکار پُرسودی نیست و 
برای همین کمتر شاهد رشد و توسعه آن هستیم. 
ممکن است نمایشگاه های استانی این وضعیت را 

تشدید کنند. 
وی همچنین به موضوع تغییر نگرش مخاطبان 
در زمان حضور در این نمایشــگاه ها اشاره داشته 
و می گوید: نکته دیگری که با مطالب پیش گفته 
مربوط است، درصِد زیاِد تخفیف  در نمایشگاه های 
اســتانی اســت. تا جایی کــه من اطــاع دارم، 
این تخفیف تــا 40 درصد هم می رســد؛ یعنی 
20درصد ســهم ناشر اســت و 20 درصد بقیه را 
وزارت ارشــاد می پردازد. چنیــن تخفیف باالیی 
اگرچه بازدیدکنندگان را به خرید بیشتر تشویق 
می کند، ولی آثار منفِی جّدی هم دارد؛ نخســت 
آن که نمایشگاه با کتابفروشی ها رقابتی نابرابر ایجاد 
می کند که به زیان کتابفروشــان است. دوم، این 
تصور اشتباه را در ذهن خریداران کتاب به وجود 
می آورد که ناشران افرادی گران فروش اند و قیمت 
کتاب ها در اصل خیلی کمتر از آن رقمی  اســت 
که رویشــان درج شــده اســت! این باعث نوعی 
بی اعتمادی به کتاب و نشر کشور خواهد شد که 

بدون پیامد نیست.

آنچه می خوانید

کتابفروشــی در ایــران به خودی 
خود کســب وکار پُرسودی نیست 
و برای همین کمتر شــاهد رشد 
و توســعه آن هســتیم. ممکــن 
است نمایشــگاه های استانی این 

وضعیت را تشدید کنند



باشگاه خبـرنگاران 
برنامــــه  جــوان: 
تلویزیونـــی »عبدی 
شو« کـه پیش از این 
با گــروه کارگردانی و 
تولید »هزار داستان« 
را  خــود  پیش تولید 

آغاز کرده بود، به »شــبی با عبدی« تغییر نام داد 
و احتمال تحوالتی جدیــد در گروه کارگردانی آن 
نیــز وجود دارد. همچنیــن پیش تولید این برنامه 
تلویزیونی که نگاهی به کارنامه بازیگری اکبر عبدی 
دارد، روزهای پایانی را پشت سر می گذارد و طراحی 
دکور آن به اتمام رسیده است.گفتنی است برنامه 
تلویزیونی »شبی با عبدی« با اجرای اکبر عبدی و 
به تهیه کنندگی جواد فرحانی و همکاری محمدرضا 
شــهیدی فرد به عنوان مشــاور پروژه، بــا آغاز ماه 

ربیع االول به روی آنتن شبکه نسیم می رود.

»عبدی شو«، »شبی با عبدی« شد
مهــر: غالمرضــــا 
صنعتگــــر، خواننده 
پـــاپ  موســــیقی 
کشورمان که این روزها 
در بیمارستان بستری 
اســت گفــت: وقتی 
افراد  برخی  می فهمم 

به بهانه دلسوزی که به اعتقاد من نشان از دلسوزی 
نیســت، مطالب آزاردهنده ای را منتشر می کنند، 
خیلی دلخور می شــوم. مثالً در جایی می نویسند 
»برای فالنی مراسم گلریزان بگیرید«. از همه افرادی 
که دلسوزانه همراهم بودند و از همیاری های معنوی 
خود دریغ نکردند، قدردانــی می کنم ولی از همه 
خواهش می کنم به نام غالمرضا صنعتگر دست به 
حرکتی نزنند که نه تنها مورد رضایت بنده نیست، 
بلکه باعث تشدید آالم روحی و جسمی من خواهد 

شد.

گلریزان مورد تأیید من نیست 
تســنیم: مهــرداد 
رایانی مخصــــوص، 
تئاتــر و  کارگــردان 
درباره  دانشگاه  استاد 
شــیوه نامه تدریــس 
گفـــــت:  نمایــش 
متأســفانه ایــن هم 

یکی از نقاط مغفول اســت. ما برای کارشناسی و 
 A4 کارشناسی ارشد شرح درس داریم. یک صفحه
و شرح درس هم کلیاتی است که مدنظر قرار گرفته 
است. اما بعد از گذشت این همه سال، از زمان انقالب 
فرهنگی تا اآلن بعضــی از آن ها اصالً تغییر نکرده 
اســت! من از سال 76 دارم درس می دهم. اآلن 20 
سال است دارم درس می دهم. در این 20 سال هیچ 
تغییری نکرده است. این خیلی بد است. تعداد واحد 
کم و زیاد شده، ولی در مفاد تجدیدنظر نمی شود یا 

در نوِع درس ها تجدیدنظر نمی شود.

شرح درسی که 20سال تغییر نکرده
بازیگـــر  میــزان: 
تلویزیـون و ســینما 
را  گفــت: خــــودم 
قدیمــی، پیر و ناتوان 
نمی بینــم و مرتــب 
درحــال کار در رادیو، 
ســینما  و  تلویزیون 

هستم و تا وقتی که سالمتی و توان در بدنم وجود 
دارد، باید از من اســتفاده شــود. برای کار التماس 
نمی کنم و باج نمی دهم، چون در کار خود توانایی 

و تخصص دارم. 
بیوک میرزایی درباره وضعیت بازیگری در این روزها 
نیز اظهار کرد: سینما در دست یک عده افتاده است 
که پی درپی در همه فیلم ها حضور دارند، البته در 
میان آن ها نیروی خوب هــم وجود دارد. به عنوان 
بازیگر باید بگویم بازیگران نقش هایی بازی کرده اند 

که ایده آل های آنان نیست.

برای بازیگری التماس نمی کنم 

چهره - خبر

شورای عالی انقالب فرهنگی: جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب 
فرهنگی برگزار و در آن اعالم شد که کارگروهی در کمیسیون هنر و معماری تشکیل 
می شود تا موضوع فرهنگ عاشورایی از نگاه هنر را بررسی و تحلیل کند. محمدحسین 
ایمانی خوش خو، رئیس این کمیســیون گفت: پیاده روی اربعین پدیده ای است که 
افراد با فرهنگ های گوناگون با هم همراه می شــوند و این پدیده عالوه بر این که از 
دیدگاه جامعه شــناختی و مطالعات فرهنگی قابل بررسی است، هنر نیز می تواند با 
مستندسازی و تحلیل، جنبه های گوناگون آن را بیان کند. متأسفانه در مواردی آثار 
هنری ضعیف درباره اربعین یا پدیده های دینی تولید می شــود که مناسب نیست. 
ضرورت دارد که سیاســتگذاری حرفه ای و علمی در این زمینه انجام شود و به این 
منظور کارگروهی در کمیسیون هنر و معماری تشکیل خواهد شد تا موضوع فرهنگ 
عاشورایی از نگاه هنر را بررسی و تحلیل کند. در ادامه این جلسه، موارد دیگری از 
اساسنامه بنیاد هنر عاشورایی نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات 

و پیشنهادات خود را درباره ساختار، اهداف و وظایف آن ارائه کردند.

تجسمی 

پیاده روی اربعین با نگاه 
هنر قابل بررسی است

ایلنا: تهیه کننده مجموعه شکرســتان گفت: با وجود اســتقبال خوبی که از آثار 
انیمیشــن می شــود، با این حال همچنان فقط تلویزیون سفارش ساخت می دهد. 
سیدمسعود صفوی گفت: مجموعه شکرستان بعد از آن که وارد فضای عروسکی شد، 
من از این مجموعه کناره گیری کردم و البته این مجموعه به دلیل همین مسئله و 
عروسکی شدن شکست خورد. بعد از تغییر در مدیریت جدید مجموعه صبا، سفارش 
جدیــدی به ما دادند و ما ســری جدید را در بیش از 100 قســمت آماده کردیم. 
پیش تولید کامالً تمام شــده و می خواهیم وارد مرحله تولید شــویم. صفوی افزود: 
همه بخش های انیمیشــن شکرستان در داخل کشور تولید می شود و این که گفته 
می شــود تولید کشورهای دیگر همچون چین است، اصالً صحت ندارد، حتی خود 
انیمیشن نیز در داخل تولید می شود و اصالً به صرفه نیست که تولید آن را به خارج 
از کشور ببریم. وی ادامه داد: بزرگ ترین مشکلی که در اقتصاد انیمیشن وجود دارد 
این است که معموالً آثار انیمیشن تک مشتری هستند و هنوز سفارش دهنده بزرگ، 

تلویزیون است. 

تلویزیون

چینی بودن شکرستان 
دروغ است
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پرده نقره ای

سی وششــمین جشنواره   هنر/ صباکریمی  
فیلم فجر درحالی تا ســه ماه دیگــر آغاز خواهد 
شــد که پس از مدت ها تغییرات بســیاری را در 
این دوره تجربه خواهد کرد. بعد از هشــت دوره 
برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میالد با حضور 
نمایندگان رسانه ها و ســینماگران و درحالی که 
این محل به عنوان »کاخ جشنواره« پذیرفته شده 
بود، امســال در اقدامی تازه و درجهت حرفه ای تر 
شدن، کاهش هزینه ها و کوچک کردن جشنواره، 
مقرر شــده است که اهالی سینما و مطبوعات به 
ســینماهای جداگانه ای فرســتاده شوند و دیگر 
خبری از کاخ جشــنواره نیســت. کاخ جشنواره 
در اولین ســال از مدیریت جواد شمقدری میان 

سینماگران و مطبوعاتی ها باب شد. 

 خداحافظی با کاخ جشنواره 
مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر، خبرهایی مبنی بر عدم توافق 
میان شــهرداری و مدیران جشنواره برای رایزنی 
پیرامون برج میالد را رد کرد و گفت: به هیچ وجه 
چنین چیزی اتفاق نیفتاده که بگوییم با شهرداری 
برای گرفتن برج میالد به توافق نرسیدیم. درواقع 
اصالً مذاکره ای در این باره صورت نگرفت که منجر 
به موافقت یا مخالفت شود، بلکه تصمیم خروج از 
برج میالد، خواسته دبیر جشنواره بود. به هرحال 
آقای داروغه زاده دو سال مسئولیت کاخ جشنواره 
را برعهده داشــتند، ارزیابی ایشــان این بوده که 
این فضا حرفه ای نیســت و بیشــتر به دورهمی 
شــباهت دارد و از حالت جشنواره ای خارج شده 
است. ضمن این که خود اهالی رسانه هم همواره 
اعتراضاتی مبنی بر حضور در برج میالد طی این 

سال ها داشته اند.
پس از بررسی های بســیار شورای سیاستگذاری 
جشــنواره، به دو گزینــه پردیس ملت و پردیس 
چارسو رســیدند که درنهایت، پردیس سینمایی 
ملت به عنوان میزبان اهالی رســانه در این دوره 
از جشنواره انتخاب شــد. این پردیس با مجموع 
10٨٩ صندلی و سیستم نمایشی مجهز به نمایش 
باکیفیت D-Cinema  در همه سالن ها، مجهز 

بودن به فیبر نوری، امکان فعالیت مناســب برای 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ایام جشنواره 

در اختیار اهالی رسانه خواهد بود.
نجفی همچنین درخصوص استقرار سینماگران در 
ایام جشــنواره یادآور شد: اهالی سینما هم مکان 
مخصوص خودشــان را خواهند داشت و با توجه 
به سینماهایی که به خانه سینما اختصاص داده 
می شــود، هنرمندان نیز از این سینماها استفاده 
خواهند کرد. به گفته ســیمون سیمونیان، مدیر 
دبیرخانه سی وششمین جشنواره ملی فیلم فجر، 
فیلم ســازان متقاضی حضور در سی وششــمین 
جشنواره ملی فیلم فجر باید نسخه تدوین شده را 
تا پایان آبان ماه به دبیرخانه این جشــنواره ارسال 
کنند، البته ممکن است این نسخه صداگذاری یا 
تصحیح رنگ نشده باشد و موسیقی نداشته باشد، 
اما باید نسخه تدوین شده باشد. هیئت انتخاب از 
ابتدای آذرمــاه بازبینی این آثار را آغاز و در پایان 

آذرماه لیست فیلم های راه یافته به بخش مسابقه 
را اعــالم می کنند. با توجه بــه این که فیلم های 
راه یافته به بخش مسابقه باید نهایتاً تا اول دی ماه 
اعالم شوند، فرصت ارسال آثار به جشنواره تمدید 
نمی شود. مدیر روابط عمومی جشنواره نیز تأکید 
کرد: تقریباً تا یکی دو روز گذشته بیش از 50 فیلم 
فرم پر کرده اند و نسخه بازبینی را تحویل داده اند. 

البته هرچه به روزهای پایانی نزدیک می شــویم، 
حجم آثار ارسالی هم طبعاً بیشتر می شود، اما این 
نکته را هم یادآوری کنم که پایان آبان ماه، آخرین 
زمان ارســال آثار اســت و پس از آن به هیچ وجه 

مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

 چه خبر از سودای سیمرغ
و بازهم با اســتناد به تجربه برگزاری جشنواره در 
ســال های گذشته، تیم برپایی فجر به این نتیجه 
رســیدند که امســال اولویت را روی کیفیت آثار 
قرار دهند و با تأکید بر اهمیت کیفیت نسبت به 
کمیت، تنها 20 تا 22 اثر اعم از فیلم های سینمایی 
بلند، فیلم های اول، هنر و تجربه و انیمیشــن در 
بخش مسابقه حضور خواهند داشت که این اتفاق، 
تأثیر خوبی در روند برپایی جشــنواره و کیفیت 
آن خواهد داشت. سال گذشته نسبت به افزایش 
تعداد فیلم ها و رابطه معکوس آن با میزان سطح 

کیفی آثار، انتقادات بســیاری وجود داشــت که 
به نظر می آید درراســتای توجه به انتقادات وارده، 
فیلترهای بیشتری برای انتخاب آثار به لحاظ کیفی 

درنظر گرفته شده است.
قرار اســت از میان 70 الی ٨0 فیلم مستند، 11 
فیلم انتخاب  شــده و از میــان 11 فیلم، 2 فیلم 
به بخش ســودای سیمرغ برود. این 11 فیلم نیز 
توســط گروهی از کارشناسان سینمای مستند 
انتخاب شده و دو مستندی که به سودای سیمرغ 
راه پیدا می کنند، مانند سایر آثار سینمایی در همه 

بخش ها داوری خواهند شد.

 حضور پررنگ فیلم های دفاع مقدسی
در جشنواره امسال یک سیمرغ ویژه برای بخش 
»هنر و تجربه« درنظر گرفته شده است، درحالی که 
بخش مستقلی برای فیلم های هنر و تجربه وجود 
ندارد و از میان فیلم های پذیرفته شده در جشنواره، 
یک اثر جایزه سیمرغ بلورین را دریافت خواهد کرد. 
سال گذشته سیمرغ بهترین فیلم اول با نام »جایزه 
ویژه استعداد درخشان« اهدا می شد که امسال در 
فراخوان عنوان »سیمرغ فیلم اول« تصریح شده 
اســت. هیئت داوران از میــان نامزدهای بهترین 
فیلم های کوتاه داســتانی جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران و جشن مستقل فیلم های کوتاه خانه سینما 
)حداکثر 10 فیلم( که مدت زمان هر فیلم کمتر از 
15دقیقه باشد، یک فیلم را به عنوان فیلم برگزیده 
انتخاب و سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را به 
کارگردان آن فیلم اهدا خواهند کرد. امسال نسبت 
به ســال گذشته شاهد حضور قابل توجهی از آثار 
دفاع مقدسی خواهیم بود و در این میان می توان 
به حضور ابراهیم حاتمی کیا با فیلم »به وقت شام« 
اشاره کرد که این فیلم روایتی از داعش و تهدیدات 
تکفیری ها دارد. همچنیــن »تنگه ابوغریب« به 
کارگردانی بهرام توکلی، داستان مکانی در دوران 
جنگ به همین نام را روایت می کند، »ســرو زیر 
آب« ساخته محمدعلی باشه آهنگر و »بمب« به 
کارگردانی پیمان معادی نیز از آثاری اســت که 
در این حوزه توسط فیلم سازان خوشنامی ساخته 

شده است.

در نشست نقد و بررسی »والسی برای تهران« مطرح شد
شبکه های اجتماعی به کمک ساخت فیلم آمد

بهاردوســت   تکتم  هنر/   
نشســت نقد و بررســی مستند 
»والســی برای تهران« با حضور 
اثر  زینب تبریزی، کارگردان این 
شامگاه شنبه در سالن شماره پنج 

سینما هویزه مشهد برگزار شد.
تبریزی در این نشســت، نخست 
درباره فرآیند پیدا کردن ســوژه 
و ایده شــکل گیری ساخت این 
مســتند و کمــک شــبکه های 
اجتماعــی در پیش برد تولید این 
فیلم گفت: من خیلی خوش شانس 
بودم که توانســتم زود شخصیت 

اصلی فیلمم را پیدا کنم، وگرنه ساخت فیلم در فرآیند خیلی سختی انجام 
شد. شاید برای این است که ساخت این فیلم دو سال زمان برده است. وی 
افزود: آن سال ها فیس بوک بیشتر مورد استفاده قرار داشت. با این که من 
سال ها بود درخصوص موسیقی خیابانی تحقیق می کردم، اما به یک باره با 
صفحه ای در فیس بوک مواجه شدم که واقعاً منبع غنی موسیقی خیابانی 
بود. تقریباً از همه جای کشور، حتی از مشهد هم گروه های خیابانی وجود 

داشت که می توانستی ویدئو یش را ببینی. 

