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مافياى قاچاق در شبكه غير رسمى فعال تر شده است 

جان بيماران در جيب ناصر خسرو  مجازى
 گزارش خبرنگار قدس از غرفه آستان قدس رضوى در نمايشگاه ناشران جهان اسالم

« به نشر» رنگ وحدت گرفت

فناورىارتباطات و اطالعات

فارس: شركت اريكسون با موفقيت خدمات دسترســى به اينترنت با سرعت 5,75 گيگابيت در 
ثانيه را براى كاربران سرويس هاى نسل پنجم آزمايش كرده است. به گزارش اسين ايج، با راه اندازى 
چنين خدماتى اجراى آنى بازى هاى آنالين با كيفيت باال و مشاهده ويدئوهاى زنده فوق دقيق از 
طريق گوشى و تبلت امكان پذير مى شود. ميزان تأخير در انتقال داده ها از طريق اين خدمات تنها 
3 ميلى ثانيه اســت بنابراين وقفه اى در زمينه دسترسى به خدمات چندرسانه اى براى كاربران و 

مشتركان اين سرويس رخ نمى دهد.
هند چندى پيش از پوشش مطلوب خدمات نسل چهارم تلفن همراه برخوردار شده و حاال براى 
تسهيل دسترسى به اينترنت پرسرعت در تمامى نقاط اين كشور درصدد ايجاد پوشش خدمات 
مخابراتى نسل پنجم است. پيش بينى مى شود با تكميل پوشش اين شبكه در شهرهاى بزرگ هند 
سرعت دسترسى به اينترنت به حداقل يك گيگابيت در ثانيه برسد. ايجاد اين شبكه، درآمدى 27 

ميليارد دالرى را تا سال 2026 براى اپراتورهاى هند ايجاد مى كند. 

آزمايش موفق اينترنت 5,75 گيگابيتى  همراه در هند
 

مهر: وزير ارتباطات از مذاكره و موافقت دادستانى با اجراى فيلترينگ غيرهمسان براى دسترسى 
كاربران ايرانى در اينترنت خبر داد. آذرى جهرمى گفت: براى غيرهمسان سازى نظام فيلترينگ 
در اينترنت دستورالعملى را همراه با چارچوب فنى آن آماده كرده ايم كه مورد موافقت قرار گرفته 

و شروطى براى آن در نظر گرفته شده است.
جهرمى افزود: ما پيشنهادهاى دادستانى در اين مورد را بررسى كرده پاسخ فنى الزم را براى اجراى 
اين پروژه آماده كرده ايم كه اميدواريم اين موضوع نيز مورد تأييد قرار گيرد و بتوانيم مدل دسترسى 
كاربران ايرانى به اينترنت را بر اساس موقعيت، سن و ساير شرايط كاربران تعريف و فيلترينگ را 
بر مبناى اين تعاريف اعمال كنيم. وى همچنين درباره رفع فيلتر تماس صوتى تلگرام با رد نگرانى 
اقتصادى اپراتورها، گفت: اين موضوع را به دليل مطالبه كاربــران پيگيرى كرده ام اما رفع فيلتر 
تماس صوتى تلگرام در اختيار وزارت ارتباطات نيســت و مرجع قضايى به داليل امنيتى بر روى 

آن پافشارى دارد.

موافقت دادستانى با فيلترينگ غيرهمسان براى كاربران

 زندگــى/ رضا طلبى  موتــور محركه 
توســعه يافتگى در هر كشــورى نتيجه 
عمل و فكر نخبگان آن كشور است و اين 
گروه مى توانند سرنوشت يك جامعه را متحول كنند. 
اما نبود برنامه مدون براى حفظ نخبگان وعقيم ماندن 
توانايى هاى آن ها در كشــور ما، موضوعى اســت كه 
موجب دلسردى اين قشر و در موارد بسيار، مهاجرت 

آن ها به خارج از كشور مى شود. 
درهمين زمينه با پروفســورعلى فرقانى، استاد دانشگاه 
ســاوت اســتراليا كه از ســال 1388 تا كنون صاحب 
پســت هاى مديريتى و تحقيقاتى گوناگــون درخارج از 
كشوربوده اســت، گفت و گو كرده ايم. پروفسور فرقانى 
كه در تحريريه روزنامه قدس با حوصله به پرسش هاى ما 
پاسخ داد، مسئوليت هاى علمى و اجرايى ديگرى از جمله 
مديريت اطالعات مكانى در دولت فدرال استراليا، استاد 
مدعو فولبرايت در دانشــگاه بركلى آمريكا، استاد مدعو 
سازمان محيط زيســت ايالت مونتانا آمريكا، دانشمند 
ارشد و مشــاور فنى ســازمان فضايى و نقشــه بردارى 
استراليا، استاديارى دانشگاه هاى تهران و... را در كارنامه 

پرافتخار خود دارد.
فرقانى در حــوزه تحقيق و اجــراى پروژه هاى ابتكارى 
اطالعات ماهواره اى براى استفاده در مديريت شهرى و 
منطقه اى، مديريت حوزه هاى آبى، اكتشــاف گاز و نفت 
و مواد معدنى، ســالمت و بهداشــت، حوادث طبيعى، 
محيط زيســت و كشــاورزى، تغييــرات آب و هوايى و 
مهندســى عمران، صاحب تخصص و تجربه اســت و از 
وى بيش از100 مقاله و ســخنرانى علمى منتشر شده 
است. پروفســور فرقانى در تحقيقات دوره دكترى خود 
با همراهى همكارانش موفق بــه اختراع بزرگ ترين نرم 
افزاراطالعات مكانى( SDE) شده اســت كه اكنون به 
عنوان مشــهورترين موتور مديريــت اطالعات مكانى 
هوشــمند، يكپارچه( ArcSDE ) در دنيا شــناخته 

مى شود.

* آقاى دكتر؛ براى موفقيت و پيشرفت، هوِش باال 
مهم تر است يا وجود امكانات؟ 

** اوليــن چيزى كه بــراى موفقيت انســان از اهميت 
بااليى برخوردار است، داشــتن پشتكار است. اگر شما از 
اين مؤلفه برخوردار باشيد، مى توانيد پله هاى موفقيت را 
يكى يكى طى كنيد و به اوج موفقيت دســت پيدا كنيد. 

عبارت هاى «نمى توانم» و «نمى شــود» براى انسان هايى 
كه در كارشان پشتكار و اعتماد به نفس پايدار دارند، معنى 
ندارد و شكست در ذهن آن ها تعريف نشده است، بلكه هر 
هدفى را كه اراده و تمركز كنند، بدست مى آورند و هيچ 
گاه در مسير زندگى شان خسته نمى شوند. همه افرادى 
كه در دنيا به موفقيتى دست پيدا كرده اند الزاماً مدارك 
دانشگاهى آنچنانى نيز ندارند و با تكيه بر توان و پشتكار 
خودشان به اين سطح از موفقيت دست پيدا كرده اند و از 
شكست خوردن خسته نشده اند. آن ها علت ناكامى هاى 
خودشان را ريشه يابى كرده با تجزيه و تحليل درست به 
حل مســائل پرداخته اند. بدون ترديد انسان با اعتماد به 
نفس و ايمان قلبى به پروردگار مى تواند به هرموفقيتى در 

زندگى دست پيدا كند.
* آيا در زندگيتان شكست را تجربه كرده ايد؟ 

** بله من هم مانند بيشتر انســان ها شكست را تجربه 
كرده ام و به نظرم هر شكســتى يك تجربه تازه است كه 
مى تواند مقدمه پيروزى هم باشد، به شرط اينكه انسان 

نااميد نشود و به تالش خود ادامه دهد.
* آيا در خارج از كشــور همه امكانات براى افراد 
مهياست يا افراد خودشان بايد زمينه پيشرفت را 

براى خودشان فراهم كنند؟ 
** افرادى كه تمايل دارند براى ادامه زندگى و كســب 
و كار به خارج از كشــور بروند، فكر نكنند كه در خارج از 
كشور اسب زين شده اى را در اختيارشان قرار مى دهند 
و آن ها مى توانند براحتى بر اين اســب ســوار شوند و با 
سرعت باال آن را برانند، بلكه بايد اعتماد كارفرما را درهمه 
زمينه ها كســب كنند. از طرفى فرايند جذب و واگذارى 
امور به افراد، در كشورهاى پيشــرفته بر مبناى لياقت و 
شايسته ساالرى، بررسى ابعاد شخصيتى، رفتارى، قدرت 
محاوره اى بــاال، تخصص فنى افــراد و توانايى انجام كار 
گروهى است. در طول دوران كار به عنوان مدير كل فنى 
اطالعات مكانى يك سازمان دولتى در پروژه هاى مختلف، 

خودم افراد متخصص را براى انجام فعاليت ها اســتخدام 
مى كردم، ولى برخى از آن ها در طول انجام كار به دليل 

ناكارامدى شان اخراج مى شدند. 
* از چه زمانى به طرف علوم فضايى ســوق پيدا 

كرديد؟ 
** من قبل از هر تصميمى بــه تحقيق و پژوهش درباره 
آن مى پردازم. به ياد مى آورم كه از دوره دبيرستان چندين 
مجله بين المللى در زمينه علوم ماهــواره اى را مطالعه 
مى كردم و در مقطع كارشناســى در دانشگاه مازندران و 
بابلسر از طريق كمك هزينه اى كه دانشگاه به دانشجويان 
مى پرداخت اين مجالت را از خارج از كشور مشترك شدم 
و با مطالعه اين مجالت بيشتر به علوم فضايى عالقه مند 
شدم. پس از اينكه تحصيالت كارشناسى را در سه سال 

و با نمره عالى به پايان رساندم با دريافت تنها بورسيه در 
رشته مورد نظرم از وزارت علوم و تحقيقات از بين 250نفر 
براى ادامه تحصيل انتخاب و به استراليا اعزام شدم. آنچه 
براى من در اين مرحله از زندگى ثابت شــد اين بود كه 
همه موفقيت ها بر مبناى رابطه و ارتباطات نيست، بلكه 
اگر انسان شايستگى و توانمندى داشته باشد مى تواند به 

اهداف خود دست يابد.
* اينكه تعداد زيادى از نخبگان از كشــور خارج 
مى شوند به چه دليل اســت، آيا كشور از ظرفيت 

نخبه پرورى برخوردار نيست؟ 
** ايران ظرفيت نخبه پرورى را دارد و اگر فرايند جذب 
و استخدام به صورت درست انجام شود و احترام به اين 
قشر در جامعه از سوى برخى مسئوالن رعايت شود، بدون 

ترديد هيچ كس براى خدمت به كشورش لحظه اى درنگ 
نمى كند. وقتى من در 15دســامبر سال 1997در سن 
26 سالگى مدرك دكترى را دراستراليا دريافت كردم، 
بى درنگ صبح روز بعد در پرواز استراليا به سمت ايران 
با انگيزه خدمت به وطن بودم و بالفاصله دردانشگاه هاى 
تهران به تدريس مشغول شدم. هنوز سه ماه از تدريس 
نگذشته بود كه براى ســه كنفرانس بين المللى و ارائه 
مقاله و ســخنرانى از كشــورهاى مختلف دعوت شدم، 
ولى برخى افــراد با نامهربانى ها و تنگ نظرى هايشــان 
همكارى هــاى الزم را مبذول نكردنــد. حتى تمايل به 
همكارى با ســازمان فضايى ايران را نيز اعالم و رزومه و 
مدارك تحصيلى را به اين سازمان ارائه دادم، اما از طرف 
آن ها تعامل و همكارى به صورت خيلى كند پيش رفت 
و در نهايت فقط از واژه منتظر باشــيد استفاده مى شد. 
از طرفى شــرايط زندگى براى مــن و امثال من طورى 
سخت شــده بود كه امكان رشــد و ترقى عمًال ناممكن 
بود. متأسفانه برخى از مســئوالن و مديران نمى توانند 
به جوانان اعتماد كنند و راه پيشرفت نخبگان را مسدود 
مى كنند. وقتى با اين گونه شرايط مواجه شدم پس از 11 
ماه حضور در ايران، تصميم گرفتم به استراليا برگردم و 
جاى بسى تأمل دارد كه اين كشور ظرف چند روز شرايط 
را براى بازگشت به اســتراليا و ادامه تحقيقات علمى و 

آكادميك فراهم كرد.
* با اين اوصاف توصيه شما به مسئوالن در ايران 

چيست؟
** تقاضاى من از همه مســئوالن و مديران اين است 
كه مانع پيشرفت ديگران، بخصوص نخبگان و جوانان 
نشوند و با رعايت شــأن و احترام، بستر را براى رشد و 
پيشرفت ايران آماده كنند. چند سال پيش وزارت علوم 
تحقيقى پيرامــون اين موضوع كه چــرا نخبگان پس 
از ادامه تحصيل به كشــور بازمى گردند، ولى در مدت 
كوتاهى دوباره از كشور خارج مى شوند، انجام داده بود 

كه چكيده و درون مايه اصلى آن ايــن بود كه احترام 
نخبگان در كشور حفظ نشــده بود. من در استراليا در 
پست هاى مختلف مسئوليت داشتم تا اينكه در سن 34 
ســالگى موفق به دريافت يكى از سه بورسيه مشهور و 
فولبرايت آمريكا با حمايت دولت استراليا شدم. بورس 
فولبرايت آمريكا باالترين بورس تحصيلى است كه بايد 
به امضاى مقامات عالى رتبه دو كشــور مبدأ و مقصد 
برسد كه به همراه دو نفر ديگر كه پدر علم سرطان و پدر 
علم شهرسازى استراليا بودند در دانشگاه بركلى آمريكا 
به اتفاق همسرم خانم دكتر فرزانه كاظمى اين فرصت 
را به ما دادنــد تا در كنار هم به عنوان اســتادان مدعو 
با مســئوليت تحقيق و تدريس در دانشــگاه كاليفرنيا 
بركلى (UCB)  دوره فوق دكتــرا درعلوم فضايى را با 
موفقيت به اتمام برســانيم. نكته اينجاست كه تالش 
خستگى ناپذيرمان در اين دوره مورد قدردانى و تشكر 
نخست وزير وقت استراليا و ســفير آمريكا در استراليا 
قرار گرفت. بنابراين و به دليل هميــن احترام با اينكه 
در آمريكا فرصت اشــتغال برايمان مهيــا بود به اصرار 
خانواده ام دوباره به استراليا برگشتم و به مدت 10 سال 
در پست دانشمند ارشــد و مدير يكى از وزارتخانه هاى 
اين كشور به فعاليت پرداختم و در سياست گذارى هاى 

كالن دولتى و بين المللى نقش آفرينى كردم.
* و چه توصيه اى به جوانان داريد؟ 

** از فرهنگ لغت زندگى شــان كلمه «نه» و «نمى توانم» 
را حذف كنند و خستگى ناپذير باشــند و از هيچ مانعى 
نااميد نشــوند. حتى اگر مســئولى امكاناتى در اختيار 
آن ها قرار نداد با تكيه بر توان خودشان امكانات را فراهم 
كنند و با حداقل ها شروع كنند. از طرفى اين را بدانيد كه 
عطش مدركى كه در ايران وجود دارد در كشورهاى ديگر 
وجود ندارد و خيلى از افرادى كه به موفقيت دست پيدا 
كرده اند، شايد از مدرك دانشــگاهى آنچنانى برخوردار 
نبوده اند. بنابراين تنها به مدرك دانشگاهى تكيه نكنند. از 
طرفى واقعاً جاى تأسف دارد كه كشورمان براى تحصيل 
افــراد هزينه هاى فراوانــى را انجام مى دهــد و براحتى 
اين ســرمايه ها را به عنوان نيــروى كار نخبه در اختيار 
كشورهاى ديگر قرار مى دهد در صورتى كه اگر در ايران 
براى موضوعات مختلف پروژه هاى گوناگون تعريف شود 
و مديريت و برنامه ريزى اصولى به صورت مناسب انجام 
شود و فرصت اشتغال براى جوانان كشورمان فراهم  شود 
آن ها با هدف اشتغال و كسب درآمد به كشورهاى بيگانه 

مهاجرت نخواهند كرد.

گفت و گو با پروفسور«على فرقانى»  مخترع و پژوهشگر برتر اطالعات ماهواره اى در استراليا

بى مهرى  مسئوالن بزرگ ترين عامل مهاجرت نخبگان است

سه شنبه 14 آذر 1396
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فرهنگ
 فرهنگ/ زهره کهندل   دانشــجویان قشری 
اثرگذار، پویا و ســرزنده در جامعه اند. دانشجویان 
قشری از جامعه اند که نه آن قدر محافظه کار شده اند 
تــا با گفتن یک حرف حق منافع خود را در خطر 
ببینند و نه آن قدر بی اطالع و کم ســوادند که هر 
حرفی را بر زبان برانند. این دســته از دانشجویان 
دغدغه مند دور هم جمع می شــوند و تشکل های 
دانشجویی را تشکیل می دهند؛ تشکل هایی که در 
طول سال ها تأثیرات بسزایی را در فضای نخبگانی 
جامعه داشته اند. به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، 
میزگردی را با چند تن از نمایندگان تشــکل های 
دانشــجویی مختلف برگزار کردیــم تا حرف ها و 
دغدغه هایشان را بشــنویم. حاضران این میزگرد 
را ابوالفضل عباسی دانشــجوی کارشناسی ارشد 
اقتصاد انرژی از دانشگاه فردوسی و مسئول بسیج 
دانشجویی این دانشگاه، بهزاد قاسمی دبیر انجمن 
اسالمی  دانشکده فنی و مهندســی دانشگاه آزاد 
اسالمی  مشهد و دانشجوی کارشناسی مهندسی 
عمران، هادی گلســرخی دبیر جامعه اســالمی  
دانشگاه فردوسی و دانشــجوی کارشناسی علوم 
سیاسی، عماد کاشانی مسئول بسیج دانشگاه آزاد 
اسالمی  مشهد و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 
سیاسی و محمدحسین نجفی دبیر انجمن اسالمی  
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی 

کارشناسی رشته علوم تربیتی تشکیل می دهند. 

به نظر شما، امروز تشکل های دانشجویی،   
نگاه راهبردی به آینده انقالب اسالمی  دارند؟ 

کاشانی: جنبش دانشــجویی بعــد از انقالب 
 

اســالمی شــکل واقعی خودش را پیــدا کرد؛ به 
طوری که به جریان های آزادی خواه دانشــجویی 
اهمیت ویژه ای داده شــد تــا مطالبه گری کنند. 
امــا در دوره ای دیدیم که برخــی از جنبش های 
دانشجویی دســتخوش بازی های سیاسی احزاب 
شدند و ُحّریت جنبش دانشجویی زیر سؤال رفت. 
وقتی جنبش دانشــجویی و بعضی از تشکیالت 
دانشجویی دســتخوش بازی های سیاسی شوند، 
نمی توانند مشــکالت جامعه را به درستی ببینند 
و نقد آن ها به خاطر بحث های سیاســی کمرنگ 
می شود. جنبش های دانشجویی زمانی می توانند 
نگاه راهبردی به آینده انقالب داشته باشند که از 
جناح ها و فضای سیاســی فاصله بگیرند و با فهم 
درست از راهبرد انقالب حرکت کنند. تشکل های 
دانشجویی چقدر توانسته اند شعارهای اول انقالب 
همچون ساده زیستی، عدالت خواهی و مردمی  بودن 
مســئوالن را احیا کنند؟ یکــی از اهداف انقالب 
کمک به محرومان بود. در این مورد تشــکل های 

دانشــجویی یا خودشان 
باید پای کار باشند یا به 
دهند.  تذکر  مســئوالن 
یک تشــکل دانشجویی 
دربــاره عدالت اجتماعی 
چقدر فریاد زده اســت؟ 
دانشجویی  تشــکل   اگر 
به این مســائل سیاسی 
نگاه کند، حریت ندارد و 
اگر حریت نداشته باشد، 
اهــداف انقــالب کم کم 

فرامــوش می گردد و اهداف جناح های سیاســی 
جایگزین آن می شود. 

نجفی: وقتــی بحث انقالب اســالمی  پیش 
 

می آیــد و به عوامــل تأثیرگذار در شــکل گیری 

انقالب نگاه می کنیــم، می بینیم که جنبش های 
دانشجویی نقش بســیار مؤثری از سال های قبل 
انقالب داشته اند. ماجرای تسخیر النه جاسوسی و 
جبهه های جنگ نشان از حضور پررنگ دانشجویان 
داشــت. ولی از دهه ســوم انقالب به بعد، جریان 
دانشــجویی از درون دچار مسائلی شد که باعث 
ضعف و در جاهایی انحراف شد. امروز جریان های 

دانشجویی شبیه درختی با تنه و ریشه قوی است 
که محصول نمی دهد. دانشــجو در مورد وضعیت 
کنونی انقالب اســالمی رسالت هایی دارد که یکی 
از آن هــا مطالبه گری اســت. او به عنوان یک فرد 
مســتقل و آزادی خواه در جامعه، باید فریاد بزند و 
صدایــش را بلند کند. 
دانشجویی  جریان های 
باید به فکر آینده باشند 
و چه بخواهیــم و چه 
نخواهیم، مسئوالنی که 
در آینده کار را به دست 
می گیرنــد، از همیــن 
دانشجویی  تشکل های 
وظیفه  می آیند.  بیرون 
دانشجویی  جنبش های 
مطالبه گری از وضعیت 
حال و کادرسازی برای آینده انقالب اسالمی  است 
که هر 2 باید با هم پیگیری می شوند. در مورد نقد 
وضعیت حال، متأسفانه تیغ جریان دانشجویی ُکند 
شده است و آن طور که باید، نمی بّرد چون جریان 

دانشجویی به جریان های قدرت خارج از دانشگاه 
وابسته شده که توانش را گرفته است. 

عباسی: رفتارهای مجموعه های انسانی معموالً 
 

سینوسی بوده و تابع عوامل داخلی و خارجی است. 
اما اینکه بگوییم اصل جریان های دانشــجویی از 
زمان انقالب تاکنون فرق کرده، درســت نیست. 
همان فکری که اول انقالب در مورد آینده انقالب 
در ذهن دانشجویان وجود داشته، اآلن نیز هست 
و جریان دانشجویی همواره نگاه راهبردی خودش 
را داشته اما با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. 
گاهی فضای حاکم بر دانشــگاه ها امنیتی بوده و 
گاهی هم آزاد گرفته شده و جریان های دانشجویی 
فرصت جوالن یافتند ولی قلب جریان دانشجویی 
حفظ شده است. البته چون جنبش دانشجویی در 
ایران منشأ سیاســی داشته، در تحلیل ها این طور 
برداشت می شود که چون حالت سیاسِی قبل در 
جریان دانشجویی حاکم نیست، پس وجود ندارد. 
امــا وقتی فعالیت جنبش های دانشــجویی را در 
بزنگاه ها بررسی می کنیم، می بینیم که از نظر علمی 

خوب درخشیده اند و دین خود را ادا کرده اند. 
قاسمی: ماهیت و رســالتی که جنبش های 

  

دانشجویی دارند، شامل 2 بخش است؛ جریان سازی 
و نیروســازی. بخش جریان سازی در تشکل های 
دانشجویی، جســته و گریخته انجام می شود ولی 
نیروســازی که برای آینده انقالب اسالمی  بسیار 
مهم اســت، مورد غفلت واقع شــده است. از دهه 
ســوم انقالب، تغییراتی در دانشــگاه ها ایجاد شد 
و اتحادیه های دانشــجویی توسط برخی مصادره 
گشتند که باعث شد تشکل های دانشجویی از مشی 
سیاسی خود خارج شوند. مطالعات نشان می دهد 
آمار دانشــجویانی که در دانشــگاه ها به کارهای 
سیاسی و عضویت در تشکل ها عالقه مندند، کمتر 
از دو سه درصد جمعیت هر دانشگاه است. ضمناً 
دخالت نهادهای مختلف باعث شــد تا مشارکت 
دانشجویی برای فعالیت در تشکل های دانشجویی 
کم شــود. البته تشــکل ها همیشــه نگاه مثبت 
خودشان را به آینده انقالب اسالمی  داشته و دارند 
اما وقتی افرادی از بیرون بر فعالیت تشــکل های 
دانشــجویی دخالت کنند، موجب می شــود که 

تشکل ها از ماهیت اصلی خودشان دور شوند. 
گلسرخی: جنبش های دانشجویی همواره فراز 

 

و نشیب هایی داشته اند، چه قبل از انقالب و چه بعد 
از آن. در حال حاضر جنبش دانشجویی زنده است، 

شاید از دوران اوج خودش فاصله گرفته باشد ولی 
نقش و رسالت آن سر جایش باقی است. اگر جنبش 
دانشجویی را به عنوان یک جریان مؤثر در دانشگاه 
ببینیم، همواره پویا بوده و دانشجو نقش روشنگرانه 
خود را داشــته است. شــاید در دوره ای عده ای به 
دنبال خط دهی و القائات به جنبش های دانشجویی 
بودند ولی تشکل ها نقش روشنگرانه خود را حفظ 

کردنــد. اگر این را در کنــار رهنمودهای رهبری 
بگذاریم که در آخرین مأموریتشان غلبه گفتمان 
انقالب اسالمی  را به جنبش های دانشجویی تکلیف 
کردند، نشان می دهد که ایشان هم به جنبش های 
دانشجویی امید دارند و هم اینکه آن را دارای تأثیر 

می بینند. 
وقتی جنبش دانشجویی 
از ســوی ولــی  فقیــه 
مسلمانان حمایت شود، 
یعنی تأثیرگذاری و امید 
درباره جنبش دانشجویی 
اگــر  دارد.  وجــود 
دانشجویی  جنبش های 
به منویات رهبری عمل 
کنند و نقش روشنگرانه 
باشند،  داشــته  را  خود 

می توان به آینده آن ها امیدوار بود. 

