
111014

14

 مدير خانه پويانمايى در گفت و گو با قدس:
پويانمايى بايد در متن راهبردى نظام 

قرار گيرد

قدس از وضعيت كتابخانه ها گزارش مى دهد
كتابدار بدون كتاب مثل سرباز بدون سالح است 

غايبان بزرگ ؛ايتاليا، هلند، شيلى و بقيه
جام جهانى بدون مانكن ها

شايد دادستانى جلوى 
پرنده ُكشان را بگيرد

عباسعلى سپاهى يونسى: پرنــدگان مهاجر 
بى نوا خودشان را از ســرماى كشنده سيبرى به 
ايران مى رسانند تا چند روزى را ميهمان گرماى 
سرزمينمان باشند، اما تعداد زيادى از آن ها هرگز 
دوباره سيبرى را نمى بينند و اين اتفاق غم انگيزى 
است. به شمال ايران كه وارد مى شوند، پراكنده 
مى شوند تا خود را به تاالبى برسانند، اما در حال 
حاضر وضع تاالب هاى ما هم خراب اســت، ولى 
چاره اى ندارنــد و بايد زمان مهاجــرت را با هر 

شرايطى كه شده سپرى كنند.
در اين ميان شــكارچيان فرصت طلبى هستند 
كه تا مى توانند از شرايط به وجود آمده استفاده 
مى كننــد؛ آن ها بخــت اين را دارند كه شــاهد 
مهاجرت 2 يا 3 ميليون پرنده به سرزمينشــان 
باشند؛ پس دست به كار مى شوند، اما براى اينكه 
بتواننــد از حداقل زمان حداكثر بهــره را ببرند، 
ديگر تنها به اســتفاده از اســلحه هاى شكارى 
بسنده نمى كنند و با اســتفاده از تورهاى هوايى 
در زمين هاى كشــاورزى خود به شكار چند صد 
تايى پرنده ها بر مى خيزند تا با فروش گوشت اين 
پرندگان بيچاره، پول قابل توجهى به جيب بزنند 
و به اين ترتيب جايى مثل فريدونكنار، كشتارگاه 

پرندگان مهاجر نام گرفته است.
آنهايى كه دل در گرو طبيعت و حيات وحش دارند، 
بارها و بارها از اين وضع ناليده اند و اقدام جدى را 
از مســئوالن نديده اند، اما خوشبختانه اكنون به 
كمك شبكه هاى مجازى و كانال هاى تلگرامى اين 
صدا بلندتر شده است و نشنيدن آن ديگر شدنى 
نيست. در چند روز گذشته عكســى از دام هاى 
هوايى صيادان در شبكه ها دست به دست شد كه 
تا حدودى عمق فاجعه را به نمايش گذاشته است. 
با مخابره چنين تصاويرى ســرانجام محمدجواد 
حشــمتى، معاون قضايى دادستان كل كشور در 
گفت و گو با خبرگزارى تســنيم خبر از باز شدن 
پرونده جلوگيرى از نسل كشــى پرندگان مهاجر 
بويژه در شــمال كشــور داد كه خبر خوبى براى 

دوستداران محيط زيست و حيات وحش است.
براى اينكه كشورى در حوزه حيات وحش بدنام 
شــود، مخابره همين عكس دام گاه هاى هوايى 
كافى اســت و قبل از اينكــه پرنده هاى بى نواى 
بيشترى كشته شــوند، بايد جلو اين نسل كشى 
گرفته شــود. انجام اين امر هم از توان ســازمان 
محيط زيســت خارج شده اســت. بايد نهادها و 
سازمان هاى مختلف دســت به دست هم بدهند 
و اين بدنامى را از نام شــمال كشور و بخصوص 
فريدونكنار بردارند. اگر فردى مشكل مالى دارد 
نبايد بهانه اى بشود براى كشتن پرندگانى كه به ما 
پناه آورده اند. فراموش نكنيم كه در مناطق ديگرى 
از كشور هم پرنده وجود دارد و مردِم نيازمند هم 
زندگى مى كنند و اگر نياز مالى بهانه كشــتارها 

بشود ديگر سنگ روى سنگ بند نخواهد آمد.

زيست بوم
كلينيك سالمتزيست كره

ترجمه/ مريم سادات كاظمى: نتايج مطالعــه منتشر شده در ژورنال پزشكى 
نيوانگلند نشان مى دهد انجام عمل جراحى تا شش ساعت و حتى 24 ساعت پس 

از سكته مغزى مى تواند خطر عوارض ناشى از آن را كاهش دهد. 
اين مطالعه روى 206 فرد مبتال به ســكته مغزى صورت گرفت كه بين 6 تا 24 
ساعت اوليه سكته به بيمارستان منتقل شدند. برخى از آن ها تحت درمان معمول 

قرار گرفتند و براى برخى ديگر عمل جراحى برداشتن لخته خون تجويز شد. 
48/6 درصد گروه دوم روز بعد از جراحى با كاهش ناتوانى مرتبط با سكته روبرو 
بودند. اين افراد همچنين پس از سه ماه درمان، استقالل و توانايى خود را بازيافتند. 
اين ميزان بهبودى براى بيماران تحت درمان هاى معمول، تنها 13/1 درصد است. 

هر ثانيه قطع خونرسانى به مغز سبب نابودى هزاران سلول عصبى مى شود كه به همين دليل انتقال فورى بيمار به مراكز درمانى 
همواره بايد به شكل اورژانسى انجام شود. 

بهبود عوارض «سكته مغزى» به كمك جراحى فورى
 

مهر: 15هزار دانشمند جهان در نامه اى كه در تازه ترين شماره نشريه علمى بين 
المللى بيوساينس منتشر شده درباره تخريب زمين هشدار دادند. اين دانشمندان 
تصريح كرده اند آسيب ديدن محيط زيست كه ناشى از رويدادهايى مانند تغييرات 
آب و هوايى، تخريب جنگل ها، كاهش دسترسى به آب پاكيزه، نابودى گونه هاى 
مختلف حيوانى و افزايش جمعيت انسان هاست مى تواند حيات بشريت را به خطر 
بيندازد. در متن منتشر شده در اين نشريه با عنوان «دانشمندان جهان به بشريت 
هشــدار مى دهند: اخطار دوم» اظهار اميدوارى شده كه انســان ها بتوانند روند 
تخريب محيط زيســت را متوقف كنند، اما براى اين كار به فشار افكار عمومى بر 

سياستمداران نياز است. برخى از اقدامات پيشنهاد شده توسط اين دانشمندان عبارتند از تالش جدى تر براى حفاظت از منابع زمينى 
و دريايى، تقويت قوانين ضدشكار و محدودكردن تجارت حيات وحش، اجراى برنامه هاى آموزشى مناسب براى زنان و خانواده ها، 

تغيير رژيم غذايى انسان ها و استفاده بيشتر از انرژى هاى تجديدپذير و سبز. 

هشدار 15هزار دانشمند جهان درباره تخريب زمين

 زندگى/ سيد مصطفى حسينى راد      
اينترنت غيرحجمى! مفهــوم زيبايى كه 
شنيدنش موجب ذوق كردن شما مى شود. 
ديگــر با خيال راحت و بدون نگرانى از مصرف شــدن 
ترافيك اينترنت و هزينه گزاف آن، فيلم و ويدئو دانلود 
مى كنيد! اما اين ظاهر ماجراســت. آيا چنين اتفاقى در 
عمل هــم مى تواند رخ دهد؟ وعده وزير ارتباطات براى 
توقف فروش اينترنت حجمى و فروش اينترنت با هزينه 
ماهيانه و به صورت نامحدود تا چه حد عملى اســت و 
مورد استقبال كاربران قرار مى گيرد؟ اين پرسشى است 
كه اين روزها زياد شــنيده مى شود؛ بخصوص با انتشار 
نرخ هاى جديد «اينترنت غيرحجمى» كه ديروز از سوى 
وزير ارتباطات و در صفحه اينســتاگرام وى اعالم شد و 

قرار است از دهم آذرماه اجرايى شود.
* ابهام اول؛ مصرف منصفانه چقدر است؟

بر اســاس اعالم آذرى جهرمى، نرخ هــاى اينترنت ثابت 
به شــرح جدولى اســت كه مالحظه مى كنيد.  همانطور 
كه پيش بينى مى شــد اعالم تعرفه هاى مورد نظر وزارت 
ارتباطات نيز چندان از ابهام هاى موجود كاربران نكاسته 
اســت. وزير ارتباطات درباره نرخ هاى جديد گفته است: 
«تعرفه ســرويس هاى غيرحجمى مبتنى بر يك مصرف 
منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده است. سقف 
مصرف منصفانه در بين 18 شركت فعال در ارائه سرويس 
به رقابت گذاشته خواهد شد و شركت ها موظفند جزئيات 
مصرف منصفانه خود را به اطالع مشتركان برسانند. طبيعتاً 
فضاى رقابتى به نفع مصرف كننده نهايى فراهم اســت». 
اولين ابهام موجود در همين نقطه ديده مى شود. نرخ حق 
اشتراك ماهيانه اينترنت ثابت به تفكيك پهناى باند، اعالم 
شده اما سقف نهايى ترافيك يعنى مقدار ترافيكى كه كاربر 
مى تواند دانلود و آپلود كند روشن نشــده و تعيين آن بر 
عهده شركت هاى ارائه دهنده سرويس گذاشته شده است. 
اكنون معلوم نيست كه شركت هاى فروشنده ترافيك بر 
اساس چه ساز و كارى قرار است سقف ترافيك را مشخص 
كنند و در نهايت بهاى ترافيك براى مشتركان به ازاى هر 
گيگابايت چقدر تمام مى شود؟ يعنى باز هم مى توان گفت 
كه «اينترنت غيرحجمى» كه ديگر حاال به آن «نامحدود» 

هم نمى گويند در ايران براحتى محقق نمى شود. 
* ابهام دوم؛ آيا اينترنت ارزان شده است؟

آذرى جهرمى تأكيد كرده است كه «اين سرويس حجمى 
نيست و در صورت عدول يك مشترك از مصرف عادالنه، 
شركت ها موظف به ارائه سرويس در حداقل سرعت پايه 
(128 كيلو بيت در ثانيه) تا پايان دوره ماهانه خواهند بود». 
اين خود ابهام بعدى است! سرعت 128كيلو بيت تقريباً در 

دنياى امروز به معنى قطع بودن اينترنت است بخصوص اگر 
شركت ارائه دهنده هم بخواهد براى تمديد شدن سريعتر 
قرارداد، مقدارى شير اينترنت را سفت تر كند. استدالل او 
اين است كه اكنون «ترافيك عادالنه» مشترك مورد نظر 
به پايان رسيده و ما تعهدى در برابر او نداريم پس مى توانيم 

وادارش كنيم كه هر چه زودتر قراردادش را با پرداخت مبلغ 
تازه، تمديد كند. بنابراين تا اينجاى كار چندان هم به نفع 

مشتركان نشده است!
* ابهام سوم؛ آيا حق با مشترى است؟

نكته مهم سوم اين اســت كه بر خالف وعده هاى پيشين 

مبنى بر تالش وزارت ارتباطات براى ارزان كردن اينترنت، 
هزينه هــاى دريافتى با توجه به پهنــاى باندهاى در نظر 
گرفته شده، به هيچ وجه ارزان نيست و همچنان ما را در 
بين كشورهاى داراى گرانترين اينترنت ثابت قرار مى دهد. 
تنها اتفاقى كه رخ داده اين است كه ترافيك مصرفى داخلى 
قرار است نيمه بها محاسبه شود. وزير ارتباطات در اين باره 
گفته است: «در مصرف منصفانه، (حجم) ترافيك داخلى 

بايد حداقل دو برابر ترافيك بين الملل لحاظ شود».
تعرفه 25هزار تومانى ماهيانه براى اينترنت ثابت 2مگابيت 
رقم بسيار گرانى است مگر اين كه همان چيزى كه از آن به 
«مصرف منصفانه» ياد شده واقعاً منصفانه و به نفع مشترى 
در نظر گرفته شــود. در غير اين صورت بــراى كاربرانى 
كه – بر اساس تعرفه هاى پيشين - از اينترنت اسمى 125 
و 256 كيلوبيت با سرعت واقعى 2مگابيت و باالتر استفاده 
مى كردند و ماهيانه حــدود 8 تا 12 هزار تومان و نهايتش 
20هزار تومان با خريد ترافيك مازاد، پرداخت مى كردند، 

همان تعرفه هاى قديم خيلى بهتر و قابل مديريت تر بود.
در شــيوه قديم، ســرويس دهنده ها براى فروش حجم 
بيشــتر، حتى لينك هاى 128 را با ســرعت 10برابرى 
عرضه مى كردند چرا كه براى آن ها فروش حجمى ترافيك 
مهم بود، اما در شــيوه فعلى نياز بــه نظارت هاى دقيق تر 
رگوالتورى به عنوان نماينده وزارت ارتباطات بسيار بيشتر 
از گذشته احساس مى شود تا حقوق مصرف كننده ضايع 
نشود. همان حقوقى كه در ســاليان گذشته همواره با به 
اشتراك گذارى پهناى باند بيش از ظرفيت استاندارد بين 

چندين كاربر، نقض شده است.
* ابهام چهارم؛ آيا ترافيك، داخلى مى شود؟

هنوز هم اگر از هر كسى اين سؤال را بپرسيد كه «اينترنت 
غيرحجمى چطور قرار است محاسبه شود» پاسخ روشنى 
براى آن ندارد؛ حتى معاون وزير ارتباطات و مســئوالن 
رگوالتورى و سازمان ارتباطات سيار. فرمول ارائه شده از 
سوى وزير جوان و پرتالش ارتباطات براى معادله پيچيده 
فروش اينترنت در كشــور هنوز ابهام دارد و معلوم نيست 

بتواند رضايت كاربران را جلب كند.
با توجه به آنچه رئيس ســازمان تنظيم مقررات راديويى 
گفته و وزير هم بر آن تأكيد كرده اســت، «مصوبه جديد 

فروش اينترنت ثابت به صورت غيرحجمى با هدف ترغيب 
مردم به اســتفاده از ســايت ها و محتواى داخلى فضاى 

مجازى به تصويب رسيده است». 
اكنون به نكته بسيار مهم و راهبردى چهارم مى رسيم؛ آنچه 
به نظر مى رسد اين اســت كه دولت مى خواهد با اين طرح 
گردش ترافيك را به داخل مرزهاى كشور بياورد و راه حل 
آن را هم اينترنت ارزان و حتى رايگان داخلى مى داند. اصل 
قضيه درست است و اتفاقاً كار خوبى هم هست، اما مسئله 
اين است كه چند درصد از ترافيك مصرفى كاربران مربوط 
به ِسرورهاى داخل كشور اســت؟ تجربه شكست خورده 
معرفى 500 ســايت پربازديد داخلى براى نيمه بها شدن 
هزينه اينترنت و اعتراض كاربران به غيرمنطقى بودن اين 
كار، بالفاصله موجب عقب نشينى وزير ارتباطات شد. اكنون 
قرار است چه اتفاقى رخ دهد وقتى كه به گفته مسئوالن، 60 
درصد پهناى باند اينترنت كشور فقط در اختيار «تلگرام» 

است كه ِسرورهاى آن در خارج از كشور است؟
بله؛ گردش ترافيك در داخل كشــور درست مانند تماس 
داخلى با تلفن در يك اداره اســت و هزينه بســيار اندك 
و در حد چشم پوشــى دارد، اما وقتى بيشــتِر پهناى باند 
مصرفى كاربران ما به ِســرورهاى خارج از كشــور وصل 
مى شود، حتى رايگان كردن ترافيك داخلى، براى كاربران 
چندان جذاب نيســت و در واقع بايد گفت كار آن ها را راه 
نمى اندازد. بنابراين طرح غيرحجمى كردن اينترنت ثابت 
(و نه اينترنت موبايل كه مسئوالن مدعى اند ايران يكى از 
ارزان ترن كشورهاى دنيا در اين حوزه است) در چشم انداز 

اوليه خود، چندان موفق به نظر نمى رسد.
شايد در آينده با بهبود زيرساخت ها و متقاعد شدن مردم به 
استفاده از سايت ها، اپليكيشن ها و بخصوص پيام رسان هاى 
داخلى و از ســوى ديگر تدارك ديــدن پايگاه هاى بزرگ 
ذخيره اطالعات در داخل كشــور، بتوان به موفقيت اين 
طرح انديشــيد. طرحى كه البته گريزى هم از اجراى آن 
نيست. اما بايد دانســت تا زمانى كه ما از ايميل خارجى، 
جستجوگر خارجى، پيام رسان خارجى و سايت هايى كه 
ِســرور آن ها در خارج از كشور است اســتفاده مى كنيم، 
بيشــتر پهناى باند مصرفى ما خارجى خواهــد بود و نه 
داخلى و در اين شرايط اينترنت ما همچنان گران خواهد 
بود زيرا ما صاحب ديتاسنترهاى بزرگ دنيا نيستيم بلكه 
سرويس گيرنده آن ها هستيم. پيش بينى كوتاه مدت اين 
است كه تعرفه هاى جديد اينترنت ثابت، كاربران را به سمت 
استفاده از اينترنت همراه سوق دهد زيرا مقرون به صرفه تر 
و قابل مديرت تر به نظر مى رســد و تازه ثابت هم نيست و 
سيار است. اين شــايد خودش باعث رقابت براى كاهش 

قيمت هاى اينترنت ثابت شود.

