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جانشينى گل محمدى؛ دنيزلى 
مى آيد يا شاگردش؟

از هيچ باشگاهى پيشنهاد ندارم 

نكونام: نمى خواهم با جيره خواران 
1010روبه رو شوم
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خط خبر 

برهم زدن خواستگارى دخترخاله با توهين در 
فضاى مجازى

خط قرمز: پليس فتا شهرستان فريمان عامل مزاحمت هاى سايبرى براى دختر 
جوان را شناسايى و دستگير كرد. سرهنگ على اكبر قربانى، فرمانده انتظامى 
شهرستان فريمان در گفت وگو با خط قرمز گفت: در پى شكايت خانمى جوان 
مبنى بر مزاحمت هاى فردى ناشناس در شبكه هاى اجتماعى تلگرام موضوع 
به صورت ويژه در دستور كار پليس فتا قرار گرفت. وى اظهار داشت: در بررسى 
اظهارات شاكى پرونده مشخص شد، فردى ناشناس باانتشار محتواى غيراخالقى 
در شبكه هاى اجتماعى عليه وى وخانواده اش، موجب هتك حيثيت شده است.
سرهنگ قربانى تصريح كرد: كارشناسان پليس فتا پس از يك سرى تحقيقات 
فنى در فضاى سايبرى متهم را شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى او را دستگير 
كردند. وى بيان داشت: متهم كه مردى جوان است در بازجويى هاى اوليه منكر 
هرگونه مزاحمتى بود، با مشاهده اسناد ومدارك غيرقابل انكار پليس به  جرم 
خود اعتراف كرد و مشخص شد اين فرد پســرخاله و خواستگار شاكى پرونده 
مى باشد. فرمانده انتظامى شهرستان فريمان خاطرنشان كرد: متهم انگيزه خود 
را دليلى براى برهم زدن مراسم خواستگارى با توجه به عدم تمايل وى به ازدواج 

و اصرار خانواده اش براى ازدواج با دخترخاله اش اعالم كرد.

2 كشته و 6 مجروح در تصادف هيوندا با 
كاميون

خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرستان 
مه والت از برخورد 2 دســتگاه خودروى 
هيوندا و كاميون با 2 كشــته و 6 مجروح 
خبر داد. سرهنگ دوم حمزه ذوالفقارى 
در گفت وگو با خبرنگار خط قرمز گفت: 
بامداد پنجشنبه يك فقره تصادف فوتى 
در كيلومتر 25 محور مه والت- گناباد به 

مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم و بالفاصله مأموران انتظامى به همراه ديگر 
نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شــدند.  فرمانده انتظامى شهرستان مه 
والت افزود: در بررسى هاى انجام شده مشخص شد، يك دستگاه خودرو كاميون 
حامل مرغ گوشتى به علت نامعلومى واژگون شده و در الين مخالف با يك دستگاه 
سوارى هيوندا با 6 سرنشين برخورد كرده است. سرهنگ ذوالفقارى تصريح كرد: 
در اين حادثه راننده و سرنشين كاميون به علت شدت جراحات وارده در دم فوت 

و سرنشينان هيوندا مصدوم و توسط اورژانس به مراكز درمانى منتقل شدند.

افشاى نقش غربى ها در توزيع اسكناس 
تقلبى در مشهد

خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد از دســتگيرى 2 عامل توزيع اسكناس و 
تراول چك هاى تقلبى در مشهد خبر داد. فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين 
خبر گفت: در پى گزارش هايى مبنى بر مراجعه افرادى به مراكز و فروشگاه هاى 
تجارى و خريد كاال با اسكناس ها و تراول چك هاى تقلبى، تحقيقات پليسى آغاز 
شد. وى گفت: مأموران كالنترى نجفى باهدايت سرهنگ مختارى، سركالنترى 
پنجم پليس مشــهد در اين مأموريت ضربتى پس از كنتــرل و مراقبت هاى 
نامحسوس يكى از عامالن توزيع اسكناس هاى تقلبى را در مغازه كفش فروشى 
دستگير كردند. فرمانده انتظامى مشهد افزود: پليس در بازرسى از اين متهم 33 
ساله دو قطعه تراول چك 50 هزارتومانى و 6 قطعه اسكناس 10 هزار تومانى 
تقلبى كشف كرد. سرهنگ محمد بوستانى خاطرنشــان كرد: تيم هاى دايره 
تجسس كالنترى مهرگان نيز در اين مأموريت ضربتى با هدايت سرهنگ بهرام 
زاده، سركالنتر دوم پليس مشهد توانســتند جوان 23 ساله اى كه اهل يكى از 
استان هاى غربى كشور و عامل توزيع اســكناس هاى تقلبى در فروشگاه هاى 
شهرك مهرگان و مراكز تجارى ديگر در حاشيه شهر مشهد بود را شناسايى و 
داخل يك سوپر ماركت در حال خريد كاال دستگير و در بازرسى از اين متهم نيز 

15 قطعه تراول چك 50 هزار تومانى تقلبى كشف شد.  