 برخی کلیدواژه ها همچون عدالت خواهی و 
مطالبه گری در بین سخنان همه شما مشترک 

بود. جنبش های دانشــجویی چقدر با دقت و 
عالمانه ســراغ مطالبه گری می روند تا بازیچه 

دعواهای سیاسی جناح ها نشوند؟ 
کاشــانی: در ماه رمضان 2 سال پیش رهبر 

 

انقالب در جمع دانشجویان به صراحت تأکید کردند 
که مطالبه کنید. زمانی می توانیم درست مطالبه 
کنیم که اهــداف و آرمان های انقالب را بفهمیم. 
اگــر اهداف و آرمان های انقالب را نشناســیم، در 
هر دوره ای ممکن اســت مســئولی حرفی بزند 
کــه برخی از جنبش های دانشــجویی فکر کنند 
حرف های آن مســئول مطالبه آن هاست در حالی 
که دســتخوش بازی های سیاسی شده اند. ضمن 
اینکه جنبش های دانشجویی نباید در حد صدور 
بیانیه بمانند بلکه باید در خدمت رسانی هم پای کار 
بیایند. جنبش دانشجویی باید خواسته های مردم 
را شناسایی کند، آن را با آرمان ها و اهداف انقالب 
تطابق دهد و مطالبه گری کند. در غیر این صورت 
فعالیت های جنبش به انحراف می رود. گاهی هم 
مسئوالن تحمل انتقادات جنبش های دانشجویی را 
ندارند و آن ها را ســرکوب می کنند. این در حالی 
 اســت که دانشــجویان در دیدار با رهبر انقالب 
مطالباتشان را صریح بیان می کنند اما در برنامه روز 
دانشجو که رئیس جمهور سخنرانی داشت، برنامه 
طوری مهندسی شــده بود که دانشجویان حرف 
نزنند. این جور بازی کردن با جنبش دانشــجویی، 
مسخره کردن دانشــجو است. باید طاقت شنیدن 
و گوش دادن در مســئوالن زیاد شود. حضرت آقا 
به جنبش های دانشــجویی گفتند که آینده نظام 
دست شماست. پس باید از پتانسیل جنبش های 
دانشجویی استفاده شود چون این جوانان با وجود 
تمام مشکالت، خودشــان را وقف کرده اند. ضمن 
اینکه فعالیت جنبش ها نباید ِصرف مطالبه باشد 

بلکه باید نقش آفرینی هم بکنند. 
نجفی: ویژگی انتقاد و مطالبه گری این است که 

 

در مقابل آن موضع گرفته می شود و کسی که مورد 
انتقاد و مطالبه قرار گرفته، برای تشکل و جنبِش 
مطالبه گر هزینه ایجاد می کند. جنبش دانشجویی 
هیچ وقت انتظار حمایت از سوی مسئوالن را ندارد 
اما انتظــار هم ندارد که هزینه هــای این مطالبه 
آن قدر برایش باال باشد که هیچ آدم عاقلی حاضر 
نباشد به سمت مطالبه گری بیاید. یک مثال عینی 
برای آن، بحث کرســی های آزاداندیشی است که 
از ســوی رهبر معظم انقالب مطرح شــده است. 
هزینه برگزاری کرســی های آزاد اندیشــی آن قدر 
باالست که هیچ تشکل دانشــجویی به سراغ آن 
نمی رود یعنی عمالً محقق نشده است. اول اینکه 
خود تشکل های دانشجویی با همه اختالفاتی که 
دارند باید سر این ماجرا 
که  برســند  وحدت  به 
آزاداندیشی  کرسی های 
بایــد  دانشــگاه ها  در 
برگزار شــود. دوم اینکه 
دستگاه های متولی حفظ 
امنیت در فضای دانشگاه 
طوری عمــل کنند که 
مطالبه گری دانشجویان 
در یــک فضــای آرام و 
مطمئــن انجام شــود. 
مطالبات دانشــجویان هم باید علمی تر شود و به 
سمتی برود که دانشجویان نخبه حرف هایشان را 
بزنند نه اینکه دانشــجویان نخبه از حرف زدن در 
فضای دانشگاهی بترسند. زمانی در فرازو فرودهای 

گالیه های دانشجویان تشکل های دانشجویی از عملکرد دولت در میزگرد قدس 

نمی گذارند  دانشجویان حرف بزنند 

گزارش روز

گزارشی از غرفه آستان قدس رضوی 
در نمایشگاه ناشران جهان اسالم 

»به نشر« رنگ وحدت گرفت 
 فرهنگ/ خدیجه زمانیان  برگزاری نمایشــگاه کتاب مشــهد از 
اتفاق هایی اســت که تقریباً هم ناشــران و هم مردم مشهد هر ساله به 
برگزاری آن عادت کرده اند. حتی اگر بازدیدکنندگان کتاب قصد خرید 
هم نداشته باشند، باز هم سعی می کنند خودشان را به نمایشگاه برسانند. 
این نمایشــگاه در نوزدهمین ســال برگزاری اش با عنوان »نمایشگاه 
بین المللی کتاب ناشــران جهان اسالم« میزبان حضور عالقه مندان به 

کتاب است. 

امسال مانند سال های گذشته انتشارات آستان قدس رضوی )»به نشر«( 
با 2 غرفه کودک و نوجوان و بزرگســال و با حدود هزار عنوان کتاب در 

نمایشگاه حضور دارد. 
500 عنوان کتاب در حوزه کودک و حدود 500 عنوان کتاب در حوزه 
بزرگساالن در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسالم، 
دســتاوردی است که انتشارات آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب 
امسال داشته است.  این انتشارات موفق شده است آثار جدیدی را نیز به 
نمایشگاه امسال برساند. مدیر عامل »به نشر« در گفت وگو با خبرنگار ما، 
درباره عرضه آثار تازه در نمایشگاه ناشران جهان اسالم گفت: همزمانی 
نمایشــگاه کتاب و هفته وحدت باعث شــد که کتاب های جدیدی را 
منتشر کنیم و به نمایشگاه برسانیم که محتوای آن ها به زندگی پیامبر 
اکرم)ص( و یارانشــان اختصاص دارد.  حسین ســعیدی توضیح داد: 
مجموعه »زندگی پرافتخار« به نویسندگی محمدمحمدی اشتهاردی 
که در 10 جلد به داســتان زندگی اصحاب پیامبر)ص( می پردازد و به 
شکل نفیس منتشر شده است و همچنین انتشار 2 مجلد آخر یک رمان 
14 جلدی به نویسندگی نقی سلیمانی که به زندگی پیامبر اکرم)ص( 
می پردازد، آثاری هســتند که برای گروه سنی بزرگسال منتشر شده و 
برای اولین بار در نمایشگاه مشهد عرضه گشته اند.  اما انتشارات آستان 
قدس برای مخاطبان کودک و نوجوان هم آثار تازه ای را به نمایشــگاه 
کتاب فرستاده است. به گفته مدیرعامل »به نشر«، مجموعه ای 14 جلدی 
با عنوان »یک نفر تو را دوســت دارد« به نویســندگی خسرو باباجانی 
برای مخاطب نوجوان و همچنین کتاب کودک »بهترین کریسمس من« 
نوشــته مرضیه جوکار از آثار تازه منتشر شده این نشر برای مخاطبان 

کودک و نوجوان هستند. 
 

 انتقاد به نمایشگاه مشهد 
حسین سعیدی از انتشار یک مجموعه 10 جلدی دیگر با موضوع انقالب 
اسالمی  برای مخاطب نوجوان خبر داد. این مجموعه شامل داستان های 
کوتاه با حال و هوای انقالب اســت که 8 جلد آن منتشــر گشته و در 
نمایشگاه عرضه شده است. خسرو باباخانی، عزت اهلل الوندی، علی مهر، 
زهرا فردشــاد، رفیع افتخار، عصمت گیویان، مژگان بابامرندی و فریبا 
نمازی نویسندگان این مجموعه هستند. مدیرعامل »به نشر« در پاسخ 
به این ســؤال که نمایشگاه کتاب ناشــران جهان اسالم چه تأثیری بر 
گسترش کتابخوانی مردم شهر مشهد دارد، گفت: نمایشگاه کتاب مشهد 
با ســابقه 18 ساله اش جای خود را در میان مردم مشهد و فعالیت های 
فرهنگی این شــهر باز کرده است. اما متأسفانه با این سابقه، نمایشگاه 
امسال نتوانسته مردم و ناشران را راضی نگه دارد و عدم استقبال مردم 
از نمایشگاه امسال هم گویای همین نارضایتی است. وی با بیان اینکه 
نقدهای جدی به نمایشگاه وارد است، عنوان »ناشران جهان اسالم« را 
دلیل اســتقبال کم مردم از این نمایشگاه عنوان کرد. سعیدی توضیح 
داد: همه مردم نمایشــگاه مشهد را با همان عنوان »نمایشگاه مشهد« 
می شناسند. این عنوان برای مردم سابقه 18 ساله دارد و عناوینی مانند 
»ناشران بزرگ جهان اســالم« یا تمرکز نمایشگاه بر آثار دفاع مقدس 
باعث شد مردم تصور کنند با نمایشگاهی تخصصی روبه رو هستند لذا از 
حضور در آن پرهیز کرده اند. گفتنی است که غرفه های227 و 228 سالن 
فردوسی محل اســتقرار کتاب های حوزه بزرگسال انتشارات »به نشر« 
اســت. همچنین کتاب های حوزه کودک این انتشــارات در غرفه های 

شماره 47 و 48 در همین سالن میزبان عالقه مندان خواهد بود.

بــــرش

دانشــجویان در دیــدار با رهبر 
انقالب مطالباتشان را صریح بیان 
می کنند اما در برنامه روز دانشجو 
که رئیس جمهور سخنرانی داشت، 
برنامه طوری مهندســی شده بود 

که دانشجویان حرف نزنند

بــــرش

در مــورد نقــد وضعیــت حــال، 
متأسفانه تیغ جریان دانشجویی 
ُکند شده است و آن طور که باید، 
نمی برّد چون جریان دانشــجویی 
بــه جریان هــای قدرت خــارج از 

دانشگاه وابسته شده است
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 امیر حسن شاهی   
»دانشجو مؤّذن جامعه است، وقتی که خواب بماند، 
مــردم هم خواب می مانند«، شــاید هیچ جمله ای 
تاکنون، مثل این جمله که از قول مرحوم شــهید 
بهشتی نقل شــده است، گویای عظمت و حقیقت 

جایگاه دانشجو نبوده است. 
البته فراموش نکنیم که این جمله را شهید بهشتی 
در رابطه با دانشــجویان اوایل انقالب بیان کرده اند، 
دانشجویانی که به تعبیر رهبر انقالب، هم به جهت 
کیفیت و هم از لحاظ کّمیت در ســطحی پایین تر 
نسبت به دانشجویان حاال بوده اند. تا جایی که اگر در 
اوایل انقالب حدود دویست  هزار دانشجو در کشور 
داشتیم، امروز حدود نزدیک به پنج میلیون دانشجو 

داریم؛ جمعّیت کشور نسبت به آن موقع حدوداً دو 
برابر شده است در حالی که جمعّیت دانشجو، حدوداً 
بیست  و یک برابر؛ این خود فرصت ناب و تنها یکی 

از دستاوردهای بی شمار نظام اسالمی است.
کافی است دانشــجویی همین آمار را بداند و برای 
دیگران بازگو کند تا همگان به حرکت رو به جلو در 
نظام اسالمی اعتراف کنند. رهبر معظم انقالب در 
رابطه با دانشجو و اثرگذاری او بر جامعه تعبیر جالبی 
دارند و می فرمایند: »دانشجو را ما جزو مجموعه  های 
نمایشــگِر وجدان بیدار ملت و کشــور به  حســاب 

می آوریم که واقع قضیه همین است.« 
ایــن تئوری در ســایر ملل و کشــورهای دنیا نیز 
پذیرفته شده که دانشگاه، کوچک شده جامعه است 

و چنانچه دانشجویان در جامعه  ای جهت  گیری   ویژه 
و درخواستی داشته باشند و یا حرکتی انجام بدهند، 

نشان  دهنده   گرایش عمومی آن جامعه است. 
باتوجه به این مهم، طبیعی اســت که نوک پیکان 
دشــمن برای شــلیک به یک جامعه، از دانشگاه و 
دانشجو شروع شــود.بنابراین، دانشگاه اولین سنگر 
و دانشجو اولین رزمنده میدان جنگ است؛ جنگی 
 کــه به تعبیر رهبر معظم انقالب در ســه شــیوه 
»سخت، نیمه سخت و نرم« دنبال می شود اما حاال 
که دانشجویان به عنوان پیشقراول و پیشران های این 
درگیری سرنوشت ساز در حال مبارزه اند، طبیعتاً به 

ابزار و سالح هایی سازگار با شیوه جنگ نیاز دارند. 
یکی از این ابزارهاس مورد نیاز که در اکثر دیدارهای 

رهبر معظم انقالب با دانشجویان مطرح شده است، 
مســئله بصیرت و داشــتن تحلیل و قدرت تبیین 
موضوعات مختلف اعم از سیاســی یا اجتماعی در 

حوزه های داخلی یا فرامنطقه ای است. 
در واقــع یکی از ویژگی های دانشــجوی انقالبی و 
تأثیرگذار در جامعه این است که محیط را با چشم 
باز و بدون تعصب خاصی نگاه می کند؛ چه محیط 
دانشــگاه، چه محیط کشور یا منطقه و چه محیط 
جهــان را. در این میان امــری که نباید از آن غافل 
شــد، مطالعه و بحث های عمیق دانشجویی و البته 
سوءظّن داشــتن به جریان رسانه ای دشمن است 
چرا که امروزه یکی از بخشــهای پُرهزینه دشمنان 
نظام جمهوری اسالمی عبارت است از موضوع رسانه 

یادداشت

دانشجو نمایشگر 
وجدان جامعه

دانشــجویی  جریان های  امروز  نجفی: 
شبیه درختی با تنه و ریشه قوی است که 

محصول نمی دهد. 

کاشــانی: جنبــش دانشـــجویی باید 
خواسته های مردم را شناسایی کند، آن را با 
اهداف انقالب تطابق دهد و مطالبه گری کند.



جنبش دانشــجویی، حرف های دیمی  در فضای 
دانشــگاه خیلی هزینه داشت ولی اآلن حرف های 
دیمی  برای افراد هزینه ندارد بلکه حرف هایی که 
مبتنی بر پایه و اســاس است، هزینه ساز می شود! 
تشکل های دانشجویی باید نخبگان دانشگاهی را 
شناسایی کرده و از آن ها حمایت کنند. همچنین 
اعضای تشــکل ها اطالعات خودشان را باال ببرند 
و برنامه ها از شــکل آمفی تئاتری و جشن هایی با 
دعوت از 2 چهره سیاسی که فقط برایشان سوت 
و کف بزنند، خارج گردند و به برنامه هایی تبدیل 
شوند که کاری از جنس دانشگاهی با دغدغه روز 
داشته باشــند. ضمن اینکه رهبری درباره فرمان 
»آتش به اختیار« بــر »کار تمیز فرهنگی« تأکید 

داشتند. 
عباســی: اگر مطالبه گری دانشجویان تأثیر 

 

نداشــت، این قــدر مخالفــت علیــه آن صورت 
نمی گرفــت. پــس این یک نشــانه اســت که 
مطالبه گری دانشجویان اثر دارد. اما چطور می توان 
این مطالبات را به ســطح عالی تری رساند؟ وقتی 
نتایج علمی  از دانشــگاه بیرون می آید، انتظار این 
است که از آن اســتقبال شود چون دانشجو دارد 
کاری با نیت خیرخواهانه انجام می دهد. البته دوران 
این انتظارات در جنبش های دانشجویی گذشته و 
وارد فاز اجرایی شــده ایم یعنی دانشــجویان الگو 
ارائه می دهند؛ بویژه اینکه در موضوعات حســاس 
همچون الگوی اسالمی-  ایرانِی پیشرفت، رهبری 
این موضوع را به دانشــجویان می سپارند. ضمن 
اینکه اآلن تشــکل های دانشجویی در موضوعات 
مختلــف عارضه یابی می کننــد و آن را در قالب 
مسئله به فضای نخبگانی ارائه می دهند. فعالیت 
تشکل های دانشــجویی در اردوهای جهادی هم 
یعنی ورود بــه عرصه عمل. آینده تشــکل های 
دانشجویی، فارغ از آنچه از بیرون به آن ها تحمیل 
می شود، بسیار روشن است. چون از فاز بیانیة ِصرف 

عبور کرده اند. 
قاسمی: جریان هــا و جنبش های دانشجویی 

 

بر اســاس همین مطالبه گری پایه ریزی می شوند. 
تنوع مطالبه گری هم باید مد نظر قرار بگیرد. گاهی 
برخی افراد وارد فضای دانشــگاه ها می شوند و به 
اسم مطالبه گری، اهداف دیگری را دنبال می کنند. 
گاهــی هم فرصت مطالبه گری به دانشــجویان و 
برخی جریان های دانشــجویی داده نمی شود در 
حالی که باید این فرصِت برابر به همه تشکل های 
دانشجویی اعطا شود. از سوی دیگر، برخی تشکل ها 
مطالبة جریان ها و نهادهای سیاسی خاصی را وارد 
دانشگاه ها می کنند و برخی از تشکل ها هم به خاطر 

مطالباتشان به کمیته انضباطی احضار می شوند. 
گلســرخی: مطالبــات دانشــجویی نباید 

 

دســتخوش جریان های سیاسی خارج از دانشگاه 
شــود. آنچه باعث غنابخشی به مطالبات جنبش 
دانشجویی می شــود، تشخیص درست است. این 
تشخیص درست - فارغ از جناح بندی های سیاسی- 

بــا نقــش روشــنگرانه 
فکری  استقالل  دانشجو، 
دانشجویان و رهنمودهای 
می شود.  محقق  رهبری 
اگر چنین شود، جنبش 
دانشــجویی بازیچه قرار 
جنبــش  نمی گیــرد. 
به  توجه  با  دانشــجویی 
تشخیص درست، همواره 

برای ایجاد این بسترها و تحقق مطالبه گری تالش 
می کند. چالش های بر ســر راه مطالبه گری چند 
مورد اســت. اول، مالحظاتی اســت که در سطح 
دانشگاه و جامعه وجود دارد. مثالً مسئوالن دانشگاه 
می گویند که این برنامه خوب نیســت. این یعنی 
دخالت در تشــخیص جنبش دانشــجویی. مورد 
دوم، محدودیت های مالی و زمانی هست که برای 
جنبش های دانشــجویی ایجاد می کنند. چالش 
ســوم، امتناع مسئوالن کشور از پاسخگویی است 

و آنچه امروز رواج پیدا کرده، عدم پاسخگویی و نیز 
عدم انعطاف مسئوالن است. 

 امروز دشــمن به دنبال ایجاد ناامیدی و 
بی اعتمادی مردم به نظام  است. تشکل های 
دانشجویی در ایجاد فضای امید و اعتماد در 

جامعه چقدر مؤثر و نقش آفرین هستند؟
عباسی: اول باید ببینیم که جنبش دانشجویی 

 

به آینده کشور امید دارد تا بقیه را پشت سر خودش 
بکشاند؟ رهبر معظم انقالب بارها گفته اند که در 
جریان جنبش دانشــجویی این اعتماد و امید به 
آینده وجود دارد زیرا با وجود تمام سختی ها دارند 
تالش می کنند. وقتی در زلزله کرمانشاه عملکرد 
مسئوالنی که همه امکانات کشور را به دست دارند 
را با عملکرد جوانان مقایسه می کنیم، می بینیم که 
تشکل های دانشــجویی در ماجرا پیشتاز هستند. 
جنبش دانشــجویی فقط در بحث های سیاســی 
نباید حضور داشته باشند بلکه باید حضور اجتماعی 
هم داشته باشد، پاسخگویی جنبش دانشجویی به 

مطالبات اجتماعی بسیار اهمیت دارد. 
بــا وجــود اینکه رخــوت و رکود بر بســیاری از 
دانشــجویان حاکم اســت، اما وقتی می بینیم که 
جنبش دانشجویی در مورد مسائل روز وارد شده 

یعنی امید به آینده هســت. پیش بینی می شــود 
که در نگاه بلندمدت با عبور از فرازو نشــیب های 
پیش رو، جنبش دانشجویی حتماً موفق و اثرگذار 

خواهد بود. 
نجفی: برخی مردم از مســئوالن و افرادی که 

 

امور را به دســت گرفته بودند، ناامید و نسبت به 
آن ها بی اعتماد شده اند. چه چیزی می تواند این را 
از بین ببرد؟ اینکه فضای آینده کشور، فضایی پویا 
تلقی شود. فعاالن امروز جریان دانشجویی مسئوالن 
آینده کشور خواهند بود و باید در آن ها امید وجود 
داشته باشــد. باید به جریان ســازان دانشجویی 
بها داده شــود تا آینــده را بســازند. چقدر برای 
حکومت مهم اســت که در آینده چند اقتصاددان 
خوب  جامعه شناس  یا 
دانشــگاهی  فضای  از 
این ها  خــارج شــود؟ 
واقع  مورد سهل انگاری 
شده اند. اما با این حال، 
افرادی را در دانشگاه ها 
داریم که امیدها را زنده 
می کننــد. امیدآفرینی 
نیاز بــه حمایت مردم 
دارد تا دســت نخبگان را بگیرنــد. ضمن اینکه 
تشــکل های دانشــجویی باید در فضای واقعی تر 
جامعه سیر کنند و خودشان را در حصار دانشگاه 

محدود نسازند.  
کاشانی: ناامیدی در بین مردم یک دلیل دارد و 

 

آن ضعف عملکرد مسئوالن است. زمانی وعده هایی 
داده می شــود که فقط حرف اســت و عملیاتی 
نمی شود. خوب است که یک جنبش دانشجویی 
پیگیر مطالبات مردم از مسئوالن باشد. مثالً درباره 

زلزله »سفیدسنگ« بسیج دانشجویی دانشگاه های 
مشــهد تأسیس 90 خانه دام روستایی را بر عهده 
گرفت و در این هوای سرد هم دارند کار می کنند. 
جنبش دانشجویی باید مشکالت مردم را بشناسد 
و وارد عمل شــود و البته مطالبه هم بکند. اینکه 
تشکل های دانشجویی برای رفع مشکالت مردم چه 

کرده اند، بسیار اهمیت دارد. 
گلسرخی: طیف دانشــجو دغدغه مند است 

 

و باید یک ســطح باالتر از بقیه تلقی شــود چون 
سرنوشت جامعه برایش مهم است. 

دانشــجویان به امیــد اصالح وضع موجــود وارد 
تشکل دانشجویی می شــوند زیرا ایمان و اعتقاد 
به آرمان های انقالب اســالمی  را در جنبش های 
دانشــجویی می بینیم. برنامه ای که تشــکل های 
دانشجویی برگزار می کنند، بیشتر با هدف ایجاد 
اعتماد و امیدآفرینی در سطح جامعه و روشنگری 
است. جنبش دانشــجویی این راه را طی می کند 
اما عملکرد برخی مســئوالن سبب کمرنگ شدن 

تالش های تشکل های دانشجویی می شود. 
قاسمی: انقالب اســالمی  از همان اول دارای 

 

اهدافی بوده و مســئوالن هم وعده هایی داده اند. 
اهداف و وعده ها فرقی نکرده اند. پس بخشــی از 
موج ناآرامی  در بین مردم به عملکرد مســئوالن 

برمی گردد و بخشی از آن به جنگ روانی که از سوی 
دشــمن هدایت می شود. باید بدانیم که پایه ریزی 
بیشــتر انقالب ها بر اساس ناآرامی  و ناامیدی بوده 
اســت. پس این پدیده جریان خطرناکی اســت. 
دانشــگاه مبدأ همه تحوالت است اما می خواهند 
دانشجو و جنبش دانشجویی را ناامید  کنند. مثاًل 
برای برگزاری برنامه مشــکل مجوز پیش می آید. 
مجوز می گیرند آن را لغو می کنند. برگزار می شود 
وســطش دعوا راه می اندازند کــه برنامه را به هم 
بریزند. مجوز می گیرند اما بودجه تأمین نمی شود. 
خب! وقتی این ناآرامی  در فضای دانشگاهی ایجاد 
می شود که شدت هم گرفته است، چرا از خودمان 
شروع نکنیم؟ جنبش دانشجویی باید یک سطح 
باالتر از ســایر دانشجوها در همه زمینه ها باشد تا 
بتوانیم روی سایر دانشجوها و جامعه تأثیر بگذاریم. 
جنبش های دانشجویی باید نشــاط اجتماعی را 
باال ببرند. یکی دیگر از دالیل ناامیدی در جامعه، 
باالبودن متوسط سن مدیران است که انگیزه کمی  
دارند. برای امیدآفرینی در جامعه باید جوان ها را به 

بدنه های مدیریتی وارد کرد. 