سرانجام وزير ارتباطات نرخ هاى جديد را اعالم كرد

ابهام هاى اجرايى شدن «اينترنت غيرحجمى»
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کوتاه و خواندنی

باشگاه دانشجویان اهل قلم تشکیل شود 
ایسنا: افشــین داورپناه با بیان اینکه نیازمند 
تأسیس »باشگاه دانشجویان اهل قلم« هستیم، 
بر آموزش ُدرست نویســی به دانشجویان تأکید 
کرد. معاون پژوهشی- فرهنگی خانه کتاب گفت: 
پیشــنهاد من این اســت که در کنار جشنواره 
کتاب سال دانشجویی، باشگاهی از نویسندگان 

یا مترجمان دانشجو شکل بگیرد. این کار باعث تبادل تجربیات و ایجاد 
دوســتی ها و در نتیجه، پویایی و امیدبخشی در بین نویسندگان جوان 
دانشجو خواهد شد. چنین جشنواره هایی می توانند مشوقی برای معرفی و 

حمایت از دانشجویان نوقلم باشد.

ضرورت ترویج روش های نوین کتابخوانی 
ایبنا: مهدی مطهرنیا، اســتاد دانشگاه، با انتقاد 
از برخی رویکرد ها درباره قابلیت های شبکه های 
مجازی در حوزه نشر، افزود: تعریف قابل توجهی 
از شبکه های اجتماعی عرضه نکرده ایم و استفاده 
از این شــبکه ها را در مقابل کتاب و کتابخوانی 
قرار داده ایم. این در حالی  اســت که شبکه های 

اجتماعی مانند هر رسانه  دیگری می توانند رسانه های مطلوبی برای معرفی 
کتاب های مختلف باشند. 

اگر رسانه های ما بتوانند با اتخاذ روش های جدید )و نه کالسیک که فقط 
عده اندکی را در برمی گیرد( به تبلیغ درباره کتاب و کتابخوانی بپردازند، 

تأثیرگذار خواهند بود.

شاعران آیینی 
در عزای پیامبر به سوگ می نشینند 

ایلنا: شــب شــعر آیینی »بر آســتان اشک« 
همزمان با فرارسیدن رحلت حضرت رسول)ص(، 
شهادت امام حســن)ع( و امام رضا)ع( با حضور 
برجسته ترین شاعران آیینی ۲۵ آبان ماه، ساعت 
۱۸ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. در این 
مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی همراه 

است، علیرضا قزوه، سعید بیابانکی، نادر بختیاری، علی محمد مؤدب، سید 
حمیدرضا برقعی، ناصر فیض، فاطمه بیرامی، ســارا جلوداریان و محسن 
عرب خالقی به مرثیه خوانی می پردازند. »بر آستان اشک« هر ساله با حضور 

برجسته ترین شاعران آیینی در ایام محرم و صفر برگزار می شود.

10

فرهنگ

قدس از وضعیت کتابخانه ها گزارش می دهد

کتابدار بدون کتاب مثل سرباز بدون سالح است  
 فرهنــگ/ خدیجه زمانیــان  فقط یک 
عاشــق کتاب می تواند هر روز چند ســاعت از 
روزش را صرفــاً به کتــاب اختصاص دهد،  بین 
قفســه های کتاب قدم بزند، کتاب هــا را از یک 
قفسه روی پیشخوان بگذارد، آن ها را مرتب کند 
و خالصه اینکه کار اداری اش محدود، محصور و 
در چارچوب کتاب باشــد. این نوع کار شاید به 
گمان بعضی خســته کننده یا »روتین« باشد اما 
مطمئناً کسی که چنین حسی نسبت به شغل 
»کتابداری«، کتابفروشــی و یا هر کار مرتبط با 
کتاب دارد، اصالً عاشق کتاب نیست و اصالً هم 
حس یک آدم عاشق و عالقه مند به کتاب را درک 

نمی کند! 
کســی که دلبسته کتاب اســت و بوی کاغذ و 
صدای خش خش آن را دوســت دارد و همیشه 
ذهنش درگیر کلمه، خط، اســم و عنوان کتاب 
است، به راحتی چند ساعت از روزش را با کتاب 
قســمت می کند و با لذت بین قفسه های کتاب 

قدم می زند و کتاب ها را باال و پایین می کند. 
در هفتة کتاب به ســر می بریم. حداقل در این 
هفته باید بیشتر از هر زمان از کتاب و رنجی که 
در این روزها بر این یار مهربان می رود، نوشــت. 
اما حق این اســت که از کسانی حرف بزنیم که 
رنجشان رنج کتاب است و لذتشان لذت کتاب. 
اگر حال کتاب خوب باشد، حال آن ها هم خوب 
اســت و اگر حال کتاب بد باشد، حال آن ها هم 

بد است.  
امروز در صفحه فرهنگ می خواهیم یادی کنیم از 
کتابداران و مشکالتی که به خاطر مأنوس بودن با 

کتاب گریبان آن ها را گرفته است. 

همه مشکالت حقوق پایین و پول نیست! 
پیش از این شاید وقتی می خواستیم از مشکالت 
کتابداران بنویسیم، اولین مسئله ای که بیش از 
همه خودش را نشان می داد، مسئله مالی و مادی 
این قشــر بود. اما گویا در کنار مشکالت مالی، 
مســائل دیگر هم خودی نشان داده  اند و حال و 

روز این قشر را بیش از پیش آشفته کرده اند! 
سرانه پایین مطالعه در کشور ما و بی میلی مردم 
به خواندن کتاب، همان طور که بر صنعت نشــر 
تأثیــر می گذارد، بر دیگــر بخش های مرتبط با 
کتاب نیز تأثیرگذار اســت. یکی از این بخش ها 
کتابخانه هاست. سالن های مطالعه در حال حاضر 
بیش از آنکه میزبان مراجعه کنندگانی باشد که 
بــرای خواندن کتاب به آن جا می روند، ســالن 
مطالعة قشر پشت کنکوری شده است! این مسئله 
به خودی خود بد نیســت اما کتابدار دوست دارد 
به مراجعه کننــدگان کتاب معرفی کند و منابع 
کتابخانه اش را در اختیار آدم هایی بگذارد که در 

سالن مطالعه نشسته  اند. 
سرانه پایین مطالعه بالطبع مراجعه به کتابخانه 
و امانت گرفتــن کتاب را هم کمتر خواهد کرد و 
مشکل از آنجا آغاز می شود که اگر در این اوضاع 
یک عالقه منــد هم به کتابخانــه مراجعه کند، 
کتابدار منبع به روز و تازه ای نداشــته باشد تا در 

اختیار او بگذارد. 
حسن آذری، رئیس کتابخانه فردوس، در همین 
باره می گوید: شاید مهم ترین مشکل کتابدارها در 
وهله اول میزان پایین حقوق آن ها باشد. کتابداران 
در این زمینه چندین بــار نامه نگاری کرده  اند و 
خوشبختانه این مسئله در حال پیگیری است. اما 
آنچه باعث رنج مضاعف کتابداران می شود، کمبود 
منابع در کتابخانه است چون کتابدارِ بدون منابع 
جدید در کتابخانه مثل یک فوتبالیســت بدون 

توپ و یا جنگجوی بدون اسلحه است. 
به اعتقاد این مســئول، نبایــد از کتابداری که 
منابع بــه روز و کتاب جدید در اختیــار ندارد، 
انتظار معجزه داشت. سختی ای که کتابداران در 
سال های اخیر برای تهیه منابع جدید با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، بیشتر از حقوق پایین برای 
آن ها مشکل ایجاد کرده است.  کتابدار شخصی 
است که مستقیماً با مراجعه کننده در تماس است 
و بهتر از هر کسی نیاز او و کتابخانه را می شناسد 

پس چرا مسئوالن برای تأمین منابع نظر کتابدار 
را نمی پرسند و بدون نیازسنجی، کتاب و منبع به 

کتابخانه ها ارسال می کنند؟! 

نگاه های سیاسی بزرگ ترین ضربه را به 
کتاب زده است

رئیس کتابخانه فردوس ضمن بیان این پرسش، 
ادامــه می دهد: متأســفانه مســئوالن با اعمال 
ســلیقه های جناحی، سیاسی و شخصی دستور 
تهیه کتــاب را بــرای کتابخانه هــای تهران و 
شهرستان ها می دهند و همین نگاه های سیاسی 
و جناحی بزرگ ترین ضربه را به مسئله کتاب و 

کتابخانه زده است. 
به بــاور آذری، اگر مســئولین در تأمین منابع 
کتابخانه ها با مشــکالت مالــی مواجهند و نبود 
منابــع و امکانات مالی را دلیل عدم تأمین منابع 
کتابخانه هــا ذکــر می کنند، پــس هزینه های 
کمرشکنی که صرف ترویج »نمایشی« کتاب و 

هفته کتاب می گردد، از کجا فراهم می شود؟! 
او می گوید: به نظر من اغلب هزینه هایی که صرف 
ترویج کتابخوانی می شود، نمایشی است. یعنی 
اگر همین نمایش ها تحلیل گردد و بودجه ای که 
صرف این حرکات نمایشی در هفته کتاب به نام 
کتاب و با هدف پُرکردن رزومه دوستان می شود 
صرف تأمین کتاب ها گــردد، اتفاق های بهتری 

خواهد افتاد. 
آذری در ایــن باره توضیح می دهد: مردم یک یا 
۲ بار به کتابخانه مراجعه می کنند و وقتی ببینند 
هیچ منبع و کتاب جدیدی در کتابخانه نیست، 
آنجــا را رها می کنند  و کتاب را از جای دیگری 
تهیه می کنند و دیگر گذرشــان هم به کتابخانه 
نمی افتد. اآلن هم که فایل های پی دی اف کتاب ها 
در فضای مجازی به راحتی قابل دسترسی است 
و مردم می توانند منابع مورد نیازشــان را از آنجا 
تأمین  کننــد. در این شــرایط کتابخانه ها ضرر 
می کنند چون مراجعه مــردم به کتابخانه برای 

کتابدارها فرصتی اســت تا برای افزایش سطح 
سلیقه و سواد مراجعه کننده ها فعالیت های زیادی 
انجام دهند اما وقتــی مراجعه ای به کتابخانه ها 
نداشــته باشــیم، همه این فعالیت ها بی حاصل 

خواهد بود. 

کتابخانه های دهه پنجاهی! 
رئیس کتابخانه فردوس عدم تجهیز کتابخانه ها را 

مشکل بعدی کتابداران عنوان می کند. 
آذری می گویــد: کتابخانه هــای فعلــی مربوط 
به همان زمانی اســت که تأســیس شــده  اند 
یعنی دهه هــای 40 و ۵0 و بعــد از این تاریخ 
ســاختمان های مربوط به کتابخانه ها به لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز نشده  اند. حتی 
نگاه مسئولین هم به کتابدارها همان نگاه سنتی 
و چارچوبی اســت و اختیارات زیادی به کتابدار 

داده نمی شود. 
فرحناز کیانی کتابداری مرودشــتی اســت که 
ســال ها در این شــهر کتابدار بــوده و به تازگی 
مســئول کتابخانه عمومی  پردیس مرودشــت 
شده است. کیانی هم مهم ترین مشکل کتابداران 
را کمبــود منابع مالی بــرای انجام فعالیت های 

فرهنگی کتابخانه ها می داند. 
او می گوید: کتابدار باید برای جلب مراجعه کننده 
و افزایش تعداد آن ها فعالیت هایی انجام دهد که 
این فعالیت های فرهنگی بدون نبود منابع مالی 

میسر نخواهد شد. 
این کتابدار و مسئول هم بر نبود منابع کتابخانه 
تأکید می کند. کیانی می گوید: کتاب هایی که از 
تهران برای ما ارســال می شود اصالً مورد پسند 
و تمایل مراجعه کنندگان نیست چون برای تهیه 
و ارســال آن ها از سوی ما و مخاطب نیازسنجی 

انجام نمی شود. 
به عقیده او، باید برای تأمین منابع کتابخانه های 
استان ها و شهرســتان ها ابتدا نیازسنجی شود 
مثالً مراجعه کنندگان ما بــه رمان و کتاب های 
روان شناسی عالقه مندند اما بسته های کتابی که 
به کتابخانه ما می آیند، موضوعات یکنواخت دارند 
و تعداد زیادی از آن ها در مورد دفاع مقدس است؛ 
تازه آن هم نه کتاب داســتان بلکه زندگی نامه. 
کتابخانه ما از این نوع کتاب ها اشباع شده است. 

کیانی به طــرح »کتاب من« اشــاره می کند و 
می گوید: بر اســاس این طرح، طبق نظر کتابدار 
برای هر کتابخانه کتاب تهیه می شــد اما دیگر 
این طرح اجرا نمی شود و کتاب هایی که مخاطب 
ندارد، برای ما ارســال می شود. در حالی که اگر 
مشکل منابع حل گردد، تعداد مراجعه کنندگان 
هم بیشتر می شود و دست ما به عنوان کتابدار باز 
است تا بتوانیم نظر مراجعه کننده را جلب کنیم. 

آنچه می خوانید

نباید از کتابداری که منابع به روز 
و کتــاب جدید در اختیــار ندارد، 
انتظار معجزه داشــت. سختی ای 
که کتابداران در ســال های اخیر 
برای تهیه منابع جدید با آن دست 
و پنجــه نرم می کنند، بیشــتر از 
حقوق پایین برای آن ها مشــکل 

ایجاد کرده است



 jدر آستانه سالروز شهادت امام هشتم

نویسندگانوشاعرانبهمشهدمیروند

 هنر: در این روزها که به ســالروز رحلت حضرت رســول اعظم)ص( و شــهادت امام حسن مجتبی)ع( و 
امام رضا)ع( نزدیک می شــویم، شاعران، هنرمندان و نویســندگان همراه و همقدم با دیگر اقشار مردم به 
شــکل های مختلف در پی ابراز ارادت به ائمه اطهار)ع( و همراهی با روزهای ســوگواری  هستند که یکی از 
این برنامه ها امروز در مشهد برگزار می شود. مدیرعامل »به نشر« )انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: در آستانه سالروز 
شهادت علی بن موسی الرضا)ع( نشستی فرهنگی با عنوان »عرض ارادت« توسط »به نشر« برگزار می شود که به متن خوانی 
نویسندگان و شاعران برجسته کشور برای امام مهربانی ها اختصاص دارد. حسین سعیدی با اعالم این خبر، اظهار کرد: این 
نشست در ادامه سلسله نشست های فرهنگی- ترویجِی »به نشر« با نام »در پناه کلمات« و با همکاری بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان برگزار می شود. در این نشست نویسندگان و شاعران نام آشنا و برجسته ای همچون علی خدایی، شهریار 
عباسی، محمدعلی گودینی، محمدحسین جعفریان، مهدی قزلی، محمدکاظم کاظمی، مریم برادران، حمیدرضا شاه آبادی 
و محمدرضا شرفی خبوشان حضور خواهند داشت. مدیرعامل »به نشر« با اشاره به اینکه حضور در این برنامه برای عموم 
مخاطبان آزاد است، تصریح کرد: در این نشست، نویسندگان و شاعران دعوت شده متن های خود را در قالب هایی از قبیل 
روایت، داستان یا دلنوشته برای حاضران قرائت خواهند کرد. سعیدی با بیان اینکه نشست »عرض ارادت« ساعت 17 امروز 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد: فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی »به نشر« واقع در خیابان امام خمینی)ره( 
مشــهد، مقابل باغ ملی میزبان عالقه مندان خواهد بود. عالقه مندان برای آگاهی از اخبار و نیز مشــاهده و تهیه ســایر 
محصوالت انتشارات آستان قدس رضوي می توانند به نشانی اینترنتی www.Behnashr.com یا فروشگاه های سطح 

شهر مشهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه کنند. 

شعر چهره - خبر

حوزه هنری: محسن مؤمنی شــریف، رئیس حوزه هنری، در مراسم اختتامیه 
ســوگواره هنرهای عاشــورایی گفت: هنرمند متعهد بنا بر گفته قرآن کریم به 
بن بست نمی رسد. البته 2 شرط دارد؛ کسی که به دنبال مالقات پروردگار است 
باید عمل صالح انجام دهد و عمل صالِح دوســتان هنرمند همین آثار است که 
مخاطبان را به یاد خدا می اندازند. وی با اشاره به شخصیت برجسته کاظم چلیپا، 
اظهار کرد: طی 30 ســالی که توفیق شد در حوزه هنری با آقای چلیپا آشنا و 

از نزدیک همکار شویم، ایشان را شخصیتی دغدغه مند، صریح و صادق دیدم. 