 تغییر فیلم نامه براساس شخصیت اصلی
وی ادامه داد: از یکی از دوســتان شماره اردالن ارجمند را گرفتم تا از او 
کمک بگیرم که متأســفانه او در آن زمان مسافرت بود و دوستان شماره 
مهرداد مهدی را که از نخستین نوازندگان موسیقی خیابانی در ایران است، 
به من دادند. درواقع مسیر خیلی عجیب وغریبی را برای پیدا کردن این 
شخصیت طی کردم تا درنهایت توانستم با او مرتبط شوم. قرار گذاشتیم 
و چندساعتی با هم صحبت کردیم. آنجا بود که مطمئن شدم اصالً سوژه 
اصلی خود اوست. بعد از آن قرارداد بستیم که او درطول فیلم برداری به ما 
کمک کند. این شد که تصمیم گرفتم قصه فیلم را به طور کلی تغییر دهم 

و درواقع یک فیلم نامه براساس شخصیت او بنویسم.
این کارگردان در پاسخ به این سؤال که آیا سراغی از بزرگان موسیقی ایران 
برای صحبت درباره موسیقی خیابانی گرفته است یا نه، گفت: بله، ولی کار 
من تأیید گرفتن یا نگرفتن موسیقی خیابانی از بزرگان موسیقی در این کار 
نبود. البته که من یک بار از آقای شهرام ناظری خواستم در این باره  صحبت 
کند، ولی ایشان به ذکر همین یک جمله بسنده کرد که موسیقی خوب 
است، حاال هرجایی که می خواهد باشد. تبریزی در پاسخ به این سؤال که 
به نظر می رســد مهرداد مهدی، سوژه خوبی برای ساخت مستند نبوده، 
چراکه یک آدم معمولی به نظر می رســد که مثل خیلی ها کنار خیابان 
ساز می زند، گفت: موافق نیستم، چون او اصالً آدم دم دستی ای نیست. او 
نوازنده ماهر آکاردئون است و این که چرا او را انتخاب کردم به این خاطر 
اســت که درباره موســیقی خیابانی تئوری دارد؛ یعنی قصد او ارائه یک 
موســیقی خوب به مردم اســت. ازنظر من او صاحب یک تفکر است. ما 
موزیسین خیابانی کم نداریم. برخی  از آن ها هرنوع موسیقی را برای پول 
درآوردن می زنند، اما مهرداد دنبال موسیقی خوب خیابانی است. ازطرف 
دیگر این آدم آن قدر بااستعداد است که از ساز قبلی خودش یعنی پیانو 
دل کنــده و به صورت خودجوش، آکاردئون را یــاد گرفته و بعد هم در 
ارمنستان درس آن را خوانده است. من در این فیلم می خواستم بگویم که 
او اصالً در حوزه خودش سطحی و معمولی نیست، بالعکس قابلیت های 

زیادی دارد.

پخش »کربال،جغرافیای یک تاریخ« از سیما 
شبکه مســتند: دوازدهمین قســمت از فصل دوم برنامه »به اضافه 
مســتند«، با پخش و بررسی مســتند »کربال، جغرافیای یک تاریخ« بر 
روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت. روایتگر این مستند، شهاب حسینی 
اســت و مجید انتظامی موسیقی متن آن را ساخته است. این مستند به 
کارگردانی داریوش یاری، تهیه کنندگی بهروز مفید و به ســفارش حوزه 
هنری ســاخته شده است. برنامه به اضافه مستند فردا ساعت 20:30 از 
شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه 

ساعت ٩ و جمعه  ساعت 13:30 است.

خبر

گزارش قدس از آخرین تحوالت بزرگترین رخداد سینمایی ایران 

دورهمی هــای فیلم فجر تمام شــد

آنچه می خوانید

مدیــر روابــط عمومی جشــنواره 
شــایعات اخیر را دربــاره اینکه 
عدم برگزاری جشــنواره در برج 
میالد، به خاطر مبلــغ باالی مورد 
درخواست شهرداری تهران بوده 

است، تکذیب کرد



خط بین الملل

مرگ پسربچه 8 ساله 
در شکنجه گاه ناپدری آمریکایی

خبرگزاریها: پســرک 8 ســاله پس از 
تحمل رنج های فراوان در شــکنجه گاه 
پدر و نامادری اش، ســرانجام از شــدت 
گرسنگی جان باخت.  به گزارش پلیس  
ایالت »ایلینویز« آمریکا، پسر خردسال که 
به خاطر بدرفتاری های پدر و نامادری اش 
در شرایط ســختی زندگی کرده بود در 

زمان مرگ تنها 8 کیلو وزن داشــت. پزشــکان پس از تأیید عالئم ضرب و شتم، 
سوختگی و شکنجه های مختلف روی بدن کودک، علت مرگ او را گرسنگی شدید 
و سوءتغذیه اعالم کردند. در حال حاضر پدر و نامادری پسرک به اتهام کودک آزاری  
و قتل  در بازداشت به سر می برند تا پس ازتحقیقات تخصصی، ابهام های موجود در 

پرونده برطرف شود تا شرایط محاکمه جنایتکاران آماده گردد.

حمله به سه دانشجو با دستور آدمکش خیالی!  
خبرگزاریها: مرد روانپریش با دستور یک آدمکش خیالی، سه دانشجوی چینی را 

در خیابان شهر »تولوز« فرانسه زیر گرفت و بشدت مجروحشان کرد. 
متهم 28 ساله که پیش از فرار  توسط پلیس  دستگیر شده بود، در بازجویی ها ادعا 
کرد قصد انتقام داشته اما هیچ حرف دیگری نزد. همچنین او مدعی است صدایی 
در مغزش به او دستور داده تا دانشجوها را با خودرو زیر بگیرد. پلیس پس از بررسی 
سوابق روانی این فرد پی برد او پیش از این مدتی در آسایشگاه روانی تحت درمان 
بوده است. مجروحان حادثه  دو پسر و دختر چینی 22 تا 23 ساله هستند که حال 

دختر دانشجو وخیم گزارش شده است.

دستگیری پدر و مادر به خاطر دندان های 
دختر دانش آموز  

خبرگزاریهــا: زوجی به جرم ســهل 
انگاری در مراقبت از دخترشان که دچار 
پوسیدگی شدید 17 دندان شده دستگیر 
و راهــی زندان شــدند.  متهمان»اروین 
مالوی « 31 ساله و همسر 32 ساله اش 
»گریس مالوی« پس از بازدید دندان های 
دخترشان در مدرسه بازداشت شده اند.

معلم بهداشت مدرسه ای در فلوریدا آمریکا تأیید کرده  است که 17 دندان دختر به 
دلیل سهل انگاری پدر و مادرش دچار پوسیدگی شدید شده است.

گدایی، پوشش زنی برای دزدی بود
خط قرمز: یک سارق گدا نما که وسایل داخل خودروهای 
سواری را در شهرستان تایباد به سرقت می برد، شناسایی 

و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی تایباد در ایــن باره گفت: در پی گزارش 
چند فقره سرقت وسایل داخل خودروهای سواری به مرکز 
فوریت های پلیسی 11۰، پیگیری موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
ســرهنگ حســن ناگهانی افزود: کارآگاهان با حضور در 
صحنه آخرین سرقت اعالمی و گفت و گو با مالباخته، به 
سر نخ هایی دست یافتند که نشان می داد، خانمی سابقه دار 
در پوشــش تکدی گری اقدام به سرقت می کند. مأموران 
ســپس این زن گدانما را شناســایی و با هماهنگی مقام 

قضایی دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: این زن جوان پس از دســتگیری در برابر 
شــواهد و ادله موجود راهی جــز بیان حقیقت ندید و به 
سرقت 2 فقره چک سفید امضا، مبلغ ۵ میلیون ریال وجه 
نقد و یک دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 8 میلیون 

ریال از داخل خودروهای سواری اعتراف کرد.
وی گفت: این متهم 3۴ ساله پس از تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات 
برای کشف دیگر سرقت های انجام شده توسط او ادامه دارد.

مرگ موتورسوار 13 ساله در تصادف
خط قرمز: برخورد شدید دو دستگاه موتورسیکلت در شهر 

تربت حیدریه نوجوان 13 ساله را به کام مرگ کشاند.
فرمانده انتظامی تربت حیدریه در تشریح این خبر گفت: 
بعد از ظهر روز شنبه در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
11۰ مبنــی بر یک فقــره تصادف در روبروی روســتای 
اسفیوخ، بالفاصله تیم گشت کالنتری 12 به همراه عوامل 

امدادی در محل حاضر شدند.
سرهنگ »اکبرآقا بیگی« افزود: در بررسی های اولیه مشخص 
شــد راکب یک موتورســیکلت به دلیل حرکت در الین 
مخالف با موتورسیکلت دیگر برخورد کرده و در این حادثه 
راکب 13 ساله موتورسیکلت به نام سجاد به علت شدت 
جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.
وی گفت: علت تامه تصادف از ســوی کارشــناس پلیس 
راهنمایــی و رانندگی، بی احتیاطی از جانب راکب فوتی و 

حرکت در مسیر مخالف توسط وی، تشخیص داده شد.

زندان و شالق برای فروشندگان 
گوشت االغ  

رکنا: با حکم قطعی شعبه 2۶ دادگاه تجدید نظر فارس، 
قصاب متخلف و همدســتش به شالق در مألعام و زندان 
محکوم شدند.  حکم قطعی قصاب متهم به فروش گوشت 
االغ در دادگاه تجدید نظر شعبه 2۶ استان فارس صادر شد 
که به موجب آن متهم ردیف اول به ۵ سال حبس و شالق 
در مأل عام و متهم ردیف دوم به یک سال حبس و شالق 

در مأل عام محکوم شدند.

خط شهرستانها

 دوشنبه   22 آبان 1396 
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خط قرمز
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خط قرمز: دو همدســت زنان 
سارق طالفروشی های فارس در 

بندرعباس دستگیر شدند. 
ســرهنگ بابایی، رئیس پلیس  
پرونده  گفت:  گراش  شهرستان 
سرقت  توسط کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرستان گراش در حال 

پیگیری اســت و سرنخ های جدیدی ازسارقان به دست آمده 
است. رئیس پلیس شهرستان گراش بیان کرد: در پی شکایت 
شخصی به هویت مصطفی مبنی بر سرقت از طالفروشی وی 
به صورت کش روی با بررسی وتحقیقات به عمل آمده سارقان 
شــامل 2 نفر زن به همراه یــک دختر بچه و یک نفر مرد به 
عنوان راننده، شناســایی شدند. وی با اشاره به سرقت مشابه 
در شهر اوز الرستان گفت: با صدور نیابت قضایی به شهرستان 
بندرعباس و اعزام مأمورین انتظامی و کارآگاهان پلیس تعداد 
دو نفر از ســارقان و شخصی دیگر دستگیر و خودرو توقیف و 
به پلیس آگاهی تحویل شد. پرونده با اخذ دستورات قضایی 
به دادستان دادگاه عمومی انقالب الرستان ارسال شده است. 
بابایی افزود: زنان سارق هنوز فراری اند و دو مرد همدست آن ها 

در بندر خمیر دستگیر شدند و به سرقت اعتراف کردند.

تعقیب دختربچه 7ساله در پرونده 
سرقت از طالفروشی های جنوب

خط قرمز- سعید کوشافر: درگیری دو مرد میانسال بخاطر 
تخلیه یک واحد مسکونی به مرگ یکی از آنها ختم شد.

به گزارش خبرنگار ما قاضی کاظم میرزایی، بازپرس ویژه قتل 
مشــهد که ظهر دیروز از ماجرای مرگ مردی در بیمارستان 
مطلع شده بود بالفاصله به همراه اکیپ کارآگاهان آگاهی در 
صحنه جرم حاضر شده و به بررسی دالیل وقوع این حادثه و 

بررسی شواهد و مدارک موجود در صحنه جرم پرداخت.
قاضی کاظم میرزایی عصر روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ما 
به تشریح ماجرای این قتل پرداخت و گفت: ماجرا به صبح روز 
یک شنبه برمی گردد، زمانی که پسر مقتول از پدرش می خواهد 
تا در هنگام تخلیه واحد مســکونی استیجاری او همراهی اش 
کند. پســر مقتول مدتی قبل این واحد را برای زندگی اجاره 
می کند، اما گویا اخالق و رفتار او و صاحبخانه جور درنمی آید، 
آنها برای تمدید اجاره خانه به تفاهم نمی رســند و حتی برای 

تخلیه هم مشکل پیدا می کنند.
مقتول از فرزندش می خواهد که برای جلوگیری از اختالف کار 
را در بنگاه خاتمه دهند و بنگاه امالک بر کار تخلیه و دریافت و 

پرداختها نظارت کند تا مشکلی پیش نیاید.
قاضی کاظم میرزایی در ادامه به خبرنگار ما می گوید: مقتول که 
حدود ۶۰ سال سن دارد صبح با فرزندش همراه می شود و به 
خانه مرد میانسال که حدود ۵۰ سال سن دارد می روند آنها کار 
بارگیری وسایل خانه و تخلیه ملک را انجام می دهند تا نزدیک 
ظهر که بهانه گیریهای مرد صاحبخانه شروع می شود واز آنها 

می خواهــد حیاط را آب و جارو کرده و مثل روز اول تحویلش 
دهند. این حرفها و دیگر سخنان رد و بدل شده میان صاحبخانه 
با مقتول باعث می شود تا جنگ لفظی رخ دهد و دو طرف به 
یکدیگر ناسزا بگویند، اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و دو 
طرف با یکدیگر گالویز می شوند. مرد صاحبخانه که یک پیچ 
گوشتی در دست داشته ضرباتی هم به مقتول می زند، اما در 
میانه این درگیری فیزیکی ناگهان حال مقتول بهم می خورد و 

نقش بر زمین می شود.
حاضران در صحنه بالفاصله با اورژانس تماس گرفته و پیرمرد 

را به بیمارستان منتقل می کنند، اما تالش پزشکان برای نجات 
جان وی به نتیجه ای نمی رسد و وی فوت می کند.

قاضی کاظم میرزایی بازپرس ویژه قتل مشهد در ادامه می گوید: 
به محض فوت این مرد، ماجرا به بنده گزارش شد و به همراه 

اکیپ ویژه کارآگاهان آگاهی راهی بیمارستان شدم.
بررسی ظاهری مقتول در بیمارستان را انجام دادم که چند اثر 
جراحت بر روی گردن وی قابل رویت بود، اما از آنجا که دلیل 
مرگ مشخص نبود دستورات الزم برای انتقال جسد متوفی 

به پزشکی قانونی صادر شد تا دلیل قطعی مرگ اعالم گردد.
وی یادآور شد: بالفاصله پس از آن راهی محل وقوع درگیری 
در منطقه گلشهر شدیم و به بررسی مدارک و شواهد حاضر در 
محل وقوع حادثه پرداختیم، گفت وگو با شاهدان حادثه انجام و 

دستور بازداشت  متهم به قتل صادر شد.
هم اکنون پرونده این قتل تشــکیل شده و منتظر اعالم نظر 

پزشکی قانونی هستیم تا علت قطعی مرگ مشخص شود.
قاضی کاظم میرزایی در ادامه با بیان اینکه مشکل این دو فرد 
خیلی آسان و با وساطت بنگاه امالک قابل حل بوده است گفت: 
متأســفانه درگیری لفظی میان این دو مرد میانسال منجر به 
درگیری فیزیکی شــده اســت و اکنون یک نفر جان باخته و 
خانواده ای را عزادار کرده است و در سوی دیگر مردی متهم به 
قتل شده و خانواده ای را گرفتار کرده است در حالی که اگر هر 
کدام از دو طرف اندکی گذشت را چاشنی کار خود می کردند، 

اکنون شاهد چنین حادثه غم انگیزی نبودیم.

مرگ پدر مستأجر در درگیری با صاحبخانه بهانه گیر

خط قرمز:  فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری 2۰ نفر از 
اعضای باند جاعالن و کالهبرداران 1۵۰ میلیارد تومانی در این 
استان خبر داد.  سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: با تالش 
مأموران پلیس آگاهی اســتان 2۰ نفر از اعضای باند جاعالن و 
کالهبرداران که اقدام به کالهبرداری به مبلغ 1۵۰ میلیارد تومان 

کرده بودند، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی البرز افزود: دو نفر با در دست داشتن یک وکالت 
به یکی از بانک های کرج مراجعه و درخواست برداشت مبلغ 1۵۰ 
میلیارد تومان می کنند که با توجه به مبلغ باالی درخواستی به 
رئیس بانک ارجاع داده می شوند. وی گفت: حساب بانکی متعلق 
به دو برادر اســت که در هنگام افتتاح حســاب یکی از شرایط 
برداشت از حســاب را مراجعه حضوری صاحبان حساب اعالم 
که هویت آنان نیز برای رئیس بانک کامالً مشــخص بوده است. 
فرمانده انتظامی البرز تأکید کرد: رئیس بانک مورد نظر به افرادی 
که برای برداشت پول به بانک مراجعه کرده بودند مظنون و پس 
از اســتعالم از صاحبان حســاب و مطلع نبودن آن ها از این امر 
موضوع را به پلیس اعالم می کند. وی ادامه داد: مأموران کالنتری 
17 شهرستان کرج به بانک مورد نظرمراجعه و پس از دستگیری 
افراد مظنون برای رسیدگی تخصصی به موضوع، پرونده به همراه 

متهمان به پلیس آگاهی ارجاع می یابد. سردار محمدیان گفت: 
بــا توجه به جعلی بودن مدارک اخذ شــده از این افراد و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی و اخذ نتیجه و احتمال گستردگی آن 
پرونده برای رسیدگی بیشتر به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی 
ارجاع شد. وی خاطرنشــان کرد: نظر به نتیجه استعالمات که 
حاکی از آن بوده وکالت ارائه شده جعلی و صاحبان حساب نیز 
آن را مورد تأیید خود قرار نداده بودند و با شواهد موجود متهمان 
به ناچار لب به اعتراف گشودند. فرمانده انتظامی البرز بیان کرد: 
متهمــان در اعترافات خود گفتند افرادی که وکالت به نام آن ها 
بوده است خودشان را از قبل با ما هماهنگ و مدارک هویتیمان 
را گرفتــه و در دفتر خانه وکالت جعلی برای دریافت وجه به نام 
ما صــادر کردند تا پس از دریافت وجــه مربوطه از بانک، مبلغ 
ســه میلیارد تومان به عنوان دستمزد به ما بدهند. وی گفت: با 
هماهنگی های صورت گرفته با مقامات قضایی و با همکاری افراد 
دستگیر شده، دیگر متهمان پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

انهدام باند کالهبرداری 
۱۵۰ میلیاردی در البرز



خط خبر

کشف جسد مرد همدانی در گونی 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  ایلنا: 
همدان از کشــف جسد مردی ۵۹ 
ســاله در داخل گونــی در میدان 
شیرســنگی همــدان خبــر داد. 
انتظامی  فرمانــده  قویمی،  پژمان 
شهرستان همدان، درباره جزئیات 
این حادثه گفت: ســاعت ۹ صبح یکشنبه در پی تماس شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ کشف جسدی داخل گونی اطالع داده می شود. 
او با بیان اینکه این جسد در داخل گونی در گوشه ای از میدان شیرسنگی 
همدان رها شــده بود تصریح کرد: مأموران گشت کالنتری ۱۵ به سرعت 
به محل اعزام می شــوند و جســد مردی حدود ۵۹ ساله را در داخل یک 

گونی پیدا می کنند. 

انهدام باند قاچاق مار های سمی
انتظامی  فرمانده  وســیما:  صدا 
شهرســتان ســرباز از انهدام باند 
قاچاق مار های ســمی و کمیاب به 
خارج از کشــور خبــرداد و گفت: 
۷ حلقــه مار ســمی و کمیاب از 
گونه های مختلف کشف شده است.

سقوط مرگبار دختربچه از پنجره خانه شان 
انتظامی  فرمانــده  صدا وســیما: 
شهرستان زنجان گفت: یک دختربچه 
زنجانی بر اثر سقوط از پنجره طبقه 
چهارم یک ساختمان مسکونی جان 
سپرد.  سرهنگ مختار شیرمحمدی 
گفت: این کودک که حدود چهار سال 

سن داشت صبح روز شنبه و به دور از چشم والدین از پنجره سقوط کرده است.
 