 به نظر شما، در حال حاضر مهم ترین نقاط 
قوت و ضعف تشکل های دانشجویی چیست؟

عباسی: نقاط قوت جنبش دانشجویی می تواند 
 

آفت آن ها هم باشــد مثالً می گوییم که جنبش 
دانشجویی عدالت خواه است اما این عدالت خواهی 
گاهی سیاسی می شود و به دنبال این می رویم که 
طیفی رأی بیاورد و یک گفتمان سیاســی حاکم 
شود. از تربیت نیرو برای آینده کشور حرف می زنیم 
و این باعث می شود به سمتی برویم که از همین 
اآلن خودمان را مدیر بدانیم و ادبیات کت و شلواری 

بر ما حاکم شود در حالی که روحیه دانشجو این طور 
نیســت که در ساختارهای قدرت و تصمیم گیری 
حل شود. از مطالبه گری حرف می زنیم اما گاهی 
نقدهایمان بی رحمانه و غیرمنطقی می شود چون 
از کار اجرایــی خبر نداریم و به ســمت نقدهایی 

می رویم که اصالً عملی 
نیست. 

ویژگی های  از  شجاعت 
اســت  نســل جــوان 
به ســمت  امــا گاهی 
بی ادبــی  بی پروایــی، 
و خشــونت می رویــم. 
برگزار  مناظره ای  وقتی 
می شــود، چنان فضای 
کینــه و دوقطبــی بر 

دانشگاه حاکم می شود که مجبوریم برای تلطیف 
فضا جشــنی را چاشنی آن کنیم. از آزادی خواهی 
حرف می زنیم اما در فضای دانشگاه به اباحه گری 
تبدیل می شود و سطح مطالبات به سمتی می رود 
که ربطی به آزادی ندارد. گاهی برخی از برنامه های 
جنبش دانشــجویی برای دادن گزارش عملکرد 
برگزار می شــود. گاهی ممکن است آرمان خواهی 
جنبش دانشــجویی تبدیل به آفت شــود؛ جایی 

که فضای واقعــی را نبینند و فقط مطالبه کنند. 
هشداری هم به مســئوالن باید داده شود که این 
ناامیدی در جامعه تماماً از ســوی آن ها اســت. 
جنبش دانشجویی از مسئوالن ناامید شده و عبور 
کرده است. در واقع، مبدأ تحول جنبش دانشجویی 
زمانی بود که خودش را از ســطح روشــنفکران 

تمامیت خواه جدا کرد و به جریان مردم پیوست. 
نجفی: وقایعی که در ســال های اخیر افتاد، 

 

موجب شــد که دانشجویان نســبت به اتفاقات 
پیرامونی خــود واکنش کمتری نشــان دهند و 
بی تفاوت تر شــوند. الزمه امتــداد جریان انقالب 
اسالمی همان چیزی هست که بزرگ ترها خطرش 
را بیشتر متوجه شده اند؛ اینکه نسلی تربیت شود 
که توانایی و تحمل گــوش دادن حرف مخالف را 

ندارد و این به شدت خطرناک است. 
این فرهنگ که هر کدام از ما عقاید مختلفی داریم 
و باید حرف هم را گوش کنیم، بسیار مهم است که 
متأسفانه نسل جوان و دانشجوی ما این روحیه را 
در خودش تقویت نکرده است. شاید یکی از دالیل 
آن، فضای سیاسی بدی باشد که مسئوالن ایجاد 
کرده اند. فرهنگ تحمل شــنیدن حرف مخالف 
به نســل جوان منتقل نشــده است. تشکل های 
دانشــجویی ابتدا باید این را در خودشان و سپس 
در جامعه ایجاد کنند. ضمن اینکه ادب بر این فضا 
حاکم باشد و طرف مقابل را به رسمیت بشناسند. 
هیچ تفکر یا جریــان خاصی نمی تواند به تنهایی 
کشور را مدیریت کند. ما یک زنجیره هستیم که 
همگی به هم نیازمندیم و نمی توان یک جریان را 
از مدیریت کشور خارج کرد. راه حل، صحبت کردن 

طرفین است.
کاشــانی: زمانی که حضرت امــام)ره( پیام 

 

تأسیس بســیج دانشجویی را دادند، چند نکته را 
متذکر شدند. اول اینکه جوانان با اصل »نه شرقی، 
نه غربی« همراهی کنند و تمام قد در برابر استکبار 
بایستند. ما معتقدیم که جنبش دانشجویی نباید 
صدای استکبار و غرب در دانشگاه باشد ولی گاهی 
امام  راه  چنین می شود. 
)ره( مشخص است و باید 
این راه را برویم.  روحیه 
ضداســتکباری، آن طور 
که باید، در دانشــگاه ها 
دیده نمی شــود. ضمن 
اینکه در سال های اخیر 
آشــکار شد  بر همگان 
کــه نتیجه اعتمــاد به 
از  باید  آمریکا هیچ بود. 
این ها درس بگیریم و در دانشــگاه ها بازگو کنیم. 
وقتی مســئوالن به نســل جوان اعتماد کردند 
)بویژه در بحث هسته ای و دستاوردهای موشکی(، 

نتیجه بخش بود. 
یا پیروزی مقاومت در منطقه پیروزی بزرگی بود 
که نباید به آن بی توجه بود. جنبش های دانشجویی 
باید این ها را در دانشگاه ها تبیین کنند. کم دیدم 
که تشکل های دانشجویی نسبت به الگوی ایرانی- 
اسالمِی  پیشرفت جلسه بگذارند و صحبت کنند. 
برخی جنبش های دانشجویی از ارزش های انقالب 
فاصلــه گرفته اند چون ســرباز پیاده نظام غرب و 
آمریکا در دانشــگاه ها شده اند. تشکل دانشجویی 

نباید شیفته غرب باشد. 
گلســرخی: برای رفع نقاط ضعف جنبش 

 

دانشــجویی، نکاتی قابل تأمل است. اول، تغییر 
نگاه مســئوالن به جنبش دانشجویی است. این 
نگاه باید تغییر کند و دانشجو را مؤثر و صاحب نظر 
بدانند نه اینکه برایش تصمیم بگیرند. به دانشجو 
باید ســهم بیشــتری در جامعه داده شود و به او 
اعتماد کنند. گســتردگی جبهه انقالب و تقویت 
روحیه انقالبی باید توســط جنبش دانشــجویی 
اتفاق بیفتد. باید مشارکت دانشجویی را افزایش 
دهیــم و این امر با تقویت روحیه انقالبی گری در 
داخل جنبش دانشــجویی محقق خواهد شــد. 
فرمان »آتش به اختیار« رهبری، با حفظ مصالح و 
مالحظاتی که برای نظام جمهوری اسالمی  وجود 
دارد، باید سرلوحه کار جنبش های دانشجویی قرار 
بگیرد. اگر بنا نیســت نگاه مسئوالن تغییر کند، 
جنبش دانشجویی باید کار خودش را بکند و راه 

خودش را برود.
قاسمی: تشکل های دانشجویی همان قدر که 

 

می توانند تأثیرگذار باشــند، اگر از ریل و مســیر 
حرکتشان خارج شوند می توانند بسیار خطرناک 
شــوند. اوایل انقالب دیدیم که از هر طرز فکری 
در دانشــگاه ها حضور داشتند و حتی مسلح هم 
بودند که درگیری هایی پیش آمد و باعث تعطیلی 
دانشگاه ها و انقالب فرهنگی شد. جنبش دانشجویی 
باید حواسش باشد که از ریل اصلی جریان انقالب 
اســالمی  خارج نشود. همچنین تعبیرهایی که از 
سخنان رهبرانقالب می شود، بسیار متفاوت است. 
ایشان در دیدار با دانشجویان گفتند که بنده با بر 
هم زدن مجالس بسیار مخالفم، این کار می تواند 
مضر باشــد و حداقل می تواند بی فایده باشد. ولی 
می بینیم که این بر هم زدن برنامه های دانشجویی 
در دانشگاه ها بسیار دیده می شود. رهبری فرمان 
»آتش به اختیار« را با ضمیمه »کار تمیز فرهنگی« 
دادند اما می بینیم که برخی بر هم زدن مجالس 
دانشجویی را ذیل این فرمان تعریف می کنند. ما 
در مجموعه انجمن اســالمی  دانشجویان شعاری 
داریم که آگاهی بنیان آزادی اســت. برای اینکه 
دانشــجویان وارد فاز آزاد اندیشی شوند، اول باید 
آگاهی بخشی را پررنگ کنیم. به نظر می رسد اگر 
جریان دانشــجویی را به حال خودشان بگذارند و 
دخالت های بیرون نباشد، خودشان خیلی بهتر و 

منطقی تر می توانند مشکالت را حل کنند.
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هــنر

گزارش خبری

دبیر جشنواره خبر داد
حضور گروه های ممتاز بین المللی 

در جشنواره موسیقی فجر 
 هنر/ صباکریمی  نشســت خبری سی و سومین جشنواره بین المللی 
موســیقی فجر با حضور حمیدرضا نوربخش، مدیر این جشــنواره، روز 

گذشته ۱۳ آذرماه در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 

نوربخش در ابتدای ســخنان خود تأکید کرد: جشنواره امسال 20 تا ۳0 
دی ماه در ۶ تاالر میزبان عالقه مندان به موسیقی است. در این دوره بیش 
از 90 اجرا در بخش های موسیقی نواحی، موسیقی بانوان، موسیقی پاپ، 
موسیقی بین الملل، موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی ارکسترال در 
تاالرهای وحدت، رودکی، برج آزادی، ســالن مرکز همایش های ایرانیان، 

برج میالد و بنیاد آفرینش های هنری نیاوران خواهیم داشت. 
وی در ادامه افزود: بودجه جشــنواره امسال مشابه سال گذشته است و 
امیدوارم رقم یک میلیارد و 800 میلیون تومان توســط دوستان ما در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تأمین شود. با توجه به اینکه مشاوران 
تبلیغاتی ما تأکید داشتند که جدول برنامه ها یک ماه قبل از آغاز جشنواره 
منتشر شود، اما بنا داریم در ایام منتهی به جشنواره این جدول را منتشر 

کنیم. 
نوربخش با اشاره به بخش موسیقی انقالب اسالمی، عنوان کرد: امسال ۶ 
اجرا داریم که چند گروه در این بخش موسیقی های نوستالژیک دهه های 
اول انقالب را اجرا می کنند. همچنین آثار جاودانة مرتبط با پیروزی انقالب 
اسالمی توسط ۳ گروه کر اجرا خواهد شد. در بخش پژوهش نیز رویکردی 
همچون سال گذشته داریم اما چندین پژوهشگر خارجی نیز به جمع ما 

اضافه شدند. 
دبیر سی و سومین جشــنواره موسیقی فجر در ادامه به بخش بین الملل 
جشــنواره و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: این موضوع همیشه برای من 
مهم بود که به بخش بین المللی توجه ویژه ای داشــته باشیم. بر همین 
اســاس، با آژانس های فعال بین المللی ارتباط برقرار کردیم و امسال هم 
گروه های خیلی خوبی در جشــنواره حضور خواهند داشت؛ هنرمندانی 
همچون فرانچسکو کفیسو نوازنده ایتالیایی ساکسیفون، مانوکچه نوازنده 
درامز از فرانسه، پرویز شهیدخان از کشور هندوستان، همایون سخی از 
افغانستان، ارکان اوگور از ترکیه، گروه »آی سو« از اتریش، ریکاردو ری برو 
از پرتغال، کوارتت کلنگ از آلمان، تریو سوشان از فرانسه و هنرمندانی از 

کشورهای، صربستان، اسلوونی، سنگال و چین. 

 رانت و مافیا در کار نیست
نوربخــش در بخش دیگری از این نشســت در پاســخ بــه علت عدم 
شفاف سازی عملکرد مالی جشنواره و منتشرنشدن گزارش مالی آن در 
دوره قبل اظهار کرد: من همچنان بر اتاق شیشه ای و شفافیت همه موارد 
تأکیــد دارم اما در دوره های قبلی ابهاماتی مطرح شــد که من آن را روا 
نمی دانستم. در حال حاضر هم اگر دوستان مایل به ارائه گزارش باشند، 

قطعاً این کار را انجام خواهم داد. 
وی درباره سامانه فروش بلیت جشنواره موسیقی فجر تأکید کرد: تالش 
من این است که در بلیت فروشی بیشترین میزان مشارکت را داشته باشیم 
و در این مورد اصالً نگاه حذفی ندارم. ما به عنوان برگزارکنندگان جشنواره 
فقط به این موضوع فکر می کنیم که بلیت های جشنواره در شکل روان تر 
و آســان تری به فروش برسد. اما گویا بعضی ها دوست دارند این موضوع 
را تبدیل به بحران بزرگی کنند و از وجود مافیا سخن بگویند، در حالی 
کارمزد حاصل از فروش بلیت ها برای ســامانه رقم بسیار ناچیزی است و 

اصالً مبلغ قابل توجهی نیست که بابت آن رانتی صورت بگیرد. 
دبیر سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به جایزه »باربد«، یادآور شد: واقعیت این است که این جایزه نقطه 
عطف جشنواره موسیقی فجر است و هرقدر بتوانیم، به آن بها می دهیم. از 
شما هم می خواهم که به  عنوان اهالی رسانه از این بخش حمایت کنید. 
وی درباره تجلیل از محمدرضا شجریان تصریح کرد: در این سال ها صدها 
نهاد درخواست دادند که از مقام هنری استاد محمدرضا شجریان قدردانی 

شود اما این هنرمند تا به امروز زیر بار تقدیر و تجلیل نرفته است.

فارس: اکران جدید ســینماهای کشــور از فردا با  شروع نمایش ۳ فیلم جدید 
»آینه بغل«، »فهرست مقدس« و »شکالتی« آغاز می شود و جنجال ها بر سر فیلم 
توقیفی »عصبانی نیســتم« با ثبت اکران آن، وارد مرحله تازه ای شد. سخنگوی 
شورای صنفی نمایش گفت: از صبح چهارشنبه )فردا( فیلم »آینه بغل« جایگزین 
»انزوا« می شود و »فهرست مقدس« ویژة مدارس اکران می گردد. غالمرضا فرجی 
درباره جلســه روز دوشنبه شورای صنفی نمایش گفت: کف فروش فیلم ها مورد 
بررسی قرار گرفت و از صبح چهارشنبه فیلم سینمایی »آینه بغل« جایگزین »انزوا« 
در گروه استقالل می شود و فیلم سینمایی »شکالتی« در سرگروه سینمایی خود 
)زندگی( از چهارشــنبه این هفته به جای »خفه گی« اکران خواهد شــد. وی در 
ادامه گفت: انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس« در گروه آزاد ویژة مدارس اکران 
می شود و در سانس صبح سالن های سینماها به نمایش درمی آید. همچنین قرارداد 
فیلم »عصبانی نیســتم« برای اکران در گروه آزاد به ثبت رســید و این اثر از 29 

آذرماه اکران می شود. 

سینما

»فهرست مقدس« 
از فردا اکران می شود 

و مطبوعات. به همین خاطر اســت که رهبر معظم انقالب  
خطاب به دانشجویان می فرمایند»داده  های ذهنی شما فقط 
مسائل روزنامه  ای نباشد؛ روی مسائل فکر کنید، مطالعه کنید، 
بحث کنید.« با این حســاب وظیفه روشنگری دانشجو در 

جامعه کامالً روشن است.
 در حقیقت، قدرت تحلیل یک دانشجو باید به گونه ای باشد 
که همه مردم بتوانند از تحلیلش بهره  مند شوند و البته این   
جایگاه برای دانشجو، متکی است به مطالعه فراوان و دوری از 

نگاه احساسی به مسائل.
پس در رویدادهای گوناگون در جامعه حضور فکری دانشجو 
و اعالم موضع، امری قطعی و پسندیده است. از نگاه رهبری 
این اعالم موضع، مستلزم دو نکته مهم است اول اینکه اعالم 
موضع مستدل باشد. یعنی دانشجو به دور از وهم و بر اساس 

دالیــل متقن و محکم نظر بدهد و موضوعــی را برای افراد 
جامعه تبیین کند. 

دوم هم اینکه به موقع و بهنگام باشد چنانکه رهبری در این 
باره فرموده اند: » گاهی اوقات موضع گیری در یک مورد و یک 
چیزی، در یک وقت خوب اســت، اّما فردایش خوب نیست؛  
یعنی بی فایده اســت یا گاهی هم مضر است. باید حواستان 

باشد بهنگام این کار را انجام بدهید.« 
با این اوصاف قدم گذاشــتن در عرصه روشنگری نه تنها از 
پس یک دانشجو برمی آید بلکه وظیفه دانشجو هم هست. 
البته این مسئله نباید منجر به سیاست زدگی وعقب ماندگی 
دانشجو از فضای علمی و درسی شود بلکه بدین معنا است 
که دانشجو با چشمی باز، با نگاهی روشن، با احساس تکلیف 

و البته با انگیزه به مسائل پیرامونی نگاه کند.

بــــرش

فعاالن امروز جریان دانشــجویی 
مسئوالن آینده کشــور خواهند 
بــود و باید در آن هــا امید وجود 

داشته باشد

بــــرش

اگر جریان دانشــجویی را به حال 
خودشــان بگذارنــد، خودشــان 
خیلی بهتر و منطقی تر می توانند 

مشکالت را حل کنند

گلسرخی: مسئوالن دانشگاه می گویند که 
این برنامه خوب نیست. این یعنی دخالت 

در تشخیص جنبش دانشجویی. 

قاسمی: برای اینکه دانشجویان وارد فاز 
آزاد اندیشی شوند، اول باید آگاهی بخشی 

را پررنگ کنیم.

دانشجویی،  تشکل های  آینده  عباسی: 
فارغ از آنچه از بیــرون به آن ها تحمیل 

می شود، بسیار روشن است.
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خط بين الملل

مرگ بيمار به خاطر خالكوبى
بــه گــزارش رســانه ها، جمله 
خالكوبى شــده روى سينه مرد 
70 ساله انگليسى در اتاق احيا، 
مانع از نجاتش شــد و بيمار در 
برابــر ديدگان پزشــكان جان 

باخت. 
اين مرد كه به دليل سوءمصرف 
الــكل در حالــت كمــا بــه 
بيمارستانى در انگليس انتقال 
يافته بــود، پــس از معاينات 

مقدماتى بســرعت به اتاق احيا انتقال يافت، اما وقتى پزشــكان لباس اش را 
باز كردند تا با كمك دســتگاه شوك او را به زندگى برگردانند، ناگهان متوجه 
درخواســت خالكوبى شده روى سينه اش شــدند. بيمار درخواست كرده بود: 
«مرا احيا نكنيد». گرچه پزشكان نمى توانستند به اين نوشته توجهى كنند اما 
مشاور حقوقى بيمارستان اعالم كرد براساس قانون بايد به خواست بيمار احترام 

گذاشت. به اين ترتيب با توقف عمليات احيا، پيرمرد ساعاتى بعد جان باخت.

مردى همسرش را با موهايش دار زد
مرد خشمگين كه تحمل طالق همسرش را نداشت و در اقدامى هولناك او را با 

موهاى بلندش حلق آويز كرده بود، به حبس ابد محكوم شد. 
به گزارش پليس، «كريســتوفر جفرى» كه ســاكن روستاى «بادلى گرين» 
انگليس بود، پس از دســتگيرى و در بازجويى مدعى شد طى چهار روزى كه 
همســرش پس از طالق به خانه مــادرش رفته بود تصميم به قتل گرفت، به 
همين خاطر وقتى زن ميانســال براى جمع كردن وسايلش به خانه آمد، او را 
پس از ضرب و شتم شديد با موهايش حلق آويز كرد. قاتل پس از اين جنايت با 
مادرزن سابق اش تماس گرفته و موضوع را به او گفته بود. اين جنايتكار پس از 

حضور مأموران پليس در محل جنايت تسليم شد.

مجازات راننده مست عامل تصادف 
زنجيره اى 

به گــزارش رســانه ها، مرد 51 
ساله مست كه بدون گواهينامه 
پشت فرمان خودروى گرانقيمت 
پدرش نشســته و با ســرعت 
سرســام آور به چندين خودرو 
كوبيــده بود به 3 ســال زندان 

محكوم شد. 
«روبرت تيلور» كه بارها به دليل 
رانندگى پرخطر بازداشت و به 

راننده ســريالى مست معروف شده بود، در روز حادثه با يكى از دوستانش در 
جاده شــلوغ شهر «سوانسى» كشور ولز براى فرار از ترافيك سنگين به جاده 
خاكى پيچيد اما پس از ورود به جاده اصلى نتوانســت كنترل خودرو را حفظ 
كنــد و با چندين خودرو تصادف كرد. بــه گفته پليس، تيلور در اين تصادف 
آسيبى نديد اما سرنشين يكى از خودروها ستون فقراتش شكست و رانندگان 
ديگر خودروها نيز عالوه بر خســارت مالى، دچار آسيب ديدگى هايى شدند. 

قضات سرانجام متهم را به پرداخت غرامت و 3 سال زندان محكوم كردند.

دختر 7 ساله قاتل مادرش را لو داد
ركنا: دختر 7 ســاله پس از پيدا كردن جسد مادرش اين موضوع را با مشاور 

مدرسه در ميان گذاشت و قاتل را لو داد. 
متهم «بنجامين بايرز» پس از افشاى راز پنهانى اش توسط پليس «جكسون» 

اورگان بازداشت شد.
به گزارش پليس دختر كوچك پس از كشف جسد مادرش به مشاور مدرسه 

بيان كرده است كه دلش نمى خواهد او قربانى دوم پدرش باشد.
هم اكنون اين مرد جنايتكار به اتهام قتل همســرش و قرار وثيقه 500 هزار 

دالرى راهى زندان شد.
ماموران پليس بدن غرق به خون مادر اين دختر 7 ســاله «مليسا بايرس» را 
در زير زمين خانه و در حالى كه درون پالســتيك و فرش خانه پيچيده شده 

بود پيدا كردند.
به گفته پليس نشــانه هاى زيادى وجود داشت كه نشان مى داد خون در همه 

جاى خانه وجود داشته و قاتل سعى كرده تا نشانه هاى خون را از بين ببرد.

15 سال زندگى با جنين مرده 
رسانه ها: زن هندى كه به خاطر دردهاى مداوم شكم به بيمارستان مراجعه 
كرده بود دركمال حيرت متوجه شد 15 سال با جنين مرده زندگى كرده است. 
اين زن چند روزقبل به دليل شكم درد شديد راهى بيمارستان شد.اما پزشكان 
هندى پس از سونوگرافى متوجه شدند اوجنين مرده اى درشكم دارد. به همين 
خاطرزن 52 ساله خيلى سريع به اتاق عمل انتقال يافت وجنين خارج از رحم 

بيرون كشيده شد.
اين زن كه ازوجود جنين بشدت شوكه بود، به پزشكان گفت كه 15 سال قبل 
وبه خاطرمخالفت هاى خانواده اش با تولد فرزندش، سقط جنين كرده بود، اما 
هيچ وقت تصورنمى كرد با جنين مرده اى درشكمش زندگى كرده باشد وتمام 

دردهايش به اين خاطربوده است.

محكوميت زنى كه مادر بزرگش را
 نقره داغ كرد

ركنا: نوه ســودجوى انگليسى 
كه با مســموم كردن غذاها و 
مادربزرگش،  نوشــيدنى هاى 
اعتبــارى اش  كارت هــاى  از 
سوءاســتفاده كرده بود، به 2 
سال و نيم زندان محكوم شد. 