هنرمندمتعهدبهبنبستنمیرسد

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران: شهاب حسینی در حاشیه بازدید 
از پردیس تئاتر تهران گفت: ســینما یک بت یا یک قلعه دست نیافتنی نیست، 
سینما را آدم ها به وجود آورده اند. سینماگری باید وجود داشته باشد که سینما 
وجود داشــته باشد. وی افزود: به ازای هر 5 فست فودی که در شهر باز می شود، 
حداقل یک سالن نمایش الزم است. ما فقط به خوراک جسم توجه می کنیم ولی 
باید توجه بیشــتری به خوراک روحی داشته باشیم. مسلماً با نگاه های رادیکال 

نمی شود این طور کارها را پیش برد.

سینمایکقلعهدستنیافتنینیست

میزان: رضا رویگری گفــت: برخی برای بازی در یک تئاتر یا فیلم ســینمایی 
میلیون ها تومان پول می گیرند ولی آثاری که به ما پیشنهاد می شود، از نظر مالی 

شرایط مناسبی ندارد. 
رویگری افزود: این روزها در ســینما همه چیز باندبازی و یارکشی شده و تمامی 
پول ها به بازیگران جوان می رسد. چطور می شود که برای پیشکسوتان تا این حد 
دستمزدهای پایین در نظر می گیرند؟ این مبالغ خنده دار است و هرگز نمی توان با 

آن ها معیشت خود را بگذرانیم. 

بازیگرانپیشکسوتبیپولند
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گزارش

 هنر/ تکتم بهاردوســت  در زمینه تولید 
برنامه هــای فرهنگی و هنری بــرای کودک و 
نوجوان همواره بحث بر سر الگوسازی، آن هم در 
تولیدات انیمیشن مطرح بوده است. بدیهی است 
که انیمیشن سازی مطلوب ترین شکل الگوسازی 
بــرای کودک و نوجــوان در قالــب برنامه های 
فرهنگی و هنری می باشــد. انیمیشن سازی به 
عنوان ظرفی مناســب می توانــد مجموعه ای از 
چیزهایی که قرار اســت به عنوان شیوه و راه و 
رسم تربیتی به فرزندان خود منتقل کنیم را در 

اختیارمان می گذارد. 
متأســفانه در کشــور ما به خاطر نگاه نادرست 
مســئوالن و صاحب نظران به این قضیه، خیلی 
ســهل انگارانه به ایــن ابزار بزرگ نگاه شــده و 
نه تنها حمایتی از این تولیدات نمی شــود که به 
قول مدیر خانه پویانمایی انقالب اسالمی، حتی 
همین گروه های تولیدکننده هم در حال فروپاشی 
هستند. محمدامین همدانی؛ مدیر خانه پویانمایی 
انقالب اســالمی که تهیه کنندگی و کارگردانی 
سریال های انیمیشن »ساختمان گل ها«، »تندر«، 
»راز جنگل« و انیمیشن موفق »فهرست مقدس« 
را در کارنامه هنــری خود دارد؛ با ابراز نگرانی از 
وضعیت تولیدات انیمیشن در کشورمان، گفت: 
انیمیشن زبان ارتباط برقرارکردن با نسل آینده 
کشور اســت و ما زمانی که در مورد نسل آینده 
صحبت می کنیم، داریم از یک برنامه استراتژیک 
صحبت می کنیم یعنی ما با انیمیشــن در حال 

تجربه  ارتباط گرفتن با آینده هستیم. 

 انیمیشن کاالی لوکس نیست 
متأســفانه در کشــور ما تفکر درســتی درباره 
انیمیشن وجود ندارد و به این ابزار کاربردی صرفاً 
به چشم یک کاالی لوکس فرهنگی نگاه می شود، 
به شکلی که مسئوالن ما در هر زمانی که بودجه 
اضافی داشته باشند و جای دیگری به آن بودجه 
نیازی نباشــد، مبلغی را به انیمیشن اختصاص 

می دهند. 
امــا من می گویم که انیمیشــن بایــد در متن 
اولویت های استراتژیک نظام قرار بگیرد زیرا اگر 

به اهمیت این زبان گفت و گو با نســل آینده پی 
ببریم، متوجه می شــویم که ما داریم درباره یک 
ابزار بزرگ رسانه ای صحبت می کنیم که حقیقتاً 

کارکرد دارد و صرفاً یک کاالی لوکس نیست. 
وی افــزود: ما در کشــور بالغ بر 400 تیم تولید 
انیمیشن داریم اما متأسفانه این تیم ها بر اساس 
تعداد سفارش ها و تولیداتی که دارند، با هم ادغام 
شده اند و حتی برخی از این ها از بین رفته اند. از 
سال 93 به بعد هم که اوضاع مالی صداوسیما به 
عنوان یکی از سفارش دهنده های اصلی انیمیشن 
با مشکل مواجه شــد، وضعیت مالی انیمیشن 

خیلی خراب ترشد. 
مشکلی که انیمیشن کشور ما دارد، این است که 
تقریباً هیچ سرمایه گذار یا خریدار یا حتی چرخه 
اقتصادی فروش خصوصی ندارد چون تقریباً همه 
شــبکه های ما غیرخصوصی هستند. در نتیجه، 
زمانی که صداوسیما با مشکل مالی مواجه شد، 

گویی که انیمیشن مادرش را از دست داد. 
این کارگــردان افزود: البته بعد از صداوســیما، 
سازمان هایی مثل اوج در این حوزه سرمایه گذاری 
کردند و به خروجی های خوبی هم رسیدند ولی 

این تعداد را کــه جمع کنید، اصالً به عدد قابل 
توجهی نمی رســید. صداوسیما مجموعه ای بود 
که در گذشته تعداد قابل توجهی انیمیشن تولید 
می کرد و اآلن فقط پخش کننده است  و به تبع 
کم پول شدنش و اولویت های باالتری که دارد، از 

انیمیشن کاسته است. 

 بی پولی مشکل سازشده است 
از آن طــرف، مرکز صبا یکی از مهم ترین بازوان 

صداوسیما برای سفارش انیمیشن بوده است که 
در سال های گذشــته فقط در حد اینکه حقوق 
کارکنانش را پرداخت کنــد، هزینه کرده و این 
قضیه باعث شده است که تمام آن تیم هایی هم 
که به او متصل بودند، با مشکالت جدی مواجه 
شــوند. تا جایی که عده خیلی زیــادی از نوابغ 

انیمیشن جذب مراکز خارج از کشور شدند. 
همدانــی ادامــه داد: تا زمانی کــه این چرخه 
اقتصادی درست نشــود و آن سفارش مستقیم 
دولتی به روال ســابق برنگردد، ما از ابزار بسیار 
بزرگ انیمیشــن غافل خواهیم بــود و در این 
میــان، کــودکان و نوجوانان مــا از این قضیه 
آســیب می بینند. این در حالی اســت که این 
ابزار مرزی نمی شناســد و همان طــور که اآلن 
می تواند آسیب زننده باشــد، در صورت حمایت 
می تواند محل فرصت باشد. چون زمانی که شما 
انیمیشنی تولید می کنید، )برعکس مستند و فیلم 
زنده( چون هیچ مرزی نمی شناسد، در هر جایی 
می توانند حس کنند که برای همان جا تولید شده 
است. این از مزیت های رقابتی این ابزار رسانه ای 
اســت که می تواند کار را بین المللی کند و برای 

صدور پیام انقالب کارکردی هجومی داشته باشد. 
ولی من حس می کنم که ما اآلن حتی در مرحله 
دفاعی هم هنوز متوجه ارزش انیمیشن نشده ایم. 
کارگردان »فهرست مقدس« در توضیح اینکه به 
خاطر قابلیت های انیمیشن همیشه این نگرانی 
وجود داشــته که بتواند رقیب سرسختی برای 
فیلم های سینمایی باشد، گفت: انیمیشن همیشه 
سهمی در جدول فیلم های پرفروش اکران شده در 
سطح دنیا دارد که این نشان می دهد که در دنیا 
جایگاهش را پیدا کرده و به صورت خیلی جدی به 
آن نگاه می شود. این اطمینان وجود دارد و تجربه 
نشــان داده که هر زمان انیمیشنی اکران شده 
است، توانسته مخاطبان را به سینما بازگرداند. اما 
در کشور ما به  این شکل است که همیشه کسانی 
این نگرانی را داشــته اند که مبادا انیمیشِن نوپا 
بخواهد بازار فیلم های دیگر را کساد کند. در حالی 
که اتفاقاً انیمیشن این قابلیت را دارد که می تواند 
با جمع آوری سبدی از مخاطبان، خیلی از کسانی 
که در حالت عادی به ســینما نمی آیند را راهی 
سالن های سینما کند و دقیقاً به همین خاطر این 
قضیه می تواند برای سینمادارها نیز خیلی جذاب 
باشد. چون انیمیشن به خاطر هوادارانی که دارد، 
می تواند خانواده را به تبع بچه ها به سینما بیاورد. 
این نه تنها هیچ هراســی برای سینمای زنده ما 
ندارد بلکه می تواند برای کل ســبد سینمای ما 
وعده جداگانه و خوبی از چیزی که اآلن هســت 

را فراهم کند. 
وی اضافه کــرد: من تصور می کنــم که اگر ما 
به انیمیشــن با یک نــگاه واقع بینانــه و حتی 
فرصت طلبانه نگاه کنیم، با ابزاری مواجه می شویم 
که از همه جهات )اقتصادی، فرهنگی، استراتژیک 
و...( کارکرد های بزرگی دارد. در غیر این صورت، 
مطمئنــا در آینــده، خیلی بدتر از امــروز باید 
بنشینیم و به نتیجه بدی که در انتظار انیمیشن 
خواهد بود تأسف بخوریم؛ اینکه چرا خیلی زودتر 
از این ها به فکرش نبوده ایم. ما در ســال گذشته 
فقط یک انیمیشن موفق داشته ایم در حالی که 
این نیاز وجود دارد که هر ســه چهار ماه یک بار 

این موفقیت ها تکرارشود. 

مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی :
برای تبلیغات شهری در تهران

از طالب خوش فکر کمک گرفتیم
 هنر/ صباکریمی  چند ســالی اســت که حال و هوای شهر به مدد 
استفاده درســت و به کارگیری از سالیق هنری بانشاط تر شده است؛ به 
گونه ای که هم شهروندان از سبک و سیاق تبلیغات شهری و درآمیختن 
آن بــا المان های هنری رضایت بیشــتری دارند و هم هنرمندان در این 
چرخه فرهنگی و در تعامل با سفارش دهندگان یعنی سازمان زیباسازی و 

شهرداری تهران نقش پررنگ تر و فعال تری را ایفا می کنند. 

حسین وجودی، مدیر تبلیغات فرهنگی ســازمان زیباسازی شهرداری 
تهران، درباره تغییرات محیطی و بهبود کیفیت فضای تبلیغی شهر عنوان 
کرد: در 2 سال گذشته و همزمان با تغییر مدیریت در سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران، تغییرات در سطح شهر شروع شد. البته ناگفته نماند که 
پیش از این زمان، اغلب سازه های فرهنگی شهر تهران مانند بیلبوردها و 
فضاهای تبلیغاتی بیشتر به پیام های تبریک، تهنیت و تسلیت اختصاص 

داشت و عموماً این گونه فضاها پوشش داده می شد. 
وی در ادامه افزود: اما از 2 ســال گذشــته ما با توجهی که به تشــکیل 
کمیته های فکری داشــتیم، به این نتیجه رســیدیم که اگر قرار باشد 
اتفاقی برای شهروندان بیفتد و در واقع اثرگذاری بیشتری داشته باشیم، 
می بایست به موضوعات خاصی بپردازیم که شهروندان به آن نیاز دارند؛ 
موضوعاتی که روزانه بــا آن ها درگیرند و زندگی می کنند مانند ورزش، 
سالمت و مبحث خانواده. لذا قرار بر این شد که روی این موضوعات کار 
شود که برای مردم شهر تهران و کل کشور مفید باشد. ضمناً باید به این 
موضوع هم اشــاره کنم که این اتفاق از این حیث اهمیت ویژه تری یافت 
که به کل کشــور هم رسید و با توجه به برپایی کمپین های مختلف در 
نقاط مختلف کشــور، ما توانستیم این محورهای اساسی را به شهرداری 
شهرستان ها هم ببریم. به طور مثال، پویش »شهروند سالم« با همکاری 
وزارت ارشاد برگزار و در کل کشور نیز اکران شد. همین اتفاق برای پویش 

»شاد باشیم« با همکاری سازمان اوقاف در دهه کرامت نیز افتاد. 
مدیر تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: نمونه 
دیگری از این خالقیت و نوآوری در ماه مبارک رمضان رخ داد که امسال 
بسیار متفاوت برگزار شد. ما برخالف سال های گذشته، توسط یک تیم 
فکری شامل طالب خوش فکر برداشت هایی را از آیات قرآن داشتیم که 
با یک تصویرسازی خوب کامل شد. یکی از نکات مهم فضای بصری شهر 
این اســت که این فضا متعلق به همه شهروندان است و آن ها حق دارند 
کار خوب ببینند. لذا ما کل نخبگان گرافیک و تصویرسازان را به کارگاه ها 
دعوت کردیم و از طرفی دیگر، فضای کاری خوبی هم برای جوان ها ایجاد 
شد. البته ناگفته نماند که ما طرح »نگارخانه ای به وسعت یک شهر« را هم 

داریم که پیش تر راجع به آن توضیحات مفصلی داده شده است. 
وجودی دربــاره جدیدترین برنامه های فرهنگی ســازمان زیباســازی 
شهرداری تهران گفت: با توجه به حجم مناسبت های مختلفی که پشت 
ســر گذاشــته ایم و پیش رو داریم، برنامه های متنوعی در ســطح شهر 
تدارک دیده شــده اســت. به تازگی اربعین را پشت سر گذاشتیم که به 
همین مناسبت برنامه ای در قالب نمایشگاه عکس در سطح شهر اجرا شد. 
همچنین برای هفته کتاب نیز برنامه های مختلفی را آماده کردیم. ضمناً 

حجم برنامه های ما در آذرماه بسیار زیاد است. 
وی با اشاره به ویژگی های تبلیغات فضای شهری با توجه به رویکرد تازه 
شــهرداری و تعامل با هنرمندان، تصریح کرد: سازمان زیباسازی و حوزه 
تبلیغات فرهنگی با همان جدیتی که در زمان ریاست دکتر قالیباف کار 
می کرده، در حال حاضر زیر نظر دکتر نجفی فعالیت می کند. واقعیت این 
است که مسائل فرهنگی ای وجود دارد که مطالبه عمومی شهروندان است 
و در هر مدیریتی باید آن ها را انجام داد و این وظیفه مسئوالن این حوزه 
است. دکتر نجفی در حوزه فرهنگی کار کرده است و این فضا را به خوبی 
می شناسد. ما هم امیدواریم که با توجه به امکانات موجود بتوانیم بهترین 
خدمات را به شــهروندان ارائه کنیم و آن ها را تا جایی که ممکن است، 
بدون هزینه در اختیار شهرداری های دیگر شهرها و استان ها قرار دهیم. 

مدیر خانه پویانمایی انقالب اسالمی  در گفت و گو با قدس:

پویانمایی باید درمتن راهبردهای نظام قرار گیرد  

آنچه می خوانید

ما در کشور بالغ بر 400 تیم تولید 
انیمیشن داریم اما متأسفانه این 
تیم ها بر اساس تعداد سفارش ها 
و تولیداتی که دارند، با هم ادغام 
شده اند و حتی برخی از این ها از 

بین رفته اند



خط دیدگاه

خط خبر

سودجویی حتی از زلزله
دوستی خاطره ای غمبار از زلزله بم تعریف می کرد، آنجا که مردی شیطان صفت 
در اولین روزهای پس از زلزله در میان آوار می چرخید تا اینکه توجه سگهای هالل 
احمر را به خود جلب کرد، مأموران انتظامی سراغ مرد رفتند و در زیر لباسهایش 
دست زنی را یافتند که بخاطر النگوهای طالیش از آرنج قطع شده و همراه آن مرد 
بود، این یعنی اوج رذالت در یک حادثه که سینه تمام مردم کشور را ماالمال از غم 

و اندوه و همدردی کرده است.
شاید بســیاری از مردم ندانند که روز پس از زلزله در یک شهر اوضاع کامالً بهم 
ریخته است، سقف بسیاری از اماکن فرو ریخته و سیستم های امنیتی کار نمی کند، 
در این شرایط اگر پلیس به موقع در منطقه حاضر نباشد، همیشه هستند مجرمانی 

که در میان آوار فرو ریخته بر سر مردم هم دنبال کار خود می روند.
مغازه های جواهرفروشی، بانکها و گاو صندوق مغازه هایی که موجودی زیادی دارند 
در تیــررس این مجرمان قرار دارند و پس از آن ســراغ اموال منازلی می روند که 
مالکانشان یا در این حادثه جان باخته اند و یا مجروح شده و به بیمارستانها منتقل 
شــده اند. به طور قطع پلیس هم همانند همیشه برای جلوگیری از سوءاستفاده 
چنیــن مجرمانی برنامه خود را دارد و تالش می کند هم امنیت جان مردم و هم 

امنیت اموال آنها را برقرار سازد.
اما طی روزهای گذشــته یک شیوه جدید سوءاســتفاده از احساسات پاک مردم 
کشورمان هم نمود پیدا کرد. ساعاتی پس از زلزله در شبکه های اجتماعی پیامهایی 
با مضمون کمک به همنوعان در یک قالب کامالً حرفه ای و احساسی منتشر شد، 
در این پیام از مردم خواسته شده بود تا کمک های نقدی خود را به حساب بانکی 
خاصی واریز کنند، این در حالی بود که این شماره حساب مربوط به نهاد یا ارگان 
دولتی نبود، هالل احمر و نهادهای حمایتی از آنها اطالعی نداشتند و پای هیچ بنگاه 
خیریه ای هم در میان نبود، ردیابی ها به افراد سودجویی می رسید که تنها هدفشان 

دوختن کالهی از نمد رنج و مشقت مردم حادثه دیده برای خود بود.
در ایــن میان اما نهادی مســئول از جمله پلیس بالفاصله وارد گود شــده و در 
اطالعیه ای به مردم نســبت به این شگرد مجرمان هشدار دادند، اما این پایان راه 
نیست و مجرمان درصدد هســتند تا به هر طریق که شده از عواطف پاک مردم 

کشورمان سوءاستفاده کنند.