 فرمانده انتظامى شهرستان 
 دســتگاه خودروى 
 مجروح 
خبر داد. سرهنگ دوم حمزه ذوالفقارى 
در گفت وگو با خبرنگار خط قرمز گفت: 
بامداد پنجشنبه يك فقره تصادف فوتى 
 محور مه والت- گناباد به 

خط قرمز- ليال طاهرى: رســيدگي به ايــن پرونده با اعالم 
فقداني دختر جواني در تهران آغاز شد. براساس اطالعات پرونده 
متهم در سمنان ادعا كرده دختر جوان را كشته و در تهران ادعا 
كرده است كه دختر جوان اوردوز كرده است. با توجه به گزارش 

پزشكي قانوني حقيقت به زودي مشخص خواهد شد.
چندي پيش بــود كــه خانواده 
دختر جواني به دادسراي جنايي 
تهران رفتند و اعالم فقداني دختر 
خود را به بازپرس كشــيك اعالم 
كردند. پدر اين دختر زمانيكه در 
برابر بازپرس كشيك قرار مي گيرد 
مي گويد: دختر من از خانه خارج 
شد و ديگر به خانه بازنگشته است. 
خيلي به دنبالش گشتيم و هرچه با 
تلفنش تماس گرفتيم به ما جواب 
نداد. االن هم نمي دانيم كجا رفته 

است.
به اين ترتيب رسيدگي به اين پرونده در اختيار مأموران آگاهي 
قرار گرفت تا اينكه مشخص شد جســد ناشناسي در ايوانكي 
سمنان پيدا شده اســت و خانواده دختر جوان به آنجا رفته و 
جسد را شناسايي كردند. كسي كه اعالم كشف جسد كرده بود 
در حوزه انتظامي ايوانكي حضور يافته بود و گفته بود: در حال 
رفتن بودم كه ديدم مردي زميني را مي كند. خيلي مشكوك 
شدم و وقتي كه ديدم جســد دختر جواني را داخل آن زمين 
گذاشته است با پليس تماس گرفتم اما قبل از آمدن پليس مرد 

مشكوك از محل رفته بود. 
به اين ترتيب پليس ايوانكي مأمور شــد تا تالش خود را براي 

پيدا كردن قاتل كليد بزند و با بررسي دوربين هاي مداربسته 
توانســتند صاحب خودرو كه جســد را تا ايوانكي آورده بود 
شناســايي كنند و پس از آن متهم كه مردي جوان به هويت 
بهرام بود را بازداشت كردند. بهرام به اداره آگاهي سمنان انتقال 
يافت و وقتي در برابر افســر بازجوي پرونده قرار گرفت گفت: 
اين دختر جوان بــه خانه ام آمده 
بود و من او را كشــتم و پس از آن 
جسدش را به اينجا آوردم تا جنايتم 

مخفي بماند. 
با ثبت اين موضوعــات در پرونده 
مشخص شد كه قتل در تهران رخ 
داده است و به همين دليل پرونده 
با تعيين حوزه قضايي به دادسراي 
جنايي تهران منتقل شد و با دستور 
بازپرس جنايي پرونده به اداره دهم 
آگاهي تهران براي انجام تحقيقات 
تكميلي منتقل شد. متهم زمانيكه 
در برابر بازپرس جنايي قرار گرفــت منكر همه اعترافاتش در 
سمنان شــد و گفت: من هيچ جرمي مرتكب نشده ام و براي 
اينكه به تهران بيايم اين اعترافات را كردم. نســترن وقتي به 
خانه من آمد موادي مصرف كرد كه باعث شد اوردوز كند و حاال 
هم حقيقت را به شما خواهم گفت، من از ترسم او را به ايوانكي 
بردم و دفنش كردم. فكر كردم كه قرار است مردن او گردن من 
بيفتد. من كسي را نكشته ام و از شــما تقاضا دارم كه مرا آزاد 
كنيد.  در ادامه اين ماجرا متهم در اختيار مأموران قرار گرفت و 
به بازداشتگاه منتقل شد و قرار است به زودي با صدور گواهي 

پزشكي قانوني حقيقت در زمينه اين ماجرا مشخص شود.