متهم « جنى گريــن» مدام 
را مسموم  مادربزرگش  غذاى 
مى كرد تا بتواند با استفاده از 

پول هايش مدت زمان بيشترى در هتل لوكس خوش بگذراند. بنا بر اطالعات 
پليس غذا و نوشــيدنى مادربزرگ 87 ســاله با داروهاى ضد افسردگى قوى 

مسموم شده و پيرزن را بارها به بيمارستان كشانده است.
بــه گفته ماموران متهم هر بار مقدارى دارو در غذاها مى ريخته تا مدت زمان 
بيمارى اش طوالنى تر شود و او بتواند به سود جويى هايش ادامه دهد و هزاران 

پوند به جيب بزند.
روز گذشته دادگاهى در بريتانيا اين نوه نمك نشناس را به دو سال و نيم زندان 

محكوم كرد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
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گروگان هاى خارجى آزاد شدند
ركنا: ربودن دو تبعه افغانســتانى، كليــد رهايى پنج 

گروگان ديگر شد. 
بر اساس اعالم پليس آگاهى شــيراز، به دنبال ربايش 
دو تبعه كشور افغانستان در پانزدهم آبان ماه به وسيله 
افراد ناشناس و درخواست وجه نقد در قبال آزادى آنان، 
پليس با به دست آوردن سرنخ هايى، غروب روز يكشنبه، 
محل نگهدارى گروگان ها را در روستاى تفيهان شناسايى 

كرده و به محل مورد نظر اعزام شد.
در بازرسى از اين خانه، هفت تبعه كشور افغانستان كه 
در اتاق ها زندانى بودند، آزاد شــدند. تالش پليس براى 

شناسايى و دستگيرى آدم ربايان ادامه دارد.

قتل بى رحمانه پدر و دو برادر 
توسط جوان گچسارانى

خط قرمز: فرمانده انتظامى كهگيلويه و بويراحمد از قتل 
پدر و دو برادر توسط يك جوان در گچساران خبرداد.

ســردار مهدى انصارى در جمع خبرنگاران گفت: شب 
دوشنبه يك جوان گچسارانى به دليل نامعلومى با سوار 
كردن دو بــرادر معلول و پدر84 ســاله اش در خودرو 

شخصى خود، آن ها را به بيرون از شهر انتقال داد.
وى اضافه كرد: جــوان راننده، پدر را در منطقه «گناوه 
لرى» گچساران با اسلحه كمرى به قتل رسانده و سپس 
دو برادر معلول خود را به منطقه «ليشتر» در محدوده 
آبشــارى برده و پس از كشتن آن ها جسد هر دو را در 

آب انداخته است.
وى گفــت: اين جوان قاتل پس از قتــل پدر و دو برادر 
معلولش، خــود را به نيروى انتظامى معرفى كرد. علت 
و انگيزه وقوع اين جنايت، توسط پليس در حال بررسى 

است.

ردپاى اختالف دو برادر 
در سرقت از كارگاه چوب برى 

مأموران  قرمز:  خط 
شهرســتان  پليس 
بينالــود فردى را كه 
اقدام به سرقت حدود 
سه تن چوب از يك 
برى  چــوب  كارگاه 
شناسايى  بود،  كرده 

و دستگير كردند. 
فرمانــده انتظامــى 

بينالود گفت: با كســب خبرى مبنى بر سرقت سه تن 
الوار از مقابل مغازه اى در يكى از روســتاهاى حاشــيه 
شــهر شانديز، بالفاصله تيمى از مأموران دايره تجسس 

كالنترى شانديز وارد عمل شدند.
ســرهنگ حســين دهقانپور افزود: مأموران كالنترى 
شانديز پس از بررسى محل سرقت و بازبينى دوربين هاى 
مداربســته نزديك اين محل، خودروى نيسانى كه الوار 
ســرقتى را بارگيرى كرده بود، شناسايى و با يك سرى 

تحقيقات پليسى سارق را شناسايى و دستگير كردند.
وى تصريح كــرد: متهم كه برادر مالباخته اســت، در 
بازجويى ها به ســرقت الوارها در پــى اختالفات مالى 
اعتــراف كرد كه پس از تحقيقــات تكميلى در اختيار 

مراجع قضايى قرار گرفت.

دستگيرى 2 جاعل با 13ميليون 
ريال چك پول جعلى 

خط قرمز: با ســرعت عمل پليس شهرستان باخرز دو 
جاعل حرفه اى كمتر از يك ساعت از آخرين بزهكارى 

شناسايى و دستگير شدند. 
جانشين فرمانده انتظامى باخرز در گفت و گو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: شب دوشنبه در پى گزارش يك فقره 
كالهبردارى و خريد احشام با چك پول هاى جعلى در 
روســتاى «آويان»  توسط سرنشينان يك دستگاه وانت 
مزدا، بالفاصله طرح مهار در ســطح حوزه استحفاظى 

شهرستان باخرز به اجرا درآمد.
ســرگرد داراشانى افزود: ســاعتى پس از اعالم سرقت، 
مأموران كالنترى مركزى شهر باخرز خودرو مورد نظر 
را در ســه راهى تربت جام شناســايى كرده  و با عالئم 
هشدار دهنده دستور ايست دادند اما راننده خودرو بدون 
توجه به دستور ايست، بر سرعت خود افزود كه مأموران 
كالنترى مركزى شهر پس از طى مسافتى تعقيب و گريز 
با همكارى مأموران پاسگاه انتظامى كوه سفيد خودرو را 

با استفاده از قانون بكارگيرى سالح متوقف كردند.
وى عنوان كرد: در اين عمليات ضمن دســتگيرى دو 
سرنشين 21 و 28 ساله خودرو مزدا 12 ميليون و 500 
هزار ريال چك پول و400 هزار ريال اسكناس 100 هزار 

ريالى جعلى كشف شد.
تحقيقات از متهمان كه داراى ســوابق متعدد كيفرى 
هستند، براى كشف ديگر جرائم احتمالى آنان ادامه دارد.

دستگيرى سارق حرفه اى 
هنگام فروش اموال مسروقه 

خط قرمز: مأموران پليس آگاهى شهرســتان كاشمر 
با دســتگيرى دو ســارق حرفه اى، پرده از راز 7 سرقت 

برداشتند. 
جانشــين فرمانده انتظامى كاشمر در تشريح اين خبر 
گفت: در پى چند فقره ســرقت از اماكن خصوصى در 
محدوده خيابان خرمشهر، تيمى از كارآگاهان وارد عمل 
شدند و پس از بررسى سرقت هاى انجام شده، تحقيقات 
گسترده خود را براى شناسايى عامالن اين سرقت ها آغاز 

كردند.
سرهنگ هوشنگى تصريح كرد: كارآگاهان دايره مبارزه 
با ســرقت پليس آگاهى با يك سرى تحقيقات ميدانى 
ســرانجام روز يكشــنبه مردى جوان را در حال فروش 

تعدادى از اموال سرقتى شناسايى و دستگير كردند.
اين متهم 40 ســاله كه اعتياد شديد به مواد مخدر 
صنعتى دارد، در ابتدا منكر سرقت هاى انجام شده بود 
ولى در مواجهه با داليل مســتند پليس، به 7 فقره 
سرقت از اماكن دولتى و خصوصى با همدستى يكى 
از دوستانش در خيابان خرمشهر و بلوار سيدمرتضى 
شهر كاشــمر اعتراف كرد كه تيم رسيدگى كننده 
به پرونده با اطالعات بدســت آمده همدستش را نيز 

دستگير كردند.

خط شهرستان ها

مأموران 
شهرســتان  پليس 
بينالــود فردى را كه 
اقدام به سرقت حدود 
سه تن چوب از يك 
برى  چــوب  كارگاه 
شناسايى  بود،  كرده 

خط قرمز - مهدى كاهانــى مقدم: فرمانده انتظامي 
خراسان رضوي از اجراي طرح ضربتي مقابله با سرقت هاي 
شــبانه و دستگيري 8 طراح اصلي دزدى هاى حيله گرانه 

در مشهد خبر داد. 
ســردار قادر كريمي در تشــريح اين عمليات كه پس از 
مطالعات ميداني و كنترل و مراقبت هاي نامحســوس با 
هماهنگــي چهار كالنتري در كمتر از 5 ســاعت به اجرا 
گذاشته شد، به خبرنگار ما گفت: تيم هاي دايره تجسس 
كالنتري مهــرگان در اين مأموريــت ضربتي با پيگيري 
سرقت هاي سريالي ســيم و كابل برق شهري، سه طراح 
اصلى اين ســرقت ها را كه در پوشش وانت حمل شير و 
فرآورده هاي لبني، مرتكب سرقت مي  شدند، شناسايي و 

دستگير كردند.
به گفته وى، سردســته اين باند، تبعه خارجي است و در 
اعترافات اوليه خود مدعى شده كه براي رد گم كني وانت 
بار را به صورت خودروي حمل شــير رنگ آميزي كرده و 

سپس نقشه سرقت را عملي ساخته اند.
فرمانده انتظامي خراســان رضوي افــزود: تيم هاي دايره 
تجســس كالنتري مصلي مشــهد نيــز در اين عمليات 
سراســرى، زورگيــر مأمورنمايى كه در آخرين ســرقت 
خود مرد 50 ســاله تبعه خارجي را به بهانه اي به داخل 
ســاختمان مخروبه اي كشانده و سپس با توسل به زور و 
تهديد، گوشــي تلفن همراه، 700 هزارتومان وجه نقد و 

كارت عابربانــك او را زورگيري كرده بود، به دام انداختند. 
اين سارق خشن شب رو 44 ساله است و 17 فقره سابقه 

كيفري در پرونده اش دارد.
سردار كريمي خاطر نشان كرد: تيم هاي تجسس كالنتري 
نجفي مشــهد هم در پيگيري پرونده سرقت هاي سريالي 
موتورسوارانى كه به وسيله يك دستگاه آپاچي سفيد رنگ 
اقدام به سرقت مى كردند، به سرنخ هايي دست يافتند كه 

منجر به شناسايي النه طراحان اين سرقت ها شد.
پليــس با هماهنگي مقام قضايي، منزل مســكوني مورد 
اســتفاده ســارقان را در محدوده بلوار پيروزي مشهد، در 
لحظه اي كه گردانندگان باند ســرگرم طراحي ســرقتي 
ديگر بودند، پاكســازي كردند. در اين مرحله از عمليات، 
ســه جوان 27، 31 و 35 ساله دســتگير شدند و از آنان 

مقاديري هروئين فشرده و دو قطعه چك پول 50 و 100 
هزار توماني تقلبي به همراه يك افشانه فلفلي به دست آمد.
سردار كريمى ادامه داد: آخرين مرحله اين عمليات نيز با 
هدف دستگيري طراح سرقت هاي خشن از زنان جوان در 
مشهد، توسط تيم هاي تجسس كالنتري شهيد هاشمي 

نژاد به اجرا گذاشته شد.
وى اظهار داشــت: اين متهم 32 ســاله كه به تازگي در 
يك نانوايي به عنوان كارگر مشــغول به كار شده، داراي 
دو فقره ســابقه كيفري است. او كه چهارماه قبل از زندان 
آزاد شده در هنگام كاردر نانوايى، طعمه هاي خود را انتخاب 
مي  كرده و با تعقيب سايه به سايه آن ها در محلي خلوت به 
قربانيانش، حمله ور مي  شده و گوشي تلفن و وجوه نقدشان 

را زورگيري مي  كرده است.
فرمانــده انتظامي خراســان رضوي با اشــاره به اين كه 
تحقيقات از اين ســارقان خشن شــب رو براي شناسايي 
و دســتگيري همدستان آن ها و كشــف ديگر اقدام هاي 
مجرمانه شــان ادامه دارد، تأكيد كرد: طرح تشديد مقابله 
با سرقت با انجام مطالعات ميداني و كنترل و مراقبت هاي 
نامحسوس در مشهد و ديگر شهرهاي استان، با جديت در 
دستور كار پليس قرار دارد كه بزودي درباره مراحل ديگر 

اين عمليات گسترده اطالع رساني خواهد شد.
وى از شهروندان خواست به توصيه هاي بازدارنده پليسي 
در پيشگيري از وقوع سرقت ها توجه بيشتري داشته باشند.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي تشريح كرد

دستگيري 8 طراح اصلي سرقت هاي خشن شبانه در مشهد

خط قرمز: تازه فهميدم چه اشــتباهي كرده ام و اين كه انگيزه زن همسايه از مداخله 
براي برهم زدن خوشبختي مان چه بوده، برايم تجربه اي با ارزش بود تا به افراد غريبه 
اعتماد نكنم.   دوران عقد ما به خاطراختالف نظر وچشم وهم چشمي بزرگ ترها، خيلي 
تلخ و پرتنش بود، اما چون همديگر را دوست داشتيم، صبوري كرديم و باالخره سرخانه 
و زندگي خودمان رفتيم. چندماه گذشــت، شوهرم مي  گفت حاال  كه زندگي مستقلي 
داريم تكليف مان روشن است و يك نفس راحت مي  كشيم، ما مشكل خاصي نداشتيم.

شريك زندگي ام برنامه ها و آرزوهاي زيادي براي آينده مان داشت، ازكله صبح تاغروب 
سركارمي رفت و تالش مي  كرد تا پولي جمع و جور كند و وضعيت مان  بهتر شود، من 
هم با قناعت و مديريت خرج و مخارج، پشتيباني اش مي  كردم. چون حوصله حرف هاي 
خسته كننده خانواده خودم ومادر و خواهر شوهرم را نداشتم، كمتر به خانه آن ها مي  رفتم.

در اين مدت با زن همســايه آشنا شــدم. او 10سال از من بزرگتر بود و دو بچه داشت. 
از دست بي مهري هاي شوهرش مي  ناليد و مي  گفت تو هم زياد به محبت هاي شوهرت 
دل خوش نكن؛ چون بعد از يكي دوســال، براي همديگر عادي و تكراري مي  شويد و از 

چشم هم مي  افتيد.
اعظم خانم يك روز كه به خانه ام آمده بود، بعد از يك مقدمه چيني اعصاب خرد كن، از 
شوهرم چيزهايي گفت كه سردرد شدم. البته مرا قسم مي  داد كه نبايد حرفي بزنم؛ چون 
اگر شوهرش بويي از اين موضوع ببرد، خون به پا مي  كند. گفته هايش را باور نمي كردم، 
زن همســايه ازمشكالت دوران عقدمان برايم حرف مي  زد و مي  گفت شوهرت اين ها را 

برايم  تعريف كرده و دل پري از خانواده ام دارد.
 با شــنيدن اين حرف هاي چرت و پرت، حس بدبيني در وجودم ريشــه دواند، اما به 
روي شــريك زندگي ام نياوردم كه زن همسايه چه چيزهايي پشت سرش گفته و او را 
به چشم مردي هوســران مي  بيند. اگر چه فكرم مشغول شده بود و سعي مي  كردم به 
طور نامحسوس كنترلش كنم. من و شوهرم به خاطر همين قايم باشك بازي هاي من، 
با هم اختالف پيدا كرديم. وقتي بهانه گيري مي  كردم، مي  ترســيدم درباره اين رفتارم 
حرفي بزنم. جر و بحث هايمان باال گرفت. نتوانســتيم وضعيت را مديريت كنيم و پاي 
خانواده هاي ما به ماجرا باز شد. پدر و مادر من و مادر و خواهرشوهرم نيز آتش بيار معركه 

شدند و كارمان داشت بيخ پيدا مي  كرد.
شوهرم كه نمي دانست علت لج بازي هايم چيست، از من خواست به مركز مشاوره برويم. 
با راهنمايى مشاور و پس از تحقيق درباره حرف هاي زن همسايه، فهميدم مادرم يك روز 
كه من بيرون بودم و يك ساعتي پشت در مانده به خانه اعظم خانم رفته و از مشكالت 

دوران عقد من و همسرم  برايش چيزهايي گفته است.
بعد از روشن شدن اين موضوع، شوهرم خيلي دوستانه از آقاي همسايه گاليه كرد و گفت 
بهتر است به مركز مشاوره بروند. اما شوهر اعظم خانم واقعيت تلخي را آشكار كرد و گفت: 

روي حرف هاي همسرش حسابي باز نكنيم، چون او از بيماري روحي و رواني رنج مي  برد 
و با داروهاي آرامبخش توانسته است خودش را تا اينجاي كار بكشاند.

 تازه فهميدم چه اشــتباهي كرده ام  و اين كه انگيزه زن همسايه از مداخله براي برهم 
زدن خوشبختي مان چه بوده هم برايم تجربه اي با ارزش بود تا به  افراد غريبه اعتماد 
نكنم و هركسي را به حريم خانه ام راه ندهم. ما تصميم داريم آپارتمان ديگري اجاره كنيم 
و زندگي خود را با عشق و عالقه ادامه بدهيم و به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه 
قطع ارتباط با خانواده هايمان خطرناك اســت و بايد مديريت شده با آن ها رفت و آمد 

داشته باشيم. 
توصيه هاي كارشناس

 «صالح محمد پور» مشاور خانواده دراين باره مي  گويد: در تجربه اين زوج جوان بررسي  
چند محوربسيار مهم است.

محور اول: چشم و هم چشمي در خانواده ها از عوامل بروز اختالفات زناشويي است، در 
بروز اين چشم و هم چشمي هاي بغرنج خانواده ها بي تأثير نيستند، چرا كه اگر آن ها به 
شرايط مالي خانواده همسر و شوهر دخترشان نيز توجه كنند، سطح اختالفات كاهش 

مي  يابد.
محور دوم: مشورت با آدم هاي غريبه و غير متخصص مي  تواند آسيب هايي براي ما در 
پي داشــته  و به اختالفات دامن زده  و حتي اختالفات جديدي را به وجود آورد و در 

نهايت منجر به طالق شود.
محور ســوم: همان طور كه در اين ماجرا خوانديم ضعف در ارتباط با خانواده همسر و 
ضعف در برقراري ارتباط عاطفي سبب شد، اين خانم با زن همسايه اي كه خود مشكالت 

روحي و رواني دارد ارتباط برقراركرده و به مشكالتش بيفزايد.
 به همين خاطر توصيه مي  شود

توجــه: ارضاي نياز به توجه، زوجين را از توجه افــراد ديگر خالي مي  كند. اين يكي از 
مؤلفه هاي ارتباط عاطفي است.

تفريح: زوجين هرچقدر بيشتر با هم تفريح كنند و زمان هاي بيشتري باهم باشند، شادابي 
و نشاط بيشتري در زندگي خود احساس مي  كنند.

گوش دادن: زماني كه يكي از زوجين حرف مي  زند، بايد طرف مقابل با دقت به حرف هاي 
او گوش كند تا شخص احساس كند شنيده مي  شود.

سراب آرزوها

زن همسايه زندگيم را 
در آستانه فروپاشى قرار داد

تازه فهميدم چه اشــتباهي كرده ام و اين كه انگيزه زن همسايه از مداخله 
براي برهم زدن خوشبختي مان چه بوده، برايم تجربه اي با ارزش بود تا به افراد غريبه 
اعتماد نكنم.   دوران عقد ما به خاطراختالف نظر وچشم وهم چشمي بزرگ ترها، خيلي 
تلخ و پرتنش بود، اما چون همديگر را دوست داشتيم، صبوري كرديم و باالخره سرخانه 
و زندگي خودمان رفتيم. چندماه گذشــت، شوهرم مي  گفت حاال  كه زندگي مستقلي 

فحاشى 2 مرد در بازار رنگ خون گرفت
خط قرمز: فحاشى دو مرد در بازار تهران منجر به قتل 

يكى از آن ها شد. 
             ســاعت پنج بعدازظهر روز يكشــنبه مأموران 
كالنتــرى 113 بازار با بازپرس كشــيك قتل پايتخت 
تماس گرفته و خبر يــك درگيرى منجر به قتل را به 

بازپرس اعالم كردند.
بنابر تحقيقات اوليه مأموران، مرد 30 ســاله اى در يك 
نزاع در مغازه پتوفروشى در خيابان مصطفى خمينى، 
سيد اسماعيل دوم، دچار جراحت شده و پس از انتقال 
به بيمارستان سينا به علت شدت جراحات جان خودش 
را از دســت داده بود. با دستور بازپرس جنايى تهران، 
جســد مقتول براى بررسى بيشــتر به پزشكى قانونى 
انتقال يافت و يك نفر متهم كه در ارتباط با اين پرونده 
بازداشت شده بود، پيش از ظهر ديروز به دادسراى امور 

جنايى تهران منتقل شد.
متهم اين پرونده كه 30 سال نام دارد، در اظهاراتش به 
محسن مديرروستا؛ بازپرس ويژه قتل پايتخت گفت: من 
در خيابان سيروس پتوفروشى دارم و قتل در مغازه من 
اتفاق افتاده است؛ روز گذشته (يكشنبه) حدود ساعت 
13:30 از مغازه خارج شــدم و حدود ساعت 14:30 به 
مغازه بازگشتم كه سعيد (كارمندم) گفت مقتول با تلفن 

مغازه تماس گرفته و به وى فحاشى كرده است.
وى ادامه داد: من با مقتول اختالف حســاب مالى دارم 
و زمانى كه در مغازه حضور نداشتم، او با سعيد صحبت 
كرده و ظاهراً پشت تلفن فحاشى كرده بود كه سعيد نيز 
به او فحاشى كرده بود اما من به سعيد گفتم تو نبايد به 

مقتول فحاشى مى كردى.
اين متهم در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت: در نهايت 
يك مشترى به مغازه آمد و من به يكى از كارگرانم گفتم 
ناهار بگيرد كــه او رفت و ناهار خريد؛ زمانيكه كارگرم 
بازگشت مشــغول خوردن غذا بودم كه ناگهان مقتول 
وارد مغازه شد و در وسط مغازه با سعيد درگير شد، در 
اين حين ناگهان سعيد يك چاقو از زير لباسش درآورد 
و به مقتول ضربه زد، سرانجام من و يكى از همسايه ها 
آن ها را از هم جدا كرديم كه در يك لحظه مقتول روى 
زمين افتاد و به سعيد گفتم با اورژانس تماس بگيرد، و 
سعيد پس از آنكه با اورژانس تماس گرفت، متوارى شد.
پس از اظهارات اين متهــم و با توجه به بازبينى فيلم 
ضبط شده از هنگام وقوع قتل و عدم دخالت اين متهم 
در مــرگ مقتول، بازپرس وى را آزاد كرد و تالش براى 

بازداشت سعيد آغاز شد.

 فحاشى دو مرد در بازار تهران منجر به قتل 

             ســاعت پنج بعدازظهر روز يكشــنبه مأموران 
 بازار با بازپرس كشــيك قتل پايتخت 
تماس گرفته و خبر يــك درگيرى منجر به قتل را به 

مقتول فحاشى مى كردى.

درخواست ديه از بيت المال براي 
دختري كه بي گناه كشته شد

خط قرمز: ســارقي كه چهار ســال قبل دختــر يكي از 
صراف هاى خيابان فردوسى را به قتل رسانده و با سرقت مقدار 
زيادي ارز از محل گريخته  بود، شناسايي نشد و اولياي دم از 
دادگاه درخواســت ديه از بيت المال كردند. قضات به زودي 
با بررســي مســئله، موافقت يا عدم موافقت خــود را اعالم 
خواهند كرد.  به گزارش خبرنگار ما، ســاعت 11:30 روز 26 
ارديبهشت ماه سال 92 بود كه مأموران پليس پايتخت از قتل 
دختر جواني در مغازه صرافي حوالي ميدان فردوسي باخبر و 
راهي محل شــدند.  بررسي ها نشان داد  پسر جواني به بهانه 
خريد ارز وارد مغازه صرافي امين در خيابان فردوسي شده و 
پس از سرقت بيش از 100 ميليون تومان ارز، دختر صاحب 
صرافي به نام سحر را با چاقوي بزرگي زخمي كرده و از محل 
گريخته است. رهگذران و همسايه ها پس از اين حادثه دختر 
زخمي را به بيمارســتان منتقل مي كنند. سحر قبل از فوت 
گفته بود كه پسر ســارق او را هدف چاقو قرار داده است. از 
سوي ديگر بررسي دوربين هاي مداربسته نشان داد پسر سارق 
بدون اينكه نقابي بر صورت داشته باشد، دقايقي قبل از حادثه 
چندين بار از جلو در مغــازه صرافي عبور كرده و در نهايت 
وقتي مطمئن مي شــود دختر جوان به تنهايي داخل مغازه 
است به بهانه خريد ارز وارد مغازه مي شود و نقشه هولناكي را 
رقــم مي زند.   پس از اين حادثه كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل، تحقيقات گسترده اي را 
براي شناســايي و دستگيري سارق انجام دادند، اما موفق به 
كشف هيچ سرنخي از قاتل نشــدند تا اينكه چند روز قبل 
اولياي دم پس از گذشــت نزديك به چهارسال از حادثه، در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران حضور يافتند و 
با ارائه اليحه اي درخواست خود را مبني بر ديه از بيت المال 

تقديم قاضي قربانزاده و مستشار قاضي غفاري كردند.