خودکشی یک دختر در ارومیه
صدا وسیما: دختر ۱۶ ساله با اسلحه 
پدرش در یک مغازه خودکشی کرد. 
این حادثــه در ارومیه رخ داده و این 
دختر وقتی نزد خواستگارش رفته بود 

اقدام به خودکشی کرده است.

شارژ رایگان،
ترفندی برای کالهبرداری

خط قرمز: با تالش مأموران پلیس فتای شهرستان سرخس 
۱۱ میلیون تومان وجه برداشتی از حساب شهروند سرخسی 
که به طمع خرید شارژ ارزان از حساب وی خارج شده بود، 

برگردانده شد.
فرمانده انتظامی سرخس در این باره گفت: خانم جوانی با 
ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا عنوان کرد: از چندی قبل 
در فضــای مجازی با نرم افزار اندرویدی تحت عنوان خرید 
شارژ ارزان برخورد کرده و به طمع خرید شارژ ارزانتر اقدام 

به دانلود و نصب اپلیکیشن مورد نظر کرده است.
این زن ادامه داد: پس از انجام خرید شارژ توسط اپلیکیشن 
و وارد کردن اطالعات کارت بانکی از قبیل شــماره کارت و 
رمز دوم، پاسخی مبنی بر انجام شارژ دریافت نکرده و پس 
از چند ساعت متوجه برداشت های اینترنتی متعدد از کارت 

بانکی اش جمعاً به مبلغ ۱۱ میلیون تومان شده است.
سرهنگ احمد علی دماوندی گفت: این زن جوان تقاضای 
رسیدگی به پرونده را داشت و با توجه به حساسیت موضوع 
و گستردگی اقدامات احتمالی متهم و سازمان یافته بودن 
برداشتهای غیرمجاز تحت عنوان فیشینگ، مراتب به صورت 

ویژه در دستورکار پلیس شهرستان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات علمی کارشناسان پلیس فتا 
سرخس با توجه به سرنخ های موجود خیلی زود به نتیجه 
رسید و با شناسایی عامل این اقدام مجرمانه که از فیشینگ 
کاران حرفه ای در یکی از استان های غربی کشور است، مبلغ 

مورد نظر به حساب بانکی مالباخته برگشت داده شد. 

مراقبت نامحسوس پلیس 
سارق باطری خودرو را گیر انداخت

خط قرمز: مرد جوانی که از ســارقان باطری خودروهای 
ســواری در محدوده بلوار توس مشهد بود با شلیک گلوله 

پلیس دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مشهد با اعالم این خبر گفت: در پی گزارش 
چند فقره سرقت باطری خودروهای سواری در محدوده بلوار 
توس و خیابان نجف مشهد، تحقیقات پلیسی برای شناسایی 

و دستگیری عامالن این سرقت ها آغاز شد.
ســرهنگ محمد بوســتانی افزود: تیم های دایره تجسس 
کالنتــری کاظم آباد در این مأموریــت ضربتی با کنترل و 
مراقبت های نامحسوس، دو جوان که در حال سرقت باطری 
خودرو بودند را شناسایی کرده و برای دستگیری آنها وارد 

عمل شدند.
وی گفت: متهمان بدون توجه به دستور ایست پلیس، پا به 
فرار گذاشتند و مأموران کالنتری کاظم آباد پس از تیراندازی 
هوایی، به ســمت یکی از متهمان تیراندازی کرده و او را از 
ناحیه پای راست مورد هدف قرار داده و به ضرب گلوله زمین 
گیر کردند. فرمانده انتظامی مشهد اظهار داشت: این سارق 
2۹ ساله به بیمارستان اعزام شد و تحت مراقبت های ویژه 
پزشکی قرار گرفت و جستجوهای پلیسی برای دستگیری 
همدســت فراری او و کشف دیگر ســرقت های انجام شده 

توسط آنها ادامه دارد.

خط حادثه
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خط قرمز- لیال طاهری: کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس 
آگاهی موفق شدند باند تصادفات ساختگی در تهران و کاشان 
را شناسایی کنند اعضای این باند با انجام تصادف های ساختگی 

اقدام به کالهبرداری از شرکت های بیمه می کردند.
 ۱8 شهریور ماه امسال فردی با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی 
دادســرای ناحیه ۱۶ تهران قصد دریافت رأی دادســرا جهت 
دریافت دیه از بیمــه در یک پرونده تصادف جرحی در اتوبان 
آزادگان را داشــت که بازپرس قاضی زاده با مطالعه محتویات 
پرونده و اظهارات این شخص، متوجه برخی تناقضات شده و در 
ادامه با هماهنگی عوامل انتظامی حاضر در دادسرا این شخص 
به نام حسن. م )2۵ ســاله( به همراه دو همراهش به نام های 
مهدی. ح )2۱ ساله( و فرشید. ع )23 ساله( دستگیر و پرونده 
برای بررسی دقیق تر بهمراه این سه نفر در اختیار اداره سیزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 
با انتقال متهمین به اداره ســیزدهم پلیــس آگاهی، آن ها در 
اظهارات اولیه منکر هرگونه تالش برای فریب شرکت بیمه و 
کالهبرداری از طریق جعل مدارک پزشکی قانونی شده اما در 
ادامه و با بررســی سوابقشان، به عنوان سه مجرم سابقه دار در 
زمینه ایجاد تصادف ساختگی جهت دریافت خسارت از بیمه ها 
مورد شناسایی قرار گرفتند؛ بررسی سوابق متهمین نشان داد 
که آن ها تاکنون شــش بار به اتهام فریب شرکت های بیمه و 
دریافــت پول از طریق ایجاد تصادف های ســاختگی جرحی 

دستگیر و روانه زندان شدند. 
سه متهم دستگیر شده که سابقه حرفه ای در ایجاد تصادف های 
ساختگی دارند و همچنین بچه محل یکدیگر هستند، زمانیکه 
جعلی بودن اسناد و مدارک بدســت آمده از آن ها محرز شد 
به ناچار لب به اعتراف گشــوده و ضمن اعتراف صریح به دهها 
فقره پرونده سازی جهت دریافت پول از شرکت های بیمه، دیگر 

همدستان و اعضای گروه خود را معرفی کردند. 
مهدی. ح در اعترافاتش عنوان داشت که در بیش از ۱8 فقره 
تصادف ســاختگی جرحی، از طریق جعل برگه های پزشکی 
قانونی با همدســتی دیگر اعضای گروه اقدام به دریافت مبالغ 
میلیونی از شرکت های بیمه کرده؛دیگر متهم دستگیر شده به 
نام حســن. م نیز در اعترافات اولیه اش عنوان کرد که حداقل 
در 8 پرونــده به عنوان مصدوِم تصادفات، پس از جعل مدارک 
پزشــکی قانونی و... از ســوی دیگر اعضای گروه با هویت های 

مختلف اقدام به دریافت پول از شرکت های بیمه نموده است؛ 
فرشید نیز در اظهاراتی مشابه اعتراف کرد که با خرید مدارک 
شناســایی متعلق به افراد معتاد و با جعــل هویت این افراد و 
به عنوان شــاکی در پرونده تصادفات جرحی، اقدام به دریافت 
پول از شرکت های بیمه کرده است. با آغاز اعترافات سه متهم 
دستگیر شده، آن ها دیگر همدســتان خود و اعضای گروه به 
نام های رجبعلی. ن )42 ســاله(، امید. م )2۵ ساله(، مهرداد. م 
)3۰ ساله( و ابراهیم. خ )24 ساله( را معرفی و عنوان داشتند که 
این افراد به عنوان راننده خودروهایی که در تصادف ساختگی 
می بایستی پرداخت خسارت نمایند، به ادارات بیمه مراجعه و 
اقدامات اولیه برای کالهبرداری و دریافت پول از شــرکت های 

بیمه انجام داده اند. 
با دســتگیری این چهار متهم، آن ها ضمن تأیید اظهارات سه 
همدســت خود عنوان داشتند که فرد دیگری نیز به نام هدی. 
ج )3۶ ساله( با آن ها همکاری و همدستی داشته و در چندین 
فقره از تصادف ســاختگی به عنوان راننده خودرو، ایفای نقش 
داشــته اســت. مهدی. ج نیز در جنوب غرب تهران دستگیر و 
ضمن اعتراف صریح به همدســتی با متهمین دستگیر شده، 
عنوان داشــت که به صورت جداگانه با دو نفر از دوستانش به 
نام های امید. ب)2۵ ساله( و محسن. س )3۱ ساله( اقدام به ایجاد 
تصادف جرحی ساختگی و دریافت پول از شرکت های بیمه کرده 
با این تفاوت که در این گروه سه نفره اخیر، محسن با شکستن 

قسمت های مختلف اعضای بدنش از جمله دست، پا و گونه اقدام 
به تشکیل پرونده پزشکی قانونی کرده و در حال حاضر محسن 
به علت شکســتی پا، بهمراه امید در بیمارستان تحت مراقبت 
پزشکی قرار دارد؛ بالفاصله محسن نیز در بیمارستان طالقانی 
شناسایی و بهمراه امید در حالیکه در حال انجام اقدامات ترخیص 
محسن بود، دســتگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل شدند؛ در تحقیقات از این دو متهم مشخص شد 
که متهمین با ایجاد شکستگی ساختگی در اعضای بدن محسن 

قصد دریافت مبلغ 3۹۰ میلیون تومان از بیمه را داشته اند. 
همزمان با دستگیری این تعداد از متهمین، جاعل گروه به نام 
محمد. خ )4۰ ســاله( در منطقه باقرشهر که با تهیه مهرهای 
مجعول اقدام به جعل اوراق پزشکی قانونی کرده بود، دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاه وی مهرهای مجعول پزشکی قانونی و 

اوراق پزشکی قانونی کشف شد. 

انهدام باند تصادف ساختگی در کاشان 
همزمان با دســتگیری اعضای این گروه در تهران،مهدی. ج 
در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با دو نفر دیگر به نام های 
رسول )33 ساله( و بهمن )2۹ ساله( و دقیقا به همین شیوه و 
شگرد اقدام به دریافت مبالغی از شرکت های بیمه در شهرستان 
کاشان نموده است؛ بالفاصله کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس 
آگاهــی با اخذ نیابت قضایی به شهرســتان کاشــان اعزام و 
رســول و بهمن نیز دستگیر و پس از انتقال به اداره سیزدهم 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ صراحتاً به کالهبرداری و دریافت 
غیرقانونی پول از شــرکت های بیمه در پوشش تصادف های 
جرحی ساختگی اعتراف کردند. سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، 
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با 
بررســی اسناد و مدارک بدست آمده از متهمین و با دعوت از 
شرکت های مختلف بیمه و شناسایی پرونده های تشکیل شده 
از ســوی متهمین در این شرکت ها، تاکنون بیش از 2۵ فقره 
از تصادفات جرحی ســاختگی متعلق به این گروه از متهمین 
شناسایی شده است که برآورد ارزش مالی اولیه در این تعداد 
پرونده شناسایی شــده به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی 
متهمین همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار دارد.

انهدام باند بزرگ کالهبرداری از بیمه ها با تصادف ساختگی

خط قرمز: سرهنگ »برات اویسی« فرمانده انتظامي شهرستان 
چناران گفت: مأموران گشــت انتظامی کالنتری ۱4 گلبهار در 
حین گشــت زنی در سطح شهر گلبهار به خانم میان سالی که 
در نیمه شب گذشته در اطراف ساختمان در حال احداثی پرسه 
می زد، مشکوک شدند. سرهنگ اویسی افزود: در بازرسی وسایل 
همراه فرد مورد نظر تعدادی آچار، چراغ قوه و سایر ابزار و آالت 
از جمله انبر و چاقو بدست آمد. وی تصریح کرد: مأموران وی را 

به کالنتری منتقل و در بازجویی فنی و پلیســی واحد تجسس 
کالنتری، به ۵ فقره ســرقت شیرآالت از ساختمانهای در حال 

ساخت، و فروش آن به یکنفر مالخر اعتراف کرد.
اویســی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی خودرو و مخفیگاه 
متهم 4۱ ساله واقع در شهر گلبهار مورد بازرسی قرار گرفت که 
در نتیجه آن مقداری از اموال مســروقه کشف و به مالباختگان 
تحویل داده شــد. این مقام انتظامی در پایان به ادامه تحقیقات 

در خصوص سایر سرقتهای احتمالی متهم اشاره داشت و گفت: 
تالش در جهت دستگیری مالخر، ادامه دارد.

 دزد شیرآالت ساختمانی آب خنک می خورد



فوتبــال       
هين  شــا
اســماعيلى: 
خوش اخالق، 
 ، ب د مــو
بى حاشيه و  
بى اشتباه. 
زمين  در 
ه  ر ســتا
ميــدان 
اســت و 
خارج از 
 ، مين ز
ه  ر ستا

اخالق. 
محمــد 

انصارى را مى گوييم. پسرى كه 
توانايــى هايش فنــى اش را به 
اثبات رسانده و به جايى رسيده 
كه نبودنش در تركيب اصلى 
تيم فوتبال پرسپوليس، همه 
هواداران اين باشگاه را دچار 
نگرانى مى كنــد. محمد، 
به لحاظ دينى و مذهبى 
نيز تربيــت منحصر به 
فــردى دارد. بــا او در 
اين روزهاى عزيز براى 
دقايقى همكالم شديم: 

فوتباليست  *وقتى 
ها مشهور مى شوند، 
همه چيــز را تغيير 
مى دهند؛ از محل 
زندگــى گرفته تا 
خلق و خوى شان 
اما تو از دو فصل 
پيش تــا به حال، 
تغييرى  هيــچ 
اى. دليل  نكرده 
اين امر چيست؟ 

من دوســت ندارم 
در مــورد ديگران 
صحبت كنم چون 
درســت هم نيست 
بقيه آدم ها را قضاوت 
كنيم. اهل مقايســه 
كردن زندگى خودم با 
ديگران هم نيستم اما 
بايد بگويم هر كســى، 
آن طــور كه دوســت 
دارد، زندگى مى كند. 
من قبــل از آن كه يك 
فوتباليســت حرفه اى 
باشم، فرزند يك خانواده 
هستم و ترجيح مى دهم 
حاال هم كنار خانواده ام 
باشــم. براى من چيزى 
تغيير نكرده اســت. هنوز 
در محله ايران در شرق تهران 
سكونت دارم و هنوز هم دوست 
دارم با مترو و اتوبوس در شهر تردد 
كنم. اخالق و رفتــار آدم هم چيزى 
نيســت كه با گذشــت زمان يا تغيير 

شرايط، عوض شود. 
*اين موضوع براى تو سختى به همراه 

ندارد؟ با مردم كنار مى آيى؟ 
ما مردم بسيار خوبى داريم. همه آدم هايى 

كه به شهرت 
مى رسند، دوســت دارند در كنار مردم 
باشند اما شــايد اين موضوع براى همه، 
آرامش به دنبال نداشته باشد. وضعيت 
من فرق مى كند. من هميشه در كنار 
مردم بوده ام و برايــم فرقى نمى كند 

كجا باشم و چه كار كنم، هميشه در كنار اين مردم باقى مى 
مانم. همه فوتباليست ها هم همين شرايط را دارند. من هنوز 
تالش مى كنم نمازهايم را در مسجد محله مان بخوانم و از 

اين كار لذت مى برم. 
*اگر فوتباليست نمى شــدى، چه شغلى را انتخاب  

مى كردى؟ 
من عالقه زيادى به دين و مذهب كشورم دارم. قطعا در اين 
راه قدم برمى داشتم تا بتوانم كمكى به نسل آينده كنم. االن 
هم اين تالش را انجام مى دهم اما شــايد در حال حاضر كه 
بازيكن پرسپوليس هستم، نتوانم به اندازه كافى در اين كار 
موفق باشم. حاال هم كه فوتباليست شده ام، زندگى خوبى 

دارم و خدا را شكر مى كنم. 
*در پرســپوليس چه بازيكنانى نسبت به سايرين 

مذهبى تر هستند؟ 
من دوســت ندارم در زندگى دوســتان و همبــازى هايم 
تفتيش كنم اما آن چه مى دانم اين است كه نه تنها بازيكن 
پرسپوليس بلكه تمام فوتباليســت ها و ورزشكاران، عميقا 
انسان هاى مذهبى هستند. هر ورزشــكارى، قبل از اينكه 
وارد ميدان مسابقه شود، از ائمه اطهار كمك مى گيرد و اين 
بهترين تعريف در مورد مذهبى بودن ورزشكاران است. در 

رختكن ما، قبل و بعد از هر بازى، بچه ها 
دعا و قران مى خوانند. كسى را نديدم 
كه دين را جدى نگيــرد. همه ما يك 
هدف داريم و براى رســيدن از آن، به 
ائمه و امامان مان متوســل مى شويم. 
اين حرف ها را كسى از رختكن بيرون 
نمى برد اما بايد بدانيد گاهى بچه هاى 
ما به خاطــرآن كه با زبــان روزه بازى 
كرده بودنــد، بعد از بــازى دچار افت 
بدنى مى شــوند اما به روى خودشان 
نمى آورند چون هدف بــزرگ ترى را 
دنبال مى كنند. همه ما از خانواده هاى 

مذهبى راهى فوتبال شده ايم. 
*صحبت از نماز شــد، برخى مى 
گويند بارها محمد انصارى به خاطر 
نماز خواندن، اتوبوس پرسپوليس 
را متوقف كرده. اين موضوع درست 

است؟ 
(مى خندد) من نمى توانم هيچ مسئله 
اى را به اندازه نماز اول وقت مهم بدانم. 