کالهبرداری به بهانه کمک به زلزله زدگان 
خط قرمز: رئیس پلیس فتا اســتان خراســان رضوي با توجه به وقوع زلزله 7/3 
ریشــتري در غرب کشور که مایه اندوه سایر هموطنان در جاي جاي میهن عزیز 
شده را به بازماندگان حادثه اخیر تسلیت گفت و در رابطه با انواع کمک هاي مردمي 

هوشیاري هموطنان را خواستار شد.
سرهنگ جهانشیري در تکمیل خبر گفت: شهروندان عزیز، در شبکه های اجتماعی، 
شــاهد ایجاد گروه یا کانال هایي در قالب انتشار فراخوان هایی با عناوینی از قبیل 
جمع آوری  کمک هاي نقدي، غیر نقدي و بازسازي ابنیه تاریخي تخریب شده، براي 
کمک و امدادرساني به زلزله زدگان اخیر هستیم که با انتشار شماره حساب قصد 
جمع آوري این کمک ها را دارند. حتی این احتمال وجود دارد که سایت هایی در 

این خصوص نیز راه اندازی شود.
رئیس پلیس فتا استان از شهروندان درخواست دارد؛ مراقب این دست پیامها باشند، 
چرا که در سال های گذشته کالهبرداران با عنوان کمک های مردمی به افراد آسیب 
دیده در حوادث طبیعی از جمله زلزله فعالیت های مجرمانه ای داشتند که پلیس فتا 
اقدام به دستگیری این شیادان نموده است. هموطنانی که قصد رساندن کمک هاي 
انسان دوستانه خود را به هموطنان آسیب دیده دارند مي توانند از طریق شماره 
حساب 99999 جمعیت هالل احمر به صورت متمرکز کمک هاي خود را به دست 
افراد نیازمند در این حادثه برسانند. همچنین شهروندانی که تمایل دارند از طریق 
تلفن بانک، اینترنت بانک و سایت های رسمي که از رسانه هاي معتبر مانند صدا و 
سیما و جراید کثیر االنتشــار اعالم مي گردد، در سراسر کشور اقدام به پرداخت 
وجوه نقدي نموده همچنین دقت داشته باشند تا در دام سایت های جعلی موسوم 
به فیشینگ گرفتار نشــوند و هنگام پرداخت موارد ایمنی چون آدرس سایت و 
وجود گواهینامه ssl  توجه جدي نمایند تا در دام سایت هاي جعلي و فیشینگ که 

اطالعات حساب بانکي افراد را سرقت مي نماید، گرفتارنگردند.

قاتل ریگان در عنبرآباد دستگیر شد
ایرنا:  فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از دستگیری یک قاتل فراری اهل ریگان 

در شهرستان عنبرآباد خبر داد.
سرهنگ محمود بیدشکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس 
آگاهی عنبرآباد با فعالیت های پلیســی از مخفی شــدن یک قاتل اهل ریگان در 
یکی از گلخانه های این شهرستان مطلع شد. وی ادامه داد: بالفاصله 2 اکیپ برای 

دستگیری قاتل به مخفیگاه وی اعزام و قاتل دستگیر شد.
وی خاطرنشان کرد: قاتل آقای )الف - ر( در شهریورماه سال جاری در شهرستان 
ریــگان اقدام به قتل کرده بود و پس از انجام این جرم باهویت جعلی برای کار و 

پنهان شدن در یکی از گلخانه های عنبرآباد به این شهرستان فرار کرده بود.
فرمانده انتظامی شهرســتان عنبرآباد خاطرنشــان کرد: قاتل با هوشیاری و چتر 

اطالعاتی پلیس این شهرستان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
تحت تأثیر زلزله غرب کشور

ایلنا: رئیس ســازمان مدیریت بحران و معاون وزیر کشور درباره اینکه برخی 
زلزله زدگان اذعان می کنند که برخی از اعضای خانواده شان همچنان زیر آوار 
هســتند، گفت: در حال حاضر سگ های زنده یاب هالل احمر خانه به خانه در 
حال جســت و جو هستند، افرادی که همچنان عضوی از خانواده شان مفقود 

است و یا می دانند که زیر آوار مانده، به امداد و نجات اعالم کنند.
اسماعیل نجار )رئیس سازمان مدیریت بحران و معاون وزیر کشور( با اشاره به 
اینکه حادثه زلزله در غرب کشور بسیار عظیم بوده است، گفت: یک میلیون و 
3۱۱ هزار نفر تحت تاثیر این زلزله قرار گرفته اند که عدد قابل توجهی اســت. 
در حال حاضر با اطالعاتی که من دارم، در تمامی شــهرهای تحت تاثیر زلزله 
آب وصل شــده، البته منهای بعضی از نقاط شــهری که برقراری آب به دلیل 
شکســتگی لوله های اصلی و فرعی امکان پذیر نیست. نجار با بیان اینکه آب 
آشامیدنی به صورت بطری در حال توزیع است، اما این توزیع همکاری مردم را 
می طلبد، گفت: یکی از مشکالتی که اینجا داریم، موضوع توزیع است. چادر هم 
به همین صورت است و متأسفانه در توزیع همراهی وجود ندارد و شکل کار را 
پیچیده کرده است، ولی امیدواریم با برنامه ریزی مشکل حل شود. نجار درباره 
زمــان و نحوه آواربرداری توضیح داد و گفت: در بحث آواربرداری در وهله اول 
پاکســازی معابر و راه های عبور و مرور و مواصالتی حائز اهمیت است تا بتوان 
برای رسیدن به محل های حادثه دیده برای خارج کردن افرادی که احتماال زیر 
آوار زنده مانده اند، امکانات و تجهیزات را عبور داد.  مرحله بعد افراد جان باخته ای 
است که زیر آوار هســتند، این اقدامات انجام شده و در حال حاضر ما محلی 
نداریم که مسدود باشد و امکان بردن تجهیزات به آن محل وجود نداشته باشد.

مخدر »ُگل« خاری بر 
زندگی دانش آموزان

مــاده ای  قرمز:  خط   
هماننــد مــاری جوانا 
یا حشــیش، که آن را 
آغشته به مواد صنعتی 
کرده و بــا افزودن مواد 
توهم زا و محرک دیگر، 

بر قدرت مخرب بودن آن می افزایند.
سرخوشی و نشئگی آن تا چند برابر معمول است به 
طوریکه مصرف آن را بســیار خطرناک تر از حشیش 

فعلی می دانند!
 به گفته برخی از روانپزشــکان، این مخدر به این علت 
»گل« نام گذاری شــد که ســوداگران مرگ با هدف جا 
انداختن ســریع این مــاده در نوجوانــان و جوانان )به 
ویژه دانش آمــوزان( و با ایجاد نامی خــوش و بدور از 
برداشت های بد و منفور در خانواده و جامعه، به مقصد 

شومشان دست یابند.

شیوع مصرف در زنان
 حجم باالی ورود مخدر به کشــور، منبع اولیه گیاهی 
این ماده مخدر، ارزانی، سهولت در مصرف )کشیدنی(، 
قابلیت حمل آسان، قابلیت بارگذاری در نخ سیگار، امکان 
مصرف در بسیاری از محل ها و موقعیت ها و نیز امکان 
تهیه در ساده ترین اماکن تولید مواد مخدر دست ساز و 
صناعی از جمله مهمترین عوامل شیوع باال در مصرف 
است!  متأســفانه بر اساس گزارشات، شیوع مصرف این 
مخدر در زنان بسیار باال گزارش شده و بیشترین گروه 
متقاضی و میزان دسترســی در مصرف کننده ها زنان، 

نوجوانان و جوانان )بویژه دبیرستانی ها( هستند. 

عوارض مصرف »گل« 
 علیرضا سفیدچیان روانپزشــک و متخصص اعصاب و 
روان با اشاره به عوارض ناشی از مصرف مخدر گل گفت: 
تخریب شدید حافظه، فراموشی و حواس پرتی، اشتهای 
شدید و بهم خوردن روال رژیم غذایی فرد، انگیره بسیار 
ضعیف در ترک ماده، ایجاد مشــکالت بعضاً غیر قابل 
برگشت کبدی، قلبی، غددی، گوارشی و مغزی، جنون 
و روانپریشی )با توهم و هذیان(،سوءظن و پرخاشگری از 
جمله عوارض های غیرقابل جبران در مصرف کنندگان 
است.  وی با اشاره به سایر عوارض این مخدر در مصرف 
دراز مدت ادامه داد: گرایش به ســوی مواد خطرناک تر، 
عفونت های ریوی و ســرطان ریه، نازایــی، اختالل در 
ســیکل قاعدگی، آتروفی مغز و تشنج، اختالالت روانی 
شدید و پایدار از اثرات مخرب مصرف این مخدر هستند 
که با ایجاد سندرم بی انگیزگی، فرد معتاد را در قبال امور 
خانواده و رســیدگی به آن ها بی مسئولیت و بی تفاوت 

می کند.

آسیب های باز ی های رایانه ای 
باید بپذیریم که بازی ها 
و ســالیانه  دارند  وجود 
صرف  دالر  میلیون هــا 
ســاخت آن ها می شود. 
فرزنــدان مــا نیــز به 
شیوه های مختلف به این 
بازی ها دسترسی دارند بنابراین والدین باید نظارت خود 

را بر بازی ها بیشتر کنند.
از جمله مقاصدی کــه در جنگ نرم بازی  های رایانه  ای 
پیگیری می  شــود، تشــریح خط مشــی  ها، اهداف و 
مقاصد سیاســی کشــور خودی برای مخاطبان و ارائه 

استدالل  هایی برای پشتیبانی از آن خط مشی  ها است.
و اما آسیب  های مهم بازی  ها:

۱- خشونت.
2- آسیب های جسمی، روانی، تربیتی
3- تاثیرات منفی در روابط خانوادگی

۴- ترویج مصرف مواد مخدر
۵- وحشت، ترس و انزوا 

۶- نقض ارزش های دینی و اجتماعی
7- ایجاد نا امیدی و افسردگی

۸- ترویج زندگی غربی
9- ترویج و آموزش جادوگری

 پس، بیشــتر از فرزندانمان مراقبت کنیم، و آن ها را در 
فضای مجازی تنها نگذاریم.

خط هشدار

خط حادثه

خط قرمز - مهدی کاهانی: نوجوان معتاد 
تبعه افغانستان پس از ۱۶ فقره زورگیری از 
کودکان و نوجوانان در خیابان های مشهد، 

دستگیر شد.
به گفته فرمانده انتظامی مشــهد عملیات 
دستگیری این نوجوان ۱۶ ساله از چند روز 
قبل و با اعالم گزارش چند فقره زورگیری 
ازکــودکان و نوجوانان در محــدوده بلوار 
پیروزی مشهد به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰، در دستور کار مأموران قرار گرفت.
ســرهنگ محمد بوستانی افزود: مأموران 
دایره تجســس کالنتری نجفی مشــهد 
در پیگیــری ایــن گــزارش هــا، تالش 
گســترده ای برای شناسایی و دستگیری 
عامل این زورگیری ها آغاز کردند و ضمن 
بررســی دقیق محل سرقت ها و اظهارات 
مالباخته ها، به چهره فرضی سارق دست 
یافتند. این مأموران ســپس درحالی که 
محدوده های احتمالی ارتکاب جرم را به 
طور نامحسوس زیر نظر قرار داده بودند، 
این ســارق خشــن را درحال زورگیری 
دوچرخه یک نوجوان مشهدی شناسایی 

و در اقدامی ضربتی دستگیر کردند. 
وی خاطرنشــان کرد: این متهم ۱۶ساله 
که تبعه افغانستان است و به مواد مخدر 
اعتیــاد دارد، در تحقیقــات اولیه به ۱۶ 
فقــره زورگیری دوچرخــه از کودکان و 
نوجوانــان با تهدید چاقــو اعتراف کرده 
و مدعــی شــده کــه دوچرخه هــا را به 
مبلغ ۱۵۰هزارتومــان در بازار روز  قلعه 
ســاختمان، به فردی می فروخته اســت 
که تالش برای دســتگیری مالخر اموال 

مسروقه درحال انجام است.
رئیس پلیس مشهد گفت: تحقیقات از این 
پســر نوجوان برای کشف دیگر سرقت های 

انجام شده توسط او ادامه دارد.

خط قرمز: فرمانده انتظامی تهران بزرگ با 
اعالم اینکه ریســک انجام جرم در تهران را 
باال برده ایم گفت: طی ۴۸ ســاعت گذشته، 
۱23 ســارق سابقه دار در طرح پلیس آگاهی 
شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار 
خط قرمزسردار حســین رحیمی گفت: در 
راستای طرح های ضربتی پلیس تهران بزرگ، 
امروز شاهد گوشه ای از فعالیت پلیس آگاهی 
در برخورد با سارقان خشن و انهدام باندهای 
سرقت و کیف قاپی هستیم که فعالیتشان در 
مرکز و شمال پایتخت دنبال می شد و با انجام 
سرقت های متعدد محیط را برای شهروندان 
ناامــن کرده بودنــد. وی با اشــاره به اینکه 
کارآگاهان پلیس آگاهی، موفق به دستگیری 
۱23 سارق سابقه دار که در قالب 33 باند بزرگ 
اقدام به سرقت، کیف قاپی، موبایل قاپی، سرقت 
به عنف و همچنین فعالیت در باندهای قاچاق 
کاال در سطح شــهر تهران می کردند، افزود: 
یکی از باندهای منهدم شده در عملیات شب 
گذشــته، باندی بود که اعضای چهار نفره آن 
اقدام به سرقت های گسترده موتورسیکلت ها 
در سطح شهر تهران می کردند. در بررسی های 

پلیسی مشخص شد اعضای این باند چهار نفره 
عالوه بر سرقت موتورسیکلت، اقدام به قاچاق 
موتورســیکلت های تقویت شده به پایتخت 
کرده و بعد از خرد کردن موتورسیکلت ها، بار 
دیگر آن هــا را با مدارک جعلی به متقاضیان 
می فروختند؛ انهدام این باند ۴ نفره و کشف 
موتورســیکلت های مکشــوفه از آنان، برگ 
زرینی بر فعالیت های پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ اســت. فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
از انهدام پنــج باند قاچاق کاال در تهران خبر 
داد و افزود: این باندها در زمینه قاچاق لباس، 
کیف و کفش و لوازم منزل فعالیت می کردند 
که ارزش اموال مکشوفه از آنان، بیش از هفت 

میلیارد تومان برآورد شده است.

وحشت آفرینی نوجوان خارجی  
در کوچه پس کوچه های مشهد

پاتک پلیس به ۱۲۳ سارق 
و متهم سابقه  دار 
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خط قرمز: رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: 
تیم های شناســایی اجساد،  مرکز تشخیص 
هویت پلیس آگاهی و استان های همجوار در 
آماده باش هستند و درصورت کشف اجساد 
مجهــول الهویه در مناطق زلزلــه زده برای 

شناسایی اقدام می کنند.
 به گزارش خبرنگار قدس، سردار محمدرضا 
مقیمی درباره اقدامات پلیس آگاهی در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه، اظهارداشت: پلیس 
آگاهی ستاد ناجا و نیز استان های همجوار در 
آماده باش هستند تا در صورت نیاز، تیم هایی 

از این پلیس به مناطق زلزله زده اعزام شوند.
 )DVI(وی گفت: تیم های شناســایی اجساد
مرکز تشــخیص هویت پلیس آگاهی ناجا و 
نیز استان های همجوار در آماده باش هستند 
و در صورت کشف اجساد مجهول الهویه در 
مناطق زلزله زده، برای شناسایی اجساد وارد 

عمل خواهند شد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر وقوع سرقت در برخی از مناطق زلزله 
زده استان کرمانشاه، به تماس تلفنی خود با 
رئیس پلیس آگاهی استان اشاره و بیان کرد: 

این خبر را تأیید نمی کنم.
ســردار مقیمی از شــهروندان خواست از 
جابجایی اموال، احشــام، وسایل نقلیه و... 
به نقاط دوردست و خارج از محل حادثه، 
خودداری کنند و در صــورت اضطرار جا 
به جایی ها بایستی با نظارت پلیس آگاهی 

و کالنتری ها و پــس از احراز هویت افراد 
انجام شــود. وی ادامه داد: همچنین برای 
حفاظــت از اماکنی که احتمــال حضور 
ســارقان متصور است، اقدامات تامینی در 

نظر گرفته شده است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس آگاهی ناجا 
به ممانعت از ورود افراد غیر بومی در مناطق 
زلزله زده و کنترل آن هــا تأکید و تصریح 
کرد: در صــورت حضور افراد خودجوش به 
منظور امدادرســانی به آســیب دیدگان با 
استفاده از توان سازمان های امدادی، هالل 
احمر و اورژانس، قطعاً افراد مورد شناسایی 

قرار می گیرند.
رئیس پلیس آگاهی ناجــا به تمهیدات این 
پلیــس برای شناســایی و کنترل ســارقان 

سابقه دار و بومی استان کرمانشاه اشاره کرد 
و گفــت: نیروهای مســتقر در این مناطق، 
کنترل مجرمان را نیز انجام می دهند، نشانی 
و مشخصات آنان در اختیار پلیس است تا از 

سرقت های احتمالی جلوگیری شود.