خط خبر

وزارت بهداشت اعالم كرد

نزاع، دومين عامل مرگ در مراكز 
اورژانس كشور

خط قرمــز: رئيس انجمن مــددكاران 
اجتماعى با تأكيد بر استفاده از ظرفيت 
آموزش و پــرورش در نهادينه شــدن 
سالمت روان در جامعه، گفت: براساس 
اعــالم وزارت بهداشــت، دومين عامل 
مرگ افراد در اورژانس ها، نزاع اســت. 
سيد حسن موســوى چلك با اشاره به 
افزايش آسيب هاى اجتماعى در كشور، 
افزود: باال رفتن ســطح خشــونت در 
جامعه بسيار خطرناك بوده و الزم است 

مسئوالن در اين زمينه بررسى كنند كه چرا ميزان خشونت در جامعه به اين 
حد رســيده اســت.  وى با انتقاد از بى توجهى به جايگاه مددكاران در كشور 
بويژه در اليحه سالمت روان تاكيد كرد: دومين پرونده قضايى در كشور مربوط 
به خشــونت است و اين نشان مى دهد جايى در سياستگذارى هاى ما مشكل 
دارد. بايد نقش مددكاران و روانشناسان در جامعه بيشتر شود تا بتوانيم مسائل 
اجتماعى و مرتبط با روان جامعه را اندكى سامان بدهيم. وى با اشاره به وجود 
بيش از 15 ميليون پرونده قضايى در كشور ادامه داد: كشور هند با بيش از يك 
ميليارد نفر جمعيت حدود يك ميليون پرونده قضايى دارد. اين در حالى است 
كه بنابر اعالم وزارت بهداشــت نزاع دومين علت مرگ و مير افراد در اورژانس 
است. موسوى چلك با تأكيد بر اهميت آموزش سالمت روان در جامعه گفت: 
از ظرفيت آموزش و پرورش در ارتقاى شاخص سالمت روان غفلت شده است. 
وى با بيان اينكه جايگاه مددكار در كشور تعريف نشده است، خاطرنشان كرد: 
انتخاب نخست نخبگان در كشــور بايد مددكارى باشد نه وزارت نفت؛ اما در 
حال حاضر شــرايط به گونه اى است كه كمتر كســى مددكارى را در اولويت 

انتخاب هاى حرفه اى خود قرار مى دهد.

پدر شيرازى دخترش را با طناب كشت 
ركنا: پدر ميانسال دختر 18 ساله اش را به علت اختالفات خانوادگى در شيراز 
به قتل رســاند.  معاون اجتماعى پليس فارس گفت:روز پنجشــنبه نهم آذر، 
ماموران كالنترى قصردشت از وقوع قتل در آپارتمان هاى چوگان مطلع شده و 
خود را به محل حادثه رساندند. در بررسى وتحقيقات اوليه مشخص شد مقتول 
دختر 18 ساله اى است كه با طناب خفه شده است. سرهنگ كاووس محمدى 
ادامه داد: در بررسى هاى اوليه پدر دختر جوان به قتل اعتراف كرد و مدعى شد 
دخترش را به علت اختالفات خانوادگى با طناب به قتل رسانده است. وى گفت: 
با اعترافات مرد ميانسال به قتل دخترش، او بازداشت و براى تحقيقات تكميلى 

در اختيار ماموران پليس آگاهى قرار گرفت.
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اقدام عجيب مرد ساروى 
پس از قتل شبانه همسرش 

ركنــا: مــرد بيمــار درپى 
خانوادگــى،  اختالف هــاى 
همسرش را كشت و جسدش 

را جلوى در خانه انداخت. 
راز جنايت نيمه شب هنگامى 
فاش شد كه يكى از ساكنان 
محله دخانيات سارى هنگام 
عزيمت به خانه با پيكر خون 
آلود و بى جان زن همســايه 

روبه رو شــد كه كنار ديوار حياط روى زمين بى حركت 
افتاده بود. پليس كه ســاعت يك و 55 دقيقه بامداد روز 
يكشــنبه با تماس اين مرد در جريان ماجرا قرار گرفته 
بــود بالفاصله وارد عمل شــد و تحقيقات تخصصى در 
اين باره در دســتور كار قرار گرفت.در نخستين مرحله 
تجسس هاى پليسى وبازپرس كشيك، مشخص شد زن 
و شــوهرازمدت ها قبل اختالف داشته اند. بدين ترتيب با 
احتمال اينكه مرد خانواده در قتل همسرش دخالت داشته 
باشد او را بازداشت و مورد بازجويى قرار دادند. اين مرد در 
بازجويى هاى مقدماتى به كشتن زن جوانش اعتراف كرد. 
پليس در بررسى سوابق جنايتكار 40 ساله دريافت كه او 
به بيمارى روحى، روانى مبتال بوده و در جريان مشاجره 
شــديد و عصبانيت كنترل خود را از دست داده و با وارد 
آوردن ضربه اى به ســر زنش او را از پاى درآورده است. با 
توجه به اين يافته ها پيكرمقتول به پزشكى قانونى انتقال 
يافت.همچنيــن بازپرس دســتورداد متهم به قتل براى 
بررســى هاى تخصصى دراختيار كارشناس هاى پزشكى 
قانونى قرارگيرد. در همين حال متهم تا انجام تحقيقات 
تكميلى در اختيــار پليس آگاهى مازندران قرار گرفته و 
قرار است بازجويى هاى قضايى بعد از اعالم نظريه پزشكى 

قانونى انجام شود.

مرگ تلخ عروس جوان 
در مقابل چشمان خانواده اش

خط قرمز: غروب روز يكشــنبه حادثــه اى دلخراش در 
كيلومتر 10محور بجستان به فردوس رقم خورد و در آن 

زن جوانى مقابل چشمان خانواده اش جان باخت.
جانشين فرمانده انتظامى بجستان گفت: در اين حادثه 
كه برابر اظهار نظر اوليه كارشناســان تصادفات پليس 
راهور به علت بى توجهــى راننده پرايد به جلو رخ داد، 
خودروى پرايد با 6 سرنشــين از اعضــاى يك خانواده 
واژگون شــد و زن جوانى كه عــروس خانواده بود جان 

خود را از دست داد.
سرهنگ صنعتى اظهار داشت: سه نفر از سرنشينان پرايد 
نيز كه مصدوم شده بودند به بيمارستان آيت اهللا  مدنى 
بجستان انتقال يافتند. جسد زن جوان كه حدود 20سال 

سن داشت به سردخانه منتقل شد.

خط حادثه

 سه شنبه   14 آذر 1396 
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 مــرد بيمــار درپى 
خانوادگــى،  اختالف هــاى 
همسرش را كشت و جسدش 

راز جنايت نيمه شب هنگامى 
فاش شد كه يكى از ساكنان 
محله دخانيات سارى هنگام 
عزيمت به خانه با پيكر خون 
آلود و بى جان زن همســايه 

خط قرمــز- ليال طاهرى: دختر جوان براى رهايى شــوهر 

صيغه اى خودش، نقشــه اى را طراحى كرد و به كمك اعضاى 

خانواده اش از مردان هوســران در خيابان ها زورگيرى ميليونى 

مى كرد.به گزارش خبرنگار ما، اواســط مهرماه امسال مردى با 

مراجعه به مأموران پليس غرب تهران از ماجراى گرفتار شدن 

در دام دو زن فريبكار در شــهرك راه آهن خبر داد و گفت: در 

خيابان رامين جنوبى در محدوده بلوار فردوس بودم كه با زن 

جوانى كه در كنار خيابان ايســتاده بود، روبه رو شدم؛ در يك 

لحظه وسوسه شدم و جلوى پايش توقف كردم و در ادامه زن 

ميانسال ديگرى در كنار زن جوان قرار گرفت و قرار شد براى 
يك رابطه پنهانى به خانه آن ها بروم.

وى افزود: وقتى وارد خانه آن ها در شــهرك راه آهن شــديم، 

داخل اتاق تنها بودم كه ناگهان پسر جوانى وارد اتاق شد و پس 

از كتك كارى و تهديد با چاقو، از من خواست ساكت باشم و 

هر چه پول دارم، در اختيارشان قرار دهم. ترسيده بودم و هيچ 

راهى جز تسليم شدن نداشتم؛ به همين خاطر كارت بانكى ام 

كه 10 ميليون تومان پول داشت را در اختيارشان قرار دادم و 

ســپس زن جوان با گرفتن كارت، از خانه خارج شد و پس از 
انتقال پول به حساب خودشان، بازگشت.

مــرد جوان ادامه داد: وقتى قصد خارج شــدن از خانه آن ها 

را داشــتم، زن جوان و ميانسال همراه من سوار بر خودرويم 

شدند تا در ساختمان سر و صدا نكنم؛ وقتى سوار خودرو شدم 

فهميدم بنزين ندارم؛ به همين خاطر همراه آن دو زن به پمپ 

بنزين رفتيم كه در آنجا فرصت را مناســب ديدم تا از مردم 

درخواســت كمك كنم؛ به بهانه بنزين زدن از خودرو پياده 

شدم و شروع به داد و فرياد كردم كه اين دو زن مرا ربوده اند 

و 10 ميليون تومان پول از من گرفتند. در همين لحظه آن دو 

زن از خودرو پياده شدند تا مرا آرام كنند، اما بى فايده بود كه 

آن ها سوار بر خودرويم شده و به سرعت پا به فرار گذاشتند.

بدين ترتيب با دستور بازپرس آرش سيفى تيمى از مأموران 

پايگاه دوم پليس آگاهى تهران براى دســتگيرى اين دو زن 
فريبكار وارد عمل شدند.

آغاز تحقيقات پليسى 

كارآگاهان در تحقيقــات اوليه بالفاصله پى بردند كه چند 

مرد ديگر نيز در دام زورگيرى و آدم ربايى اين دو زن گرفتار 

شــده اند كه با توجه به حساس بودن پرونده، مأموران اداره 
پنجم پليس آگاهى تهران وارد عمل شدند.

تجسس هاى پليسى ادامه داشت و كارآگاهان در اين شاخه 

از تحقيقات متوجه شدند كه پول ها به حساب پيرزنى كه 

آلزايمر دارد، منتقل شــده است و اين زن هيچ اطالعى از 

ماجراى آدم ربايى و زورگيرى نداشــته است. در حالى كه 

كارآگاهان رديابى هاى فنى خود را براى دستگيرى اعضاى 

ايــن باند زورگيرى فريبكارانه آغاز كــرده بودند، تيمى از 

مأموران در محدوده هايى كه دو زن طعمه هايشان را شكار 
مى كردند، شروع به گشت زنى كردند.

دستگيرى متهمان 

روز 4 آبان ماه مأموران در اطراف شــهرك راه آهن تهران، 

در حال گشت زنى بودند كه ناگهان خودروى سمند سفيد 

رنگى با دو سرنشين زن و راننده مرد در جلوى آن ها توقف كرد 

و راننــده جوان با پياده شــدن از خودرويش از مأموران كمك 
خواست.

خيلى زود مأموران دســت به كار شده و با توجه به ادعاى مرد 

جــوان كه مى گفت اين دو زن با فريبكارى او را به خانه شــان 

كشانده و پس از گروگانگيرى اقدام به برداشت پول هاى حساب 

بانكى اش كرده اند، مينا 30 ساله و مريم 50 ساله توسط مأموران 

دستگير و براى تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره پنجم 
پليس آگاهى تهران قرار گرفتند.

مينا كه راهى جز اعتراف نداشت، در همان ابتدا گفت: نياز به پول 

داشتم؛ به همين خاطر خانواده ام را مجبور به همكارى كردم و 

بعضى روزها همراه مادرم در كنار خيابان منتظر مردان هوسران 

مى شديم و بعد از آنكه آن ها را به خانه مى كشانديم، برادرم وارد 

عمل مى شد و با تهديد پول هاى آن ها را به جيب مى زديم.

كارآگاهــان خيلى زود 6 مرد جوانــى كه هدف گروگانگيرى و 

زورگيرى اين باند خانوادگى قرار گرفته بودند را شناسايى كردند 

كه دو تن از آن ها ادعا كردند مرد جوان داخل خانه اســلحه به 

دســت بوده و آن ها را تا سرحد مرگ ترسانده و اموال با ارزش 

آن ها از جمله ساعت و حلقه ازدواجشان را به سرقت برده و آن ها 
را با تهديد از خانه بيرون كرده است. 

در ادامه مشــخص شــد كه ايــن باند خانوادگى بــراى اينكه 

طعمه هايشان از آن ها شكايت نكنند، طعمه هايشان را به آبرو 

ريزى تهديد مى كردند. بنابر اين گزارش، برادر مينا نيز چند روز 

بعد با حضور در اداره پليس خود را تسليم مأموران كرد.
گفت وگو با متهم اصلى پرونده

مينا 30 ساله به خاطر اينكه بتواند شوهر صيغه اى خود را كه به 

خاطر مهريه زن اولش زندانى شده بود، آزاد كند، با طراحى اين 

نقشه فريبكارانه شوهرش را آزاد كرد اما خودش و همه اعضاى 

خانواده اش را راهى زندان كرد. او كه يك ســابقه همدستى در 

سرقت با همســر زندانى اش را دارد، حاال به عنوان طراح اصلى 

نقشه سرقت از مردان، باعث زندانى شدن خواهر و برادرش هم 

شده است. خبرنگار ما با اين زن جوان گفت و گويى انجام داده 
است كه با هم مرور مى كنيم.

* اعتياد دارى؟
2 سال است كه شيشه مى كشم.

ازدواج كردى؟

بله، اما 3 سال است كه از همسرم جدا شدم و فرزند 5 ساله ام با 
پدرش زندگى مى كند.

* چرا دستگير شدى؟

به خاطر سرقت از مردان. من به پول احتياج داشتم. هيچ كارى 

هم نمى توانســتم انجام بدهم، براى همين مجبورشدم كه اين 
كار را انجام بدهم.

* به چه شيوه اى سرقت مى كرديد؟

با مادرم در كنار خيابان هاى شــلوغ مى ايستاديم و براى ارتباط 

با مردان به آن ها پيشنهاد مى داديم، بيشتر آن ها نمى خواستند 

مادرم را كه به عنوان دوســتم معرفى مى كردم همراه ما باشد، 

اما به بهانه اينكه در ميانه راه پياده مى شــود، مادرم نيز سوار بر 

خودروى آن ها مى شــد و سپس به سمت خانه مان در شهرك 

راه آهن مى رفتيم.
* داخل خانه چه اتفاقى مى افتاد؟

وقتــى وارد خانه مى شــديم طعمه مان را بــه داخل اتاق 

مى كشــاندم و تا او خودش را آماده مى كرد كه رابطه برقرار 

كنيم من بيرون از اتاق مى رفتم تا چاى يا آب بياورم كه در 

همين لحظه برادرم وارد اتاق مى شد و با چاقو و قمه به طعمه 
ما حمله مى كرد.

* همسايه ها متوجه سر و صداى داخل خانه نشدند؟

صداى تلويزيون زياد بود و درگيرى برادرم با آن ها خيلى كوتاه 

بود و سپس آن ها مى پذيرفتند تا با ما همكارى كنند. همه از آبرو 

ريزى مى ترسند. ما هم از همين نقطه ضعف استفاده مى كرديم.
* چقدر پول از آن ها گرفتيد؟

دو تا 10 ميليون تومان از آن ها پول گرفتيم و ســپس همراه 

آن هــا از خانه خارج مى شــدم و پس از اينكــه از خانه دور 
مى شديم از خودرو پياده مى شديم.

* چقدر پول به جيب زدى؟
نزديك 40 ميليون تومان.

* طعمه هايت پولدار بودند؟

بعضى ها كه پول نداشــتند با تهديدهاى ما با خانواده هايشان 
تماس مى گرفتند و در خواست پول مى كردند.

* فكر نمى كردى دستگير بشويد؟

مى دانستم دستگير مى شوم ولى نياز به پول داشتم.شوهرم به 

خاطــر بدهى مهريه زن اولش زندان رفتــه بود و نياز به پول 

داشتم كه او را از زندان آزاد كنم. كمى از پول ها را هزينه اجاره 

خانه مان كردم و بخشــى نيز به عنوان سهم مادرم و برادرم به 
آن ها پرداخت كردم.

* هيچ يك از اعضاى خانواده ات با اين نقشه مخالفت 
نكردند؟

همه مخالف بودند اما به خاطر من همكارى كردند.
* برادرت سابقه دار است؟

بله، به خاطر سرقت لوازم داخل خودرو زندان بود و پس از چند 

سال هنوز 25 روز از آزادى اش نگذشته بود كه دوباره به خاطر 
من دستگير شد.

* مى دانى چه اتهامى دارى؟

ســرقت و آدم ربايى. من مى خواستم همه چيز رو به راه شود اما 

همه چيز خراب شد. عالوه بر خودم خانواده ام را هم بد بخت كردم.

دام مادر و دختر شيشه اى براى اخاذى از مردان



فرار رو به جلوی رحمتی

سپاهان ایستگاه آخر شماره یک استقالل
 فوتبال  حمید رضا عرب  لی اولیویرا، 
دروازه بــان برزیلی ســپاهان بعــد از بازی با 
اســتقالل رســما از این تیم جدا خواهد شد. 
دروازه بانی که نتوانسته انتظار کادرفنی باشگاه 
اصفهانی را بــرآورده کند. گرچــه صدقی تا 
حدودی خأل های موجود را پوشانده اما سپاهان 
نیاز مبرم به جذب یک دروازه بان ششــدانگ 
و با تجربه دارد. دروازه بانــی که میدان دیده 
باشد و درنیم فصل دوم بتواند نقطه اطمینان 
بخشــی برای کرانچار بســازد. یارگیران این 
باشگاه در روزهای اخیر مذاکراتی را با مهدی 
رحمتی آغاز کرده اند. مذاکراتی که با پاســخ 
مثبت شماره یک ســابق آبی ها همراه بوده و 
او چراغ ســبز نشــان داده تا درنیم فصل دوم 
به جمع زردپوشان ملحق شــود. رحمتی هم 
فهمیده که با این روند دیگر جایی در ترکیب 
اصلی استقالل ندارد و اگر می خواهد در لیگ 
دیده شود باید تیم دیگری را برگزیند. سپاهان 
درحقیقت می تواند نقطه بازگشــت مناسبی 
برای این دروازه بان باشــد. هم بازگشــت به 
روزهای اوج و هم بازگشت به تیمی که دوفصل 
پی درپی پیراهنش را پوشید و دو قهرمانی را 

به چنگ آورد. این انتقال اما در شــرایطی 
محقق می شــود کــه اوال رحمتــی بتواند 
مسئوالن باشگاه را برای جدایی راضی کند 
و در ثانی باشگاه نشین ها نیز قابلیت جذب 
یک دروازه بان به جای رحمتی را داشــته 
باشند تا احتماال اگر حسینی با محرومیت یا 
مصدومیت مواجه شد، دست کادرفنی خالی 
نماند. با توجه به شکافی که میان رحمتی و 
کادرفنی اســتقالل وجود دارد، دور از ذهن 
نیست که این انتقال به سرعت انجام شود و 
دروازه بان آبی ها به سمت درهای خروجی 
باشگاه اســتقالل راهنمایی شود. البته این 
جدایی برای رحمتی نتیجه خوبی به همراه 
خواهد داشــت وچه بســا موجب احیای او 
شــود. دروازه بانی که به نظر می رســد در 
ســال های پایانی دوران بازیگری اســت و 
چه بسا سپاهان ایســتگاه آخرش باشد و با 
پیراهن این تیم از دنیای فوتبال خداحافظی 
کند. رحمتی دروازه بانی اســت که ســابق 
درسپاهان دوران باشکوهی داشت و از نظر 

ذهنی با این باشگاه بسیارهماهنگ است. 

طغیان جباری علیه استقاللی ها
ورزش: مجتبی جباری هافبک شاکی استقالل در پاسخ به این سوال 
که قصد ندارید قراردادتان را منتشر کنید؟ گفت: می گویم چه اتفاق 
هایی در باشگاه اســتقالل رخ می دهد و این باشگاه را به چه صورت 
اداره می کنند. این آقا به خاطر مسائل شخصی به صورت مستقیم به 
بازیکن این باشگاه توهین می کند. اگر پایش برسد نامه های آقایان 
را منتشر می کنم تا مردم ببینند چه بی قانونی هایی در این باشگاه 
رخ می دهد.  آقای  نوروزی و ایفمارک که از من تست پزشکی گرفته 
اند را زیر سوال می برد، فقط به خاطر این که خودشان هم نمی دانند 
چکار دارند می کنند. ماجرا کامال عیان است و من فکر می کنم اوضاع 

باشگاه استقالل خیلی نگران کننده است.

طارمی کفش طالی خود را به دایی داد
ورزش: مهدی طارمی در اقدامی خدا پسندانه کفش طالی خود را 
که پس از آقای گلی دریافت کرده بود برای فروش به سود زلزله زدگان 
تحویل علی دایی داد. قرار است این کفش طال در مراسمی به مزایده 
گذاشته شده و به باالترین قیمت فروخته شود تا درآمد حاصل از آن 

به نفع زلزله زدگان استان کرمانشاه هزینه شود.

رسانه اسپانیایی: ایران گرگی در لباس 
میش است!

ورزش: یک ســایت اســپانیایی در گزارشی به این اشــاره کرد که 
شــاگردان خوان لوپتگی نباید به هیچ وجه ایــران را در جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه دست کم بگیرند. سایت »AGdeportes« در مورد 
رویارویی شــاگردان لوپتگی با مردان کارلوس کی روش با تیتری با 
عنوان »ایران، گرگی در لباس میش« نوشته است: تیم هایی آسیایی 
در نگاه اول سیندرالهای گروه خود هســتند. معموالً خبر آنچنانی 
از فوتبال ایران در رســانه های اروپایی دیده نمی شود و بیشتر مردم 
سطح کیفی تیم ملی ایران را به رسمیت نمی شناسند. نگاهی اجمالی 
به عملکرد تیم ملی ایران در مرحله انتخابــی جام جهانی ۲۰۱۸ و 
خصوصیات بــازی آن ها ما را به این یقین می رســاند که ما با تیمی 

مصاف خواهیم کرد که آن طور که فکر می کردیم، ضعیف نیست.

مشکی پوشان به ناصری رضایت نامه نمی دهد
تسنیم: دروازه بان تیم فوتبال مشکی پوشان خواهان جدایی از این 

تیم است اما هنوز با مسئوالن این باشگاه به توافق نرسیده است.
محمد ناصری مدتی پیــش به دلیل عدم دریافــت حق و حقوقش 
از حضور در تمرینات خودداری کرد و همین موضوع باعث شــد تا 
مسئوالن باشگاه مشکی پوشان او را از فهرست این تیم کنار بگذارند.

محمد ناصری به مسئوالن باشگاه گفته اســت که اگر مطالباتش را 
پرداخت کنند به تمرینات باز خواهد گشــت و اگر هم قرار نیســت 
طلبش را بدهند باید رضایت نامه او را برای جدایی صادر کنند.در عین 
حال مسئوالن باشگاه مشکی پوشان با درخواست ناصری برای صدور 

رضایت نامه مخالفت کرده اند. 

لغو بازی خیرخواهانه تیم ملی 
پیشکسوتان ایران و روسیه در مشهد

فارس: مسابقه دوســتانه و خیرخواهانه تیم هاي ملي پیشکسوتان 
ایران و روسیه که قرار بود در مشهد برگزار شود، لغو شد.

خــداداد عزیزی دربــاره دلیل لغــو این بــازی اظهار کــرد: تمام 
برنامه ریزی های این مسابقه نیز انجام شده بود، اما متاسفانه تیم ملی 
پیشکسوتان روسیه به دلیل مشــکالتی که برای صدور بلیت و ویزا 
برایشان به وجود آمد از ما عذرخواهی کردند. پیشکسوت فوتبال کشور 
ادامه داد: درخواست تیم ملی پیشکسوتان روسیه این بود تا به دلیل 
مشکلی که به وجود آمده است، این بازی هفته آینده برگزار شود، اما 

خب واقعا نمی شد و مجبور شدیم بازی را لغو کنیم.

ماهینی: با انتخاب AFC وظیفه ام 
سنگین تر شد

فارس: حســین ماهینی کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس درباره 
انتخابش از طرف سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین 
دفاع چپ ســال این قاره اظهار داشــت: باید بگویم حضورم در تیم 
منتخب آسیا قبل از هرچیز لطف خدا بود و اینکه همه بچه های تیم 
می توانستند در تیم منتخب سال حضور داشته باشند. فکر می کنم 
انتخاب من به خاطر ۳ بازی ای بود که در تیم منتخب هفته انتخاب 
شدم و این موضوع تأثیرگذار بود. به هر حال برای من افتخار بسیار 
بزرگی اســت که به عنوان دفاع چپ سال آســیا انتخاب شوم و این 
موضوع مسئولیت من را سنگین تر کرده است. قطعاً توقعات از من باال 
رفته و این موضوع را به خوبی می دانــم. امیدوارم که در فصل جدید 

لیگ قهرمانان آسیا موفق تر از فصل گذشته باشیم.