همين! من فيلم بازى نمى كنم و خودم هستم. هر كسى كه 
اين را گفته، قطعا مى خواسته با من شوخى كند وگرنه همه 
بازيكنان اهل نماز اول وقت هستند و تا به حال زياد يادم نمى 
آيد كه اتوبوس تيم به خاطر من بماند. بقيه بچه ها هم همين 
بودند، آنها هم به خاطر نماز خواندن باعث تاخير در حركت 

اتوبوس تيم شدند. 
*مذهبى بودن چه كمكى به يك ورزشكار مى كند؟ 

ما هميشه نياز داريم كه راهنمايى شويم. دين اسالم هم براى 
همه چيز كامل است. همه مسائل در آن شفاف توضيح داده 
شده و موضوعى باقى نمانده كه اسالم در موردش صحبت و 
راهنمايى نكرده باشد. ما بهترين دين ممكن و بهترين مذهب 
ممكن را داريم. اصال هر چه داريم، از ائمه است. به خصوص 
ما ايرانى ها كه عشق به اهل بيت در قلب و خون مان نهادينه 
شده است. از كودكى عاشق امام حسين (ع) و امام رضا (ع) 
مى شويم. از كودكى غم زينب (س) در قلب مان سنگينى 
مى كند. اين ديگر ورزشكار و غيرورزشكار نمى شناسد. ما هر 
چه داريم، از امامان مان است، از شمس الشموس، خورشيد 
مشرق كه بارگاه مبارك شان در مشهد است. اينها در زندگى 

ما هميشه وجود داشته و دارد. 
*تو مطالعات زيادى هم دارى. در اين مورد صحبت  

مى كنى؟
بله عاشق مطالعه هستم. كتاب هاى زيادى خوانده ام و وقت 
داشته باشم، در هر روز، ساعاتى براى مطالعه كنار  مى گذارم. 
فوتبال حرفه اى، زمان زيادى براى مطالعه براى ما نمى گذارد 
اما هر وقت، زمانى داشته باشــم، سراغ كتابخانه ام مى روم. 
بيشتر عالقه ام، كتاب هاى دينى، تاريخى و مذهبى است. 
كتاب هايى كه داليل بهترى بــراى اعتقاداتم در دل خود 

داشته باشد. 
*تفريحاتتان چيست؟

هر موقعى فرصت شــود با همسرم ســينما مى روم.كتاب 
مى خوانم و كنار خانواده ام هستم.

* بازيگر مورد عالقه تان در ســينما و تلويزيون چه 
كسى است؟

 بازيگران مورد عالقه ام پرويز پرستويى است و بهروز شعيبى 
را هم خيلى دوست دارم.

*الگوى اخالقى تان چه كسى است؟

پيامبر اكرم كه البته قابل قياس نيســتن با هيچ فردى در 
جهان. ايشان پيامبر اخالق هســتند و من تمام تالشم اين 
است كه در اخالق پيرو راستين ايشــان باشم و از خدا هم 

خواسته ام كه در اين راه كمكم كند.
*معموال افراد مشهور وقتى شغل ديگرى براى خود 
انتخاب مى كنند، به دنبال آن هســتند تا نام خود 
را بر شــركت، آكادمى، مغازه و... بگذارند و از طريق 
شهرت شان، درآمدزايى كنند اما چه شد كه تو نام 

يك شهيد را بر روى مدرسه فوتبالت گذاشتى؟ 
من اين موضوع را بارها توضيح داده ام. شهيد ابراهيم هادى 
كه نام مدرسه فوتبالم را از نام ايشــان وام گرفته ام، انسان 
بزرگوارى بودند و من از طريق كتاب سالم بر ابراهيم با اين 
شهيد عزيز آشنا شدم. ما در مدرسه فوتبال فقط به آموزش 
فوتبال نمى پردازيم، اينجا مــا در مورد اخالق و فوتبال كه 
يكى از پرطرفدار ترين ورزش هاى دنياســت با بچه ها كار 
مى كنيم. شخصا از آقاى كوليوند كه مربى سابق من بود و 
در كنار فوتبال، درس اخالق از ايشان گرفتم، خواستم تا به 
عنوان مربى و بزرگتر در مدرسه فوتبال شهيد ابراهيم هادى 
در كنارم باشــد. اينها اعتقادات قلبى من است. ما متولدين 
دهه 70 جنگ را نديديم ولى وقتى در مورد همين شــهيد 
ابراهيم هادى  مــى خوانيم، به بزرگى 

ايشان بيشتر پى مى بريم. 
*تو در مصاحبــه هاى زيادى، در 
مورد خانواده شــهدا هم صحبت 
كرده اى. اين عالقه از كجا مى آيد؟ 
همه ما به شهدا بدهكاريم و بايد مبلغ 
شهدا باشــيم. فرقى هم نمى كند، هر 
كســى، هر كجاى اين دنيا عليه باطل 
و زور بجنگد و جان عزيزش را از دست 
بدهد، شهيد محسوب  مى شود. ما بايد 
رشادت هاى شــهداى جنگ تحميلى 
را تبليــغ كنيم. رشــادت هاى همين 
جانبازان و شــهداى عزيز مدافع حرم. 
من تا جايى كه بتوانم، از شــهدا حرف 
مى زنم چون معتقدم آنها حق بزرگى 
بر گردن من و امثال من دارند. همين 
كه در اين مملكت بــه راحتى زندگى 

مى كنيم، به خاطر فداكارى آنهاست. 
 *روحيه حساس و لطيفى دارى. 
با اين روحيه، چطور با برخى اهالى 

فوتبال كنار مى آيى! 
فضاى فوتبال ايران شرايط خاص خود را دارد. ممكن است 
مثل همه جا آدم هاى خوب يــا بد و تفكرات مختلف در آن 
حضور داشته باشد اما هر كســى بايد با توجه به شخصيتى 
كه دارد، راه خود را انتخاب كند. من هميشــه تالش كردم 
شخصيت خودم را داشته باشم و تحت تاثير مسائل ديگر به 
خصوص حاشيه هاى جانبى قرار نگيرم. مطمئنم جايگاهى 
كه دارم، به خاطر خواست خداوند و نگاه ويژه اهل بيت برايم 
فراهم شده است، از اين رو با تالش بيشتر به دنبال آن هستم 
تا مردم را بيشتر خوشــحال كنم و با اين كار، خمس لطف 

خداوند را بپردازم.
 *امسال نتوانستى به پياده روى اربعين بروى، چه 

حسى دارى؟ 
دوست داشتم اربعين را در كربال باشم اما صالح و قسمت اين 
بود كه امســال غيبت  كنم. اميدوارم خداوند از من بپذيرد. 
وقت زياد است، سال هاى بعد مى روم. شايد امسال لياقتش 
را نداشتم اما خدا را شكر كه هر دوستى كه راهى عراق شده 

بود، مرا فراموش نكرد.
*با اين كه فوتبالت را از استقالل شروع كردى و به 

پرسپوليس پيوستى اما خيلى زود محبوب شدى.
بله كارم را با استقالل شروع كردم اما قسمت نشد براى اين 
تيم خيلى به ميدان بروم. آقاى برانكو كار من را پسنديدند و 
من هميشه از ايشان متشكرم كه به اعتماد كردند.تماشاگران 
حتى استقاللى هاى عزيز هم هميشه به من لطف داشتند و 

من با تالش بيشتر دوست دارم جواب محبت شان را بدهم.
*در فهرست اخير تيم ملى مقابل پاناما نبودى.فكر 
مى كنى بتوانى نظر كى روش را جلب كنى و مسافر 

جام جهانى شوى؟
تصميم نهايى را آقاى كى روش مى گيرند . همانطور كه در 
بازى هاى قبلى به من ميدان دادند خودم اميدوارم با تالش 
بيشتر و تمركز باالتر و البته لطف خدا بتوانم نظرشان را براى 

همراهى تيم ملى در روسيه جلب كنم.
*آرزويت براى روزهاى پيش رو چيست؟

-آرزو و دعاى هميشگى من  ظهور حضرت ولى عصر(عج) 
.اميدوارم بتوانيم با قهرمانى دوباره پرسپوليس ايران و امسال 

در آسيا دل هوادارانمان را شاد كنيم.

اطالعيه كميته بدوى مجوز حرفه اى
پديده و سياه جامگان مجوز نگرفتند

ورزش: از بين باشگاه هاى ليگ برترى، 6 باشگاه موفق به گرفتن مجوز 
حرفه اى نشدند. به نقل از سايت سازمان ليگ فوتبال، كميته بدوى 

مجوز حرفه اى فوتبال اطالعيه اى به شرح زير صادر كرد:
 1- گروه  A  شــامل باشــگاه هاى پرســپوليس، اســتقالل تهران، 
تراكتورسازى تبريز، ذوب آهن اصفهان، گسترش  فوالد تبريز، فوالد 
خوزستان و سايپا خواهد بود كه با توجه به فرآيند رسيدگى موفق به 

كسب مجوزحرفه اى  شدند.
2- گروه  B  شامل باشگاه هاى سپاهان اصفهان، پيكان، صنعت نفت 
آبادان اســت كه با توجه  به فرآيند رســيدگى موفق به كسب مجوز 

ملى شده اند.  
3- گروه  C  شامل باشگاه هاى استقالل خوزستان، نفت تهران، پديده 
طاليى خراسان، سياه جامگان مشهد،  پارس جنوبى جم و سپيدرود 
رشت اســت كه با توجه به فرآيند رســيدگى موفق به كسب مجوز 

حرفه اى و مجوز ملى نشده اند.

ايران - ونزوئال امروز بدون پخش تلويزيونى 
مصاف شاگردان كى روش با تيمى كه 

حسرت جام جهانى دارد 
ورزش: تيم ملى فوتبال ايران در سومين ديدار دوستانه خود قبل از 
حضور در جام جهانى 2018 امروز در هلند به مصاف ونزوئال مى رود. 
ونزوئال هرگز مجوز حضور در جام جهانى را به دســت نياورده است.
آن ها با توجه به حضور در منطقه آمريكاى جنوبى ســبك فوتبالى 
اين منطقه را دنبال مى كنند و از اين بابت براى ديدار مقابل تيم ملى 
كشورمان انتخاب شده اند. تيم ملى ونزوئال هرچند تا به حال در جام 
جهانى حضور نداشته اما مى تواند براى ايران حريف تداركاتى خوبى 
باشد. اين تيم در رنكينگ فيفا در رتبه 51 قرار دارد و اين مسئله هم 

نشان مى دهد كه آن ها تيم دست و پا بسته اى نيستند.
تيم ملى ايران بعد از ديدار تداركاتى با پاناما كه با برترى دو بر يك ملى 
پوشان همراه بود، حاال در چهارمين فيفادى خود بعد از صعود به جام 
جهانى روسيه مقابل ونزوئال قرار مى گيرد. بازى ايران و ونزوئال امروزاز 
ساعت 17:30 به وقت تهران در شهر نايمخن هلند پشت درهاى بسته 
برگزار خواهد شد كه اين اتفاق قابل توجه است. بدون تماشاگر بودن 
ديدار ايران و ونزوئال با نظر مسئوالن فدراسيون دو كشور است و به 
همين خاطر آن ها در ورزشگاه خالى به مصاف يكديگر مى روند. اين 

ديدار پخش مستقيم تلويزيونى نيز نخواهد داشت.

معاون وزير: قانونا دولت نمى تواند به 
باشگاه ها پولى پرداخت كند

ورزش: داورزنى، معاون وزيــر ورزش و جوانان اعالم كرد، 
حضور تيم هاى اســتقالل، پرســپوليس و تراكتورسازى 
تبريز در ليگ قهرمانان آســيا قطعى است.وى در خصوص 
اينكه نوبخت اعالم كرده به اين ســه باشگاه كمك مى شود 

گفت: قانونا دولت نمى تواند به باشــگاه ها پولى پرداخت كند. 
خوشبختانه هر سه باشگاه منابع درآمد و سودآورى را از 2 سال 
گذشته پيگيرى كردند كه بدون كمك دولت توانستند هزينه 
اى خودشان را تامين كنند.هواداران از طريق اپراتورها كمك 

كردند و ساير موسسات هم اسپانسر شده اند.شايد برخى باشگاه هاى 
صنعتى و خودروسازى از شركت ها و موسسات نيمه دولتى حمايت 
مى شوند اما خوشبختانه هم مديريت استقالل و هم پرسپوليس و هم 

تراكتورسازى به اين وضعيت آشفته سروسامان دادند.

كناره گيرى رويانيان 
از هيأت  مديره سياه جامگان

ورزش: محمد رويانيان مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس پس از 
چند ماه كه در عضويت هيأت مديره باشــگاه سياه جامگان خراسان 
بود از اين ســمت كناره گيرى كرد. گفته مى شود رويانيان كه طرح 
و برنامه هاى اقتصادى براى اين باشــگاه داشت، چند هفته است كه 
از ســمت خود كناره گيرى كرده و در باشگاه فعاليت نمى كند اما به 
تازگى اين خبر رسانه اى شده و خود او نيز اين خبر را تاييد كرده است.

نفت حذف شد، ذوب آهن به ليگ 
قهرمانان آسيا رفت

ورزش:  كميته بدوى صدور مجوز حرفه اى باشگاه ها ديروز تشكيل 
جلسه داد و در پايان اين جلسه ســه باشگاه استقالل، پرسپوليس و 
تراكتورسازى مجوز گرفتند، اما حضور نفت در ليگ قهرمانان آسيا 

منتفى و ذوب آهن جايگزين اين تيم شد. 

واكنش مهاجم سايپا به شايعه 
حضورش در تراكتورسازى

تسنيم: مهاجم تيم فوتبال ســايپا تأكيد كرد كه تصميمى براى 
ســرباز شــدن و رفتن به يك تيم نظامى ندارد. مهدى ترابى در 
واكنش به شايعات يكى دو روز اخير مبنى بر جدايى اش از سايپا 
و پيوســتنش به تراكتورسازى براى پشت ســر گذاشتن خدمت 
سربازى گفت: واقعيت اين اســت كه تصميمى براى سرباز شدن 
نگرفته ام. االن هم ديگر مشــكل خروج از كشور ندارم و مى توانم 
به حضورم در ســايپا ادامه دهد. فعًال كه تصميم ديگرى ندارم و 

همچنان بازيكن سايپا هستم. 

 ناصرى به بازى با استقالل مى رسد
گرجستانى هاى سياه جامگان اين هفته 

در ايران 
تسنيم: عليرضا مرزبان، سرمربى ســياه جامگان چند روز پيش 
براى بررســى وضعيت چند بازيكن به گرجستان رفت. قرار است 
در هفته جارى دو يا ســه بازيكن گرجســتانى به ايران بيايند تا 
مذاكراتى را با مسئوالن ســياه جامگان براى پيوستن به اين تيم 
انجام دهند. خبر ديگر در مورد ســياه جامگان اين است كه آن ها 
براى تقابل با استقالل فعًال بازيكن مصدومى ندارند. تنها مصدوم 
سياه جامگان محمد ناصرى بود كه شرايط اين بازيكن بهتر شده 
اســت و او مشــكلى براى همراهى تيمش در اين بــازى نخواهد 
داشت. ديدار سياه جامگان مشــهد - استقالل در چارچوب هفته 
دوازدهم ليگ برتر از ساعت 14:45 روز دوشنبه 29 آبان ماه در 

ورزشگاه ثامن مشهد برگزار خواهد شد. 

ضد حمله

نكونام: استقاللى ها با من تسويه كردند
 كه خودم خبر ندارم؟!

فارس: اخيرا باشــگاه ها خبر از تسويه حســاب ها و تكميل اسناد خود براى كســب مجوز شركت در ليگ 
قهرمانان آسيا خبر داده اند. جواد نكونام حاال كه فدراســيون مى گويد كار تمام شده و حتى مدارك باشگاه 
اســتقالل مورد تاييد AfC قرار گرفته سكوتش را شكست. « وقتى شــنيدم اين باشگاه تمام طلب هايش را 
تســويه كرده يا حداقل با طلبكاران توافق داشته، تعجب كردم. از خودم پرســيدم كى با من تسويه كرده اند 

كه خودم خبر ندارم؟!»
وى خاطرنشان كرد: يادم هست باشگاه الشارجه امارات پيشنهادى 5/5 ميلياردى دو ساله به من داد ولى 
فدراسيون فوتبال به من گفت در ايران و اســتقالل بمان چون همان موقع اسم ليگ شان را هم به اسم 
مجعول خليج ع-ر-ب-ى تغيير دادند. قرار بر اين شد نيمى از قراردادم را استقالل بدهد و نيمى ديگر را 

فدراسيون فوتبال. ولى متاسفانه قولى كه داده بودند را، عملى نكردند. 14
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ورزشـــى

حميدرضا خداشناس: هفته هفدهــم ليگ برتر فوتسال 
كشورمان عصر امروز به طور كامل برگزار مى شود كه در مهم 
ترين بازى هاى اين هفته مقاومت هاى ليگ به مصاف تيم 

هاى صدرجدولى مى روند.
مس ســونگون كه قهرمانى نيم فصل را به تاسيسات هديه 
كرده بود از غفلت شاگردان وحيد شمســايى در سه هفته 
پيش كه ســه باخت پياپى را متحمل شدند، استفاده كرده 
و اينك با 41 امتياز صدرنشــين بالمنازع ليگ برتر فوتسال 

است. شاگردان حميد بى غم كه اكنون فاصله امتيازى شان را 
با تيم دوم جدول يعنى گيتى پسند به چهار امتياز رسانده اند

اين هفته در سالن شهيد شريفى ميزبان مقاومت قرچك رده 
نهمى هســتند. پيروزى در اين ديدار خانگى عالوه بر حفظ 
فاصله امتيــازى با ديگر مدعيان،  مس را يــك گام ديگر به 

قهرمانى نزديك تر مى كند. 
در ديگر ديدارمهم امروز شاگردان وحيد شمسايى كه روى 
نوار ناكامى افتاده اند و اين ناكامى ها سبب فاصله گرفتن آن 

ها از صدر شده است براى بازگشــت به ثبات بايد دست پر 
در ديدار با مقاومت البرز از سالن انقالب كرج بيرون بيايند. 
ناكامى در اين ديدار موجب خروج شــاگردان شمسايى از 

مثلث قهرمانى خواهد شد.
اما در يكى از ديدارهاى قابل توجــه هفته هفدهم فرش آرا 
در سالن مدافعان حرم مشهد ميزبان آتليه طهران قم است. 
شاگردان خبيرى كه هفته پيش در يك ديدار 6 امتيازى در 
قرچك موفق به شكست مقاومت شــدند اين هفته نيزبايد 
ديدار 6 امتيازى ديگرى را با آتليه برگزار كنند. فرش آرا كه 
با 24 امتياز در رده پنجم قرار گرفته براى تثبيت جايگاهش 
چاره اى جز شكست دادن حريف 22 امتيازى اش كه درست 

در پشت سرش قرار گرفته ندارد.