اجرای طرح مهار سرقت های احتمالی
سخنگوی ناجا گفت: اجرای طرح مهار، کنترل 
و پیشگیری از سرقت های احتمالی با استقرار 
چندین تیم پلیس آگاهی و پیشگیری و اعزام 
۴ تیم ســگ های زنده یاب به این مناطق از 

جمله فعالیت های پلیس بوده است.
سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به حادثه 
زلزله استان کرمانشاه گفت: در همان ساعات 
اولیه پلیس استان با بسیج نیروها و تجمیع 

امکانــات در محل حادثه حاضر شــدند و با 
ارسال کمک و ارائه خدمات امنیتی و انتظامی 

و ترافیکی به آسیب دیدگان یاری رساندند.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه همزمان با دستور 
فرمانده ناجــا، دو گــردان از تیم یگان های 
تخصصی ناجا به همراه چند فروند بالگرد با 
تجهیزات و امکانات کامل به محل اعزام شدند، 
گفت: در حال حاضر اجرای طرح مهار، کنترل 
و پیشگیری از سرقت های احتمالی با استقرار 
چندین تیم پلیس آگاهی و پیشــگیری در 
حال انجام اســت؛ اعزام ۵۰۰ نفر از کارکنان 
پلیس در رده های تخصصی و ویژه و همچنین 
استقرار تجهیزات خودرویی امداد و نجات در 

محل حادثه انجام شده است.
وی افزود: یگان های ویژه در شهرستان سرپل 
ذهاب، ثالث باباجانی و قصرشیرین استقرار 
پیدا کردند و نیروهای کمکی از اســتان های 
معین همدان، کردســتان و لرستان به محل 

حادثه اعزام شدند.
ســردار منتظرالمهدی با بیان اینکه پنج تیم 
تخصصی تشــخیص هویت برای شناسایی 
اجساد مجهول الهویه در محل حادثه حاضر 
هستند، خاطرنشان کرد: 2۰ تیم گشت پلیس 
راهور در ســرپل ذهاب و 3۰ تیم جاده ای در 
پلیس راه های مرزی کرمانشــاه و شهرستان 
سرپل ذهاب در حال انجام مأموریت هستند؛ 
اعزام ۴ تیم سگ های زنده یاب نیز از اقداماتی 

است که در حال اجرا است.

خط قرمز- لیال طاهری: مرد تعمیرکار اعتراف کرد دختر 
جوان را به خاطر طلب ۴۵ میلیون تومانی به قتل رسانده است.

۱2 آبان مردی با مراجعه به دادسرای جنایی عنوان داشت که 
دخترش ساعت ۱2 هشتم آبان از خانه خارج شده و پس از آن 

مراجعتی به خانه نداشته است. 
پدر فقدانی در اظهاراتش اضافه کرد: دخترم ویدا 27 ساله برای 
انجام امورات کاری از خانه بیرون رفت. تا ساعت ۱2 همان روز 
با بنده در تماس تلفنی بود که به یکباره گوشی تلفن همراهش 

خاموش شد و دیگر هیچگونه اطالعی از وی نداریم.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »فقدان افراد« و به دستور 
بازپرس شــعبه نهم دادســرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای 
رســیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ اطالع پیدا کردند که ویدا با یکی از دوستان خانوادگی اش 
برای بردن خودرو ســواری پرایدش به تعمیرگاه قرار مالقات 
دارد. در تحقیقات از خانواده ویدا مشــخص شد که او با یکی 
از دوستان خانوادگی شان به نام فرزاد ۴۴ ساله تماس داشته 
و بــه علت نقص خودرو پرایدش، با فرزاد برای بردن خودرو به 

تعمیرگاه قرار مالقات گذاشته است.
با شناسایی فرزاد تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ او پس از حضور 
در اداره یازدهم پلیس آگاهی، در اظهارات اولیه منکر هرگونه 
اطالع از سرنوشــت ویدا شد، اما ســرانجام در ساعت ۱2 روز 

گذشــته لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت و قتل ویدا 
اعتراف کرد. متهــم در اعترافاتش در خصوص انگیزه و نحوه 
ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: ویدا به بهانه سرمایه گذاری 
در یک پروژه اقتصادی، مبلــغ ۴۵ میلیون تومان از من پول 
قرض کرده بود؛ قرار بــود تا این مبلغ را در کمترین زمان به 
بنده بازپس بدهد، اما او هر بار بهانه ای می آورد و زمان دیگری 
را برای دادن بدهی اش اعالم می کرد تا اینکه این زمان به یک 
ســال رسید. طی این مدت متوجه شدم که او از افراد دیگری 

نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به گرفتن پول کرده است. 

متهم در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: صبح هشتم آبان 
با ویدا در فلکه دوم صادقیه قرار مالقات داشتم. شب قبل از آن 
زمانی که با ویدا قرار گذاشته بودم، تصمیم گرفته بودم تا به هر 
شکل ممکن پول خودم را از وی بگیرم و اگر موفق به این کار 
نشدم، ویدا را به قتل رسانم. زمانی که ویدا سوار ماشین شد به 
سمت جالل آل احمد حرکت کردم. در میانه  راه درباره زمان 
بازپس گرفتن طلب خــود با ویدا صحبت کردم، اما او باز هم 
زمان دیگری را اعالم کرد؛ در بین صحبت هایش متوجه شدم 
که قصد دارد تا مدتی از تهران خارج شود؛ دیگر تصمیم گرفتم 
تا تصمیم خودم را عملی کنم؛ پارچه ای را دور گردنش انداخته 

و او را خفه کردم.
متهم در خصوص محل رها کردن جسد نیز به کارآگاهان گفت: 
بی هدف به راه خود ادامه می دادم تا اینکه به شهر جدید اندیشه 
رسیدم. پس از مقداری چرخیدن در داخل شهر، مکان خلوتی 
را در محدوه بلوار وحدت پیدا کردم؛ جسد را در آنجا رها کرده 
و به سرعت دور شدم؛ تا ساعت ۴ بامداد در حال چرخیدن در 

خیابان های تهران بودم و درنهایت به خانه برگشتم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با اعترافات 
صریح متهم به ارتکاب جنایت و رها کردن جســد در شــهر 
اندیشــه، بالفاصله هماهنگی الزم انجام و مشــخص شد که 
جسد متعلق به مقتول توسط عوامل انتظامی در همان محل 
رهاسازی جسد کشف و به عنوان ناشناس به پزشکی قانونی 

منتقل شده است.

هوشیاری شهروند نیشابوری سارقان 
مأمورنما را به دام انداخت

ســارق  دو  قرمز:  خط 
مأمورنما با هوشیاری یک 
شــهروند و تالش پلیس 

نیشابور به دام افتادند.
فرمانده انتظامی نیشابور 
در این باره گفت: در پي 
گزارش یکي از شهروندان مبني بر سرقت مدارک و وجوه 
نقد او توسط دو ســارق مأمورنما در یکي از جاده هاي 
ییالقي این شهرســتان، موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهي قرار گرفت.
وی افزود: برابر اعالم شــاکي پرونده، خودرو وي توسط 
دو موتورسوار متوقف شده آن ها با معرفي خود به عنوان 
مأموران پلیس آگاهي، اقدام به دریافت مدارک او کرده و 
پس از گرفتن مدارک، پاسپورت و موبایل، درخواست ۱۰ 
میلیون ریال وجه نقد داشتند که شاکي متوجه مأمورنما 
بودن آن ها شده و در یک فرصت مناسب، اقدام به فرار 
مي کنند ولی سارقان موتورسوار گوشي تلفن و مدارک او 

را به سرقت مي برند.
سرهنگ حسین بیات مختاري خاطر نشان کرد: با توجه 
به حساســیت موضوع، پرونده بــه بخش عملیات ویژه 
پلیس آگاهي ارجاع شد که کارآگاهان پس از ردزني هاي 
پلیســي و اطالعاتي، زمانــي که ســارقان مأمورنما از 
مالباخته تقاضاي وجه نقد براي دریافت مدارک و گوشي 
همراه  کردند، با دادن آموزش های الزم به شاکی پرونده، 
با متهمان قرار صوری گذاشــته و آنــان را در عملیاتی 
ضربتی دستگیر کردند که تحقیقات این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

تمهیدات پلیس برای مقابله با سرقت و ناامنی در مناطق زلزله زده

قتل دختر ۲7ساله برای طلب 45 میلیونی 

خط قرمز: پزشــکی قانونی استان کرمانشــاه آخرین آمار 
جانباختگان زلزله این استان را ۴3۵ نفر اعالم کرد. تیم های 
پزشکی قانونی در شهرستان های استان کرمانشاه مستقر و 
در حال معاینه اجســاد زلزله هستند که تا این لحظه )عصر 
دیروز(  تعداد اجساد معاینه شده به۴3۵ تن رسیده است. آمار 

تفکیکی جانباختگان این زمین لرزه به شرح زیر است؛
سرپل ذهاب: 3۱7

اسالم آباد غرب: 23
کرند: ۱۴

قصر شیرین: 2۸
جوانرود: 3

ثالث باباجانی: ۱۵
صحنه: 3

معاینه شده توسط پزشکی قانونی کرمانشاه: 29

تعداد جان باختگان شــهر کرمانشاه، تنها یک نفر بوده و 
سایر جانباختگانی که به عنوان معاینه شده در کرمانشاه 
اعالم می شــوند از شهر ازگله و سرپل ذهاب به کرمانشاه 

منتقل شده اند.

اعزام تیم های پزشکی قانونی 
همچنین رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشور با تأکید بر 
اینکه آمار دقیقی از دفن اجساد زلزله بدون جواز وجود ندارد، 
گفت: تیم هایی برای بررسی این موضوع به مناطق زلزله زده 

اعزام شدند.
احمد شــجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره 
آمار جانباختگان زلزله غرب کشــور که بدون جواز دفن به 
خاک ســپرده شدند، گفت: پزشکی قانونی هیچ آماری را در 
رابطه با دفــن بدون جواز جانباختگان زلزله تایید نمی کند، 
ممکن است؛ افرادی در روستاها بدون جواز دفن شده باشند، 

اما آمار دقیقی در این باره وجود ندارد.
شــجاعی افزود: بعــد از جمع آوری کامل اطالعــات درباره 
اجسادی که بدون جواز دفن شــده اند، پزشکی قانونی آمار 

دقیق و درست را منتشر خواهد کرد.

 آمار کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 4۳5 نفر رسید 
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آگهی



 فوتبال  سينا حسينى   غالم حســين پيروانى نامى 
شاخص در فوتبال ماســت. نام او با فوتبال، مداحى، شعر و 
اخالق گره خورده اســت.او ســال ها چه به عنوان بازيكن و 
چه به عنوان سرمربى در بطن فوتبال ما بوده است و با تمام 
زير و بم فوتبال ما آشناست. جنس تمام آدم هاى فوتبال را  
مى شناسد. با او در سفر به مشهد و حضور در مجموعه ورزشى 
آستان قدس رضوى همكالم شديم تا از امام رضا(ع)،اخالق 
در ورزش و تجربياتش حرف بزنيم. آنچه در زير مى خوانيد 
ماحصل گفت و گويى است كه در آســتانه دهه آخر صفر با 

وى انجام شده است.
*در مقاطع مختلفى كه در عرصه مربيگرى فعاليت 
داشته ايد موضوع اخالق يك محور اصلى از سوى شما 
بوده است، اما امروز در فوتبال ما اخالق حلقه مفقوده 
ورزش ماست. عامل بروز اين اتفاق را در چه نكته اى 

مى دانيد؟
من معتقدم كه اخــالق در ورزش امروز به كلى به دســت 
فراموشى سپرده شده اســت. ما امروز برد را مى خواهيم به 
هر قيمتى، عمر قهرمانى بسيار كوتاه است، مربى امروز براى 
قهرمانى به هر كارى دست مى زند. بى حرمتى امروز به يك 
عادت تبديل شده اســت. در حالى كه در سيره مذهبى ما 
چنين مســئله اى وجود ندارد. بزرگان ما هميشه به اخالق 
مدارى ما را توصيه كردند و تاكيد داشتند كه به سمت اخالق 
گرايى برويم.من نمى دانم اما شــنيده ام در تمرين فالن تيم 

بزرگ ما بازيكن براى هم تيمى خود چاقو كشيده است. 
* االن همه صحبت از فساد در فوتبال مى كنند.شما 

چقدر به اين موضوع معتقديد؟
من به دنبال گناه ديگران نيستم اما بايد قبول كنيم كه امروز 
براى پول هر كارى مى كنيم. براى به دســت آوردن نتيجه 
و پيروزى هر رفتارى را مرتكب مى شــويم در حالى كه اين 
مسئله با اخالق اســالمى و رفتار و منش پهلوانى همخوانى 
ندارد. از روزى كه پول بــه ورزش ما آمد اخالق را با خودش 
برد، امروز همه مدعى اخالق در ورزش هستند. اما واقعا كجا 

چنين اتفاقى رقم خورده است پول همه را كور كرده است. 
اگر به سخنان بزرگان دين توجه داشتيم اين نمى شد. شما 
نگاه كنيد امام مهربانى ها همه را توصيه به اخالق مدارى كرده 
است، حضرت على (ع)، امام حسين (ع) ما را در هر مقطعى 
به اخالقمدارى توصيه كردند اما واقعــا در فوتبال امروز ما 

اخالق جايى دارد؟ 
« سعديا گرچه ســخندان و مصالح گويى؛ به عمل كار برآيد 
به سخندانى نيســت» خدا وكيلى مى گويند ما به حضرت 
على (ع) اقتدا مى كنيم اما به راستى از قلب هم به على (ع) 
اقتدا مى كنيم؟ جواب هرگز اســت. كجا ما اخالق حرفه اى 
و اخالق اســالمى را رعايت مى كنيم، اگر به موالى متقيان 
اقتدا مى كنيم پس چرا اين همه بــد اخالقى و بد رفتارى را 
در ميادين ورزشى شاهد هستيم. قبول كنيم كه پول فاتحه 

اخالق و روش هاى پهلوانى را خواند. 
*اين روزها همه باشــگاه هاى ما پســوند فرهنگى 
و ورزشــى را به دنبال خود يدك مى كشند اما مرز 
بى اخالقى و بد رفتارى به گونه اى گسترش يافته كه 
حتى كميته اخالق هم نمى توانــد مانع از ترويج بد 
اخالقى ها در فوتبال و ورزش ما باشد، به اعتقاد شما 

راهكار جلوگيرى از افزايش بد اخالقى ها چيست؟
من از شما سوال مى كنم كجاى اين ورزش، نصايح قرآنى به 
كار گرفته مى شود؟ كجا ما در اين مجموعه براى نماز، قرآن، 
اخالق،خدا و اهل بيت وقت مى گذاريم؟ اخالق از كجا مى آيد 
اخالق از كجا بايد توســعه پيدا كند؟ خدا را شاهد مى گيرم 
در طول مدت مربيگرى ام يك بار نشد كه بعد از بازى زمان و 
زمين را به هم بدوزم و عليه داور و مدير و مسئول فدراسيون 
مصاحبه كنم، هم قهرمان شــديم، هم نايب قهرمان شديم 
ولى يك بار هم حاضر نشــدم اخالق را زير پا بگذارم اما يك 
نگاهى به وضعيت فعلى بكنيد قطعا متوجه خواهيد شد كه 

در فوتبال ما چه مى گذرد.
*راهكار شما چيست؟

 انگار االن بد اخالقى مد است به همين دليل همه به سمت 

بى اخالقى رفته اند. اميدوارم كه عمل وارد فوتبال ما بشود نه 
حرف. باور كنيد تمام مشــكالت فعلى ورزش ما و فوتبال ما 
حرف زدن است همه مى گويند ما چنين مى كنيم و فالن كار 
را انجام مى دهيم اما در عمــل مى بينيم كه نه تنها خبرى از 
آن حرف ها نيست بلكه در عمل همه چيز متفاوت است و بى 