برنامه هفته 21 لیگ برترفوتسال
ورزش: هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتسال کشورمان عصر جمعه 
به طور کامل برگزار می شــود که برنامه کامل این رقابت ها به شرح 

ذیل می باشد:
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ارژن شیراز - مس سونگون/  مقاومت البرز - آتلیه طهران قم
- فرش آرا/  هیئت فوتبال قم - پارسیان شهر قدس حفاری اهواز 

تاسیسات دریایی - آذرخش بندرعباس/ گیتی پسند  - مقاومت قرچک 
شهروند ساری-شهرداری ساوه 

صعود جهانبخش به رده سوم برترین 
بازیکنان اردویژه

ورزش: ملی پوش ایرانی به بهترین رتبــه خود در رده بندی برترین 
بازیکنان فصل ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ اردویژه هلند دســت یافت. علیرضا 
جهانبخش، ملی پوش ایرانی تیــم آلکمــار در تازه ترین رده بندی 
منتشرشده برترین بازیکنان اردویژه مجله معروف فوتبال اینترنشنال 
هلند در جایگاه ســوم قرار گرفت. جهانبخش که در بازی این هفته 
آلکمار برابر ونلو حضور 9۰ دقیقه ای داشت نمره خوب ۷ را از مجله 
هلندی دریافت کرد و با معدل نمره ای 6.69 در طول فصل و صعود ۳ 
پله ای در رتبه سوم برترین بازیکنان اردویژه قرار گرفت.تیم آلکمار در 
بازی با ونلو ۲ بر صفر به پیروزی رسید و رتبه دوم جدول اردویژه هلند 

با ۳۱ امتیاز را در اختیار دارد.

ضد حمله

عالیشاه : به پرسپولیس بر می گردم
ایسنا: امید عالیشاه درباره آخرین وضعیت خودش، اظهار کرد: خدا را شکر این 
مدت کابوس وار در حال  تمام شدن است. این مدت واقعا روزهای سختی را پشت 

سر گذاشتم  که امیدوارم برای هیچ فوتبالیستی به وجود نیاید.
او در ادامه  درباره میزان آمادگی اش برای بازگشت به میادین، گفت : من از آن دسته 
فوتبالیست هایی نیستم  که وقتی بازی نمی کنم تمرین هم نداشته باشم و شب 
زنده داری کنم. تمرینات اختصاصی خودم را انجام داده ام و طی هفته های اخیر 

هم با تراکتورسازی تمرینات خوبی را انجام داده ام. االن هم واقعا آماده هستم.
عالیشاه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت پایان خدمت سربازی به پرسپولیس 
باز خواهد گشت؟ گفت : بله. من با پرسپولیس قرارداد دارم و پس از پایان خدمت 
ســربازی به این تیم باز می گردم. فعال وضعیت و زمان پایان خدمتم مشــخص 

نیست.

پایان قرارداد 12 سرخپوش در انتهای فصل
تسنیم: مسئوالن باشگاه پرسپولیس به خواسته برانکو ایوانکوویچ به دنبال این 
هستند که قرارداد آن دســته از بازیکنان این تیم را که فقط تا پایان فصل اعتبار 

دارد، برای یک یا دو سال دیگر تمدید کنند. 
بوژیدار رادوشوویچ، حسین ماهینی، محســن ربیع خواه، وحید امیری، صادق 
محرمی، شجاع خلیل زاده، احسان علوان زاده، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، 
احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا و مهدی طارمی نفراتی هستند که در پایان این 
فصل بازیکن آزاد خواهند شد، از این رو گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس 
قصد دارد در نقل وانتقاالت نیم فصل برای تمدید قرارداد آن ها اقدام کند. برانکو 
همه بازیکنان نام برده را برای تیمش می خواهد چرا که باشگاه پرسپولیس از دو 
پنجره نقل وانتقاالت محروم اســت و مرد کروات چاره ای جز حفظ نفرات فعلی 

تیم خود را ندارد. 14
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ورزشـــی

ورزش:علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 
مقابل پیکان در هفته پانزدهم لیگ برتــر فوتبال، گفت: 
فردا)امروز( آخرین بازی نیم فصل اول ماست و امیدواریم با 
نتیجه ای خوب، نیم فصل اول را به پایان برسانیم. متأسفانه 
بسیاری از بازیکنان ما مصدوم یا محروم هستند و نمی توانیم 

در بازی فردا)امروز( از آنها استفاده کنیم.
ســرمربی ســایپا درباره محرومیت علی قلی زاده و بهزاد 
غالمپور از این دیدار و جریمه ای که کمیته انضباطی برای 
آنها صادر کرده است، خاطرنشــان کرد: متأسفانه کمیته 
انضباطی ما با تمــام احترامی که برای تــک تک اعضای 
این کمیته قائلم، یک طرفــه تصمیم گیری می کند و هیچ 
اجازه ای به ما نمی دهد تا از حق خود دفاع کنیم. آنها فقط به 
گزارش داور اکتفا می کنند که متأسفانه حق ما و بازیکنان 

سایپا ضایع می شود. باید راه حلی در نظر گرفته شود تا ما از 
خودمان دفاع کنیم و سپس تصمیم گیری شود.

دایی ادامه داد: خواهش می کنم فیلم بازی هفته قبل ما را 
ببینند. متأسفانه ما روی داوران مان نظارت نداریم و آنها هر 
کاری دوست دارند می کنند. در این نیم فصل هم دیدید که 
چه بالیی ســر تیم ما آوردند. در تمام دنیا بازیکن و مربی 
اعتراض می کنند، اما تا بی احترامی صورت نگیرد، حکمی 
صادر نمی شــود. من از رأی صادر شــده کمیته انضباطی 
شوکه شدم و از حق خودم نمی گذرم. آنها من را ۱۰ میلیون 
و غالمپور را ۸ میلیون تومان جریمه کردند. نمی دانم این 
رأی چطور صادر شده است. من فقط یک سوال از کمیته 
انضباطی دارم. اینقدر رأی علیه ما صادر می کنند و از ما پول 
می گیرند، اما آیا تاکنون توانسته اند یک ریال از باشگاه ها 

بگیرند و به ما بدهند؟
وی تصریح کرد: آنها فقط بلدند از ما پول بگیرند و شکایت را ثبت 
کنند. متأسفانه تا پول هم نگیرند، شکایتی ثبت نمی کنند. این 

هم یک مدل جدید است. فقط پول می گیرند.
سرمربی ســایپا در پایان در مورد قرعه کشی جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه و هم گروهی تیم ملی کشورمان با اسپانیا، 
پرتغال و مراکش اظهار داشــت: در این مورد قباًل صحبت 
کرده ام. ما در گروه ســختی قرار گرفتیــم و به نوعی، این 
سخت ترین گروه جام جهانی است. قهرمان اروپا، قهرمان 
سابق جام جهانی و تیم خوب مراکش در این گروه حضور 
دارند. بچه های ما هم در چند سال گذشته خیلی خوب کار 
کرده اند. انجام بازی های تدارکاتی خوب می تواند ما را به 

حدی برساند که در جام جهانی هم خوب کار کنیم. 

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور

بیم و امیدها در آخرین بازی نیم فصل
حمیدرضا خداشناس: هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمان 
امروز با برگزاری سه دیدار آغاز می شود و عصر فردا با انجام سایر بازی ها به پایان خواهد 
رسید. پرسپولیس هفته گذشته با پیروزی برابر ذوب آهن عنوان قهرمانی نیم فصل را به 
دست آورد و تالش سایر تیم ها در این هفته سروسامان دادن به جایگاهشان درجدول 

رقابت ها پیش از تعطیالت نیم فصل است.
پارس جنوبی - مشکی پوشان

پارس جنوبی که درست سه هفته مانده به پایان نیم فصل لیگ صدر جدول را تقدیم 
پرسپولیس کرد عصر امروز و در ورزشــگاه تختی جم میزبان مشکی پوشانی است که 
آخرین رتبه جدول را به طور انحصاری در اختیار گرفته اند. شاگردان مهدی تارتار برای 
تثبیت جایگاه دوم خود و همچنین حفظ فاصله امتیازیشان با صدرنشین به هر سه امتیاز 
این بازی احتیاج دارند.مشکی پوشان مشهد نیز که هفته پیش و پس از جدایی مرزبان 
با رضا عنایتی دربی مشهد را واگذار کردند امروز و در برابر تیم دوم جدول برای فرار از 

بحران فقط به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز هستند .
سپیدرود رشت - پرسپولیس

اما عصر فردا و از ســاعت ۱5 شــاگردان برانکو میهمان ســپیدرود در رشت هستند. 
پرسپولیس که هفته گذشته توانست قهرمان نیم فصل شــود و اکنون با چهار امتیاز 
اختالف و یک بازی کمتر در صدر جدول قرار گرفته است بهترین موقعیت را دارد تا با 
شکست شاگردان نظر محمدی با خیالی راحت به تعطیالت نیم فصل برود. اما چیزی که 
ممکن است مانع نتیجه گرفتن آن ها در این بازی شود شاید انگیزه زیاد سپیدرودی ها 
و از طرفی دیگر چمن مصنوعی ورزشگاه سردار جنگل باشد. شاگردان نظر محمدی که 
اکنون با ۱۲ امتیاز فقط مشکی پوشان را پایین تر از خود در جدول می بینند در بازی 
فردا این فرصت را دارند تا با شکست سرخپوشان پایتخت و نتیجه نگرفتن دیگر رقیبان 

دو سه پله ای صعود کنند و موقتا از منطقه خطر خارج شوند.
پدیده - گسترش فوالد

بدون شک یکی از بازی های حساس این هفته دیدار پدیده و گسترش فوالد در مشهد 
است؛ چرا که شاگردان رضا مهاجری که اکنون با ۲4 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده اند، با 
پیروزی برابررقیب تبریزی و البته کمی شانس می توانند با کسب رتبه سوم به تعطیالت 
نیم فصل برونــد و این مهم فقط در صــورت توقف پیکان و فوالد خوزســتان در برابر 
حریفانشان اتفاق خواهد افتاد، هر چند نباید فراموش کرد که شاگردان فیروز کریمی در 
چند هفته گذشته سیر صعودی را طی کرده اند و توانسته اند از انتهای جدول خود را به 
رتبه نهم برسانند؛ جایگاهی که بعد از بازی با پدیده می تواند بهتر هم بشود و همه نقشه 

های پدیده را نقش بر آب کند.
استقالل - سپاهان

و ســرانجام پایان بخش بازی های نیم فصل اول لیگ برتر کشورمان تقابل استقالل و 
سپاهان در آزادی خواهد بود. آخرین تقابل این دو تیم آخرین بازی فصل پیش رقابت ها 
بود که در آن بازی شاگردان منصوریان موفق شدند با پیروزی دراماتیک بر سپاهان رتبه 
دوم را بدست آورند و  دست سپاهان را از رسیدن به سهمیه آسیا کوتاه کنند. ولی اکنون 
شرایط دو تیم کامال متفاوت است و دو تیم مدعی ادوار مختلف لیگ برتر در این فصل 
اصال شریط خوبی ندارند و تا پیش از بازی های این هفته شاگردان شفر با ۱۷ امتیاز در 
رده هشتم و شــاگردان کرانچاربا ۱5 امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفته اند. 
بی شک هر دو تیم برای کسب هر سه امتیاز این دیدار به میدان می روند و تساوی دردی 
را از آن ها دوا نخواهد کرد وحتی شاید منجر به ســقوط چند پله ای آن ها در جدول 

رقابت ها در پایان نیم فصل شود. 
برنامه کامل بازی های هفته پانزدهم:
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استقالل خوزستان - صنعت نفت آبادان  

سایپا - پیکان  
پارس جنوبی جم - مشکی پوشان

چهارشنبه 15 آذر 1396
سپیدرود رشت - پرسپولیس  
تراکتورسازی  - فوالد  

ذوب آهن - نفت تهران  
پدیده -  گسترش فوالد  

استقالل - سپاهان 

دایی: کمیته انضباطی فقط پول می گیرد و یک طرفه رای می دهد

براي حل مسئله میزباني در آسیا پادرمیاني کن!
نامه ایرانی ها به رئیس فیفا 

نود:خبرنگاران در سفر به روسیه متوجه شدند که اخیرا نامه اي مهم 
درباره فوتبال ایران به فیفا و شخص اینفاتینو رسیده است که در این 
باره رئیس فیفا شخصا دســتور پیگیري داده است. این نامه توسط 
جمعي از هواداران فوتبال ایران به دســت شخص اینفانتینو رسیده 

است. در بخشی از این نامه آمده است:
آقای اینفانتینوی عزیز

ما به نمایندگی از 6۰ میلیون هوادار عاشق و پرحرارت پرسپولیس، 
استقالل و تراکتورسازی به شما نامه فرستادیم تا از شما درخواست 
کنیم در مورد روابــط فعلی ایران با کنفدراســیون فوتبال آســیا 

پادرمیانی کنید.
مســتقیما نامه را به دفتر رئیس فیفا فرستادیم چرا که نگران بودیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باز هم تحت تاثیر فشارهای سیاسی مدیران 

فدراسیون فوتبال عربستان سعودی و همچنین امارات قرار گیرند.
امتناع باشگاه های سعودی از بازی کردن در زمین باشگاه های ایرانی 
در دو لیگ قهرمانان آسیای اخیر نه تنها هواداران عربستانی و ایرانی 
بلکه هواداران فوتبال در آســیا را از دیدن یــک رقابت داغ صد هزار 
نفری در اســتادیوم آزادی تهران و 6۰ هزار نفری در استادیوم های 

کشورعربستان محروم کرده است.
روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا از سال ۱۳5۷ به بعد قطع شده است 
اما هر دو کشور در ۳۷ سال اخیر رابطه ورزشی دوستانه ای داشته اند. 
شــما به خوبی بازی دو تیم ملی در لیون در روز ۲۱ ژوئن ۱99۸ را 
به خاطر دارید، زمانی که اعضای هر دو تیم در عکســی تیمی کنار 
هم حضور داشــتند. فیفا از آن حرکت ورزشی تقدیر کرد و به هر دو 

فدراسیون در جام جهانی ۱99۸ نشان فیرپلی را اهدا کرد.
بیانیه ها و حرفهــای متناقضی را در مورد نتیجه جلســه های اخیر 
کمیته اجرایي کنفدراسیون فوتبال آسیا در توکیو و بانکوک شنیدیم. 
در حالی که به نظر می رسد AFC از برگزاری بازیها به صورت رفت و 
برگشتی از لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ استقبال کرده است، بیانیه هایی را از 
جانب مقامات فوتبال در عربستان و امارات شنیدیم که اعالم کرده اند 

تیمهایشان به ایران و قطر سفر نمی کنند.
به عنوان بزرگترین هواداران فوتبال در ایران و هواداران متعصب تیم 
ملی کشورمان با آغوش باز آماده استقبال از باشگاه های عربستانی ، 
اماراتی و قطری و هوادارانشان در ورزشگاههاي آزادی تهران و یادگار 
امام تبریز هستیم. امیدواریم که این رقابت تبدیل به یک رقابت عادی 
و برادرانه فوتبال شود. عراق، ایران را به عنوان میزبان بازیهای خانگی 
خود در راه صعود به روسیه انتخاب کرد. دوحه هم میزبان دیگر عضو 
AFC یعنی یمن برای بازیهای راهیابی به جام جهانی و جام ملت های 
آسیا بوده است. هم ایران و هم قطر نشــان داده اند که مکان هایی 
امن برای هر رویداد ورزشی در هر سطحی )چه بزرگ چه کوچک( 
هستند.انتظار نداریم که شما پاسخ این نامه را بدهید. به جای آن در 
جلسه خانه فیفا در زوریخ ، زمان خود را وقف حل بن بست فعلی میان 
خانواده های فوتبال ایران، عربستان، قطر و امارات کنید.فعالیت های 
شما جامع ترین پاسخی است که به ما خواهید داد و از این اتفاق به 

شدت سپاسگزار خواهیم بود.



وزنه بردارى قهرمانى جهان - آمريكا

تعظيم هركول ها  در برابر  سهراب
 وزنه بردارى  ورزش  در شب دوم مسابقات وزنه بردارى 
قهرمانى جهان قلب همه مردم ايران مــى تپيد جايى كه دو 
قهرمان ارزنده ايران و جهان به روى تخته  مى رفتند. كيانوش 
رستمى با توجه به مشكالتى كه با سرمربى  تيم ملى داشت، خود 
را به تنهايى  براى اين مسابقات آماده مى كرد تا اينكه پس از تغيير 
سرمربى تيم ملى به اردو بازگشت و مدت كمى با تيم تمرين كرد. 
خبر بدى كه چند روز قبل از مسابقات فكر همه عالقه مندان به 
وزنه بردارى را به خود مشغول كرده بود مصدوميت كهنه پاى 
رستمى بود  كه سر باز كرده و  براى او مشكالتى به وجود آورد. 
ولى اين قهرمان ارزنده به روى تخته آمد و با پاى آسيب ديده به 
مبارزه با رقيب سرســخت مكزيكى خود پرداخت  و با  اندكى 

اختالف بر سكوى دوم يك ضرب ايستاد.
اگر كيانوش و تيم مديريتى همــراه او كمى  درايت به خرج 
مى دادند و جو مســابقات آنهــا را نمى گرفــت  با انتخاب  
وزنه هايى درست براى اين قهرمان مصدوم او را صاحب يكى 

از مدال هاى دو ضرب اين وزن مى كردند.
كيانوش در اولين حركت دو ضرب خود وزنه 212 كيلوگرمى 
را درخواست داد در حالى كه مندز پرز قبال   203 كيلوگرم 
را باالى سر برده بود. كيانوش 212 را 2 بار در نيمه هاى راه 
به زمين انداخت تا نگرانى ها چند برابر شود. رستمى با توجه 
به درخواست 214 كيلوگرمى مندز درخواست يك كيلوگرم 
وزنه باالتر را داد تا هم مندز از باال بردن وزنه خود ناكام بماند و 
هم كيانوش. به اين ترتيب كيانوش رستمى قهرمان المپيك 
ريو از ثبت ركورد در دوضرب باز ماند تا اميد اصلى ايران در 

شب اول بدون مدال بماند.
انتخاب وزنه هاى ســنگين با توجه به مصدوميت كيانوش 
كارى خطرناك بود كه معلوم نيست با چه تفكرى انتخاب 
شد. شايد چنين وزنه هايى باعث مى شد كه آسيب جدى به 
اين  ورزشكار وارد شود و در بدبينانه ترين شكل شايد او را 

براى هميشه از دست مى داديم.
چيــزى كــه در ورزش ايران كمتر به چشــم مــى خورد 
دور انديشى است كه در هر شــرايطى با شرايط و زمان فرق 
مى كند. رستمى نه آن رستمى شاداب و  قبراق  المپيك بود  

و نه بدنى سالم داشت . 
در اين وزن على ميرى هم به روى تخته رفت و در مجموع از 
رسيدن به مدال بازماند  او  در حركت  دوضرب با 193 كيلو 
و  در مجموع 348 كيلوگــرم در مجموع به كار خود در اين 

رقابت ها خاتمه داد.
اما ســهراب مرادى قهرمــان دالور كشــورمان كارى كرد 
كارستان .او سه مدال طالى خوشرنگ وزن  دسته 94 كيلو را 
به دست آورد. او پس از قطعى شدن مدال طاليش به ركورد 
جهان حمله كرد  و  توانست با باال بردن وزنه 233 كيلوگرمى 
ركورد 17 ساله وزنه بردار لهستانى را بكشند. همچنين او در 
مجموع هم 4 كيلوگرم به ركورد خود افزود.  مرادى در يك 
ضرب، دوضرب و مجموع سه مدال طال گرفت. ايوب موسوى 
ديگر نماينده ايران در يك ضرب با 171 كيلوگرم پنجم شد. 

در دوضرب با 214  كيلوگرم برنــز گرفت و با مجموع 385 
كيلوگرم مقام سوم جهان را كسب كرد. 

بيرانوند:كيانوش خودش وزنه انتخاب كرد
بيرانوند سرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت:   گرفتن وزنه ها 
با كيانوش  بــود. من به عنوان ســرمربى كمك كردم. على 
هاشمى و كوروش رستمى (برادرش) در كنارش بوديم و من 
هم كمك كردم و چند وزنه اى كه خواســته بود را نوشتم و 

امضا كردم و انتخاب وزنه ها با خود او و برادرش بود.    ايران 
دليل مدال نگرفتن على ميرى را بى تجربگى عنوان كرد و به 
تمجيد از عملكرد سهراب مرادى و ايوب موسوى پرداخت.  
بيرانوند در مورد عملكرد سهراب مرادى گفت : ما از بازى هاى 
داخل سالن آســيا بر روى ســهراب مرادى كار كرده ايم تا 
اعتماد به نفســش باال برود.   واقعاً كسب سه مدال طال و دو 
ركوردشكنى اتفاقى نيست و او جدا از مدال هايى كه دريافت 
كرده است ركوردهاى خيلى خوبى هم ثبت كرده است. او با 

وجود اين كه مدال طال در حركت اولش قطعى شد، خواست 
13 كيلوگرم بر روى وزنه اش  اضافه شــود تا به ركورد دنيا 

حمله كند و اين كار خيلى انگيزه مى خواهد.
رستمى: گاهى شكست بهتر از پيروزى معمولى است

قهرمان وزنه بــردارى المپيك ريو گفت: تــالش كردم در 
مسابقات جهانى مدال بگيرم، اما زانويم يارى نكرد و خيلى 
مواقع شكســت بهتر از پيروزى معمولى اســت. كيانوش 
رستمى پس از حذف از جدول مجموع و دوضرب مسابقات 
وزنه بردارى قهرمانى جهان بيان كرد: من در اين مسابقات 
تالش كردم مدال بگيرم و دل مردم را شاد كنم اما زانويم با 
من يارى نكرد و شرمنده شدم. وى گفت: من سه ماه تمرين 
كردم و مصدوميت قديمى هم از ناحيه زانو داشتم كه دو روز 
مانده به مسابقات تشديد شد. من فكر مى كنم خيلى مواقع 
شكست بهتر از پيروزى معمولى است. او از برگزارى جلسه با 
على مرادى خبر داد و گفت: بعد از مسابقه جلسه دو ساعته با 
رئيس فدراسيون داشتم و قرار شد بعد از بازگشت به تهران 
در اســرع وقت درمان زانويم را پيگيرى كنم تا دوباره روند 
كسب مدالم ادامه داشته باشــد. به مردم هم قول  مى دهم 
كه در مسابقات جهانى ســال آينده يك سورپرايز برايشان 

داشته باشم.
مرادى: باز هم منتظر مدال طالى من باشيد

 ملى پوش وزنه بردارى ايران گفت: دست بردار نيستم و باز 
هم بايد منتظر طالى سهراب و حتى ركوردشكنى من باشيد. 
مرادى گفت: سال ها بود كه دنبال طالى جهان بودم و هرچند 
طالى المپيك را كسب كردم اما طالى جهان لطف ديگرى 
دارد. دست بردار نيستم و باز هم بايد منتظر طالى سهراب 
و حتى ركوردشكنى من باشــيد.  وى ادامه داد: راحت وزنه 
زدم چون عزمم را جزم كرده بودم كه اين كار را انجام بدهم و 
اين ركورد را به نام ايران ثبت كنم. خوشحالم كه توانستم در 
خاك آمريكا پرچم ايران را به اهتزاز درآورم و سرودمان در 

اين كشور نواخته شد.
 تمجيد على مرادى از  نقره رستمى و شاهكار سهراب

رئيس فدراسيون وزنه بردارى گفت: سهراب مرادى شاهكار 
كرد و به حقش كه مدال طالى قهرمانى جهان بود، رسيد.  
على مرادى گفت : خيلى خوشــحالم كه سهراب مرادى به 
حقش رسيد. اين اتفاق سال ها قبل بايد برايش مى افتاد اما 
نيفتاد. با اين وجود باالخره بــه حقش كه اين مدال جهانى 
بود رسيد و يك شــاهكار به خرج داد. در آمريكا جايى كه 
شــايد خيلى ها از به اهتزاز درآمدن پرچم ايران خوشحال 
نمى شوند، دو پرچم ايران كنار هم به اهتزاز درآمد.  رئيس 
فدراسيون وزنه بردارى در خصوص كيانوش رستمى گفت: 
او واقعا به عشق مردم روى تخته رفت و همين كه مدال نقره 
گرفت كار بزرگى انجام داد. به اعتقاد من كيانوش مى توانست 
در مجموع و دوضرب مدال بگيرد، اما با وجود مصدوميتش 
غيرت به خرج داد و فقط به خاطر شادى دل مردم اين مدال 

را گرفت.