برنامه كامل هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال:
دوشنبه،  بيست و دوم آبان؛ ساعت 16
گيتى پسند اصفهان - شهروند سارى 

لبنيات ارژن شيراز - پارسيان شهر قدس 
فرش آراء مشهد - آتليه طهران قم 

مقاومت البرز- تاسيسات دريايى تهران 
مس سونگون ورزقان- مقاومت قرچك 
هيئت فوتبال قم - آذرخش بندرعباس 

شركت ملى حفارى ايران - شهردارى ساوه 

هافبك مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس 

انصارى: هر چه داريم از شمس الشموس است  
لياقت داشته باشيم، مبلغ شهداى جنگ و حرم مى شويم 

»

هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال
فرش آرا به دنبال تثبيت جايگاه در مصاف با طهرانى ها

ما ايرانى ها كه عشق به 
اهل بيت در قلب و خون 
مان نهادينه شده است. 
از كودكى عاشق امام 

حسين (ع) و امام رضا(ع) 
مى شويم. از كودكى 

غم زينب (س) در قلب 
مان سنگينى مى كند. 
اين ديگر ورزشكار و 

غيرورزشكار نمى شناسد

فوتبــال   
هين  شــا
اســماعيلى: 
خوش اخالق، 
 ، ب د مــو
بى حاشيه و  
بى اشتباه. 
زمين  در 
ه  ر ســتا
ميــدان 
اســت و 
خارج از 
 ، مين ز
ه  ر ستا

اخالق. 
محمــد 

انصارى را مى گوييم. پسرى كه 
توانايــى هايش فنــى اش را به 
اثبات رسانده و به جايى رسيده 
كه نبودنش در تركيب اصلى 
تيم فوتبال پرسپوليس، همه 
هواداران اين باشگاه را دچار 
نگرانى مى كنــد. محمد، 
به لحاظ دينى و مذهبى 
نيز تربيــت منحصر به 
فــردى دارد. بــا او در 
اين روزهاى عزيز براى 
دقايقى همكالم شديم: 

فوتباليست  *وقتى 
ها مشهور مى شوند، 
همه چيــز را تغيير 
مى دهند؛ از محل 
زندگــى گرفته تا 
خلق و خوى شان 
اما تو از دو فصل 
پيش تــا به حال، 
تغييرى  هيــچ 
اى. دليل  نكرده 
اين امر چيست؟ 

من دوســت ندارم 
در مــورد ديگران 
صحبت كنم چون 
درســت هم نيست 
بقيه آدم ها را قضاوت 
كنيم. اهل مقايســه 
كردن زندگى خودم با 
ديگران هم نيستم اما 
بايد بگويم هر كســى، 
آن طــور كه دوســت 
دارد، زندگى مى كند. 
من قبــل از آن كه يك 
فوتباليســت حرفه اى 
باشم، فرزند يك خانواده 
هستم و ترجيح مى دهم 
حاال هم كنار خانواده ام 
باشــم. براى من چيزى 
تغيير نكرده اســت. هنوز 
در محله ايران در شرق تهران 
سكونت دارم و هنوز هم دوست 
دارم با مترو و اتوبوس در شهر تردد 
كنم. اخالق و رفتــار آدم هم چيزى 
نيســت كه با گذشــت زمان يا تغيير 

شرايط، عوض شود. 
*اين موضوع براى تو سختى به همراه 

ندارد؟ با مردم كنار مى آيى؟ 
ما مردم بسيار خوبى داريم. همه آدم هايى 

كه به شهرت 
مى رسند، دوســت دارند در كنار مردم 
باشند اما شــايد اين موضوع براى همه، 
آرامش به دنبال نداشته باشد. وضعيت 
من فرق مى كند. من هميشه در كنار 
مردم بوده ام و برايــم فرقى نمى كند 

كجا باشم و چه كار كنم، هميشه در كنار اين مردم باقى مى 
مانم. همه فوتباليست ها هم همين شرايط را دارند. من هنوز 
تالش مى كنم نمازهايم را در مسجد محله مان بخوانم و از 

اين كار لذت مى برم. 
*اگر فوتباليست نمى شــدى، چه شغلى را انتخاب  

مى كردى؟ 
من عالقه زيادى به دين و مذهب كشورم دارم. قطعا در اين 
راه قدم برمى داشتم تا بتوانم كمكى به نسل آينده كنم. االن 
هم اين تالش را انجام مى دهم اما شــايد در حال حاضر كه 
بازيكن پرسپوليس هستم، نتوانم به اندازه كافى در اين كار 
موفق باشم. حاال هم كه فوتباليست شده ام، زندگى خوبى 

دارم و خدا را شكر مى كنم. 
*در پرســپوليس چه بازيكنانى نسبت به سايرين 

مذهبى تر هستند؟ 
من دوســت ندارم در زندگى دوســتان و همبــازى هايم 
تفتيش كنم اما آن چه مى دانم اين است كه نه تنها بازيكن 
پرسپوليس بلكه تمام فوتباليســت ها و ورزشكاران، عميقا 
انسان هاى مذهبى هستند. هر ورزشــكارى، قبل از اينكه 
وارد ميدان مسابقه شود، از ائمه اطهار كمك مى گيرد و اين 
بهترين تعريف در مورد مذهبى بودن ورزشكاران است. در 

رختكن ما، قبل و بعد از هر بازى، بچه ها 
دعا و قران مى خوانند. كسى را نديدم 
كه دين را جدى نگيــرد. همه ما يك 
هدف داريم و براى رســيدن از آن، به 
ائمه و امامان مان متوســل مى شويم. 
اين حرف ها را كسى از رختكن بيرون 
نمى برد اما بايد بدانيد گاهى بچه هاى 
ما به خاطــرآن كه با زبــان روزه بازى 
كرده بودنــد، بعد از بــازى دچار افت 
بدنى مى شــوند اما به روى خودشان 
نمى آورند چون هدف بــزرگ ترى را 
دنبال مى كنند. همه ما از خانواده هاى 

مذهبى راهى فوتبال شده ايم. 
*صحبت از نماز شــد، برخى مى 
گويند بارها محمد انصارى به خاطر 
نماز خواندن، اتوبوس پرسپوليس 
را متوقف كرده. اين موضوع درست 

است؟ 
(مى خندد) من نمى توانم هيچ مسئله 
اى را به اندازه نماز اول وقت مهم بدانم. 

همين! من فيلم بازى نمى كنم و خودم هستم. هر كسى كه 
اين را گفته، قطعا مى خواسته با من شوخى كند وگرنه همه 
بازيكنان اهل نماز اول وقت هستند و تا به حال زياد يادم نمى 
آيد كه اتوبوس تيم به خاطر من بماند. بقيه بچه ها هم همين 
بودند، آنها هم به خاطر نماز خواندن باعث تاخير در حركت 

اتوبوس تيم شدند. 
*مذهبى بودن چه كمكى به يك ورزشكار مى كند؟ 

ما هميشه نياز داريم كه راهنمايى شويم. دين اسالم هم براى 
همه چيز كامل است. همه مسائل در آن شفاف توضيح داده 
شده و موضوعى باقى نمانده كه اسالم در موردش صحبت و 
راهنمايى نكرده باشد. ما بهترين دين ممكن و بهترين مذهب 
ممكن را داريم. اصال هر چه داريم، از ائمه است. به خصوص 
ما ايرانى ها كه عشق به اهل بيت در قلب و خون مان نهادينه 
شده است. از كودكى عاشق امام حسين (ع) و امام رضا (ع) 
مى شويم. از كودكى غم زينب (س) در قلب مان سنگينى 
مى كند. اين ديگر ورزشكار و غيرورزشكار نمى شناسد. ما هر 
چه داريم، از امامان مان است، از شمس الشموس، خورشيد 
مشرق كه بارگاه مبارك شان در مشهد است. اينها در زندگى 

ما هميشه وجود داشته و دارد. 
*تو مطالعات زيادى هم دارى. در اين مورد صحبت  

مى كنى؟
بله عاشق مطالعه هستم. كتاب هاى زيادى خوانده ام و وقت 
داشته باشم، در هر روز، ساعاتى براى مطالعه كنار  مى گذارم. 
فوتبال حرفه اى، زمان زيادى براى مطالعه براى ما نمى گذارد 
اما هر وقت، زمانى داشته باشــم، سراغ كتابخانه ام مى روم. 
بيشتر عالقه ام، كتاب هاى دينى، تاريخى و مذهبى است. 
كتاب هايى كه داليل بهترى بــراى اعتقاداتم در دل خود 

داشته باشد. 
*تفريحاتتان چيست؟

هر موقعى فرصت شــود با همسرم ســينما مى روم.كتاب 
مى خوانم و كنار خانواده ام هستم.

* بازيگر مورد عالقه تان در ســينما و تلويزيون چه 
كسى است؟

 بازيگران مورد عالقه ام پرويز پرستويى است و بهروز شعيبى 
را هم خيلى دوست دارم.

*الگوى اخالقى تان چه كسى است؟

اطالعيه كميته بدوى مجوز حرفه اى
پديده و سياه جامگان مجوز نگرفتند

 باشگاه موفق به گرفتن مجوز 
حرفه اى نشدند. به نقل از سايت سازمان ليگ فوتبال، كميته بدوى 

مجوز حرفه اى فوتبال اطالعيه اى به شرح زير صادر كرد:
 شــامل باشــگاه هاى پرســپوليس، اســتقالل تهران، 
تراكتورسازى تبريز، ذوب آهن اصفهان، گسترش  فوالد تبريز، فوالد 
خوزستان و سايپا خواهد بود كه با توجه به فرآيند رسيدگى موفق به 

 شامل باشگاه هاى سپاهان اصفهان، پيكان، صنعت نفت 
آبادان اســت كه با توجه  به فرآيند رســيدگى موفق به كسب مجوز 

 شامل باشگاه هاى استقالل خوزستان، نفت تهران، پديده 
طاليى خراسان، سياه جامگان مشهد،  پارس جنوبى جم و سپيدرود 
رشت اســت كه با توجه به فرآيند رســيدگى موفق به كسب مجوز 

ايران - ونزوئال امروز بدون پخش تلويزيونى 
مصاف شاگردان كى روش با تيمى كه 

حسرت جام جهانى دارد 
تيم ملى فوتبال ايران در سومين ديدار دوستانه خود قبل از 
 امروز در هلند به مصاف ونزوئال مى رود. 
ونزوئال هرگز مجوز حضور در جام جهانى را به دســت نياورده است.

آن ها با توجه به حضور در منطقه آمريكاى جنوبى ســبك فوتبالى 
اين منطقه را دنبال مى كنند و از اين بابت براى ديدار مقابل تيم ملى 
كشورمان انتخاب شده اند. تيم ملى ونزوئال هرچند تا به حال در جام 
جهانى حضور نداشته اما مى تواند براى ايران حريف تداركاتى خوبى 
 قرار دارد و اين مسئله هم 

نشان مى دهد كه آن ها تيم دست و پا بسته اى نيستند.
تيم ملى ايران بعد از ديدار تداركاتى با پاناما كه با برترى دو بر يك ملى 
پوشان همراه بود، حاال در چهارمين فيفادى خود بعد از صعود به جام 
جهانى روسيه مقابل ونزوئال قرار مى گيرد. بازى ايران و ونزوئال امروزاز 
 به وقت تهران در شهر نايمخن هلند پشت درهاى بسته 
برگزار خواهد شد كه اين اتفاق قابل توجه است. بدون تماشاگر بودن 
ديدار ايران و ونزوئال با نظر مسئوالن فدراسيون دو كشور است و به 
همين خاطر آن ها در ورزشگاه خالى به مصاف يكديگر مى روند. اين 

ديدار پخش مستقيم تلويزيونى نيز نخواهد داشت.

معاون وزير: قانونا دولت نمى تواند به 
باشگاه ها پولى پرداخت كند

داورزنى، معاون وزيــر ورزش و جوانان اعالم كرد، 
حضور تيم هاى اســتقالل، پرســپوليس و تراكتورسازى 
تبريز در ليگ قهرمانان آســيا قطعى است.وى در خصوص 
اينكه نوبخت اعالم كرده به اين ســه باشگاه كمك مى شود 

گفت: قانونا دولت نمى تواند به باشــگاه ها پولى پرداخت كند. 
2خوشبختانه هر سه باشگاه منابع درآمد و سودآورى را از 2خوشبختانه هر سه باشگاه منابع درآمد و سودآورى را از 2 سال 
گذشته پيگيرى كردند كه بدون كمك دولت توانستند هزينه 
اى خودشان را تامين كنند.هواداران از طريق اپراتورها كمك 

كردند و ساير موسسات هم اسپانسر شده اند.شايد برخى باشگاه هاى 
صنعتى و خودروسازى از شركت ها و موسسات نيمه دولتى حمايت 
مى شوند اما خوشبختانه هم مديريت استقالل و هم پرسپوليس و هم 

تراكتورسازى به اين وضعيت آشفته سروسامان دادند.

از هيأت  مديره سياه جامگان
محمد رويانيان مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس پس از 
چند ماه كه در عضويت هيأت مديره باشــگاه سياه جامگان خراسان 
بود از اين ســمت كناره گيرى كرد. گفته مى شود رويانيان كه طرح 
و برنامه هاى اقتصادى براى اين باشــگاه داشت، چند هفته است كه 
از ســمت خود كناره گيرى كرده و در باشگاه فعاليت نمى كند اما به 
تازگى اين خبر رسانه اى شده و خود او نيز اين خبر را تاييد كرده است.

نفت حذف شد، ذوب آهن به ليگ 

كميته بدوى صدور مجوز حرفه اى باشگاه ها ديروز تشكيل 
جلسه داد و در پايان اين جلسه ســه باشگاه استقالل، پرسپوليس و 
تراكتورسازى مجوز گرفتند، اما حضور نفت در ليگ قهرمانان آسيا 

واكنش مهاجم سايپا به شايعه 
حضورش در تراكتورسازى

مهاجم تيم فوتبال ســايپا تأكيد كرد كه تصميمى براى 
ســرباز شــدن و رفتن به يك تيم نظامى ندارد. مهدى ترابى در 
واكنش به شايعات يكى دو روز اخير مبنى بر جدايى اش از سايپا 
و پيوســتنش به تراكتورسازى براى پشت ســر گذاشتن خدمت 
سربازى گفت: واقعيت اين اســت كه تصميمى براى سرباز شدن 
نگرفته ام. االن هم ديگر مشــكل خروج از كشور ندارم و مى توانم 
به حضورم در ســايپا ادامه دهد. فعًال كه تصميم ديگرى ندارم و 

 ناصرى به بازى با استقالل مى رسد
گرجستانى هاى سياه جامگان اين هفته 

تســويه كرده يا حداقل با طلبكاران توافق داشته، تعجب كردم. از خودم پرســيدم كى با من تسويه كرده اند 
كه خودم خبر ندارم؟!»

5وى خاطرنشان كرد: يادم هست باشگاه الشارجه امارات پيشنهادى 5وى خاطرنشان كرد: يادم هست باشگاه الشارجه امارات پيشنهادى 5/
فدراسيون فوتبال به من گفت در ايران و اســتقالل بمان چون همان موقع اسم ليگ شان را هم به اسم 
مجعول خليج ع-ر-ب-ى تغيير دادند. قرار بر اين شد نيمى از قراردادم را استقالل بدهد و نيمى ديگر را 

فدراسيون فوتبال. ولى متاسفانه قولى كه داده بودند را، عملى نكردند.
 سال سى ام  سال سى ام    شماره 8546

هافبك مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس 

انصارى: هر چه داريم از شمس الشموس است  
لياقت داشته باشيم، مبلغ شهداى جنگ و حرم مى شويم 



معاون ورزشى اداره كل خراسان رضوى در گفت و گو با قدس

زارعى: واگذارى سالن ها تلنگرى بود به هيئت هاى ورزشى  
استعفاى اعتراضى رئيس هيئت 

بسكتبال خراسان رضوى؟
پوررضايى: مرا با دست و 
پاى بسته داخل استخر 

انداختند
على عبداحد: رئيس هيئت بســكتبال 
خراسان رضوى به حالت اعتراض به مزايده 
سالن خانه بسكتبال اســتعفا داد! مهندس 
عليرضا پوررضايــى مى گويد تنها ســالن 
بسكتبال مشهد و اســتان (خانه بسكتبال) 
را در اجراى ماده 88 به مزايــده گزاردند و 
با برنده شــدن يك غيربســكتبالى، سالن 
خانه بســكتبال كه تنها ابــزار كاربردى و 
محل اجراى برنامه ريزى هاى كوتاه مدت و 
بلندمدت آموزشى و تمام فعاليت هاى هيئت 
بود را از ما گرفتنــد و در آينده اى نزديك و 

تحويل برنده مزايده خواهد شد!
وى با ذكر مثالــى گفت با ايــن كار عمًال 
دســت و پاى مرا با طناب بســته اند و در 
داخل استخرى عميق انداخته و مى گويند 
شنا كن؟! رئيس مســتعفى هيئت استان 
مى گويد، قبــل از مراحل مزايــده نيز به 
مديــركل ورزش و جوانان اســتان اخطار 
كرده بودم در صورتى كه خانه بسكتبال را 
از ما بگيرند، من قادر به ادامه كار نخواهم 
بود و استعفا خواهم داد! زيرا كه ابزار تمام 
فعاليت هــاى هيئت اعــم از كالس هاى 
آموزشــى و پايه و تمرينات مقاطع ســنى 
تيم هاى استان و نيز مســابقات گوناگون 
اســتانى و برگزارى كالس هــاى داورى، 
مربيگرى، مســابقات ليگ هاى اســتان و 
كشــور و فعاليت هاى بســكتبالى بانوان، 
تقبل ميزبانى ها فدراسيون اعم از برگزارى 
اردوهاى تيم هاى ملى و همچنين درصدى 
از عوايد درآمدزايى ســالن، همه و همه از 
خروجى هاى همين خانه بســكتبال است 
كه آنهم در اختيار مــا نخواهد بود. عليرضا 
پوررضايــى در پايان مى گويــد، واقعاً من 
نمى دانم در آينده سرنوشــت بســكتبال 
اســتان بدون اين ســالن اختصاصى چه 
خواهد شــد؟ به هرحال من از بســكتبال 
مــى روم در حالى كــه در اين مــدت دلم 
بسكتبالى شده است. وى تأكيد كرد متن 
استعفايش را براى محمود مشحون رئيس 
فدراســيون و كوروش صبوريان مديركل 
ورزش و جوانان استان ارسال خواهد كرد. 
عليرضا پوررضايى اظهار اميدوارى مى كند 
به هر طريقى كه ميسر است مرحله نهايى 
مزايده لغو شود و مجدداً خانه بسكتبال در 
اختيار هيئت استان قرار گيرد و هيئت هم 
ضرر و زيان برنده مزايــده را تقبل خواهد 

كرد و اين تنها چاره كار است.