اخالقى حرف اول را مى زند.
*نگاه غالم پيروانى در ماجراى سفر به مشهد، يك 
نگاه خاص بوده و ارادت شما به ائمه اطهار و به خصوص 

امام رضا (ع) هميشه مورد توجه بوده است.
من هميشــه بــراى ســفر بــه مشــهد و زيارت بــارگاه 
على بن موسى الرضا(ع) لحظه شمارى مى كنم و تمام وجودم 

را فداى ايشان مى كنم.
*از اين سفرهاى متعدد به مشهد خاطره خاصى هم 

داريد؟
من هر وقت از امام رضا (ع) هر چيزى خواســتم بى ترديد به 
آن رسيدم مگر اين كه اليق نباشــم. هميشه گفته ام كه اگر 
درخواستى از امام رضا (ع) داشته باشيد قطعا به آن خواهيد 
رسيد چون اين آقا، آقاى مهربانى هاست.گداى كوى رضا باش 
كه اين امام رئوف به سينه احدى دست رد نخواهد زد. آقا امام 
رضا(ع) بسيار رئوف است و هر كسى با چشم دل نه با پا به سراغ 
آقا امام رضا(ع) برود قطعا دست خالى نخواهد ماند.مطمئنا 
كسى كه به در خانه امام رضا (ع) برود حاجتش روا خواهد شد 
به شرط اين كه با صداقت و بدون غل و غش به سراغ آقا برويم. 
بى ترديد خيلى ها از امام مهربانى ها حاجت گرفته اند به همين 

دليل آقا به رئوفى شهره خاص و عام شده است.
*شما خيلى كم حاضر شديد تيم تان را تغيير بدهيد 
و خيلى گزيده كارى كرديد در اين ســاله ها.دليلش 

چيست؟
در حال حاضر تيم هاى ليگ دســته اولى اكثرا با من تماس 
مى گيرند و پيشــنهاد همكارى مى دهند اما حاضر نيستم 
كه به اين پيشنهادها پاسخ مثبت بدهم چون حاضر نيستم 
اخالق را به دست فراموشى بسپارم، پول خيلى خوب است 

اما به چه قيمتى ؟ بعضى وقت ها بايد براى قبول مسئوليت 
اخالق را زير پا بگذارى كه من هرگز چنين كارى را نمى كنم 

حتى اگر دنيا را به من بدهند.
*دليل جدايى تان امسال از فجر سپاسى، تيمى كه 

همه آن را با شما مى شناسند چه بود؟
از فجر امسال جدا شدم كه به خاطر كم لطفى و  بى معرفتى! 
من روزى كه هدايت اين تيــم را برعهده گرفتم چهار امتياز 
داشت اما به لطف خدا اين تيم در رقابت هاى ليگ يك ماند، 
اما در نهايت چه اتفاقى رخ داد.ممنون خدا هســتم، شاعر 
مى گويد« فخر تختى به قهرمانى نيســت گرچه او قهرمان 
دوران بود». تختى تمام شــد ولى همچنان اسم او به خوبى 
مى درخشــد چون اخالق را هرگز فراموش نكرد.مى گويد:« 
دور مجنون گذشت و نوبت ماســت هر كس چند روز نوبت 
اوست!» حواسمان بايد جمع باشد در غير صورت كالهمان 

پس معركه است.
*شــما در چند مقطع در تيم هاى ملى پايه سمت 
داشتيد. پيشرفت تيم هاى ملى پايه را چگونه ارزيابى 

مى كنيد.مخصوصا تيم ملى نوجوانان با چمنيان را؟ 
من براى عباس چمنيان هم خيلى ناراحت شدم كه نتوانست 
به جمع چهار تيم برتر جهان راه پيدا كند اما واقعيت فوتبال 
ما همين است.اما به اعتقاد من كارى كه بچه هاى چمنيان 
انجام دادند از قهرمانى كمتر نبود، فاصله ما با اسپانيا خيلى 
زياد است اما به اعتقاد من بايد به موفقيت هاى به دست آمده 

توجه كرد و جايگاه مربيان ايرانى را به درستى ببينيم. 
*عملكرد كى روش را چگونه ديده ايد؟

اميدوارم آقاى كــى روش در ديدگاه خــود تغييرى دهد و 
اجازه دهد در كنار او يك يا دو مربى ايرانى جوان هم حضور 
داشته باشند تا بتوانيم از دانش فنى او و تجربيات او بهره مند 
شويم تا در نبود او به نيكى از وى ياد شود. اما در نهايت از خدا 
مى خواهم كه كارلوس كى روش و تيمــش بتوانند در جام 
جهانى موفق باشند تا بتوانيم با اقتدار براى نخستين بار به 

دور بعدى رقابت هاى جام جهانى صعود كنيم. 

با پيروزى برابر سايپا
قهرمانى «جام شهدا» به تراكتورسازى 

رسيد
ورزش: ديدار فينال سومين دوره رقابت هاى فوتبال جام شهدا بين 
تيم هاى سايپا و تراكتورسازى تبريز در ورزشگاه تختى تهران آغاز شد 
و در پايان به برترى 3 بر صفر شاگردان يحيى گل محمدى انجاميد. 

فرزاد حاتمى دقايق 27 و 74 و اميد عاليشاه دقيقه 85 براى تيم تبريزى 
گل زدند تا شاگردان گل محمدى عنوان قهرمانى اين تورنمنت را به 
خود اختصاص دهند.   ديدار رده بندى اين مسابقات روز دوشنبه بين 
تيم هاى پديده و پارس جنوبى جم برگزار شد كه تيم پديده در ضربات 

پنالتى به برترى رسيد و عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

هفته سيزدهم ليگ دسته اول
توقف نفت صدرنشين مقابل برق

ورزش:هفته سيزدهم ليگ دســته اول فوتبال ديروز در شهرهاى 
مختلف برگزار شد كه در يكى از اين مسابقات، تيم صدرنشين نفت 
مسجد سليمان در شــيراز به مصاف برق رفت و در نهايت به تساوى 
بدون گل رسيد. نساجى مازندران هم با يك گل صباى قم را شكست 
داد تا جاى برق شيراز را در رده دوم جدول بگيرد. نتايج هفته سيزدهم 

ليگ دسته اول به اين شرح است:
* مس كرمان يك - ماشين سازى صفر

* نساجى مازندران يك - صباى قم صفر
* مس رفسنجان 2 - بادران تهران 3

* راه آهن يك - آلومينيوم اراك 2
* شهردارى تبريز صفر - خونه به خونه صفر

* ملوان يك - گل گهر سيرجان يك
* برق جديد شيراز صفر - نفت مسجد سليمان صفر

* اكسين البرز يك - فجر سپاسى صفر
* شهردارى ماهشهر صفر - ايرانجوان بوشهر يك

گرشاسبى: برانكو در پرسپوليس مى ماند
ورزش: عضو هيئت مديره باشگاه پرسپوليس اعالم كرد كه سرمربى 
سرخ پوشان با قدرت به كارش ادامه مى دهد. به نقل از پايگاه خبرى 
وزارت ورزش و جوانان حميد گرشاسبى درباره قرارداد برانكو گفت: 
خود من در اين مورد با توجه به عملكرد مناسب و مطلوب سرمربى 
پرسپوليس و رضايت وزير ورزش و جوانان و هواداران از برانكو، با او 
جلسه اى خواهم داشت و در نهايت با حضور هيئت مديره برانكو در 

پرسپوليس مى ماند، چرا كه عاشق ايران و پرسپوليس است.
وى درباره پرداخت مطالبات اعضاى تيم پرسپوليس اظهار داشت: با 
تالش و حمايت وزارت ورزش و جوانان بخشى از مطالبات ما از حامى 
مالى براى پرداخت درصدى به كادر فنى و بازيكنان دريافت شده و 

امروز و فردا به آنان پرداخت خواهد شد.

مهدوى كيا ميهمان ويژه فيفا در 
قرعه كشى جام جهانى

ورزش: كاپيتان پيشين تيم ملى فوتبال كشــورمان ميهمان ويژه 
مراسم قرعه كشــى جام جهانى است.مراسم قرعه كشى جام جهانى 
2018 روســيه، 10 آذر مــاه در كاخ كرملين برگزار مى شــود كه 

نمايندگان 32 تيم حاضر در جام جهانى در اين مراسم حضور دارند.
عالوه بر نمايندگان تيم ها، فيفا ميهمانان ويژه اى هم به اين مراسم 
دعوت كرده است كه مهدى مهدوى كيا به عنوان يكى از ميهمانان ويژه 

در اين مراسم حاضر خواهد بود.
به اين ترتيب كاپيتان پيشين تيم ملى فوتبال كشورمان جمعه، 10 
آذرماه در مسكو حاضر خواهد بود تا شــاهد قرعه كشى جام جهانى 

2018 روسيه باشد.

عباسى:كميته اخالق بى اخالقى كرد
فارس: مديرعامل سياه جامگان گفت: نام كميته اخالق بايد الگوى 
اخالقى باشد اما آن ها با اسم بردن از من و انتصاب به جادوگرى كامًال 
بى اخالقى كردند. على عباسى در خصوص اينكه اعضاى كميته اخالق 
معتقدند وى محروم شده و حق حضور در فعاليت هاى فوتبالى را ندارد، 
گفت: موضوع آنقدر خنده دار است كه وقتى با آقاى تاج صحبت كردم او 
از من درخواست كرد كه حرفى در اين زمينه نزنم. من درخواست رأى 
استيناف دادم و ظاهراً دوستان در كميته اخالق نمى دانند كه مرجع 

باالتر از خودشان كميته استيناف است و پرونده ها را بررسى مى كند.

رحمان احمدى در ليست مرزبان
جدايى 4 بازيكن از سياه جامگان قطعى 

شد
ورزش: عليرضا مرزبان بعد از شكست تيمش مقابل استقالل خوزستان، 
محمد عين افشار، بهتاش ميثاقيان، كريم احمدى و يونس شاكرى را از 
حضور در تمرينات سياه جامگان محروم كرد و آن ها را در اختيار باشگاه 
قرار داد. با توجه به عدم نظر مثبت مرزبان نسبت به اين بازيكنان، جدايى 
اين چهار نفر از جمع مشكى پوشــان شهر مشــهد قطعى است و اين 
بازيكنان در نيم فصل از اين تيم جدا خواهند شــد.همچنين هافبك و 
مدافع گرجستانى مد نظر سرمربى سياه جامگان هفته آينده براى حضور 
در تمرينات اين تيم وارد مشهد خواهند شد. خبر ديگر اينكه باشگاه سياه 
جامگان تالش خود را براى جذب رحمان احمدى دروازه بان پيكان آغاز 
كرده و عليرضا مرزبان با تاييد مذاكره با اين گلر باتجربه از اميدوارى خود 

براى حضور او در جمع مشهدى ها خبر داده است.

فتاحى: شريفى تا نيم فصل بازيكن 
تراكتور است

ورزش سه: مهدى شــريفى مهاجم تيم تراكتورســازى تبريز روز 
21آبان ماه خدمت سربازى اش در اين تيم به پايان رسيد و با توجه 
به قــراردادى كه با ســپاهان دارد، ادامه حضورش تــا نيم فصل در 
تراكتورسازى با مجوز باشگاه سپاهان امكان پذير است. البته شريفى 
حتى در صورت بازى نكردن براى تراكتور براى ســپاهان هم تا نيم 
فصل نمى تواند به ميدان برود؛ اما حضورش در چهار مسابقه آينده 
تيم تبريزى منوط به نظر سپاهانى ها است.از اين رو با توجه به اينكه 
اولين بازى تراكتورسازى با سپاهان در ليگ برتر است، احتمال دارد 
مسئوالن باشگاه اصفهانى اجازه ندهند او مقابل تيم شان به ميدان 
برود.با اين حال سعيد فتاحى، رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ در 
اين خصوص گفت: شريفى تا نيم فصل با تراكتورسازى قرارداد دارد و 

تا آن زمانى مشكلى براى بازى كردن در تيم تبريزى ندارد.

ضد حمله

غايبان بزرگ ؛ايتاليا، هلند، شيلى و بقيه

جام جهانى بدون مانكن ها
ورزش: با قطعى شدن صعود سوئد به جام جهانى در حال حاضر تكليف صعود 29 تيم به مسابقات 
مشخص شده است و تا بامداد امروز تكليف بقيه تيم ها هم مشخص خواهد شد. قطعا بزرگترين 
غايب مسابقات روسيه، تيم ملى ايتالياســت. تيمى كه چهار دوره قهرمان جام جهانى شد اما در 
180 دقيقه مقابل سوئد نتوانست گل بزند تا پس از 60 سال جام جهانى را از دست بدهد. آنها در 
كل تاريخ فقط در دو جام جهانى غايب بودند: ســال 1930 كه به مسابقات دعوت نشدند و سال 
1958 كه اتفاقا دومى در سوئد برگزار شد، تيمى كه سد راه ايتاليا در مسير جام جهانى بود. از ديروز 
آنچلوتى را شانس نخست جانشينى ونتورا در تيم ملى ايتاليا معرفى مى كنند. در نظرسنجى ها 
آنچلوتى با 67،4 درصد آرا گزينه محبوب هواداران ايتاليايى اســت. آنتونيو كونته، مربى چلسى 
كه در اين فصل تيمش افت كرده و شايعاتى در مورد جدا شدنش مطرح است يكى ديگر از گزينه 

هاست. او 22،4 درصد در نظرسنجى راى اورده است. آلگرى و مانچينى هم هر كدام 5،1 درصد 
راى آورده اند. 

ديگر غايب اروپايى مهم مسابقات را مى توان هلند دانست. تيمى كه در دو دوره اخير به نيمه نهايى 
جام جهانى رسيده اما حتى به پلى آف هم راه پيدا نكرد.

*غايبان ديگر قاره ها 
اما در قاره آمريكاى جنوبى ، شيلى كه در دو دوره اخير قهرمان كوپا آمه ريكا شده به مسابقات نرسيد و در 

كه در چهار تا از پنج دوره اخير حضور داشت هم به مرحله گروهى حذف شد. پاراگوئه 
آفريقا، كامرون كه پنج بار قهرمان اين قاره مسابقات نرسيد. در قاره 

روسيه را به دست بياورد. آمريكا كه در شده نتوانست بليت 
جام جهانى حضور داشــت ديگر شش دوره اخير 
مسابقات است، تيمى كه حتى غايب سرشناس 
نرسيد و پائين تر از هندوراس در به پلى آف هم 
گروهى قرار گرفت.جدول مرحله 
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تلگرامى

1

   مرادى، رئيس فدراســيون وزنه بردارى گفت: ما بليت ملى پوشــان را 
تهيه كرديم؛ اما خبرى از صدور ويزاى اعضاى تيم از ســوى سفارت آمريكا 

نيست. 
   كميته انضباطى فدراسيون واليبال، عليرضا نادى، بازيكن تيم هاوش گنبد 

را به يك جلسه محروميت تعليقى از ليگ برتر سال 96 محكوم كرد. 
    تيم ملى هندبال كشــورمان به منظور آمادگى بيشــتر جهت حضور در 

مسابقات قهرمانى آسيا اول دى ماه راهى اسلوونى خواهد شد.
    مهدى جاويد بازيكن ملى پوش تيم فوتسال تاسيسات دريايى تهران با 28 

گل زده، در رده نخست جدول گلزنان ليگ برتر قرار گرفته است.
   ادگاردو بائوسا، سرمربى تيم ملى عربستان از سمت خود اخراج شد.

   رونالدينيو، اســطوره فوتبال برزيل ابراز اميدوارى كرد كه فيليپه كوتينيو 

راهى بارسلونا شود، زيرا اين بازيكن كامال مناسب اين باشگاه است.
   پائولو كاناوارو، اسطوره فوتبال ايتاليا با انتقاد از عملكرد فدراسيون، آنها را 

عامل حذف آتزورى از جام جهانى مى داند.
   تيم فوتبال پرسپوليس ، عصر ديروز در ديدارى تداركاتى مقابل پاراگ پنج 

بر يك به برترى رسيد.
   ورزشگاه مدرن و زيباى كربال ســرانجام ميزبانى يك بازى رسمى زير نظر 
فيفا را در حضور طرفداران و فوتبال دوستان مشتاق اين شهر برعهده گرفت.  اين 

بازى با تساوى بين تيم ملى عراق  و سوريه به پايان رسيد.
 مجيد جاللى در مورد بحث هاى مطرح شده در مورد جادوگرى در فوتبال 
گفت:  جادوگرى گذرا و مقطعى است و نمى تواند عاقبتى داشته باشد و خواهش 

مى كنم قهرمانى پاس را به جادوگرى ربط ندهيد.