مراسم مزايده پيراهن مرحوم هادى 
نوروزى در مشهد برگزار شد

ورزش:  جشن بزرگ هفته وحدت با نيت كمك به هموطنان آسيب ديده در 
غرب كشور و همينطور مزايده پيراهن منقش به جمله يا امام رضا (ع) متعلق 
به مرحوم هادى نوروزى كاپيتان فقيد تيم فوتبال پرسپوليس ديروز در سالن 
شهيد بهشتى شهر مشهد برگزار شد. اين مراسم شاهد حضور پيشكسوتان 
فوتبال از جمله بازيكنان هم دوره   مرحوم هادى نوروزى، همسر مرحوم ناصر 
حجازى، پدر و مادر هادى نوروزى، تعدادى از شخصيت هاى هنرى و البته 
حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود. در اين مراسم چيزى در حدود 3 هزار 
نفر حضور داشتند و از چهره هاى سرشناس اين مراسم نيز كه تعداشان به 
هيچ عنوان كم هم نبود مى توان به خداداد عزيزى،  هادى طباطبايى، محمد 
پنجعلى، حسين بادامكى، مهرداد ميناوند، بابك حاتمى،  فرحناز منافى ظاهر، 
پويا امينى، شراره ارمغانى و... اشاره كرد كه برخى از آنان به روى صحنه آمدند 
و جمالتى نيز در بزرگداشت ياد و خاطره مرحوم نوروزى بيان كردند. خيرينى 
كه خواهان شركت در مزايده پيراهن مرحوم نوروزى بودند مبالغى را براى 
تهيه اين لباس اعالم كردند و قرار شد خانواده مرحوم نوروزى به  جز فروش 
اين پيراهن اقدامات خيرخواهانه ديگرى را براى كمك به زلزله زدگان استان 

كرمانشاه انجام دهند.

 خواب مادر شهيد و بازگرداندن
مدال عليرضا كريمى!

ايسنا: عليرضا كريمى با وجود داشتن تنها 23 سال سن افتخارات زيادى 
را براى كشتى ايران در رده هاى سنى مختلف به ارمغان آورده و بارها باعث 
اهتزاز پرچم ايران در رويدادهاى جهانى و آســيايى شده است.  كريمى، 
يك مدال نقره و 2 طالى آســيا در رده نوجوانان، طالى جهان و آسيا در 
رده جوانان و 2 طالى آسيا و برنز با ارزش جهان در رده بزرگساالن را در 
كارنامه خود دارد. بايد به ويترين افتخارات كريمى دو مدال طالى جهان 
نيز اضافه مى شــد اما هم گروهى با نماينده اشغالگر قدس در رقابت هاى 
جهانى جوانان و اين بار در رقابت هاى جهانى زير 23 سال باعث شد وى 
على رغم شايستگى در رسيدن به 2 مدال طالى جهان، مقابل رقبا به عمد 
شكست بخورد تا با نماينده اسرائيل روبرو نشود.  كريمى   اولين مدال خود 
در رويدادهاى بين المللى كه مدال طالى نوجوانان آسيا بود را در اقدامى 
ارزشمند به پدر شــهيد مدافع حرم حيدر جليلوند كه خرداد امسال در 
سوريه به درجه رفيع شهادت نائل شده بود، اهدا كرد.  دو روز بعد از اين 
اقدام ارزشمند عليرضا كريمى، پدر و مادر شهيد به منزل كريمى آمدند و 
مادر شهيد توفيقيان درباره دليل اين كارشان گفت« فرزند شهيدم ديشب 
به خوابم آمد و گفت» مادر مى دانى عليرضا براى اين مدال چقدر زحمت و 

سختى كشيده بود؟ لطف كن اين مدال را ببر و به او بازگردان. 

نتايج پاراتكواندوى  جهانى 
ورزش: در نخستين روز هفتمين دوره بازى هاى جهانى آيوار دو نماينده 
پاراتكواندو ايران به نشان طال دســت يافتند.   هفتمين دوره بازى هاى 
جهانى آيوار 2017 از 9 تــا 15 آذرماه در «ويال رئال دســانتو آنتونيو» 
پرتغال برگزار مى شود كه اين رقابت ها در بخش پاراتكواندو   به مدت 3 
روز پيگيرى خواهد شد كه مهدى پوررهنما و اصغر عزيزى موفق به كسب 

نشان طال و محمود جعفرزاده به مدال برنز رسيد. 

تكواندوى آذربايجان در شوك
ايسنا: مسابقات فينال گرندپرى 2017 به ميزبانى ساحل عاج برگزار شد 
و تيم تكواندوى آذربايجان عملكرد ضعيفى را از خود نشان داد. رقابت هاى 
فينال گرندپرى 2017 ا ز روز شــنبه 11 آذر به ميزبانى شهر آبيجان در 
ساحل عاج برگزار شد. طبق آخرين رنكينگ اعالم شده از طرف فدراسيون 
جهانى تكواندو، 16 تكواندوكار برتر در اوزان المپيكى براى شركت در اين 
مسابقه حضور داشتند. البته به نوعى مى توان گفت در اين ميان، كشور 
ايران بيشترين تعداد تكواندوكار را در بين كشورها داشت كه چند تن از 
اين تكواندوكاران براى آذربايجان مبارزه مى كردند. جمهورى آذربايجان 
يكى از كشورهايى اســت كه به دليل در اختيار داشتن تكواندوكار و 
كادرفنى ايرانى كســب نتايج خوب آن براى طرفــداران تكواندو در 
ايران قابل توجه اســت. انتظار مى رفت كه تيم ملى آذربايجان با در 
اختيار داشتن  ميالد بيگى  تكواندوكار رنك يك جهان، حداقل بتواند 
يك مدال را در اين مسابقات كســب كند اما گويا، افت خفيف ورزش 
آذربايجان در چند وقت اخير به دليل مشكالت مالى بر روى تكواندوى 
اين كشور هم تاثير گذاشته اســت. مدتى بود كه رضا مهماندوست به 
مشكالت مالى موجود در تيم ملى تكواندوى آذربايجان اشاره مى كرد و 
از شرايط حاكم بر اين تيم ناراضى بود. او حتى اعالم كرده بود كه به دليل 
پرداخت نشدن قرار داد بازيكنان انگيزه و شور تكواندوكاران براى تمرين 

كردن در اردوها از بين رفته است.

نتايج هفته دهم ليگ برتر بسكتبال 
ورزش: هفته دهم ليگ برتر بسكتبال عصر ديروز برگزار شد كه نتايج 

رقابت ها به شرح زير است:
مهرام 73 - 69 شهردارى تبريز

نفت آبادان 96 - شهردارى گرگان 80
يس آل 86 - پتروشيمى 107

رعد پدافند 55 - دانشگاه آزاد 69

خبر

انگليس - ليگ برتر
 بورنموث 1 - 1 ساوتهمپتون
 منچسترسيتى 2 - 1 وستهام

اسپانيا - الليگا
 لگانس 3 - 1 ويارئال
 ختافه 1 - 0 والنسيا
 ايبار 3 - 1 اسپانيول

 الس پالماس 1 - 0 بتيس
ايتاليا - سرى آ

 بنونتو 2 - 2  آث ميالن
 بولونيا 1 - 1 كاليارى

 فيورنتينا 3 - 0 ساسولو
 اينتر 5 - 0 كيه وو

 سامپدوريا 1 - 2 التزيو
آلمان - بوندسليگا

 هرتابرلين 1 -  2 فرانكفورت
 وولفسبورگ 3 - 0 مونشن گالدباخ

فرانسه - لوشامپيونا
 سنت اتين 1 -  1 نانت

 كان 1 -  2 ليون
 مون پليه 1 - 1 مارسى

ميز نتايج

سهشنبه 14 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 بايرن مونيخ - پاريس سن  ژرمن

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه  

سهشنبه 14 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 چلسى - اتلتيكومادريد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 15 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 ليورپول - اسپارتاك

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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سقوط 
3 پله اى شمشيربازان

 در جام جهانى 
ورزش: تيم ملى شمشيربازى ايران در جام جهانى مجارستان به عنوانى بهتر 

از هفتمى نرسيد.  بعد از اينكه   شمشيربازان ايرانى به كار خود در بخش انفرادى 
مسابقات جام جهانى شمشيربازى در مجارستان پايان دادند و موفق به حضور در 

جمع 8 نفر برتر نشدند،    رقابت ها در بخش تيمى دنبال شد.  تيم كشورمان كه در 
نخستين بازى خود در جام جهانى شمشيربازى مقابل گرجستان به برترى رسيده بود، 
در دومين رقابت در مرحله يك چهارم نهايى برابر مجارستان ميزبان قرار گرفت. ملى 
پوشان كشورمان در اين بازى نتيجه را 45 بر 34 واگذار كردند و از رسيدن به نيمه 
نهايى بازماندند.  در گام بعدى ايران براى رسيدن به مقام پنجم مقابل آلمان قرار 

گرفت و در اين مسابقه هم 45 بر 28 شكست خورد. شمشيربازان كشورمان 
در آخر براى كسب مقام هفتمى به مصاف آمريكا رفتند كه با نتيجه 45 

بر 35 پيروز شدند و به مقام هفتم دست يافتند.  تيم ملى سابر 
ايران در جام جهانى قبلى در الجزاير عنوان چهارم 

را از آن خود كرده بود.

مظاهرى: 
مخالفان سنگ اندازى 

مى كنند
ايســنا: مربى تيم ملى بوكس ايران گفت: برخى از مخالفان مســائل 

كوچك را بزرگ مى كنند ولى بايد از همه  داشــته هاى بوكس استفاده كرد.  
على مظاهرى گفت: افرادى كه مى گويند مربى كوبايى جوانگرايى مى كرد درست 

است اما آيا كنار گذاشتن بوكسورهاى با ســابقه و توانمند كار درستى است؟ اگر  
مى خواهيم موفق شويم بايد از همه   داشته هاى بوكس در ايران استفاده كنيم. جوانان 
در كنار با تجربه ها مى توانند موفق باشند و اين را هميشه من و همه  كارشناسان 
گفته ايم. وى گفت: در حال حاضر بهترين نفرات بوكس ايران به اردوهاى تيم 

ملى دعوت شده اند و تركيبى از جوانان با انگيزه و بزرگساالن با تجربه زير نظر 
كادرفنى تمرين مى كنند. البته بايد بگويم كه اين سنگ اندازى هاى 

بچگانه از ســوى برخى مخالفان تنها روحيه ى ورزشكاران را 
تقويت مى كند تا با شــرايط مناسب فعلى حاكم بر 

اردوها، به تمرينات خود بپردازند.

مسابقات 
قهرمانى جهان

5 مدال براى تيم ملى كوراش
ورزش: تيم ملى كوراش ايران با كسب سه مدال نقره و دو برنز به كار 

خود در يازدهمين دوره رقابت هاى كوراش قهرمانى جهان پايان داد.   تيم 
اعزامى كشــورمان كه با دو نماينده در هر وزن به ميدان رفته بود، بدون كسب 

مدال طال،  موفق به كسب 3 نشان نقره و 2برنز شدند.  يكشنبه 12 آذرماه در روز 
پايانى حامد رشيدى در وزن 90- كيلوگرم و جعفر پهلوانى در وزن 100+ كيلوگرم 
به نشان نقره دست پيدا كردند و مجتبى زمانى هم در وزن 90- كيلوگرم برنز گرفت. 
پيش از اين قنبرعلى قنبرى مدال نقره وزن 60- كيلوگرم نقره را از آن خود كرده 

بود و بهزاد وحدانى هم در وزن 66- كيلوگرم برنز گرفته بود.
مصطفى دليريان، اميد تيزتك، الياس پاكدل، مصطفى اســكندرى، 

الياس على اكبرى، مجتبى نيك بيــن و احمد جفاكش هم با 
قبول شكست برابر رقباى خود از دور مسابقات حذف 

شده بودند. 
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پيج گرد     ى

2
 ســهراب مرادى وزنه بردار تيم ملى كشــورمان كه 
در رقابت هاى قهرمانى جهــان در آمريكا موفق به 
كسب ســه مدال طال و ركوردشكنى شد، در پستى 
اينستاگرامى خدا را براى اين موفقيت و شاد كردن 

دل مردم شكر كرد.

داويد ويا ستاره اســپانيايى كه در ليگ آمريكا بازى 
مى كند در پستى اينستاگرامى از نيويورك، عكسى از 
تولد خانوادگى كه براى او ترتيب داده شده بود منتشر 
كرده و از تمامى فالوورهايش براى تبريك گفتن در 

شبكه هاى مجازى به او تشكر كرد.

حميد سوريان در استورى اينستاگرام خود، درگذشت 
ركن الدين دبير نايب رئيس سابق كميته المپيك و پدر 
عليرضا دبير قهرمان المپيك را به او و جامعه ورزشى 

تسليت گفت.

مهدى رحمتى در پستى اينستاگرامى به همراه سرور 
جباروف و فرزندانش، عباراتى آموزنده نيز منتشــر 
كرده و مى گويد «از خـــدا خواستم به من صبر عطا 
كند، فرمود: صبر حاصل ســختى و رنج است ، عطا 

كردنى نيست و آموختنى است.»

 روز آخر مرحله گروهى ليگ قهرمانان
اتلتيكو در يك قدمى حذف شدن

دالرام عظيمى: تكليف هشت سهميه باقيمانده 
از مرحلــه بعدى رقابتهــاى ليــگ قهرمانان در 
ديدارهاى امشب وفردا شــب مرحله گروهى اين 
رقابتها قطعى خواهد شد. درحاليكه بارسلونا، رئال 
مادريد و بايرن مونيخ مدعيــان اصلى قهرمانى و 
چلسى، پارى سن ژرمن ، منچسترسيتى، تاتنهام 
و بشــيكتاش در هفته هاى قبل صعود به مرحله 
حذفى چمپيونزليگ را حتمى كرده اند، اتلتيكو 
مادريد كه در چهار ســال اخير دو بــار در فينال 
اين تورنمنت حضور داشــته، با خطر حذف شدن 
از مرحله گروهى روبروســت. تيم سيمئونه براى 
راهيابى به جمع شــانزده تيم برتر مرحله حذفى 
به اتفاق هاى زيادى در روز پايانى اين رقابتها نياز 
دارد. سفيد و قرمزپوشان مادريدى بايد عالوه بر 
شكست دادن چلسى، به اميد تســاوى يا باخت 
غيرمنتظره رم مقابل قره بــاغ آذربايجان در خانه 
بمانند. اتلتيكو در هيچ يك از چهار بازى نخست 
مرحله گروهى خود پيروز نشده و دو تساوى پياپى 
برابر قره باغ را تجربه كرده بود. ســويا در شرايط 
بهترى نسبت به اتلتيكو براى صعود قرار داشته و 
با يك تساوى مقابل ماريبور در روز چهارشنبه مى 
تواند به مرحله بعدى برود. سويا حتى در صورت 
ناكامى ليورپول در شكست دادن اسپارتاك مسكو 
درخانه و در صورت كســب پيروزى مى تواند به 

عنوان تيم نخست از گروه پنجم صعود كند. 

ناكامى ژرمن ها
حضور نماينده هاى آلمان در مرحله يك هشــتم 
نهايى ليگ قهرمانان ممكن است تنها به يك تيم 
محدود شود. تيم هاى بوندسليگايى و درراس آنها 
بوروســيا دورتموند عملكرد ضعيفــى در مرحله 
گروهى داشــتند. دورتموند كه در سال 2013 به 
فينال چمپيونزليگ راه يافته بــود، بعد از اينكه 
در هيچ يــك از ديدارهايــش در مرحله گروهى 
پيروز نشــد، از گردونه رقابتها حذف شده و حاال 
براى گرفتن سهميه حضور در ليگ اروپا با آپوئل 
رقابت دارد. در آستانه ديدار چهارشنبه شب با رئال 
مادريد، دورتموند تنها دو امتياز از پنج بازى قبلى 
خود اندوخته و از اين نظر با نماينده قبرس در گروه 
هشتم برابر است. اليپزيگ هنوز شانس پيشروى 
دراين رقابتها را داراست ولى براى رسيدن به اين 
مهم نيازمند لطف بزرگى ازسوى موناكو در زمين 
پورتو در گروه هفــت خواهد بود. اليپزيگ كه هم 
امتياز پورتو است روز چهارشنبه در خانه ميزبان 
بشــيكتاش كه به عنوان تيم نخست از اين گروه 
صعود كرده خواهد بود و تنها در صورتى كه بيشتر 
از تيم پرتغالى امتياز كسب كند، به جمع شانزده 

تيم راه پيدا مى كند. 
بايرن امشب ميزبان پارى سن ژرمن خواهد بود و 
براى راهيابى به مرحله بعدى به عنوان صدرنشين 
گروه نيازمنــد برترى با اختالف چهــارگل برابر 

پاريسى ها در اين مسابقه خواهد بود. پى اس جى 
توانســته بود بايرن را در پارك دو پرنس با نتيجه 
3-0 مغلوب كند و از تفاضل گل به مراتب بهترى 
نسبت به مونيخى ها برخوردار است. هوفنهايم تيم 
چهارم آلمان در چمپيونزليگ اين فصل هم بعد از 
شكســت در پلى اف مقابل ليورپول نتوانسته بود 

حتى به مرحله گروهى راه پيدا كند. 
نماينده هاى ايتاليا در صف انتظار

هيــچ كــدام از تيم هــاى ايتاليايــى حاضر در 
چمپيونزليگ هنوز صعودشــان به مرحله بعدى 
اين رقابت ها را تضمين نكرده انــد. ناپولى ظاهرا 

با سخت ترين شــرايط در بين نماينده هاى اين 
كشور براى رســيدن به مرحله حذفى روبروست. 
تيم سارى كه اين هفته شكست تلخى را برابر يووه 
در ليگ تجربه كرده، بايد در زمين فاينورد حتما 
به پيروزى دســت يابد و درعين حال به پيروزى 
من سيتى مقابل شاختاردونتسك در گروه ششم 
اميدوار بماند. يوونتوس فيناليست دو دوره از سه 
دوره پيشين چمپيونزليگ مى تواند با يك پيروزى 
در زمين المپياكوس و عدم پيروزى اسپورتينگ 
برابر بارسلونا از گروه چهارم صعود كند. رم هم مى 
تواند با كسب پيروزى مقابل قره باغ ازگروه سوم 

صعود كند. اگر اتلتيكو نتواند چلســى را شكست 
دهد، صعود جلوروسى حتمى است. 

پى اس جى به دنبال ركورد گلزنى
پى اس جى بعد از اينكه سلتيك را دو هفته پيش 
با هفــت گل در گروه دوم مغلوب كــرد، به لطف 
خط حمله آتشين خود متشكل از نيمار، كيليان 
امباپه و ادينسون كاوانى تالش مى كند تا ركورد 
كنونى خود كه 24 گل زده در مرحله گروهى اين 
رقابت هاســت را بهبود بخشــد. تيم امرى بعد از 
باخت شوكه كننده در ليگ 1 مقابل استراسبورگ 
به دنبال ششــمين پيروزى پياپى خود در مرحله 

گروهى چمپيونزليگ است. 
5 انگليسى در جمع شانزده تيم؟

انگليس كه همين حاال از حضور ســه نماينده اش 
در مرحله حذفى ليگ قهرمانان اطمينان دارد، روز 
چهارشنبه مى تواند پنج تيم در مرحله بعدى اين 
رقابت ها داشته باشد. من يونايتد تنها به يك امتياز در 
خانه برابر زسكامسكو نياز دارد تا صعودش به عنوان 
تيم نخست را از گروه يك حتمى كند. چلسى هم كه 
به مرحله بعدى راه يافته، مى تواند با مغلوب كردن 
اتلتيكو به عنوان صدرنشين از گروه سوم صعود كند. 
ليورپول هم مى تواند با عبور از ســد اسپارتاك به 
عنوان صدرنشين گروه پنجم صعود كند. انگليس 
هرگز پنــج نماينده درمرحله يك هشــتم نهايى 

رقابت هاى ليگ قهرمانان نداشته است. 



 جامعــه/ محمــود مصدق  
اولین بار در ســال 75 گزارشی از 
تهیه  دارو  غیرمجاز  فروشــندگان 
کردم. آن سال هم عصر یکی از روزهای هفته به 
میدان امام خمینی)توپخانه( رفته بودم. آن موقع 
هم مانند حاال ضلع جنوبی این میدان و خیابان 
ناصر خســرو تحت اشغال دارو فروشان یا همان 
شبکه غیررســمی فروش دارو بود. هنوز مثل دو 
دهه قبل و شاید هم بیشتر به فاصله یک متر از 
یکدیگر در سرتاسر خیابان ناصر خسرو و مقابل 
ساختمان تاریخی تلگرافخانه که اآلن به مخابرات 
تبدیل شــده است، می ایســتند و با نشان دادن 
قوطی دارو یا با تکرار کلمه دارو با صدای آهسته 
به دنبال مشتری می گردند. البته آن ها فقط دنبال 
خریدار دارو نیســتند، بلکه برایشان فقط وجود 
مشتری مهم است. یعنی هر چیزی که مشتری 
نیاز داشته باشد و نتواند از بازار یا شبکه رسمی 
تهیه کند، در اختیارش قرار می دهند. به عبارت 
بهتر این افراد در کنار دارو چیزهای ممنوعه دیگر 
را هم می فروشــند.بهروز، صاحب یک فروشگاه 
الکتریکی در خیابان ناصر خسرو اصطالح »همه 
چیز فــروش« را برای فروشــندگان دارو به کار 
می برد و می گوید: این ها همه چیز می فروشند از 
دارو گرفته تا مواد مخدر. فقط کافی است بگویی 

چه چیزی می خواهی.

 یک نمونه عینی
آن وقت در ظرف یکــی دو دقیقه برایت فراهم 
از جاســازی داروهــا در درون  می کننــد.وی 
سطل های آشــغال می گوید و اینکه بارها دیده 
اســت که توزیع کنندگان از داخل مخزن های 
زبالــه و از درون لباس هــای زیرشــان داروها را 
بیرون می آورند و به دســت مشتری می دهند. 
بهــروز می گوید: خیلی از این داروها فاســد و یا 
کم کیفیت هستند، اما مشــتری هم دارند.او با 
بیان اینکه داروفروشان قبالً مشتریان یکدیگر را 
می قاپیدند، اما اآلن با هم تعامل دارند، می افزاید: 
نوع تعاملشان و اینکه برخالف گذشته به یکدیگر 
نان قرض می دهند، کمی ســؤال برانگیز شــده 
اســت. یعنی به نظر می رسد، شــبکه قاچاق و 
توزیع دارو روز به روز ســازمان یافته تر می شود.

هنوز صحبت های صاحب الکتریکی تمام شــده 
است که از پشت ویترین فروشگاه، موتور سواری 
را می بینم که از داخل کیفش نایلونی ســیاه را 
بیرون می آورد و به دست مردی میانسال و الغر 
اندام می دهد و کمی بعد با دریافت چند تراول از 
آن جا دور می شود.من که منتظر چنین فرصتی 

بودم با بهروز خداحافظی می کنم و ســراغ سوژه  
می روم.چهره و لهجه اش به اهالی شــرق کشور 
می خــورد. به بهانه خرید دارو ســر صحبت را با 
فرهاد باز می کنم، اما او آن قدر با تجربه هســت 
که به آسانی ُدم به تله ندهد.  می پرسد: بگو چه 
دارویی می خواهی من اینجا همه نوع دارو دارم. 
با تضمین کیفیت هم دست مشتری می دهیم. 
اصالً داروی مد نظــرت را می بریم، داروخانه اگر 
با کیفیت و دارای تاریخ مصرف مناسب بود، آن 
وقت تحویل بگیر و پولــش را بده. در خصوص 
قیمت دارو هم نگران نباش با شما راه می آیم. مثاًل 
هر بسته قرص پروگراف مخصوص پیوند کلیه یا 
آمپول میزوپروستول با نام تجاری سایتوتک که 
برای سقط جنین اســتفاده می شود، اینجا -در 
بــازار ناصر خســرو - 140 و 300 هــزار تومان 
قیمــت دارند که من با 5 درصد تخفیف آن ها را 
می فروشم. او وقتی می فهمد، تنها برای بررسی 
قیمت ها به آنجا آمده ام و پول چندانی به همراه 
ندارم، ناامید نمی شود و می گوید: فروش دارو به 
صــورت اینترنتی هم داریم. اگــر واقعاً به دنبال 
داروی خاصی هستی، می توانی از این طریق هم 
عمل کنی. این اظهارات و بررســی های میدانی 
انجام شده بخوبی نشان می دهد که مافیای قاچاق 
و توزیع غیررسمی دارو در کشور نه تنها بازارهای 
سنتی خود مثل ناصر خسرو را حفظ کرده، بلکه 
با راه اندازی ســایت های اینترنتی در استفاده از 
فضای مجازی برای رســیدن به اهدافش سطح 
فعالیتش را چند برابر افزایش داده است. با اینهمه، 
پرسش اینجاست که پدیده قاچاق دارو در ایران 

ریشــه در چه عامل یا عواملی دارد؟ قاچاق دارو 
در کشــور چه میزان است و بیشترین داروهایی 
که در بازار سیاه توزیع می شوند برای درمان چه 
بیماری هایی هستند و قیمت آن ها در مقایسه با 

بازار رسمی چقدر تفاوت دارد؟
موضوع دیگر اینکه چرا وزارت بهداشــت و دیگر 
دستگاه های مسئول در امر قاچاق دارو مثل پلیس 
و دســتگاه قضایی در کنتــرل و مهار پدیده یاد 
شده، توفیق چندانی نداشته اند؟ و سرانجام اینکه 
راهکارهای وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو 

برای مقابله با پدیده یاد شده، کدامند؟

 قاچاق 5 درصدی بازار دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به قدس می گوید: طبق گزارش 
وزارت بهداشــت حدود پنج درصد بازار دارو در 
کشــور قاچاق است که به نســبت گذشته، اگر 
افزایش نیافته باشــد، کاهش هم نداشته است. 
دکتر احمد حمزه تصریح می کند: همه بازارهای 

کشور درگیر پدیده قاچاق هستند و این موضوع 
فقط شــامل دارو نمی شــود. مثالً همین کفش 
تنتاک را که در تلویزیون تبلیغ می شود،می توان 
در بازار براحتی پیدا کرد. یعنی شماره می دهند 
تا زنگ بزنی، بعد برایت بفرستند. اصالً بازار رها 
شده است و متأسفانه ما در خصوص بازار فروش 
نظارت و ساماندهی درستی نداریم.نماینده مردم 
کهنوج در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
تغییر شــکل در بــازار توزیع داروهــای قاچاق 
اضافــه می کند: قاچاقچیان دارو از ســایت های 
اینترنتی نیز برای بازاریابی بیشتر بهره می گیرند 
که دســتگاه های مســئول بویژه پلیس فتا باید 
وب سایت هایی را که اقدام به فروش دارو می کنند، 
رصد و با آن ها برخــورد کند. وی ضعف نظارت 
را مهم ترین عامل شکل گیری پدیده قاچاق دارو 
می خواند و می افزاید: برای کنترل بازار سیاه دارو 
که بخش قابل توجهی از داروهای توزیعی در آن 
فاسد است، باید از ابزارهای نظارتی استفاده شود. 