 نايب رئيس هيئت بسكتبال 
خراسان رضوى:

برنده مزايده 
فقط  دنبال كار 
اقتصادى است

ورزش : نايــب رئيس هيئت بســكتبال 
خراســان رضوى در واكنش به استعفاى 
رئيس هيئت گفت :« من هم در جريان اين 
استعفا و كناره گيرى قرار گرفتم به همين 
دليل منتظر تصميم مديــركل و رئيس 
فدراسيون هستم تا ببينيم چه اتفاقى براى 

بسكتبال خراسان رقم مى خورد.»
عليرضا زهى با انتقاد از اجراى ماده 88 و 
واگذارى خانه بسكتبال به بخش خصوصى 
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:« من به 
صورت جدى منتقد اين اتفاق هستم. ما 
در جريان فعاليت هاى هيئت بســكتبال 
سرويس دهى را به صورت رايگان انجام مى 
داديم اما حاال با واگذارى خانه بســكتبال 
به بخش خصوصى ديگر شاهد اين اتفاق 
نخواهيم بود . ما حتى فردى كه در مزايده 
خانه بسكتبال برنده شده است را نيز نمى 
شناسيم. فقط همين مسئله را مى دانيم 
كه اين فرد با 235 ميليون تومان توانسته 
است برنده اين مزايده باشد.قطعا با اجراى 
اين طرح بسكتبال خراسان با بحران مالى 

مواجه خواهد شد.»
وى در ادامه توضيح داد:« ما با اين شرايط 
نمى توانيم به درستى كارها را انجام دهيم. 
هزينه هاى جارى هيئــت با اين وضعيت 
بيشتر مى شــود در حالى كه همين حاال 
هم از جيب هزينه مى كنيم اما هيچ كسى 
به اين مطلب فكر نمى كند. مطمئنا فرد 
جديدى كه به عنوان بخش خصوصى وارد 
اين حوزه شده است براى سازندگى پا به 
عرصه ورزش نگذاشته اســت بلكه براى 
بيزينس و كار اقتصادى حاضر شده است 

اين مبلغ را هزينه كند»
زهى در بخش ديگرى از توضيحات خود 
گفت:« اجراى مــاده 88 بــه اعتقاد من 
مخالف اصل ســوم قانون اساسى كشور 
اســت. چون در اين اصل از قانون اساسى 
ذكر شــده اســت كه آموزش و پرورش و 
ورزش بايد به صورت رايــگان در اختيار 
عموم قرار گيرد اما با ايــن اتفاق ما لطمه 
جبــران ناپذيــرى بــه حــوزه ورزش و 
عالقمندان بــه ورزش وارد مى كنيم. ما 
در برهه كنونى با سرگردانى كميته هاى 
هيئت رو به رو هستيم كه واقعا نمى دانيم 
با اين معضــل چگونه كنــار بياييم و چه 

تصميمى بگيريم.»

سينا حسينى : با اجراى دستورالعمل اجرايى ماده 88 قانون تنظيم بخشى 
از مقررات مالى دولت، سالن هاى ورزشى ادارات كل ورزش و جوانان استان 
ها طى مزايده اى به بخش خصوصى واگذار شد تا به اين ترتيب تصدى گرى 
دولتى ها در حوزه ورزش كاهش يابد و بخــش خصوصى مديريت اماكن 
ورزشــى را برعهده گيرد. با تاكيد وزير ورزش و جوانــان و اصرار نهادهاى 
نظارتى از جمله سازمان بازرسى كل كشــور و ديوان محاسبات كل كشور 
مديران كل ملزم به اجراى اين ماده قانونى شدند تا شاهد رويداد جديدى در 

عرصه فعاليت بخش خصوصى در حوزه ورزش باشيم.
با اجراى اين ماده قانونى و برگزارى مزايده ها برخى هيئت هاى ورزشــى 
استان ها نسبت به اين مسئله واكنش نشان دادند و با طرح انتقاداتى مدعى 
شدند كه اين مسئله مى تواند به فعاليت حرفه اى آنها لطمه اى جدى وارد 
كند. روساى چند هيئت خراسان رضوى در صدر اعتراض كنندگان به اين 
مطلب بودند . استعفاى رئيس هيئت بسكتبال خراسان رضوى و اعتراض 
چند هيئت ديگر نظير دو و ميدانى، واليبال باعث شد با امير زارعى معاون 

ورزشى اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى در اين ارتباط گفت و گو 
كنيم تا زواياى پنهان اين طرح و ابهامات موجود برطرف شود.

*ماجراى اجرايى دستورالعمل اجرايى ماده 88 اين روزها حرف و 
حديث هاى زيادى را به وجود آورده است،با چالش هاى پيش روى 

اين طرح به چه شكلى برخورد خواهيد كرد؟
پيش از هر مطلبى بايد اين توضيح را ارائه كنم كه ما اصرارى به اجراى اين 
طرح نداشتيم اما وقتى قانونگذار و مرجع ذى صالح اين مسئله را به عنوان 
دستورالعمل اجرايى به ما ابالغ مى كند ما ملزم به رعايت هستيم در غير اين 
صورت باالترين فرد مجموعه به عنوان متخلف به دستگاه نظارتى از جمله 
ديوان محاسبات و سازمان بازرسى كل كشور احضار خواهد شد تا به عنوان 
فردى كه مانع اجراى دستور العمل دولتى شده است پاسخگو باشد .با اين 
تفاسير شخصا خودم دوبار نامه به وزارت ورزش نوشتم و شخص مديركل دو 
نوبت حضورى در وزارت ورزش براى اين مسئله به بحث و گفت و گو پرداخته 
است اما در نهايت تصميم وزارتى و شــخص وزير بر اين بوده است كه اين 

قانون بايد اجرا شود.
*يكى از ايرادهاى اين قانون از نگاه منتقدان و روساى هيئت هاى 
معترض اين است كه از اين پس هزينه ورزش كردن براى عالقمندان 
به شــدت افزايش خواهد يافت چون بخش خصوصى با نگاه در 
آمدزايى به اين عرصه ورود كرده اســت و هيئت ها هزينه تامين 

اين بودجه را ندارند.
اين حرف خنده دار است.مثال اگر هيئت بســكتبال ما كه در برهه كنونى 
موضوع نبود بودجه را مطرح مى كند چطور و بر چه اساسى در مزايده مذكور 
با پيشنهاد رقم 210 ميليون تومان شركت كرده است؟ متاسفانه دوستان 
انصاف را رعايت نمى كنند و تنها براى شلوغ كردن فضا هر ادعايى را مطرح 
مى كنند. خانه بسكتبال سال گذشــته با رقم 30 ميليون تومان به هيئت 
بسكتبال اجاره داده شده است در صورتى كه نرخ واقعى اين سالن اين مبلغ 
نبوده است اما دوستان قدر ندانستند. امسال كه اين قانون الزم االجرا شد 
فردى با پيشنهاد 235 ميليون تومان برنده مزايده شد اما با همين شرايط 
هيئت بسكتبال كه هم اكنون معتقد است پول كافى براى هزينه هاى هيئت 

ندارد با پاكت 210 ميليون تومانى در مزايده شركت كرده است. اين نشان 
مى دهد كه دوستان اين طور كه مدعى هستند چندان با مشكل مالى رو به 

رو نيستند و گرنه قادر به پرداخت اين مبلغ نبودند.
حاال هم هيچ دغدغه اى براى دوستان نبايد وجود داشته باشد، آنها ديگر نه 
با مشكل پرداخت گازبها روبرو هستند نه براى پرداخت پول آب و برق دنبال 
پول مى روند. بلكه خيلى محترمانه آقايى خواهند كرد و در زمان هاى مورد 
نياز خود به سالن مراجعه مى كنند تمرين مى كنند .اين كه دوستان اعالم 
كردند ما براى هزينه ها پول نداريم نيز حل شده آنها به ما اعالم مى كنند هر 
چقدر نياز داشته باشند ما پول را پرداخت مى كنيم به سالن مى روند و تمرين 
مى كنند ساعت هاى غير تمرين هم بخش خصوصى سالن را اجاره مى دهد .

*درآمد حاصله از اجاره سالن ها به چه حسابى واريز مى شود و سهم 
ورزش استان ها از اين مبالغ به چه ميزانى است؟

كل مبالغ درآمد حاصله از اين مزايده ها به حســاب خزانه دولت واريز  مى 
شود.اين پول پس از واريز به حساب خزانه دولت به وزارت ورزش و جوانان 

برمى گردد و وزارت ورزش و جوانان برابر جدول مصوب كارگروه مبالغ را به 
استان ها اختصاص مى دهد . با واريز اين مبلغ ما بر اساس نيازهاى هيئت ها 
سالن را در زمان هاى مورد نياز هيئت ها از بخش خصوصى اجاره خواهيم 
كرد تا مشكلى از نظر بودجه اى براى هيئت ها به وجود نيايد. هيئت ها اصال 
نگران بودجه نباشند، مطمئنا با اجراى اين طرح و قانون پول بيشترى نصيب 

ورزش مى شود.
*پس به نظر مى آيد مقاومت هايى كه در برهه كنونى برابر اين اتفاق 

صورت مى گيرد به دليل منافع مالى نيز هست؟
شك نكنيد كه جز اين نيســت، براى مثال مى گويم كه يك رئيس هيئت 
پيش ما آمد كه اگر شما سالن را از ما بگيريد هيئت ما زمين گير مى شود، 
به او گفتيم بدون هزينه هاى نگه دارى و هزينه هاى جارى ســاالنه چقدر 
از سالن درآمد كسب مى كنيد كه با قاطعيت اعالم كرد 50 ميليون تومان 
در ســال درآمد خالص هيئت از ســالن خواهد بود. ما به وى اعالم كرديم 
كه حاضريــم 60 ميليون تومان به شــما كمك كنيم كه ديگــر نيازى به 
مجموعه دارى نباشد اما رئيس هيئت قبول نكرد چون هم ما يقين داشتيم كه 
مبلغ درآمد بيشتر از اين رقم است هم خود آن رئيس هيئت! نكته جالب اينجا 
بود كه همان رئيس هيئت در مزايده شركت كرد و با رقم چند برابر ادعايى 
برنده نشد. ما مشكلى با درآمدزايى هيئت ها نداريم اما برخى دوستان فقط به 
دنبال اين هستند كه فضا را شلوغ كنند در حالى كه اگر حقيقت نمايان شود 

ديگر هيچ كسى نمى تواند اينگونه جار و جنجال راه بيندازد.
*برخى مسووالن هيئت ها اعالم كردند با اين روش استعداد پرورى 

نيز به حاشيه خواهد رفت، با اين مسئله موافق هستيد؟
باور كنيد چنين چيزى نيست، اين هم نمونه اى ديگر از جوسازى دوستان 
است، ما سه سال اســت كه طرح آمايش را به اجرا در آورديم .كداميك از 
رشته ها حتى يك نخبه به ما معرفى كردند كه حاال نگرانند با اجراى اين طرح 
موضوع پرورش استعدادها به مشكل بر مى خورد؟ اصال چه ارتباطى با حوزه 
خصوصى سازى دارد؟ متاسفانه بايد قبول كنيم كه دوستان سخت درگير 
رفتارهاى شعارگونه هســتند، بايد قبول كنيم كه اين طرح تلنگر جدى به 

هيئت هاى ورزشى خراسان  رضوى بود. 

 صدور ويزاى آمريكا همچنان مشخص نيست
روزهاى پراسترس در اردوى وزنه برداران

ورزش: در فاصله 2 هفته مانده تا آغاز رقابت هاى جهانى همچنان 
وضعيت ويزاى وزنه برداران ايرانى مشخص نيست.

 در شــرايطى كه از 6 آذرماه رقابت هاى جهانى وزنه بردارى 2017 
در آناهيم آمريكا اســتارت مى خورد و ايران مدعى نخست قهرمانى 
محسوب مى شود، هنوز وضعيت صدور رواديد ملى پوشان كشورمان 
مشــخص نيســت.  در فاصله 2 هفته تا اعزام وزنه برداران ايرانى به 
آمريكا، هنوز پاسخى از سوى ســفارت اين كشور در دوبى كه محل 
درخواست اعضاى كاروان ايران بوده، دريافت نشده است.  ملى پوشان 
هم با وجود اينكه در اخرين روزهاى تمرينات سنگين و پرفشار خود 
به سر مى برند، با استرس صادر نشــدن ويزاى خود روزها را سپرى 
مى كنند.  فدراسيون به شدت پيگير است تا هر چه سريعتر وضعيت 
ويزاى وزنه برداران مشخص شده تا اقدامات بعدى را براى اعزام انجام 
دهد. در شرايطى كه 10 كشور از حضور در رقابت هاى جهانى محروم 
هستند، ايران شانس نخست قهرمانى اين مسابقات محسوب مى شود.  
حتى تركيب 8 نفره تيم كشورمان هم مشخص شده و وزنه برداران 
ايرانى در استارت ليست مسابقات قرار گرفته اند؛ اما تا زمانى كه صدور 
ويزا قطعيت پيدا نكند، استرس در اردوى تيم ملى حاكم خواهد بود.

اوضاع نااميدكننده جودو در يك سال 
اخير

ايسنا: طى يكسال گذشته و پس از روى كار آمدن محمد درخشان 
رييس فدراسيون جودو، نمايندگان جودوى ايران در 13 رقابت رسمى 
و تورنمنت بين المللى به روى تاتامى رفتند و نتايج ضعيفى را بدست 
آوردند تا جودوى ايران كماكان بر روى نوار ناكامى باشــد. طى يك 
سال گذشته و پس از روى كار آمدن محمد درخشان به عنوان رييس 
فدراســيون جودو در مجموع 99 جودوكار ايران در  13 رقابت بين 
المللى حاضر شدند كه حاصل آن يك مدال طال، 5 نقره و 13 برنز و 
حذف 80 جودوكار ايران بود. محمد درخشان رييس فدراسيون جودو 
از همان روز نخست بدســت گرفتن مجدد رياست فدراسيون جودو 
در چهارم مهرماه سال 95 بارها در مصاحبه هاى متعدد وعده برنامه 
ريزى فدراسيون براى جذب يك مربى خارجى طراز اول را داده است. 
حتى نام هاى زيادى نيز به ميان آمدند اما تاكنون و پس از گذشــت 
13 ماه و با وجود در پيش بودن بازى هاى آسيايى 2018 هنوز هيچ 
خبرى از مربى خارجى طراز اول نشده است تا مهمترين وعده رييس 

فدراسيون جودو عملياتى نشود.

يخچالى موثرترين بسكتباليست هفته 
هشتم ليگ

ورزش: در هفته هشتم ليگ برتر بسكتبال مهرام،  پتروشيمى، نفت 
آبادان و دانشگاه آزاد به پايان رسيد و اين تيم ها به ترتيب شهردارى 
گرگان، نيــروى زمينى، پدافند رعد خوزســتان و يس آل گرگان را 
شكست دادند. در جريان ديدارهاى اين هفته وحيد حاجيان از رعد 
و اشكان خليل نژاد از نيروى زمينى با 24 امتياز توانستند بيشترين 
امتياز را در اين هفته كسب كنند.  در اين هفته بهنام يخچالى نيز با 

تاثيرگذارى 35 توانست موثرترين بازيكن هفته نام بگيرد.

خبر

دوشنبه 22 آبان  هفته 17 ليگ برتر فوتسال
 گيتى پسند  - شهروند سارى

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش
 

دوشنبه 22 آبان دوستانه
 ايران - ونزوئال

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه

دوشنبه 22 آبان مقدماتى جام جهانى 2018 روسيه
 ايتاليا - سوئد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 23 آبان  هفته 13 ليگ آزادگان
 نساجى مازندران - صباى قم

 ساعت: 14:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 23 آبان دوستانه
 نيجريه - آرژانتين

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 23 آبان دوستانه
 آلمان - فرانسه

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 23 آبان دوستانه
 انگليس - برزيل

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

مقدماتى جام جهانى منطقه اروپا - پلى آف
 دانمارك 0  -  0 جمهورى ايرلند

دوستانه - بين المللى
 پرتغال 3 - 0 عربستان
 روسيه 0 - 1 آرژانتين
 ناميبيا 3 - 1 زيمبابوه

 قطر 0 - 1 جمهورى چك
 مقدونيه 2 -  0 نروژ

A مقدماتى جام جهانى منطقه آفريقا - گروه
 جمهورى دموكراتيك كنگو 3 - 1 گينه

 تونس 0 - 0 ليبى 
B مقدماتى جام جهانى منطقه آفريقا - گروه

 زامبيا 2 - 2 كامرون
C مقدماتى جام جهانى منطقه آفريقا - گروه

 گابن 0 - 0 مالى
 ساحل عاج 0 - 2 مراكش

بين المللى - دوستانه باشگاهى
 بشيكتاش 1 - 1 آسترا 
جام جهانى - پلى آف

 هندوراس 0 - 0 استراليا  

ميز نتايج

ورزش در سيما
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اسبقى: براى 

خداحافظى بعد از مسابقات 
چين تصميم مى گيرم

ورزش: ملى پوش تكواندوى ايران گفت : پــس از رقابت هاى انتخابى گرند 
اسلم در چين تصميم خودم را براى خداحافظى از دنياى قهرمانى اعالم مى كنم.  

بهنام اسبقى، قهرمان تكواندوى جهان در سال 2013 و دارنده مدال طالى بازيهاى 
آسيايى 2014 اينچئون كه چند ماهى به دليل برخى مشكالت از اردوها دور بود، 
پس از گذشت چند ماه به تمرينات تيم   ملى بازگشت، اما پيوستن او به اردوهاى 
تيم   ملى با نخستين دوره رقابت هاى ليگ تكواندو به روش تيمى (جام جهانى) 
همزمان شد.   بهنام اســبقى گفت: فعال خداحافظى نكرده ام و هنوز چيزى 

مشخص نيست. تيم   ملى تقريبا 20 تا 25 روز ديگر به مسابقات انتخابى 
گرند اسلم در چين اعزام مى شود كه من به دليل مصدوميت در 

كنار تيم   ملى حاضر نيستم. پس از بازگشت تيم تصميم 
خود را براى خداحافظى اعالم خواهم كرد، 

اما فعال تصميمى ندارم.

  
مشحون: هيچ نامه اى  به 

من ابالغ نشده است
قانون بازنشستگان شامل رئيس 

بسكتبال مى شود؟
ورزش سه: ناصر سراج رئيس سازمان بازرســى كل كشور چند روز قبل تاكيد 

كرد كه 20 آبان ماه آخرين مهلت براى منع بازنشسته ها از حضور در پست هاى 
دولتى است. بر همين اساس شايعاتى مبنى بر بركنارى محمود مشحون از رياست 

فدراسيون بسكتبال و همچنين غيرقانونى بودن امضاى او شنيده شد.
 اين شايعات در حالى مطرح شده كه هنوز 2 سال از دوره رياست مشحون باقى 

مانده و او 2 سال قبل هم با مجوز هيات دولت توانست در انتخابات حاضر شود.
 مشحون   گفت: من هم اين خبرى كه شما مى گوييد را ديدم. با اين حال 

هيچ نامه اى به من ابالغ نشده و به كارم ادامه مى دهم.  من از اين 
مسائلى كه مطرح شده،  بى خبرم. انشااهللا كه هر چيزى 

كه به خير و صالح بسكتبال است، رخ دهد.

نايب قهرمانى جوانان 
كانوپولوى ايران در آسيا

ايسنا: اردوى تيم هاى ملــى كانوپولوى مردان و زنان براى 
حضور در مسابقات آسيايى هند - درياچه  دو تيم ملى كانوپولوى 

جوانان دختران و پســران ايران به مدال نقره رقابت هاى قهرمانى 
آسيا رسيدند.