  با اعالم كميتــه انضباطى فدراســيون فوتبــال ديدار دو تيم ســپاهان 
اصفهان و پيكان تهران در هفته 11 ليگ برتر برگزار و از سوى تماشاگران تيم 
سپاهان اصفهان تخلفاتى مبنى بر سر دادن شــعار و فحاشى به داور و بازيكن 
حريف(مسبوق به سابقه) رخ داد. اين تيم به يك جلسه از همراهى تماشاگران 
خود محروم است( اين راى قابل تجديد نظر اســت) و بايد 100 ميليون ريال 

جريمه نقدى پرداخت كند.
  در پايان ديدار فينال جام شهدا  على دايى كه از سوى يكى از هواداران مورد 
توهين قرار گرفته بود به مامور نيروى انتظامى اعالم كرد كه شكايتى از وى ندارد 
و از حقش گذشته است اما اين مامور اصرار داشــت كه با اين تماشاگر برخورد 
شود و وقتى با اصرار على دايى مواجه شــد به او توهين كرد كه كار به درگيرى 

لفظى كشيد.
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ورزشـــى

صف قهرمانان ورزشى  براى كمك به زلزله زدگان كرمانشاه
از حراج مدال هاى رستمى و پيراهن دربى

 تا شماره حساب هاى دايى 

روز اول هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال

كورس پيكان براى صدرنشينى

ورزش: اين روزها كه ايران در غم كرمانشــاه ماتم زده است و 
همه مردم براى كمك به هموطنان زلزله زده تالش مى كنند در 
عرصه ورزش همه قهرمانان ملى و ســتاره هاى ورزشى پا پيش 
گذاشته اند و آستين همت باال زده اند. كيانوش رستمى قهرمان 
وزنه بردارى المپيك و جهان جهت كمك به زلزله زدگان غرب 
كشور، مدال طالى بازيهاى المپيك ريو 2016 خود را به حراج 

مى گذارد.
محمد انصارى،مدافع سر به زير پرسپوليس هم قصد دارد لباس 
دربى اخيِر كه توسط بازيكنان و كادر فنى پرسپوليس امضا شده 

را به باالترين پيشنهاد جهت كمك به زلزله زدگان اهدا كند.
از طرف مديران باشگاه و مربيان و بازيكنان استقالل و پرسپوليس 
هم، دو هزار تخته پتو و چادر به هموطنان زلزله زدگان كرمانشاه 
اهدا شد. رضا افتخارى مديرعامل استقالل در اين زمينه اظهار 
داشت: در غم هموطنان عزيزمان شــريك هستيم و اميدواريم 
خداوند به بازماندگان صبر بيش تر عطا كند. بازيكنان و كادر فنى 

تيم استقالل در غم آنها شريك هستند.
در همين حال اعضاى تيم هاى ملى كشتى آزاد و فرنگى، براى 

ديدار با زلزله زدگان كرمانشاه به اين استان سفر مى كنند.
كشتى گيران همچنين برخى اقالم مورد نياز زلزله زدگان را، كه 
از ديروز از سوى مردم عزيز، به فدراسيون كشتى و قهرمانان ملى 

ارائه شده است را ميان زلزله زدگان توزيع خواهند كرد.
كارلوس كى روش ، ســرمربى تيم ملى هم در پيــام  خود تاثر 
خود از حادثه اخير را ابراز كرد و نوشــت: «با كمال اندوه از اخبار 
رســيده زر ايران؛ ما از كمپ تيم ملى در اتريش پيامى از قدرت 
و همبستگى به تمام كسانى كه عزيزانشان را از دست داده اند و 
همچنين كسانى كه در آنجا به مردم رنج كشيده كمك مى كنند 

مى فرستيم، باشد كه قربانيان در آرامش به خواب روند»
پيش از اين هــم على دايى با هماهنگى فدراســيون فوتبال دو 
شــماره حســاب را براى جمع آورى كمك هاى مردمى اعالم 

كرده بود.

حميدرضا خداشــناس: ليگ برتر فوتبال كشورمان پس از 
تعطيلى كه به منظــور برگــزارى اردوى تيم ملى 

به وجود آمــده از امروز با برگــزارى دو ديدار 
وارد هفتــه دوازدهم خود خواهد شــد و 

ساير بازى ها دوشنبه هفته آينده برگزار 
خواهد شد. 

 گسترش فوالد تبريز - استقالل 
خوزستان

در اولين بازى هفته دوازدهم گسترش 
فــوالد در تبريــز ميزبان اســتقالل 

خوزستان است. دو تيم شرايطى شبيه 
به هم دارند و با فاصله يك امتيازى نسبت 

به هم در رده چهاردهم و پانزدهم جدول قرار 
گرفته اند. شايد تنها وجه تمايز دوتيم نسبت به هم 

شرايط مالى باشــد كه تيم تبريزى از اين جهت كامال در ثبات 
بسر مى برد و برخالف آن شاگردان ويسى از لحاظ مالى شرايط 
بحرانى را سپرى مى كنند و حتى طى چند روز گذشته تمرينى 
را انجام نداده اند. به هر حال شــاگردان فيروز كريمى امروز در 

تبريز و ورزشــگاه خانگى شــان اين فرصت را دارند تا با كسب 
3 امتياز اين ديدار موقتا و تا قبل از بازى هاى دوشنبه 
خود را از انتهاى جدول جدا كرده و حتى تا رده 
هفتم جدول صعود كنند. اين شرايط شامل 

استقالل خوزستان نيز مى شود. 
پيكان - صنعت نفت آبادان

در دومين بــازى هفتــه دوازدهم و 
بى شــك يكــى از مهم تريــن بازى 
هاى اين هفته پيكان ميزبان صنعت 
نفت آبادان اســت . شــاگردان مجيد 
جاللى كه با كســب هفت بــرد پياپى 
ركورددار ادوار ليگ برتر هستند در ديدار 
امروز به دنبال كسب هشــتمين برد متوالى و 
بازپس گيرى صدر جدول از پارس جنوبى هســتند. 
اما در آنســوى ميدان شــاگردان فراز كمالوند كه آن ها نيز 
همچون ديگر تيم خوزســتانى با بحران مالى دســت و پنجه 
نرم مى كنند آمده اند تا ترمز پيكان را در تهران بكشند و نوار 

پيروزى هاى پياپى شاگردان جاللى را قطع كنند. 

من به وصيت پدرم عمل كردم  و مداح شدم. 
ايشان قبل از انقالب در ايام محرم و صفر و 
فاطميه هيئت مى گرفت و از ما هم خواستند 
كه هيئت را بعد از فوت شان تعطيل نكنيم 
و در اين راه قدم بزنيم فقط. ايشان به خاطر 
عالقه قلبى و عشق شان به ائمه اطهار (ع) 
نام من را با افتخار غالم حسين گذاشتند. اما 
از زمانى كه فوتبال بازى مى كردم (حدود 
سال هاى 52) هواداران شــيرازى من را 
شاغالم صدا زدند. اما من تا زنده ام غالم امام 
حسين (ع) هم هستم و از درخانه ائمه(ع) 

جدا نخواهم شد.
هرآن كسى كه قدم زد به آستان حسين(ع)
عزيز هردو جهان شد قسم به جان حسين(ع)

در گفت و گو با قدس

 غالم حسين پيروانى: گداى كوى رضايم
پول، فاتحه اخالق و  پهلوانى را خواند 

تعطيلى كه به منظــور برگــزارى اردوى تيم ملى 
به وجود آمــده از امروز با برگــزارى دو ديدار 

وارد هفتــه دوازدهم خود خواهد شــد و 
ساير بازى ها دوشنبه هفته آينده برگزار 

 گسترش فوالد تبريز - استقالل  گسترش فوالد تبريز - استقالل 

در اولين بازى هفته دوازدهم گسترش 
فــوالد در تبريــز ميزبان اســتقالل 

خوزستان است. دو تيم شرايطى شبيه 
به هم دارند و با فاصله يك امتيازى نسبت 

به هم در رده چهاردهم و پانزدهم جدول قرار 
گرفته اند. شايد تنها وجه تمايز دوتيم نسبت به هم 

3 امتياز اين ديدار موقتا و تا قبل از بازى هاى دوشنبه 
خود را از انتهاى جدول جدا كرده و حتى تا رده 
هفتم جدول صعود كنند. اين شرايط شامل 

استقالل خوزستان نيز مى شود. 

جاللى كه با كســب هفت بــرد پياپى 
ركورددار ادوار ليگ برتر هستند در ديدار 
امروز به دنبال كسب هشــتمين برد متوالى و 
بازپس گيرى صدر جدول از پارس جنوبى هســتند. 
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آگهی



سپاهی    عباســعلی  جامعه/   
ســاعت 18 و 20 دقیقه را نشــان 
می دهــد که هواپیمــای بویینگ 
می پرد و مشــهد می ماند و چراغ هایش و ما اوج 
می گیریم. تا به فرودگاه کرمانشاه برسم، همه آن 
چه در ذهنم می گذرد، زلزله است. به کودکی ام 
برمی گردم که دانش آموز ابتدایی بودم و به خاطر 
زلزله تــوی حیاط خانه پدری و مدرســه چادر 
زده بودیم. به زلزله سفید سنگ در فریمان فکر 
می کنم که برای گزارشش رفته بودم و کمبودها 
و قول و قرارها و حاال نمی دانم سرانجام آن مردم 

مصیبت دیده چه شده است.

  انگشت هایی که شکسته اند
هواپیما که در فرودگاه کرمانشاه می نشیند ساعت 
20 را نشان می دهد. در همان بدو ورود می توان 
آمبوالنس هایی را دید که مجروحان زلزله را به 
تهران منتقل می کنند.تاکسی می گیرم تا خودم 
را به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی برسانم. 
راننده از زلزله برایم می گوید و دو انگشــتش را 
نشان می دهد که شکســته اند و می گوید بخیر 
گذشته است. در مسیر فرودگاه باز هم آمبوالنس 
می بینم و چنــد دقیقه بعــد در دفتریم و پای 
صحبت های سردار موحد، مسئول دفتر نمایندگی 
برای برنامه ریزی بیشتر می نشینیم. تقسیم کاری 
برای فردا می شود و من و همکارم محسن رحیمی 
عنبران همه تالشمان این است که شبانه خودمان 
را به منطقه و ســر پل ذهاب برسانیم، اما رایزنی 
چند نفره دوســتان هم کارساز نیست و ناگزیر 
برنامه به صبح موکول می شود و ساعت 9 راننده 
و ماشین در اختیارمان قرار می دهند تا راه بلدمان 
باشد. قرارمان اول سر زدن به ستاد کمک رسانی 
آستان قدس رضوی در محل ورزشگاه امام حسن 
قصر شیرین است. در مسیر ماشین های دولتی 

و شــخصی را می توان دید که مقصدشان سرپل 
ذهاب اســت تا کمک هایشان را به زلزله زدگان 
برسانند. در گردنه پاطاق، ماشین های راهسازی 
در حال کارند. ســقوط دو تخته ســنگ بسیار 
بزرگ از کوه موجب راهبندانی شده بود که حاال 
بر طرف شــده است، اما هنوز هم می توان اثرات 
آن را دید. به ستاد که می رسیم همه مشغولند.

بارها می رســد و برای روستاهای شناسایی شده 
بارگیری می شــوند؛ انواع کنســرو، پتو، لباس، 
کلوچه، آب،روغن،برنج و... به گفته دوستانی که 
برای شناســایی رفته اند از روستاها غفلت شده 

است.بر اثر زلزله آب قصر شیرین قطع شده است. 
پسر جوانی از کرمانشاه را کوله به دوش می بینم 
که برای کمک آمده اســت، می گوید: دانشجوی 
پزشکی است، اما پاسخی که می شنود این است 

که به آوار بردار و تجهیزات نیاز است.

  شب هایی که در سرما می خوابیم
وانت های آبی بارگیری می شــوند تا به ســمت 
روســتاها بروند و ما هم تصمیــم داریم با آن ها 
همراه شویم تا به روستاها سری بزنیم، اما به دلیل 
تعداد باالی وانت ها و زمانبر بودن، خودمان راهی 

می شــویم. آن چه در این بین برایم جالب است، 
تماس هایی اســت که از مشــهد دارم. دوستی 
تماس گرفته و می خواهد بدانــد اقالم ضروری 
چیست و دوستی دیگر از چند و چون آمدن برای 
کمک رسانی می پرسد و دیگری می خواهد بداند 
عکاســی کردن از منطقه چگونه است.سه راهی 
قله بالغ اعظم را به ســمت ازگله پیش می رویم 
در جاده ای باریک و نسبتاً شلوغ باز هم در مسیر 
آمبوالنس می بینیم و ماشین هایی که بار کمک 
دارند. در مســیر از کنار روســتاهایی می گذریم 
که بیشتر خانه های آن ها ریخته و صحنه ای غم 

انگیزی را خلق کرده اســت. تریلری که در حال 
توزیع کمک اســت، توجه مان را جلب می کند. 
می ایســتیم و با مردم صحبت می کنیم؛ جوانی 
می گوید:دو شب است در سرما می خوابیم. اکنون 
نیاز به چادر داریم که نیست، نیاز به وسایل برای 
گرما داریم که نیست. مرد جوان دیگری می گوید 
این جا 6 کشته داشتیم و خانه های زیادی خراب 
شده اســت و ما هم آواره شــدیم، خدا کند به 
دادمان برســند؛ چون هوای این جا خیلی سرد 

می شود و زمستان هم در راه است.
پیرمردی که کنســرو و آب و نان دریافت کرده 
است هم می گوید: روستاها نباید فراموش بشوند؛ 
هــم مواد غذایی نیاز داریم و هم هر خانواده یک 

چادر و پتو و این جور چیزها الزم دارد.

  اسم حرم امام رضا)ع( به آدم آرامش می دهد
پسر جوانی از روستای دوله خشک، چند کیلومتری 
همراهمان می شود. بعد از اینکه دوباره آدرس ازگله 
را از او می پرسیم، می گوید: وقت زلزله توی جاده 
به طرف خانه در حرکت بودیم که با رســیدن به 
نزدیک روســتاها با خرابی ها روبه رو شــدیم. پسر 
جوان هم از کم لطفی به روســتاها می گوید و در 
همان حال کوهی را نشانمان می دهد و می گوید: 
اســم کوه بمو است و پشــت آن عراق است. از او 
درباره مشهد می پرسم، می گوید: خیلی اسم حرم 
امام رضا)ع( را شنیدم که می گویند به آدم آرامش 

می دهد، ولی خودم هنوز نتوانستم بیایم.
به شــهر ازگله می رســیم بــا 6000 جمعیت. 
مردی راهنمایمان می شود. مرد درباره مشکالت 
می گوید: کمکی به ما نشده و بیش از همه چیز به 
چادر و لوازم گرمایشی و خوراک و نان نیاز است.

پیرمرد 80 ســاله تشکر می کند که سراغشان را 
گرفته ایم و مــن ابراز امیدواری می کنم که همه 

مشکالتشان حل شود.

گزارش میدانی خبرنگار قدس از مناطق زلزله زده غرب کشور 

کرمانشاه؛ 48 ساعت بعد...
چهارشنبه   24 آبان 1396

16  26 صفر 1439 15 نوامبر 2017  سال سی ام    شماره 8548 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

جامعه

زلزله را کم هزینه کنیم
در ســال 1369 که زلزله وحشــتناک و پرتلفات منجیل روی 
داد یکی از دوستان نظامی من دریادار فقید اشکبوس دانه کار 
که خدا بیامرز خیلی زود در میانســالی درگذشت طرح بزرگ 
و جامعــی تهیه کرد که من در مجله ماهانه کهکشــان آن را 
به چاپ رســاندم و در دوران ریاســت جمهوری آقای هاشمی 
رفســنجانی خیلی مورد توجه قرار گرفت و قــرار بود به اجرا 

دربیاید که نشد.
مرحوم دریادار اشکبوس دانه کار در طرح جامع خود تمام دقایق 
و نکات مربوط به حدوث زلزله، راهکارهای کاهش تلفات، خارج 
کــردن زندگان از زیر آوار با اســتفاده از یــک گروهان و حدود 
50 ســگ زنده یاب، انبار کردن هزاران چادر برای اسکان زلزله 
زدگان. تهیه هزاران کانکس برای شــهرک ســازی موقت تعداد 
اتومبیل های آتش نشــانی، تانکرهای حامل آب، آشپزخانه های 
صحرایی کــه فوراً به محــل انتقال یافته و مشــغول تهیه غذا 
برای مردم شــوند، حتی دستشــویی های از پیش آماده شــده، 
بیمارســتان های صحرایی، نانوایی های مورد نیاز را که به صورت 

کاروان بود پیش بینی کرده بود. 
او پیش بینــی کرده بود که انبارهای ســازمان مخصوص تعدیل 
عوارض زلزله باید همیشــه مملو از گونی های برنج و گندم و آرد 
باشد، تعداد چند میلیون قوطی کنسرو گوشت و ماهی و لوبیا و... 