 قاچاق داروهای تقلبی
دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و 
دارو نیــز به قدس توضیح می دهد: پدیده قاچاق 
دارو دو بُعــد دارد؛ قاچــاق و داروی تقلبــی یا 
غیرمجاز. به نظر می رسد، موضوع قاچاق داروی 
تقلبی بخصوص در مورد داروهای خاص بیشتر 
مورد توجه باشد چراکه اصوالً قاچاق داروی اصیل 
بخصوص در مورد داروهای خاص و نسبتاً گران 
قیمت با توجه به مشخصات بازار برای متخلفان 
لزوماً دســتاوردی ندارد.وی با اشــاره به اینکه 

محل فروش بســیاری از همین داروهای تقلبی 
یا غیرمجاز نیز بازار رســمی دارو نیست، تصریح 
می کند: یعنی عمالً بسیاری از این داروها در بازار 
غیررسمی و سیاه به فروش می رسد و با توجه به 
نظارت بر داروخانه ها، پدیده فروش داروی قاچاق 
در داروخانه ها جدی نیســت؛ اگرچه همیشه در 

همه جا امکان بروز تخلف هست.

 گام اول ، فرهنگ سازی
جهانپور درباره تفاوت قیمــت داروهای توزیعی 
در شــبکه غیررسمی در مقایسه با شبکه رسمی 
می گوید: قاعدتاً قیمت تمام شــده دارو در بازار 
رسمی به علت پرداخت هزینه ها و عوارض قانونی 
بیشتر از بازار سیاه و داروی قاچاق خواهد بود، ولی 
فراموش نکنیــم، داروی اصیل دارای مجوز ورود 
یک شرکت معتبر داروسازی عموماً به بازار سیاه 
و قاچاق راه پیدا نمی کند، بنابراین در رویارویی با 
دارو در بازار سیاه همیشه اصل بر تقلبی بودن یا 
غیرمجاز بودن آن است؛ مگر خالفش ثابت شود.

وی بدون اشاره مستقیم به دالیل توفیق نیافتن 
دستگاه های مســئول در مقابله با قاچاق دارو در 
کشــور ادامه می دهد: راهکار مبارزه با قاچاق در 
قدم اول فرهنگ سازی عمومی، تأکید و تعمیم و 
توسعه فرآیند رهگیری دارو و بازدیدهای میدانی 
متناوب و مستمر و البته برخورد قاطع نهادهای 
امنیتی و قضایی با افراد متخلف است.در این مورد 
اگر در قوانین ضعف هایی احساس می شود، باید 
برطرف شود.ضمن اینکه برخورد قاطع با عوامل 
متخلف قطعاً به کاهــش قاچاق خواهد انجامید.

وی با اشــاره بــه اینکه ترویج بی دلیــل دارو یا 
کاالی خارجــی و ایجاد نیاز کاذب در این موارد، 
بشــدت انگیزه افراد متخلف را فعــال می کند، 
می افزاید: عالوه بر موارد یاد شده با هوشمندسازی 
فرآیندهای نظارت و رهگیری و نظارت الکترونیک 
بر بازار دارو -از ورود به کشور تا فروش به مصرف 
کننده نهایی- می توان قســمت عمده ای از این 
معضل را رفع کرد.جهانپور در خاتمه از ورود جدی 
ســازمان در خصوص مقابله با پدیده قاچاق دارو 
یادآور می شود: این سازمان در تداوم و البته ارتقای 
مسیر گذشته با انگیزه مضاعف در حوزه مبارزه با 
پدیده قاچاق دارو و کاالهای سالمت محور ورود 
کرده و خواهد کرد و در این زمینه در ابعاد مختلف 
موضوع راهبردهای مختلفی در پیش گرفته است 
که ارتقای بازرسی، فرآیند رهگیری و نیز برچسب 
اصالت کاال که از سال آینده، اجباری خواهد شد 
از آن جمله است و می تواند از همین میزان حجم 

قاچاق دارو و کاالی سالمت بکاهد.

مافیای قاچاق در شبکه غیر رسمی فعال تر شده است 
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جامعه

آنچه می خوانید :
بازار فــروش داروهای قاچــاق که تمام 
یــا بســیاری از آن هــا داروهــای حیاتی 
بیماران است نه تنها در »ناصر خسرو« و 
بازارهای شبیه به آن در کشور همچنان 
داغ است که دامنه آن به فضای مجازی 
نیز کشیده شده اســت.برای برخورد با 

این بازار چه باید کرد؟

ماجرای بعضی از دوستان عرب ما
این روزها سفره گسترده و خوان پر از نعمت محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی که قرار است بزودی جانشین پدر دچار زوال عقل خود شود، 
بســیار پرمشتری شده و خیل گسترده ای از رجال و شیوخ کشورهای 
عربی خاورمیانه راهی ریاض می شوند. من شب ها چون تماشای انواع 
و اقســام برنامه های آشپزی یا دستپخت تلویزیون های خودمان یا آن 
میزگردهای خســته کننده با چهره های افسرده برایم جالب نیست و 
چیــزی به معلوماتم نمی افزاید به خانه یکی از همســایگان می روم و 

تلویزیون السعودیه را تماشا می کنم.
باد بروت و طمطراق این امیر محمد بن سلمان بسیار زیاد است و الدرم 
بلدرم او تا عرش می رود. مرتباً فیلم های کمدی کالســیک- ببخشید 
مستند کالسیک- از سال های اوایل قرن بیستم مربوط به جدش ابن 
سعود را پخش می کند که عده ای اسب سوار و شترسوار از کوه ها سرازیر 
می شوند و در اتالل و دمن یعنی صحاری عربستان، سرزمین های نجد 
و حجاز و عیسر و تهامه را تصرف می کنند و بعد چهره ابن سعود تمام 
صفحه را می پوشاند و در چهره محمد بن سلمان دیزالو می شود، یعنی 
تبدیل به چهره محمد بن سلمان می شود. روزنامه های عربی زبان شرق 
االوســط متعلق به احمد بن ســلمان و العرب متعلق به یک شاهزاده 
دیگر سعودی دربست در اختیار محمدبن سلمان هستند و او را تبلیغ 

می کنند.
کم کم یگان های شترریزه )شترسوار( تبدیل به یگان های موتورریزه و 
مکانیزه می شوند و عده زیادی سرباز و تکاور از چرخبال ها یا بالگردها 
به زمین فرود می آیند و تانک هــای جدید آمریکایی مانند آبرامز رژه 

می روند.
ترامپ برای میلیون ها آمریکایی بیکار و کارخانه های هواپیما و تانک و 
زره پوش سازی و موشک سازی آمریکا شغل ایجاد کرده و 100 میلیارد 
دالر اســلحه به قول خودش خوشگل و زیبا به اعراب انداخت و امارات 

متحده عربی و قطر را هم در دام انداخت.
از ســوی دیگر دیدم شهرک های جدید در عربستان در دست ساخت 
است. فیلمبرداران متحجر خارجی را آورده اند، تصاویر هوایی از صحاری 
عربستان برمی دارند، دریای ســرخ و دریای عرب یعنی آن قسمت از 
اقیانوس هند را که مجاور کرانه های عربستان است و نیز خلیج فارس 
را که عربســتان در آنجا هم کرانه دارد به صورت بهشتی رویایی نشان 

می دهند.
غصــه خوردم یکی از این فیلم های تبلیغاتی بــرای کرانه های دریای 
کاســپین )مازندران= خزر( یا کرانه های خلیج فارس و دریای مکران 
)عمــان( در این همه ســازمان های تبلیغاتی عریــض و طویل، تهیه 
نمی شــود! تصاویری کــه گاهی در کانال های شــبکه فضای مجازی 
از گیــالن و مازندران و یاســوج و بختیــاری و آذربایجان می بینیم 
اعجاب آور اســت، جمیع تمام زیبایی های طبیعت در ایران گرد آمده 
است، اما محمد بن سلمان دستور می دهد از تمام کرانه های عربستان 
فیلمبرداری شود. تور سیر و سیاحت در نجد و حجاز به چشم اروپایی ها 
برسد. شتر ســواران به نمایش گذارده می شوند. مرتباً اعالمیه هایی با 
شیپور و مارش پخش شده و دزدان اموال ملی را که غالباً از خود خاندان 
سعودی هستند به حبس یا پرداخت جریمه یا اخراج از کشور تهدید 
می کند و مجازات های شدیدی برای تظاهرات ضد سلطنت وضع شده 
اســت؛ یعنی حبس مثالً از یک ماه تا حداکثر 9ماه و جریمه سنگین 
برای هر روز زندان و تبعید از کشــور آن هم با هواپیمای مســافربری 

سعودی به خرج فرد بازداشت شده.
بســاط آهنگ و سرودهای حماســی هم گرم شده است، مرتباً مانند 
زمان صدام در عراق و زمان ملک حسین اردنی و فرزندش همین ملک 
عبداهلل چشم آبی از مادر انگلیسی مرتا الحسین موزیک نظامی پخش 
می شود، عده ای عرب مانند فیلم سینمایی هزار و یکشب که چهل دزد 
بغداد آواز می خواندند و از گذرگاهی کوهستانی می گذشتند و چون در 
غاری می رسیدند سردسته دزدان فریاد می زد سه سامی سه سامی و 
دروازه غاری باز می شد )انگار به چشم مسلح الکترونیکی مجهز بود( با 

صدای نخراشیده می غرند و می خوانند.
عجالتاً عده زیادی سر ســفره محمد بن سلمان رفته اند، خیلی ها که 
دست نوازش ایران روی سرشان بود، حاال سفره چرب و نرم معاویه زمان 
را بسیار پرموادتر و مغذی تر از سفره کشور ما تشخیص داده اند. معروف 
است در صدر اسالم که امیرالمؤمنین بر مسند خالفت نشست و تصمیم 
گرفت کشورهای پهناور اسالمی را به سبک و شیوه پیامبر بزرگوار)ص( 
اداره کند، عده زیادی از ثروتمندان و شیوخ عرب از او رنجیدند و چون 
همه ثروتمند و دارای ضیاع و عقار )مســتغالت( شده بودند، مرتباً به 
ایشان پیغام می دادند: یا اباالحسن کوتاه بیا و این قدر به ثروت های ما 
گیر نده! معاویه در شام هر روز چهل نفر را بر سر سفره خود می نشاند و 
چهارصد نفر در داراالماره در مجموع طعم پلوی چرب و بره پلو و بزغاله 
پلو او را می چشیدند. به هر کس کنارش می رسید از بیت المال چیزی 
می داد. از سوی دیگر مردم می ترسیدند از راه و روش پیامبر معظم)ص( 
تخطی کنند. محض احتیاط گاهی در کوفه حاضر شده نماز را پشت 
سر حضرت علی)ع( می خواندند و دو سه هفته بعد سری به دمشق زده 
کنار سفره معاویه می نشستند و از پول بیت المال به آنان بذل و بخشش 

می شد و از بره پلو و بزغاله پلو بهره مند می شدند.
حاال هم بعضی از دوســتان عرب ما که خیلــی زیر بار منت دولت ما 
هســتند ظاهراً دم از اخالص به دولت ایران می زنند ولی یواشکی سر 
سفره محمد بن ســلمان حضور می یابند، اخیراً هم عرب فضولی دم 
از لزوم حمایت از جبهة التحریر االهواز زده یعنی کشــور خودمختار 
خوزستان که باید عربستان شود و نفت ایران را دو دستی تقدیم محمد 

بن سلمان کند.
مشــتی تجزیه طلب تاریخ نخوانده که از زمان ناصرالدین شاه و زمان 
شیخ جابر که مرد خوبی بود و خدمتگزار ایرانی بود و پسر او خزعل که 
برادر بزرگش مزعل را کشت و داعیه تجزیه از خاک ایران را داشت به 
جایی نرسید. همین طور کسانی که زمانی به دامان انگلیس، زمانی به 
دامن جامعه عرب، زمانی به دامن نظامی جمال عبدالناصر و زمانی به 
پاچه شلوار عبدالکریم قاسم و سپس بعثی ها آویختند و حاال گاهی به 
ریاض و گاهی به کویت و گاهی به قاهره می روند و خوشم آمد از ارتشبد 
السیسی که چون آدم باسواد و فرهیخته ای است جلو حقه بازیشان را 
گرفت، اما بن ســلمان ماجراها دارد و معلوم نیست وزارت امور خارجه 

ما رصد می کند یا نه؟
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 صـفـحه اجـتماعی

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

جامعه/مریم احمدی شیروان: این روزها نیازی نیست که 
تنها به اطراف بیمارستان ها سر بزنید تا آگهی های دستنوشت 
فروش کلیه، مغز استخوان و سایر اعضایی که قابلیت پیوند 
دارند به روحتان چنگ بزند. حاال فضای مجازی و سایت های 
اینترنتی حتی سامانه آنالین خرید و فروش اعضای بدن به 
کمک آمده تا برای متاعی حقیقی، بازاری مجازی و ســیاه 

راه بیندازد.

خرید و فروش اعضای بدن باید غیرقانونی شود
البتــه در این میان نبایــد از خاطر برد کــه در کنار فقر و 
نابرابری های اجتماعی ،این خألهای قانونی هستند که سبب 
می شوند سود اصلی این داد و ستد به جیب دالل ها سرازیر 
شود.رئیس انجمن عملی پیوند اعضای کشور با اشاره به اینکه 
پیوند اعضا از افراد زنده مشکلی ندارد، به خبرنگار ما می گوید: 
این کار در سایر کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اما خرید 
و فروش نیست و ادعا می شــود پولی بابت این کار دریافت 
نمی شود. در کشور ما وقتی برای برخی اهدای اعضا مبلغی 
گرفته می شــود، برخی افراد نام ایثار، پاداش یا هدیه را برای 
آن در نظر می گیرند. اما با کلمات نمی توان بازی کرد و باید 

گفت نام این کار خرید و فروش اعضای بدن است که باید در 
طوالتی مدت در کشور غیرقانونی اعالم شود.

دکتر محمدرضا گنجی در ادامه توضیح می دهد: متأســفانه 
به دلیل سیاســت های اشــتباهی که برخی دولتمردان در 
گذشته داشته اند، در زمینه اهدای عضو در دنیا وجهه خوبی 
نداریم. ایران در سایت های معتبر به عنوان کشوری که خرید 
و فروش عضو در آن با نظارت دولت انجام می شــود، مطرح 
است. شاید آمار زیاد پیوند غیرخویشاوند در کشور سبب به 
وجود آمدن این ذهنیت شده باشد. برای برطرف کردن این 
مشکل حتی در کشوری مانند آمریکا صحبت شده است که 
جایزه یا صنــدوق دولتی برای اهدا کنندگان در نظر گرفته 
شود؛ به عبارتی برای این خرید و فروش نامی قانونی و شکل 
موجه در نظر گرفته می شود.رئیس انجمن نفرولوژی کشور 
با بیان اینکه حتی در کشــورهای مجاور ما خرید و فروش 
عضو جرم محسوب می شود، می گوید: در کشورهایی مانند 
هند و پاکستان هم، زمانی خرید و فروش اعضای بدن انجام 
می شــد اما با تصویب قانون منع خرید و فروش عضو اکنون 
این عمل جرم محســوب می شود و اگر کسی ثابت کند که 
خرید و فروش انجام شــده و این پیوند به صورت اهدا نبوده 

است، شخص فروشنده عضو و پزشکی که این عمل را انجام 
داده است با قانون، دادگاه و زندان روبه رو می شود.وی توضیح 
می دهد: به همین منظور چند ســال پیش وزیر بهداشــت 
دســتور داد که این پیوندها در بیمارستان های خصوصی به 

دلیل کم بودن نظارت انجام نشود.
 حتی در بیمارستان های دولتی مشکالتی وجود داشت. دیده 
می شد افرادی که روز اول برای معاینه و انجام مقدمات پیوند 
مراجعــه می کردند ایرانی بودند، اما روز عمل فردی خارجی 
و غیرایرانی به اتاق عمــل می رفت.دکتر گنجی در پایان با 
تأکید بر ضرورت وضع قانون ممنوعیت فروش اعضای بدن، 
می گویــد: برای ترویج و نهادینه کــردن اهدای عضو باید با 
فرهنگ ســازی پیش برویم که کاری زمان بر است. در کنار 
آن نیاز است که با پیگیری نمایندگان در کشور قوانینی وضع 
شــود تا مانع از بروز هر گونه سوءاستفاده و خرید و فروش 

اعضای بدن باشد.

مسئوالن کاری کنند
بشــیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی هم به خبرنگار ما می گوید: از مشکالت 
بزرگ کشــور ما در زمینه اهدای عضو ورود دالالن است. هر 
چند که با فراگیر شدن و ترویج فرهنگ اهدای عضو، مشکل 
خرید و فروش عضو و حضور دالالن اعضای بدن کاهش پیدا 
می کند، اما باید بدانیم که همین کم بودن تعداد اهدا کننده ها 

و باالبودن میزان بیماران و افراد نیازمند به پیوند، سبب ورود 
دالالن سودجو در این حوزه شده است که امیدواریم با ترویج 

فرهنگ اهدای عضو این معضل مدیریت شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه راه برون رفت از این مشــکل، ورود 
مســئوالن وزارت بهداشــت و حتی مجلس برای بررســی 
قوانین موجود است، توضیح می دهد: در شهرستان خلخال 
و کوثــر به دلیل همجواری بــا آذربایجــان و باکو، دالالن 
بسیاری فعال هستند که برای دریافت سود و داشتن منافعی 
شخصی،مســافرانی که از آن کشــورها به اردبیل مراجعه 
می کنند را برای دریافت عضو راهنمایی می کنند. نیاز است تا 
دانشکده های علوم پزشکی در مرزها تیم هایی را مستقر کنند 

تا دست دالل ها کوتاه شود.

کارشناسان در گفت و گو با قدس:

خرید و فروش اعضای بدن باید غیرقانونی اعالم شود   

  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:  مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی:  رئیس سازمان غذا و دارو:  رئیس سازمان بهزیستی:
الیحه حمایت از حقوق معلوالن هفته 

آینده به مجلس می رود
 برخی داروها

از پوشش بیمه خارج شد
50 درصد کتاب های کمک آموزشی 

برای دانش آموزان نامناسب است
وزارت بهداشت تعهدی برای 

جذب بهیاران ندارد
ایسنا: رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه الیحه حمایت از 
حقوق معلوالن در دستور کار قرار دارد، از ارسال این الیحه در 

هفته آینده به مجلس خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه اجرای طرح توانبخشی 
مبتنی بر جامعه در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: این طرح 

به صورت پایلوت در مازندران آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه بحث غربالگری ژنتیک در کشور اجباری 
شده و باید این امکانات را برای همه فراگیر کرد، گفت: تمامی 
یافته های علمی و پژوهشی برای پیشگیری از معلولیت ها به 

کارگیری شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه الیحه حمایت از 
حقوق معلوالن در دستور کار قرار دارد، افزود: این الیحه هفته 
آینده به مجلس می رود امیدواریم هر چه ســریع تر از سوی 

مجلس بررسی شود.
انوشــیروان محســنی بندپی گفت: بهره گیری از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و مشارکت های اجتماعی به عنوان یک 
راهبرد در بهزیستی در دســتور کار قرار دارد و سازمان های 

مردم نهاد یار و مددکار بهزیستی محسوب می شوند.

ایرنا : رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با مصوبه شورای عالی 
بیمه، پوشــش بیمه ای داروهایی که امکان دریافت بدون 

نسخه نیز دارد، حذف شد و از اول دی ماه اجرا می شود.
غالمرضــا اصغــری گفت: ایــن مصوبه خوبی اســت که 
داروهای)OTC( مثل ســرماخوردگی و اســتامینوفن از 
پوشش بیمه ای حذف می شوند و اعتبار پوشش بیمه ای این 
داروها برای داروهای دیگری که مورد نیاز بیماران خاص و 

مزمن و سخت درمان است، هزینه می شود.
داروهای »او تی ســی« داروهای ساده و معمولی هستند که 
مــردم می توانند این داروها را بدون تجویز پزشــک و ارائه 
نســخه از داروخانه ها تهیه کنند و به قیمت آزاد به فروش 

می رسد.
اصغری افزود:البته کل اعتبار بیمه ای داروهای بدون نسخه 
رقم زیادی نیســت و حدود 140 میلیارد تومان است، اما 
انتقال این اعتبار برای کمک به حمایت از داروهای بیماران 

سخت درمان، خبر خوبی است.
وی گفت: به طور متوســط روزانــه 100 میلیارد تومان به 

بیمه ها پرداخت می شود.

فارس:مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری آموزشــی، گفت: 
ســاالنه بین 5000 تا 6000 کتاب کمک آموزشی از سوی 
ناشران به این اداره کل می رسد و تقریباً 50 درصد این کتاب ها 

از نظر ما برای دانش آموزان نامناسب است. 
سیدمحمد ناصری افزود:  مؤلفان کتاب های درسی، کتاب های 
کمک درسی را برای دوره دبستان مفید نمی دانند؛ مگر اینکه 
معلمی در درســی تشــخیص دهد که برای حل تمرین ها 

دانش آموزان باید از آن ها استفاده کنند.
ناصــری ابراز داشــت:وقتی کیف دانش آموزان را مشــاهده 
می کنیم،کتاب های کمک درسی بیشتر از کتاب های درسی 
فضای آن را اشــغال کرده که این یک انحراف اســت و برای 

خود، بازار بزرگی را ایجاد کرده است. 
وی در خصــوص اینکه »چرا صدا و ســیما به میــزان زیاد 
کتاب های کمک درسی را تبلیغ می کند«، افزود: صدا و سیما 
اعــالم می کند بخش بازرگانی داریم که باید فعالیت کند؛ در 
مقابل به آن ها گفته ایم که شما باید مجوز تبلیغ این کتاب ها را 
دریافت کنید و آن ها می گویند ما این مجوز را از وزارت ارشاد 

گرفته ایم؛ صدا و سیما زیر بار این موضوع نمی رود.

خانه ملت : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
وزارت بهداشت تعهدی برای جذب کمک پرستاران نداشته 

و در صورت ضرورت از آن ها استفاده خواهد کرد.
محمدنعیم امینی فرد در خصوص برخی انتقادات نسبت به 
طرح تربیت بهیار یک ساله )کمک پرستار( با بیان اینکه این 
طرح به نوعی حرفه آموزی است و وزارت بهداشت تعهدی 
نســبت به جذب این افراد ندارد، گفت:در برخی موارد که 
نیروی کارآمد و آکادمیک وجود نداشــته باشــد، امکان به 
کارگیری و اســتفاده از این نیروها با عنوان قراردادهای کار 

مدت معین وجود دارد. 
وی ادامه داد: شاید به طور موقت بتوان برای برخی مناطق 
که باکمبود نیرو مواجه هســتند از این نیروها استفاده کرد 
اما راهکار اصلی تأمین و رفع کمبود نیروی پرستاری تربیت 

نیروهای متخصص و آموزش آکادمیک پرستاری است.
امینی فرد با بیــان اینکه نمی توان طــرح تربیت بهیار را 
غیرقانونی دانســت، افزود: وزارت بهداشــت برابر وظایف و 
اختیاراتی که دارد، می تواند چنین دوره هایی را تعریف کند 

و غیرقانونی بودن در مورد این موضوع صدق نمی کند.

*خسرو معتضد
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