 در روز پايانى رقابت هاى قهرمانى آسيا به ميزبانى تايلند ابتدا فينال بخش 
بانوان در رده سنى جوانان برگزار شد كه تيم دختران ايران برابر چين تايپه 
با نتيجه  هفت بر شش تن به شكست داد و نايب قهرمان آسيا شد. ايران 

در ديدار نيمه نهايى سنگاپور را شكست داده بود.
 در بخش آقايــان نيز ايران به مدال نقره رســيد. پســران 

كانوپولوى ايران نيز در فينال برابر چين تايپه به آب 
زدند و ســه بر دو مغلــوب و نايب قهرمان 

شدند.
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 ايتاليا- سوئد در هراس از دست دادن جام جهانى

پروژه نجات آتزورى در سن سيرو
*دالرام عظيمى: چگونــه مى توان يك تيم از 
گسيخته و بى برنامه را در 72 ساعت براى ديدارى 
كه حكم صعود به جام جهانى را دارد، آماده كرد؟ 
پروژه غيرممكن «جامپيرو ونتــورا » مربى كه 
اين روزها در ايتاليا محكوم بــه نابود كردن تيم 
خوب آنتونيو كونته شــده از همان لحظه اى كه 
بازى رفت ايتاليا و سوئد در «فرندزآرنا» سولنا به 
پايان رسيد، شروع شد. ونتورا بعد از يك شب بى 

خوابى، درحاليكه هنوز در شوك به سر 
مى برد مدعى شده بود كه بعد از بازبينى ديدار 
رفت به اين نتيجه رســيده كه هزاران راه براى 
تغيير باخت 1-0 در سوئد و صعود به جام جهانى 
روســيه وجود دارد. او كه مى دانــد در صورت 
شكســت و حذف از اين رقابت هــا، خيلى زود 
جايگاهش را روى نيمكت آتزورى از دست مى 
دهد، براى رساندن تيمش به مسكو يك راه تقريبا 
تكرارى را انتخاب كرده است:« بايد متحد بمانيم. 
يك نبرد سخت در ميالن درانتظار ماست ولى من 
خوشبين هستم براى اينكه بعد از مسابقه رفت، 
در بازيكنانم اراده اى جدى ديده ام.» ونتورا قبل 
از آن شكســت ناباورانه در استكهلم هم چنين 
اراده اى را ديده بود ولى ايتالياى كوچك و بدون 
روح او در اولين بازى پلى اف شكست خورد و حاال 
بايد در نود دقيقه دوم تكليف صعودش را مشخص 
كند. حرف هاى ونتورا بعد از پايان بازى رفت كه 
نقش داور را در نتيجه حاصل شده موثر دانسته 
و گفته بود روى كمك تماشاگران در سن سيرو 
حساب مى كند، با انتقادهاى گسترده اى روبرو 
شــد. آندره ا پيرلو با كنايه به مربى تيم يادآورى 

كرد كه تماشاگران نمى توانند دروازه حريف را باز 
كنند و بارتزالى يكى از اركان اصلى خط دفاعى 
هم در آستانه ديدار امشب روى همين موضوع 
تاكيد مى كند:« نمى توانيم ازســن سيرو توقع 
كمك داشته  باشيم ولى مى توانيم كارى كنيم 

كه آنها از تيم ما حمايت كنند»
*ديپلماسى خشم 

پروژه نجات ايتاليا از يك ســرى رويارويى ها در 
رختكن تيم آغاز شده تا درد مزمن و مرموزى كه 
به جان ايتاليا افتاده شناسايى شود. ايتاليا در راه 
رســيدن به جام جهانى حتى به سختى مقابل 
اسرائيل و آلبانى برنده شــد. در واقع اين خشم 
از شرايط فعلى است كه كليد اصلى پيروزى در 
بازى برگشت و اشتباه نكردن در جوزپه مه آتزا 
خواهد بود. جمعه شب ســر ميز شام بازيكنان 
ايتاليا همگى متعهد شــدند كه روح اين تيم را 
دوباره زنده كنند. موضوع الجوردى پوشان اين 
روزها ديگر آن قضيه تكرارى بازيكنان جوان و پير 
نيست. اين تيم به بقا و صعود به جام جهانى نياز 
دارد. هيچ كس نمى خواهد نام تيم ونتورا به دليل 
عدم راهيابى به جام جهانى ، آن هم 59 سال بعد 
از تنها دفعه اى كه دراين رقابت ها حضور نداشته، 
در تاريخ ثبت شود. چنين اتفاقى يك لكه ننگ 
براى فدراسيون فوتبال اين كشور و تاوكيو تلقى 
مى شود. مرد شماره يك فدراسيون بعد ازاينكه 
قضاوت داور ترك را در بازى رفت زير سوال برد، 
نامه اى براى اينفانتينو ارسال كرده تا بر ضرورت 
استفاده از Var در چنين بازى هايى تاكيد كند. 
او در واقع براى رساندن فرياد اعتراض كشورش 

به فيفا از يك شيوه مودبانه و شيك استفاده كرد. 
ســپس تمركزش را به طور كامل روى تيم و در 
راه برگشــت به ميالن به طور مفصل با ونتورا و 
بازيكنان تيم حرف زد و روز جمعه و شنبه هربار 
كه بازيكنان براى صرف غذا جمع شدند، دقايقى 
را كنار آنها نشسته و با آنها گفت وگو كرد. تاوكيو 
دراين مدت اظهارنظر خاصى نكرده و گفته االن 
وقت حرف زدن نيست و تنها بايد دوشنبه شب 

در سن سيرو واكنش نشان داد. 
*سرگيجه تاكتيكى

ايتاليايى ها در اوج نااميدى خوشــبين هستند. 
با اينكه سوئد خارج از « فرندزآرنا» تيمى كامال 
متفاوت بــا ديدارهاى خانگى اســت، ولى براى 

ايتاليا خوشــبين بودن در اين شرايط هم ساده 
نيست. ونتورا در اردوى تيم ملى در پينتينا بارها 
تاكتيك بازى برگشــت را مطالعه كرده و هزار و 
يك راه مختلف را بــراى بازگرداندن باخت 0-1 
در ذهن ترسيم كرده اســت. احتمال مى رود او 
همان سيستم 4-2-4 كه به دليل عدم آمادگى 
جسمانى مهاجمان نتايج الزم را به همراه نداشته، 
انتخاب كند. اگر چه در اين شرايط حتما بايد زوج 
مناســبى براى ايموبيله پيدا كند. چرا كه بلوتى 
بعــد از مصدوميت قادر نيســت دو بازى پياپى 
انجام دهد و «ادر» تنها زمانيكه در جريان بازى 

به تركيب تيم ملحق مى شود، به درد مى خورد.
سيســتم ديگر 3-4-3 خواهد بــود ولى اين 

تنها در صورتى محقق مى شــود كه بارتزالى 
دراختيار تيم باشــد. در خط  دفاعى مشكالت 
ونتورا كم نيســتند. بونوچى بعد از شكستگى 
بينى در بــازى رفت، با ماســك مخصوص به 
ميدان مى رود و دروسى در ميانه ميدان قرار 
مى گيرد و اينســينيه و كاندروا در كنار او مى 
ايســتند. در ميانه ميدان حتــى زوج پارولو و 
گالياردينى هم ممكن اســت كنــار هم بازى 
كنند ولى دســتياران ونتورا به شدت استفاده 
از جورجينيو را به او توصيه مى كنند. اين يك 
بازى سخت و پيچيده اســت كه برخوردهاى 
فيزيكى و تنــش هاى عصبــى همچون بازى 
رفت در آن كم نخواهند بود. الجوردى پوشان 
مى دانند كه نبايــد دردام تحريك هاى پياپى 
ســوئدى ها بيفتند. اتفاقى كــه در بازى رفت 

براى آنها گران تمام شد.
 *اميد به سن سيرو 

 آتزورى با دوگل به جام جهانى مى روند. اگرچه 
در سال 2017 اين تيم در پنج بازى فقط سه گل 
به ثمر رسانده و هرگز نتوانسته بيش از يك گل 
در يك مسابقه بزند... آمار وحشتناك تيم ونتورا 
در آســتانه بازى برگشــت پلى اف پروژه صعود 
را دشــوار مى كند. اما ايتاليا بــه 72هزار نفرى 
كه امشب سكوهاى سن ســيرو را پر مى كنند، 
دلخوش خواهد بود. در اين ورزشــگاه آتزورى 
هفت بازى از هفت ديدار مقدماتى جام جهانى را 
با پيروزى پشت سر گذاشته اند. با اين وجود يكى 
از طوالنى ترين شب هاى تاريخ در ميالن منتظر  

الجوردى هاست.



 جامعه/ مریم احمدی شیروان  
آبان ماه سال 93 بود که سکانداران دو 
وزارتخانه بهداشت و آموزش وپرورش 
برای ارتقای ســامت دانش آموزانی که براســاس 
آخرین آمــار 40 درصد آن ها درگیر چاقی یا اضافه 
وزن هســتند، تفاهمنامه همــکاری امضا کردند. 
تفاهمنامه ای که اصلی ترین رکــن آن عرضه مواد 
غذایی سالم اســت. بر همین اساس فروش پفک، 
اسنک، نوشــابه های گازدار و ماءالشــعیر، آدامس، 
شکات، پاستیل، سوســیس، کالباس، ساالد الویه، 
چیپس، انواع لواشــک و آلو و آلوچــه در بوفه های 

مدارس، ممنوع اعام شد.
پس از گذشت سه ســال اما شنیده ها حاکی از آن 
اســت که برخی از این مواد غذایــی همچنان در 

قفسه های بوفه مدارس جا خوش کرده اند.

عادت غذایی کودکان تغییر کرده است
رئیس انجمن تغذیه ایران با اشــاره به اینکه در چند 
ســال اخیر با تغییر عادات غذایی نسبت به گذشته، 
روبه رو هستیم، به خبرنگار ما می گوید: این رخداد در 
گذر زمان و تغییرات در زمینه شیوه زندگی و داشتن 
زندگی شهری و صنعتی و پیشرفت های مختلف روی 
داده است. متأسفانه با توجه به اینکه این تغییرات به 
صورت تدریجی بوده و تغییر عادات غذایی به صورت 
خاموش و نه به شکل آگاهانه رخ داده، هم اکنون که 
برخی عوارض ناشی از آن بروز کرده، به اهمیت عادات 
تغذیه ای خود پی می بریم. در چند سال اخیر، شیوع 
اضافه وزن در کودکان دو برابر شده است. پس می توان 
نتیجــه گرفت که به طور کلی عادات غذایی ایرانیان 

تغییر کرده و کودکان نیز از این امر مستثنا نیستند.
دکتــر جال الدین میرزای رزاز که تنها راه حل این 
مشــکل را در خانواده ها می داند، توضیح می دهد: 
اصاح شــیوه زندگی و تغذیه صحیــح در خانواده 
موجب ارتقای شــرایط تغذیــه ای و آگاهی کودک 
می شــود. در این زمینه خانواده ها باید آموزش های 
الزم را از طــرق گوناگون کســب کنند. در مرحله 
بعد هم سیستم آموزشی و مدارس نقش مهمی ایفا 
می کنند. با توجه به اینکه بخشی از عمر کودکان در 
مدارس و به امر فراگیری می گذرد، معلمان و مدیران 
با اصاح رویکرد در این زمینه می توانند، آموزش های 

خوبی را به کودکان بدهند.
رئیس انجمن تغذیه ایران تأکید می کند: کودکانی که 
صبحانه می خورند، کیفیت رژیم غذایی بهتری نسبت 
به سایر همســن و ساالنی که صبحانه نمی خورند، 
داشــته و از نظر موادغذایی مورد نیاز برای رشد در 
وضعیت بهتــری قرار دارند. یک صبحانه کامل باید 
یک ســوم از نیاز مواد مغذی روزانــه فرد را تأمین 

کند. مطالعات متعدد نشان داده، دانش آموزانی که 
قبل از مدرسه صبحانه می خورند، عاوه بر اینکه در 
امتحانات نمرات باالتری کســب می کنند از قدرت 
تمرکز بهتری نیــز برخوردارند.  مصرف مواد غذایی 
مانند نان، شــیر، کره، پنیر، انواع میوه، تخم مرغ و 
خرما می تواند برای صبحانه مناسب باشد. همچنین 
اســتفاده از شــیر و لبنیات باعث رشــد و تقویت 
استخوان ها شده و پروتئین، کلسیم و فسفر مورد نیاز 

کودکان جهت رشد را تأمین می کند.

 سواد تغذیه ای دانش آموزان را باال ببریم
اما با وجود دســتورعمل ها و آیین نامه در خصوص 
تغذیه سالم در مدارس به نظر می رسد، هنوز بوفه های 

مدارس تا رسیدن به وضع مطلوب، فاصله دارند. 
مدیرکل دفتر ســامت و امور تندرســتی معاونت 
تربیــت بدنی و ســامت وزارت آموزش وپرورش با 
اشــاره به ماده 3 آیین نامه اجرایی تأمین، حفظ و 
ارتقای سامت جسمی دانش آموزان به خبرنگار ما 
می گوید: باید مواد خوراکی که به دانش آموزان ارائه 
می شــود، موادی سالم باشــد. این مواد باید ارزش 
غذایی باالیی داشته باشند تا بتوانند، بخش زیادی 
از مواد مغذی مورد نیاز دانش آموزان را تأمین کنند. 
آن ها عاوه بر صبحانه که وعده اصلی است به میان 
وعده هایی هم نیاز دارند که یا از بوفه مدارس تهیه 
شــده یا خانواده ها به صورت لقمه هایی سالم همراه 

فرزندانشان به مدرسه می فرستند.
دکتر ضیاءالدینی، با اشــاره به کمپین های تغذیه 
سالم که سال گذشته در مدارس کشور برگزار شد، 

می افزاید: هدف از این کمپین ها، رواج فرهنگ تغذیه 
ســالم در بین دانش  آموزان کشــور است. در تاش 
هســتیم با برگزاری جلسات و نمایشگاه ها بتوانیم، 
ســواد تغذیه ای دانش آموزان را باال ببریم. بر همین 
اساس برای معلمان کل کشور نیز دوره های آموزش 
ضمن خدمت با محوریت سامت برگزار کرده ایم تا 

سواد بهداشتی را در مدارس ارتقا بخشیم.

 نبود بودجه مدرسه های مروج سالمت را 
زمینگیر کرد

ضیاءالدینــی مانع بــزرگ این فرهنگ ســازی را 
خانواده هــا می داند و می گویــد: وقتی می خواهیم، 
فرهنگ و الگوی تغذیه ســالم را بــه دانش  آموزان 
ارائه دهیم، نیاز داریم کــه والدین دانش آموزان نیز 
ایــن فرهنگ را در خانواده رعایت کنند تا دوگانگی 

ایجاد نشود. در مدارس توصیه می شود که فست فود، 
نوشابه، سوسیس و کالباس و... نباید خورده شود، اما 
در خانــواده، والدین خود از همین مواد غذایی برای 
تغذیه فرزندان استفاده می کنند یا لقمه غذای سالم 

برای آن ها تهیه نمی کنند.
مدیرکل دفتر ســامت آموزش وپــرورش در ادامه 
توضیح می دهد: اگر والدین دانش آموزان مشــاهده 
کردند در مدرســه ای مواد خوراکی ممنوعه عرضه 
می شــود، به بازرســی آموزش وپرورش اســتان یا 
شهرستان محل سکونتشان اطاع دهند تا پیگیری 
شده و با مدیر و مدرسه متخلف، برخورد قانونی شود.
ضیاءالدینی در ادامه با بیان اینکه از ســال گذشته، 
مدارس را به سمت مدرسه های مروج سامت سوق 
داده ایم، بیان می کند: از ســال گذشــته به منظور 
آموزش سامت، دانش آموزانی را به عنوان »سفیران 
سامت« انتخاب کرده و آموزش هایی به آن ها برای 
ترویج تغذیه ســالم در مدارس داده ایم. اکنون یک 
میلیون و 300 هزار سفیر سامت در کشور داریم که 
آموزش سامت را در مدارس خود پیگیری می کنند.

به همین منظور از چندین ســال گذشته، مدارس 
مروج سامت نیز در آموزش وپرورش شکل گرفت، 
اما از آنجا که بودجه کافی برای آن وجود نداشت، این 
مدارس گسترش پیدا نکرد. مدارس مروج سامت 
براســاس طرحی مشــترک بین وزارت بهداشت و 
آموزش وپرورش قرار بود، تمام ابعاد سامت را رعایت 
کننــد، اما به دلیل نبود بودجــه الزم در حد همان 
تعداد محدود 20هزار ماند و فعاً برای کیفی سازی 

همان تعداد خاص در تاش هستیم.

 امیدواریم بوفه ها را بهتر کنترل کنیم
براســاس اباغ وزیــر آموزش وپــرورش، نظارت بر 
بوفه  های مدارس با دفتر سامت و ساماندهی آن ها 
بر عهده سازمان دانش آموزی وزارت آموزش وپرورش 
است. اینکه بوفه ها سالم بوده و وضعیت خوبی داشته 
باشند، مواد غذایی جای خوبی ارائه شود، فردی که 
در بوفه مواد غذایی را ارائه می کند، کارت بهداشت 
داشــته باشد، روپوش تمیز و مرتب پوشیده باشد و 
کاً نظارت بر بهداشت بر عهده دفتر سامت و نظارت 
و مدیریت اجرایی آن به سازمان دانش  آموزی کشور 

سپرده شده است.
معاون هماهنگی و نظارت ســازمان دانش  آموزی 
کشــور در خصوص نحــوه نظارت بــر بوفه های 
مدارس به خبرنگار ما می گوید: در سال تحصیلی 
جدید و با توجه به تغییر وزیر آموزش وپرورش، در 
کارگروهی با حضور مدیرکل دفتر سامت و سازمان 
دانش آموزی، در حال تهیه شیوه نامه  حوزه محیطی 
تغذیه و نحوه نظارت و مدیریت بر آن هستیم که 
امیدواریم در آن تمام کاســتی ها دیده و برای آن 

راهکاری اندیشیده شود.
دکتر شهریار صالحانی، در خصوص نحوه نظارت بر 
قیمت اجناس موجود در بوفه ها نیز تشریح می کند: 
نظارت بر این قسمت از فعالیت بوفه ها را به استان ها 
واگذار کرده و از آن ها خواسته ایم، قیمت ها را کنترل 
کنند. آموزش وپرورش برخی اســتان ها مستقیماً 
مدارس را کنترل می کنند و در برخی اســتان ها از 
مبدأ و از شــرکت ها، قیمت ها را کنترل کرده و بعد 
اجناس وارد مدارس می شــوند. حتی برای اجناس 
تخفیف های خاصی نیز گرفته شده و در این مدارس 
دانش آمــوزان قیمتی کمتر از آنچه روی جلد آمده، 
پرداخت می کنند. البته این شیوه حتماً نقایصی هم 
دارد که در شــیوه نامه جدید سعی در اصاح آن ها 

داریم.
معــاون هماهنگی و نظارت ســازمان دانش  آموزی 
کشور تأکید می کند: تنها با داشتن مجوز از وزارت 
بهداشت و یا استاندارد نمی توان هر خوراکی را وارد 
مدرسه کرد. تنها محصوالتی می توانند در بوفه ها ارائه 
شوند که در آزمایشگاه وزارت بهداشت برای مدارس 

و مصرف دانش آموز تأیید شده باشد. 
صالحانی در پایان عنوان می کند: به دنبال رصد کردن 
کارخانه ها و تأیید محصوالتشان در آزمایشگاه وزارت 
بهداشت برای عرضه در بوفه ها هستیم. هرچند که 
تاکنون نتوانسته ایم در این زمینه کاری انجام دهیم، 
اما امیدواریم با تدوین شــیوه نامه جدید نظارت بر 
بوفه های مدارس و پای کار آمدن دو وزیر بهداشت 
و آموزش وپرورش بتوانیم، بوفه ها را بهتر و بیشــتر 

کنترل کنیم.