پیوسته در انبار آماده باشد.
یک ســازمان داوطلبان تشکیل شود که اعضای آن پس از وقوع 
هر زلزله احضار و به مراکز زلزله اعزام شوند. آن مرحوم می گفت 
ایران زلزله خیز است. در تاریخ ایران زلزله مرتباً ثبت شده است. 
بــه هر حال طرح او مدتی جدی انگاشــته شــد. او حتی تعداد 

پزشکان و پرستاران را پیش بینی کرده بود. 
قرار بود چند هواپیمای حمل و نقل ارتش همیشــه برای کمک 

رسانی در اختیار سازمان کنترل زلزله و سیل و امثالهم باشند.
او پیشــنهاد می کرد کارخانه های خودروســازی کشور صد هزار 
کانکــس مجهز به چرخ بســازند که به محض وقــوع زلزله این 
کانکس هــا به محل حادثه منتقل و در آنجا مورد اســتفاده قرار 

گیرند.
در زلزله اخیر ســرپل ذهاب و نواحی غربی کشور دیده شد که 
فقط دو تیــپ ارتش به کمک مردم شــتافتند و در کلیپ های 
خبری هست که کاوشگران با گوشی تلفن همراه خود به تفحص 

اشتغال داشتند.
در ایران تا تاریخ به یاد دارد زلزله روی داده اســت.زلزله گرگان، 
زلزله بویین زهرا، زلزله طبس و صدها مورد دیگر. در ســال های 
دهه 1300 هـ.ش، زلزله شــهر سلماس را ویران کرد. در حدود 
ســال 1308 زلزله به مازندران خرابی  وارد ساخت. زلزله زمانی 
قوچان را لرزاند. زلزله روزگاری شهر باعظمت ری را به ویرانه ای 
بدل کرد. زلزله های ایران بسیار مشهور و پرهزینه است قطران از 

زلزله بزرگ تبریز سخن رانده است.
امروز زلزله امری عادت و متعارف شــده است.زلزله بم 30000 
تن تلفات بر جای گذاشت. تلفات زلزله اخیر به 500 تن نرسید. 
زیرا خانه های گلین و چینه ای قدیم جای خود را به سازمان های 

محکمتری داده بود.
دولت باید برای وقوع حوادث طبیعی آماده باشــد.چندی پیش 
هالل احمر از تجهیز 800 دستگاه آمبوالنس می گفت. اما امروز 
می گوید فقط 53 دســتگاه آمبوالنس در تهران در اختیار هالل 
احمر است در حالیکه این تعداد باید 360 دستگاه باشد! پس آن 
800 دستگاهی که تصاویرش را به رخ مردم می کشاندند از لشکر 

فرشتگان و اجنه بودند؟
آقای مســعود تهرانچی یک آمبوالنس ساز اســت. سال ها ناله 
و اســتغاثه می کرد که »من آمبوالنس را روی شاســی نیز سوار 
می کنم ولی می روند از خارجه آمبوالنس می خرند. چرا به جای 
ایــن خودروهای بنجــل خطرناک که به من مفــت هم بدهند 

نمی پذیرم،ساخت آمبوالنس و کامیون در دستورشان نیست«.
چرا یک نفر نظامی و امیر ارتش را در رأس این سازمان یا ستاد 

بحران نمی گذارند؟ 
این آقای مسئول کنونی چرا امروز ابراز درد می کند که آمبوالنس 

نداریم. دارو پتو و چادر نداریم.
این اقالم مورد نیاز را که شــب بعــد از وقوع زلزله نباید از مردم 

طلب کرد.
پیشنهاد من اینست هیئتی مانند خیرین مدرسه ساز را در این 
کار مشــارکت دهید. مرحوم اشکبوس دانه کار حتی پیش بینی 
کــرده بود چه تعداد کفن و تابوت برای متوفیات باید پیش بینی 
شــود. پیش بینی کرده بود گورستان هایی باید به همین منظور 
احداث شود. تعداد جیپ ها، کامیون ها، آمبوالنس ها را پیش بینی 
کرده بود. سازمانی برای اســکان و اقامت موقت، سازمانی برای 
تغذیه، سازمانی برای امور بهداشتی و درمانی و سازمان کوچکی 
برای دریافت کمک های مردمــی از داخل و بین المللی از خارج 

درون سازمان اصلی پیش بینی کرده بود.
اول از هر کار شروع به مطالبه از مردم می کنند و شماره حساب 
می دهند که مردم کمک هایشــان را در آن حساب بریزند، مات 
و سرگشته می شــوند و دور خودشان می چرخند و در نهایت با 
خجالت می گویند تهران به 360 دستگاه آمبوالنس احتیاج دارد 
در حالی که ما فقط 53 آمبوالنس داریم. پس آن 800 آمبوالنس 

چی شد؟
شاید در استان ها پخش و پال هستند، اما الزمست که انبار هالل 
احمر و ســتاد بحران پیوســته پر و غنی و آماده باشد و منتظر 
اهدایی های مردم نباشــد. هر چند مردم آن کمک ها را می کنند 
و قلب پاک و نیت خیر مردم همیشه آماده کمک می باشد اما به 

هر حال باید وضعیت سیل و زلزله را جدی گرفت.
ژنراتورهای برق، آشــپزخانه صحرایی، انواع وسایل برای احداث 
شــهرک های موقت متحرک، تانکرهای آب، نانوایی متحرک و 

تمام اقالم را پیوسته در دسترس نگاه دارید.
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 جامعه  زلزله کــه می آید در پس تََرک هــای دیوارها و 
ســقف های بی ستون خانه ها به یکباره دل های پاک آدم ها 
هم به یکدیگر گره می خورد. آن وقت کوچک و بزرگ، زن 
و مرد، غنی و فقیر همــه و همه یک دل و همزبان جدا از 
مرزهای تحدید شــده روی جغرافیا، هجای خوش همدلی 
را با یکدیگر تکرار می کنند. ما نیز در همراهی خود با قلب 
هایی که برای کمک به هموطنان مان می تپد یکی دو روزی 
است راهی غرب کشور شده ایم تا راوی بخشی از لحظه های 

این همنوایی و همصدایی باشیم.

  مدافعان حرم در خط مقدم کمک به زلزله زدگان
بین آدم های مهربانی که به کرمانشاه آمده اند با دو رزمنده 
مدافع حرم آشنا می شویم. مرداِن جوان دهه شصتی که هر 
دو در دفاع از حریــم اهل بیت)ع( به درجه رفیع جانبازی 
نائل شــده اند. آدم های بی نشــانی که نشانی از خستگی را 

نمی توانی در چهره هایشان بیابی.
آن یکی می گوید دو ســالی اســت که توفیق یافته لباس 
مدافعان حرم را بپوشــد تا به لطف امام هشتم)ع( از هویت 
اســالمی ایرانی خــود و امت واحده اســالمی که حرمین 

شریفین بخشی از آن است در مقابل دشمنان دفاع کند.
می گوید: وقتی خبر زلزله را شنیدم آمار اولیه فوت شده ها در 
حد 5 یا 6 نفر اعالم شده بود.ابتدا تصور نمی کردم مشکل تا 
این حد جدی است اما در اعالم های بعدی و با شنیدن آمار 
کشته شده ها و زخمی ها و در پی آن پیام مقام معظم رهبری 
برای پیگیری و رســیدگی به وضعیت زلزله زدگان متوجه 
اوضاع شدم و از طرفی نیاز بود به امر رهبری لبیک بگوییم.

او ادامه می دهــد: وجدان ما اجازه نمی داد در این موقعیت 
که هموطنانمان اعم از شــیعه و سنی و دیگر گروه ها دچار 
مشکل شده اند در شهرمان بمانیم. برای همین با دوستانی 
دیگر تماس گرفتم و آن وقت جمعی از مشهد، اهواز و تهران 
گرد هم آمده و راهی منطقه شدیم. من معتقدم یک روز نیاز 
اســت در سوریه بجنگیم و از آن ملت مظلوم دفاع کنیم و 

روزی دیگر مثل امروز در کنار هموطنانمان باشیم.
آن مدافــع دیگر هم می گوید: ما وارث شــهدا هســتیم و 
امروز هم برای کمک به هموطنانمان هر کاری الزم باشد، 

انجام می دهیم. چون آمده ایم برای انجام وظیفه پس فرق 
نمی کند بیل بزنیم، فردی را احیا کنیم و یا هر کار دیگری 

انجام بدهیم.

  مردم چه می خواهند
جای جای شهر کرمانشاه، کمی مانده به آوارها، به دیوارهای 
فروریخته و تلنبار خاک و آهن ها، مردان و زنانی را می یابی 

که نقش مهربانی را رقم می زنند. 
تعدادی نان لواش، نایلون پالســتیکی و زیراندازی مختصر 
برای نشستن خانم ها... تنها بضاعتی است که مردمان بلوار 
شهید فهمیده کرمانشاه برای کمک به همنوعانشان تدارک 
دیده اند. این ها از همان نخســتین ساعات پس از زلزله هر 

آنچه داشته اند را در طبق اخالص گذاشته اند.
یکی شــان با چهره  و صدایی که جز غم اثری در آن دیده 

نمی شود، از وسعت خرابی های زلزله برایمان می گوید.
»شــدت زلزله و آسیب های به جای مانده آن قدر گسترده 

اســت که کمک همگانــی را می طلبد؛ بنابــر این از همه 
هموطنان عزیزمان درخواســت می کنیم هر چه ســریع تر 
 کمک هــای غیرنقدی شــان را به ســازمان هــالل احمر 

منطقه شان ارسال کنند.«
بعد هم می گوید: همان طور که نهادهای امدادرسان اعالم 
کرده اند، بیشــتر اقالم مورد نیاز مردم اینجا پتوی سالم و 
تمیز، لوازم گرمایشی، چادر، کنسرو و خشکبار، آب معدنی و 
نان، لوازم بهداشتی، داروهای ضروری، شیر خشک و وسایل 

بهداشتی نوزاد است.

  گام های آستان قدس رضوی برای کاستن از آالم مردم
آســتان قدس رضوی که همچون گذشــته در صف نخســت 

خدمت رسانی به مردم شناخته شــده است، اینجا و در میان 
هموطنان حادثه دیده غرب کشور نیز حضوری مثال زدنی دارد. 
با حسین یکتا، مدیر بنیاد کرامت امام رضا)ع( و مدیر ستاد 
اربعین آســتان قدس در کرمانشــاه مالقات می کنیم.او از 
اقدامات اولیه ای می گوید که این آســتان برای همراهی و 

همگامی با زلزله زدگان این مناطق انجام داده است.
حسین یکتا می گوید: پس از حادثه زلزله غرب کشور و به 
منظور حداقل رساندن آالم مردم در این منطقه، تیم آستان 
قدس رضوی بر حسب دستور تولیت محترم، حجت االسالم 

والمسلمین رئیسی ستاد عملیاتی خود را در منطقه سرپل 
ذهاب مســتقر کرد. این تیم با هماهنگی ارتش جمهوری 
اسالمی، ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، بسیج و دیگر 
دستگاه های دولتی اســتانی و کشوری مستقر در منطقه، 
»ازگله و دشــت ذهاب را برای شناســایی و کمک رسانی 

انتخاب کرد.
مدیر بنیاد کرامــت امام رضا)ع( اضافه می کند: این تیم به 
همراه اعضای جبهه فرهنگی انقــالب، خادمیاران رضوی، 
خادمان بســیجی آســتان قــدس رضوی و مؤسســات و 
مجموعه های خیریه ای که در حال ارتباط هستند با عنوان 
»شبکه مردمی امام رضایی ها« در منطقه زلزله زده تشکیل 
شــد و شناسایی روستا های اطراف به منظور شناسایی نوع 

نیازها در دستور کار قرار گرفت.
یکتا با اشاره به نیازهای مردم این مناطق می گوید: بر اساس 
بازدید و برآورد اولیه، غیر از مسائل و بحث های زیرساختی؛ 
استقرار تیم طلبه، بسیجی و خادم بین مردم برای انعکاس 
نیازهای آن ها، چادر و لباس گرم، آب شــرب، مواد غذایی 
کنسرو شده از ضروری ترین نیازهاست. ضمن اینکه به دلیل 
گستردگی و وســعت منطقه آسیب دیده نیاز است که در 

تمام روستاها تیم های ارتباطی مستقر شوند.
عالوه بر آن با کمک هایی که تاکنون گردآوری شده است، 
ماشین هایی را به همراه آب، کنسرو، کیک و کلوچه  رضوی 
آماده کرده و به روســتاها اعزام کرده ایم، ضمن آنکه تالش 
می کنیم بتوانیم برای زلزله زدگان چادر تهیه کرده و حداقل 

امکان اسکان موقت را برای آن ها فراهم کنیم.
با توجه به حضور دســتگاه های اجرایی و مسئولیت داشتن 
آن ها برای ســاماندهی به این افراد، درصدد هستیم در حد 
امکانات آســتان قدس رضوی و جبهه فرهنگی انقالب به 
آســیب دیدگان یاری برسانیم. به همین منظور در 150 تا 
200 روستا مستقر شده ایم و سعی می کنیم خطی ارتباطی 
و دائم برای توزیع اجناســی که از مجموعه های مختلف و 
دفاتر آستان قدس در اســتان های مختلف تهیه می شود، 

برقرار کنیم.
یکتا ضمن اینکه اطمینان می دهد این روند در روزهای آتی و 
تا رفع نیازهای اولیه مردم شامل آب، تغذیه و اسکان موقت و 
آماده سازی سرپناه چادری و خیمه ای قطعاً و حتماً ادامه پیدا 
کند، اضافه می کند: عــالوه بر تمامی این اقدامات، تجهیزات 
مستقر در آشــپزخانه مهران را نیز به منطقه دشت ذهاب و 
ازگلــه منتقل کرده ایم و با تمام تــوان تالش می کنیم روزانه 

70هزار وعده غذای گرم تهیه کرده و به زلزله زده ها برسانیم.

*خسرو معتضد

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد
آغاز موج آنفلوانزا از نیمه آبان ماه

ایسنا: معاون اداره بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد که مردم 
نگران بیماری های تنفسی زائران کربال نباشند؛ چرا که در روزهای سفر به 
دلیل نداشتن فرصت استراحت کافی، بیماری هایی مانند سرماخوردگی، 

عوارض بیشتری دارند و این به معنی شیوع بیماری جدید نیست.
دکتر محمود نبوی گفت: در حال حاضر موج آنفلوانزا در کشور به تدریج 
در حال افزایش اســت.هنوز ویروس های پاییزی غلبه دارند،اما موج اول 
آن معموالً از نیمه دوم آبان شــروع می شــود و سه موج پشت سر هم 

خواهد داشت. 
نبــوی با بیان اینکه مــردم هنوز برای تزریق واکســن آنفلوانزا فرصت 
دارند، بیان کرد: کسانی که ضعف ایمنی دارند مانند مبتالیان به آسم و 
برونشیت، دیابت شدید، کسانی که پیوند اعضا انجام داده اند، بیمارانی که 
شیمی درمانی می کنند، زنان باردار، همچنین کسانی که به مدت طوالنی 
کورتون دریافت می کنند، باید این واکســن را تزریق کنند؛ چون تا آخر 

زمستان موج های بعدی آنفلوانزا ایجاد می شود.

وزیر بهداشت اعالم کرد
معرفی مقصران ساخت بناهای ناایمن درمانی به 

دستگاه قضایی 
فارس: مقصران در ســاخت بناهای ناایمن درمانی به دســتگاه قضایی 

معرفی می شوند
وزیر بهداشت با اشاره به پذیرش 600 مصدوم و انجام 300 عمل جراحی 
در کمتر از 24 ساعت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه گفت: مقصران در 

ساخت بناهای ناایمن درمانی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان طالقانی 
کرمانشاه گفت: متاسفانه بعضی از بیمارستان هایی که عمر سازه آن ها 
به کمتر از 3 سال می رسد، با این زلزله آسیب دیده است و این در حالی 
است که برخی از ساختمان ها با عمر 50 سال آسیب کمتری دیده اند و 
باید دید آیا در ساخت این ساختمان ها تقلبی شده است و لذا از دستگاه 
قضایی درخواســت دارم که از روش های قانونی با مجریان، پیمانکاران و 
یا ناظران این ساختمان ها برخورد شود و ما مقصران در ساخت بناهای 

ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش:
۷۰۰ هزار بازمانده از تحصیل داریم

مهر: وزیــر آموزش و پرورش گفت: ما تعداد زیــادی از افراد داریم که 
مدرســه را رها کرده اند. در متوسطه دوم 340 هزار نفر داریم. 200 هزار 

در متوسطه اول و 200 هزار در دوره ابتدایی داریم.
ســید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست خود 
گفت: نیروی انســانی که در وزارت آموزش و پرورش کار کند و حقوق 
نگیرد داریم. ما همکاری داریم که کالس نداریم به او بدهیم مجبور است 
که در دفتر مدرســه بماند. در مقابل نیــز در برخی از مناطق با کمبود 
نیروی انسانی مواجه هستیم. برای برقراری توازن ضعف انگیزش و قانونی 
داریم. از لحاظ قانونی نمی توانیم نیروی مازاد را به مناطقی که با کسری 

نیرو رو به رو هستیم انتقال دهیم.
وی درباره آسیب های اجتماعی بیان کرد:متاسفانه آسیب های اجتماعی را در 
کشور و مدرسه شاهدیم. هرچند درصد آسیب های اجتماعی دانش آموزی 
نســبت به 13 میلیون دانش آموز کم باشــد اما حتی اگر یک نفر هم دچار 

آسیب های اجتماعی باشد ناراحت کننده است.

3000737274
سامـانـه پیـامکـی صـفـحه اجـتماعی

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

مدیر بنیاد کرامت امام رضاj خبر داد

انتقال موکب های اربعین آستان قدس به مناطق زلزله زده
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