تفاهمنامه دو وزیر پس از 3 سال مشکل را حل نکرد 

حراج سالمت دانش آموزان در بوفه های مدارس
دوشنبه   22 آبان 1396
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

جامعه

آنچه می خوانید :
اهمیــت نوع مــواد غذایی کــه در بوفه 
تدویــن  می شــود،  عرضــه  مــدارس 
دستورعمل پایگاه تغذیه سالم مدارس 
را در 10 آبان ماه ســال 93 رقم زد که 
به امضــای دو وزیر آمــوزش و پرورش 
و بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
رسید و به مدارس سراسر کشور ابالغ 
شــد، اما پس از گذشت سه سال هنوز 
بوفه هــای مدارس تا رســیدن به وضع 

مطلوب فاصله دارند.

تا روزی دیگر که درخت وعده ها ثمر دهد!
روزنامــه نگاران می گویند از میــان رخدادهایی که هر روز به وقوع 
می پیوندد، رویدادی شــانس انعکاس و انتشار دارد که دارای ارزش 
خبری »دربرگیری« باشد؛ یعنی خبری که بر بسیاری از افراد جامعه 
تأثیرگذار باشد و البته چندان اهمیتی ندارد که این تأثیر، مثبت یا 
منفی و مستقیم یا غیرمستقیم باشــد. مثل خبر اعام زمان واریز 
یارانه ها در هر ماه که برای بســیاری از مخاطبان مهم است و همه 

آنان را دربر می گیرد.
بر اســاس همین قاعده، بســیاری از رویدادها توفیقی برای جای 
گرفتن بر صفحه نخست روزنامه ها یا انعکاس در رسانه های جمعی 
دیگر نمی یابند مگر آنکه رخدادی دیگر، رویدادهایی را که به ظاهر 

از ارزش خبری پایین تری برخوردارند در صدر اخبار قرار دهند. 
حادثه تروریســتی ۱۷ خرداد امســال به مجلس شورای اسامی 
و حکایــت »عماد«؛ کودک خبرســاز این حادثــه را که با انعکاس 
یک تصویر به تیتر اول رســانه ها تبدیل شــد، می توان مصداقی از 

رویدادهای اینچنینی دانست.
عماد و بیماری او برای مدتی ســوژه رســانه ها و دلمشغولی چند 
سازمان و وزارتخانه شد تا ضمن آن، افکار عمومی نیز دمی از ساعات 
دشواری را که بر والدین او و دیگر بیماران نادر می گذرد در حافظه 

کوتاه مدت تاریخی خویش مرور کند.
داستان عماد و قصه غصه های او و خانواده اش داشت یادمان می رفت 
که انتشــار ویدیویی از تجمع شــماری از خانواده های بیماران »ام.

پی.اس« و فریادهای یکی دو مادر در اعتراض به مشــکات دارویی 
فرزندانشان خیلی ها را به خود آورد. 

تجمعی که در میان آن ها پدر »عماد« نیز که پنج ماه پیش با وعده 
کمک مسئوالن قدری آرام گرفته بود، حضور داشت.

مادر کودک هشــت ساله ای که دو ماه است، فرزندش دارویی برای 
مصرف ندارد، می گفت: »فرزندم تا صبح نمی تواند، نفس بکشــد و 
لب و ناخن هایش کبود می شــود. این موضوع باعث می شود، قرنیه، 
قلب، کبد، طحال، استخوان و شنوایی اش مشکل پیدا کند. هر چند 
ماه یک بار داروها که قطع می شــود، دوباره کبد و طحال  او بزرگ 
می شود و مشکل تنفسی پیدا می کند و ریه هایشان عفونت می کند.« 
بیماران نادر یک بار دیگر با تجمع خانواده هایشان و به قول محمد 
هاشمی؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو با ناراحتی، عصبانیت، التهاب 
و اقدام های احساســی و خاصه هر چه بود، شــانس دیده شدن را 

پیدا کردند.
آن وقت بود کــه مدیرکل دارو برای آرام کــردن جمع، در حضور 
خانواده های معترض، با مدیرعامل شرکت وارد کننده داروهای آن ها 
تماس تلفنی می گیرد. صدای آقای مدیرعامل از طریق اسپیکر تلفن 
شنیده می شود که از مشکات مجموعه تحت مدیریتش، از بدهی ها، 
پرداخت نشدن مطالبات از سوی ســازمان های بیمه گر و وام های 
گرفته شــده برای ترخیص داروهای معطــل مانده، می گوید و گله 
می کند و دســت آخر به قول خودش هماهنگی الزم را برای توزیع 
دارو حتی بــا ۱8 درصد ضرر انجام می دهد تا به دنبال آن بیماران 
تهرانی، همان روز و بیماران شهرستانی امروز، دوشنبه داروهای مورد 

نیازشان را دریافت کنند.
بعد هم قرار می گذارند، بیماران نماینده ای از بین خود انتخاب کنند 
تا در مراجعات بعدی، خواســته ها و مطالبات از طریق این نماینده 
به ســمع و نظر مسئوالن برسد؛ مسئوالنی که انگار از خواسته های 
صدها بیمار نادر، از هزینه هــای آزمایش بیماران برای انجام پیوند 
گرفته تا ســودجویی برخی شرکت های واردات دارو پس از افزایش 

قیمت ارز و به خطر افتادن جان مبتایان چیزی نمی دانند.
بگذریم.... این داســتان یکی دو روز دیگر و شــاید همین امروز که 
بخشی از داروها به دست خانواده های بیماران می رسد، تمام می شود 
تا شــاید روزی شــبیه به این روزها، خبری شبیه به آنچه رخ داد، 
سوژه رسانه ها شود و باز درخت وعده های مسئوالن بر شاخ رخدادی 

دیگر ثمر دهد. 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای مطرح کرد
تشریح جزئیات طرح »سرباز تکنسین«

ایلنا: رئیس دانشــکده فنی 
حرفــه ای از اجرای احتمالی 
طرح سرباز تکنسین خبر داد.
ناصر شــمس گفت: از نظام 
از  وظیفه خواسته ایم بخشی 
دانش آموختــگان به عنوان 
سرباز تکنسین در کارگاه های 
دانشگاه مشغول به کار شوند.

شــمس افزود: در حال گفت وگو با سازمان نظام وظیفه و ستاد کل 
نیروهای مسلح هستیم که البته هنوز تصمیمی گرفته نشده است و 

ستاد کل نیروی مسلح باید تصمیم بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: محور اول طرح، این است که بخشی از دانش 
آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان سرباز تکنسین برای 
تحقق پروژه های ستاد کل با عنوان »سرباز تحقیقاتی« در کارگاه ها 

و آزمایشگاه ها کار کنند.
وی گفت: محور دوم این اســت؛ عزیزانی که به خدمت ســربازی 
می روند،در همان پادگان ها توسط مدرسین و اعضای هیئت علمی 
مشغول به فعالیت و اجرای کارهای عملیاتی شوند و در پایان دوره 
سربازی شان، در صورت موافقت وزارت علوم و ستاد کل، یک مدرک 

فوق دیپلم هم اهدا کنیم. 
محور سوم نیز حضور بخشی از سربازان، در کارگاه های دانشگاه فنی 
و حرفه ای برای اردوهای مشترک بین دانشگاه و ستاد کل نیروهای 

مسلح است.

یادداشت

خبر

جامعه/ فروغ طاهری:  طبق آخرین آمار اعام شــده 
توســط قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر ۱5 
تا 30 درصد کارگران معتاد هســتند. اعدادی شگفت انگیز 
و ناراحــت کننده که بیان می کند حــال و روز کارگران و 
گردانندگان چرخ های تولید کشــورمان از مرز هشدار هم 

گذشته است.
دکتر سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد 
کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ایــن خصوص به خبرنگار ما می گوید: متأســفانه 
اعتیاد در محیط های کارگری بشــدت افزایش و شیوع پیدا 
کرده اســت. بررسی ها علل و نشــانه های زیادی را در بروز 
آن دخیل می دانند. مواردی مانند ســختی کار و نوع شغل، 
محیط های کاری شیفتی، شرایط کاری در محیط های خاص 
مانند جنوب کشــور، دور بودن از خانــواده در محیط های 
کاری، بخصوص در مورد کارگران فصلی و مهاجر از این علل 
هستند. عاوه بر آن وضعیت نامناسب اقتصادی کارگران در 
محیط های کاری که دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد 

هم مزید بر علت است.

 باید مسئولیت اجتماعی کارفرماها پررنگ شود
صفاتیان با تأکید بر اینکه ارقــام ابتا به اعتیاد در محیط های 
کارگری بین 22 تا 30 درصد اســت، توضیــح می دهد: برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر باید در سه حوزه کارگران، کارفرما و 
خانواده های آن ها ورود پیدا کنیم. البته سال گذشته وزارت رفاه با 
چاپ کتابچه ها و توزیع در کارخانه ها اقدامی در این زمینه انجام 

داد، اما هنوز جای کار برای آن وجود دارد.
این کتاب ها برای هر ســه گروه مطالــب آموزنده ای دارد. برای 
کارگران در حوزه پیشگیری و درمان و برای خانواده ها در مورد 
عوارض و مهارت های زندگی و فرزندپروری نکات ارزشــمندی 
آورده شده است. برای کارفرما نیز به آسیب هایی که یک کارگر 
معتاد می تواند به کارخانه یا محیط کارگری برساند، اشاره شده 
است. اهمیت این مسئله زمانی درک می شود که بدانیم متأسفانه 
طبق شنیده ها برخی کارفرماها تمایل دارند کارگران مواد مخدر 

مصرف کنند؛ چرا که راندمان کاری آن ها باال می رود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، تأکید می کند: وظیفه دولت است که به لحاظ اقتصادی، 
آگاهی و آمــوزش دادن در این حوزه ورود پیدا کند. کارگران و 

خانواده های آن ها نیز باید از کارفرماها درخواست داشته باشند 
که در این زمینه به آن ها یاری برســاند. در بخش دولتی با یک 
بخش نامه می توان اقدامی انجــام داد، اما در مورد کارفرماهای 
بخش خصوصی باید تاش کرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
را پررنگ تر کرد. باید به ســمتی رفت که کارفرماهایی با تعداد 
زیاد کارگر، مفهوم مسئولیت اجتماعی را به خوبی درک کرده و 
سود حاصل از کار آن ها را در حوزه های مختلف اجتماعی کشور 
هزینه کنند. آن ها از آنجایی که در ایجاد آسیب های اجتماعی 

نقش دارند، باید در حوزه اعتیاد یا آسیب های دیگر مانند طاق، 
خشونت و... نیز اثرگذار باشند.

 کارگران در کشور رها شده اند
هادی ابوی، دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارگران نیز با 
اشاره به اینکه جامعه کارگری از جامعه و مردم جدا نیست، 
به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه فشارهای روانی زندگی بر 
کارگران زیاد اســت و دولت باید به کمک آن ها بشتابد. هر 
چند که بسیاری از حرف ها شعار و وعده است، اما کارگران به 
همین وعده ها دلخوش هستند. آن ها از دولت ها امنیت شغلی 
مناســبی می خواهند. به این معنا کــه بدانند اگر خوب کار 
کردند، سر آن کار باقی می مانند. حتی باید مجلس شورای 
اســامی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده و با وضع قوانین 
پیشگیرانه از محل عوارضی که دریافت می کند به کارگران 

کارخانجات و واحدهای صنفی رسیدگی کند. . 
وی می افزاید: نیاز اســت که ماده ۷ قانون کار اجرایی شود. 
یعنی مشاغل غیردائم و دائم مشخص شود و کارگران بدانند 
کدام کار موقت اســت تا با تاش خود،کاری دائم داشــته 
باشند. متأسفانه در کشور ما با وجود سرمایه گذاری زیاد در 
بخش های مختلف صنعت، در نیروی انسانی سرمایه گذاری 
نشده و کارگران رها شده اند و تربیت الزم در حوزه اجتماعی 

انجام نمی شود.

یک مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

برخی کارفرمایان می خواهند کارگران مواد مخدر مصرف کنند

 رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا خبر داد رئیس این سازمان عنوان کرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد وزیر بهداشت:

خیالتان راحت باشد؛آموزش پزشکی 
به وزارت علوم بر نمی گردد

گسترش آمار خطاهای پزشکی با 
اجرای طرح تحول سالمت

موضع سازمان غذا و دارو درباره 
تأسیس داروخانه های گیاهی

جزئیات ضبط 3۵۰۰ جلد 
گواهینامه

ایرنا: ســید حســن هاشــمی دیروز در همایش معاونان 
آموزشی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
گفت: افراد ناآگاهی از بازگشت آموزش پزشکی به وزارت 
علوم سخن می گویند، خیالتان راحت باشد، چنین اتفاقی 
نخواهد افتاد، اسناد باالدستی ادغام آموزش پزشکی را در 
نظام سامت تأیید و تصویب کرده است و چنین بازگشتی 
به عقب نه امکانپذیر اســت و نه هزینه آن وجود دارد و نه 

به نفع کشور است.
وزیر بهداشــت افــزود: ادغام آموزش پزشــکی در وزارت 
بهداشــت که از 25 ســال پیش انجام شده است، یکی از 
افتخارات نظام جمهوری اســامی است که دستاوردهای 
بزرگی داشــته است و سبب شده متناســب با نیاز نظام 

سامت، نیرو تربیت کنیم.
وی گفت:البته کمبودها و اشــکاالتی وجود دارد که باید 
اصاح کنیم، متأســفانه در گذشته به علت نگاه انقباضی 
که در برخی هیئت های بورد وجود داشــته است، افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با نیاز کشور انجام نشده 
اســت و به همین علت در برخی رشــته ها کمبود نیروی 
انســانی زیادی داریم و عرضه نیروی متخصص در حوزه 

علوم پزشکی با نیاز جامعه سنخیت ندارد.

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه خطاهای پزشکی جزو جدانشدنی فعالیت های 
پزشکی است، گفت: هر جا که فعالیت های پزشکی انجام 
شــود، احتمال بروز خطا نیز وجود دارد که ممکن است 
بخشــی مربوط به تشخیص پزشــکان و بخشی هم در 

حوزه های مرتبط از جمله پرستاری رخ دهد.
همایون هاشــمی، ارتقای خدمات درمانی در پی اجرای 
طرح تحول سامت را از دالیل برجسته شدن خطاهای 
پزشــکی دانســت و افزود: افزایش تعداد مراجعات پس 
از اجرای طرح تحول ســامت یکی از دالیلی است که 
موجب نمود بیشتر خطاهای پزشکی شده، به طوری که 
به نظر می رســد، میزان این خطاها افزایش یافته است، 
از ســوی دیگر ممکن است با ارتقای فناوری یا متناسب 
با شــرایط، رویکرد بخش های درمانــی نیز تغییر کند، 
 کما اینکه در این شــرایط، رویکرد وزارت بهداشــت در
 حوزه زنان و زایمان تــاش برای انجام زایمان طبیعی 
است که احتمال دارد مشکاتی را به همراه داشته باشد، 
هر چند عفونت های پس از عمل جراحی هم از معضات 
انجام عمل سزارین بوده که می تواند مشکاتی را ایجاد 

کند.

ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو درباره موضع این سازمان 
در دوره جدید در زمینه تأســیس داروخانه های گیاهی، 
گفت: پیشنهادی مبنی بر تأسیس داروخانه های اختصاصی 
برای عرضه فراورده های گیاهی مطرح شده است، اما از آنجا 
که این پیشنهاد مورد استقبال داروسازان و داروخانه داران 

قرار نگرفت، این طرح تاکنون اجرا نشده است.
دکتر غامرضا اصغــری درباره راه انــدازی داروخانه های 
مستقل گیاهی، گفت: داروخانه هایی که در حال حاضر در 
کشور فعالند، می توانند همه فراورده های گیاهی را عرضه 
کنند و هیچ منعی برای عرضه فراورده های گیاهی و دارویی 
ندارند. وی افزود: واحدهای عطاری نیز در کشــور در این 
حوزه فعالیت می کنند و تنها مجازند فراورده های گیاهی 
غیردارویی را به مردم با اشکال سنتی مختلف عرضه کنند. 
بنابراین هیچ مشکلی در زمینه عرضه فراورده های گیاهی 
نداریم و این طور نیســت که در این حوزه کاری بر روی 

زمین مانده باشد و انجام نشود.
وی گفت: باید توجه کرد که عطاری های غیرمجاز و بدون 
پروانه توســط صنف عطاران مورد برخــورد قانونی قرار 
می گیرند. بر این اساس صنف این واحدها را بازرسی کرده 

و متخلفان را به تعزیرات معرفی می کند. 

مهر: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا، گفت: در ٦ 
ماه امسال، بیش از 3500 جلد گواهینامه، در سراسر کشور 

به دلیل داشتن نمره منفی باال ضبط شده است.
ســرهنگ احمد کرمی اسد، افزود: از این تعداد گواهینامه 
حدود ۱۷00 جلد، در معابر درون شــهری توسط پلیس 
راهور ضبط شــده و ۱800 جلد در معابر برون شــهری 

توقیف و ضبط شده است.
وی گفت: به عبارتی گواهینامه ضبط شده در معابر برون 

شهری بیشتر از معابر درون شهری بوده است.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهــور ناجا توضیح داد: اگر 
بخواهیم اســتان ها را اولویت بندی کنیم؛ در معابر درون 
شهری بیشترین گواهینامه در شهر تهران ضبط شده که 

مشمول نمره منفی بوده است.
سرهنگ کرمی اسد، افزود: استان دوم کرمان، استان سوم 
اصفهان و اســتان چهارم از نظر فراوانی گواهینامه ضبط 

شده، مازندران بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در معابر برون شــهری، بیشترین 
فراوانی گواهینامه ضبط شــده به استان خوزستان،رتبه 
دوم به اســتان اصفهان، رتبه سوم به استان چهارمحال و 

بختیاری، و رتبه چهارم به استان مرکزی تعلق دارد.

*جواد صبوحی

3000737274
سامـانـه پیـامکـی صـفـحه اجـتماعی

 انتقادها، پیشنهادها و ایده های خود را از طریق  این پیامک 
به گروه اجتماعی ارسال فرمایید.
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