خط قرمز: آخر هفته مناطقى ازغرب كشور و همچنين بخشهايى 
از كرمان شــاهد زلزله هايى بودند كه بارهــا و بارها مردم را به 
وحشت انداخت و باعث شــد تا ســازمانهاى امدادى و برخى 

ارگانهاى خدمات رسان درآماده باش كامل قرارگيرند.
بنا بر اين گزارش ســومار از جمله مناطقى بود كه طى 2ساعت 

بيش از 20زلزلــه را تجربه كرد كه 
بزرگى آن ها به 5/4 ريشتر هم رسيد. 
همچنين هجدك كرمان نيز چندين 
لرزش به بزرگى 5/2ريشتررا پشت 
سرگذاشــت، اين درحالى است كه 
خوشبختانه اين زلزله ها تلفاتى درپى 
نداشــت. چند نفر مصدوم شدندو 
برخى خانه هاى روستايى كه دراثر 
لزرشهاى قبلى دراين مناطق آسيب 
ديده بودند يا آسيب بيشترى ديدند 
ويــا فروريختند. مجتبــى خالدى 

سخنگوى سازمان اورژانس كشورهمچنين خاطرنشان كرد: از 
صبح پنجشنبه پنج زمين لرزه با شــدت حدود پنج ريشتر و در 
عمق زير 12 كيلومتر رخ داده است، اين زمين لرزه ها نشانه هاى 
خوبى نيســتند، به همين علت به مركز هدايت عمليات بحران، 
ايالم، كرمانشاه آماده باش داده شده و دانشگاه هاى علوم پزشكى، 
همدان، خرم آباد و دزفول كه در سطح دوم گسل هاى اين زمين 

لرزه قرار دارند نيز به حالت آماده باش درآمده اند.
سخنگوى سازمان امداد و نجات با اشاره به اعزام 7 تيم ارزياب 
جهت بررســى ابعاد زمين لرزه و خســارات احتمالى به دليل 
وقوع زلزله 5/6 ريشترى در سومار گفت: تاكنون اين زمين لرزه 
خسارات جانى نداشته است.سخنگوى سازمان امداد و نجات با 

بيان اينكه بيشتر ساكنين اين منطقه عشايرنشين بوده اند، گفت: 
حتى شكستن شيشه نيز به دليل زمين لرزه اعالم نشده است. 

ســخنگوى ســازمان مديريــت بحــران كشــورهم درباره 
زمين لرزه هاى صبح پنجشــنبه زرنه ايالم و سومار اظهار كرد: 
زمين لرزه هايى با قدرت 5/4 ريشــتر در زرنه ايالم و 5/6 ريشتر 
در ســومار به وقوع پيوســت كه 
خوشــبختانه خســاراتى را در پى 

نداشت.
مديركل مديريت بحــران وزارت 
نيرو با اشاره به زلزله 4/7 ريشترى 
استان كرمانشــاه حوالى كوزران و 
4/1 ريشترى استان كرمان حوالى 
هجدك گفت: هيچ گونه قطعى برق 
و آب در اثر زلزله فــوق در منطقه 
گزارش نشده و شرايط كامال پايدار 
است. رئيس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليس راهــور ناجا گفت: 
زلزله اخير به راه هاى اصلى خسارتى نزد. همچنين گزارش شد 
كه زمين لرزه اى به بزرگى 5,1 ريشــتر ساعت 48 و 06 دقيقه 
بامداد پنجشنبه حوالى شهرســتان هجدك از توابع شهرستان 
راور در اســتان كرمان را لرزاند.پس از آن بود كه زمين لرزه اى 
به بزرگاى 5/2 در مقياس امواج درونى زمين، عصر پنجشــنبه 
در ســاعت 17:05:32 ثانيه حوالى هجدك كرمــان را لرزاند.

اين زمين لرزه در فاصله 27 كيلومترى هجدك، 41 كيلومترى 
چترود و 49 كيلومترى خانوك در استان كرمان به ثبت رسيده 
است. اين درحالى است كه زمين زلزله اى به بزرگى 4/1 در امواج 

درونى زمين (ريشتر) شامگاه چهارشنبه اين منطقه را لرزاند.

سومار ، ايالم وهجدك كرمان؛ زلزله پشت زلزلهمعماى مرگ دختر تهرانى كه در سمنان دفن شد

در ميان بى نظمى و جنجال بى سابقه اتفاق افتاد

از قهرمانى  صادق زاده
 تا  پهلوانى ميرزاپور

دختر جواني به دادسراي جنايي 
تهران رفتند و اعالم فقداني دختر 
خود را به بازپرس كشــيك اعالم 
كردند. پدر اين دختر زمانيكه در 
برابر بازپرس كشيك قرار مي گيرد 
مي گويد: دختر من از خانه خارج 
شد و ديگر به خانه بازنگشته است. 
خيلي به دنبالش گشتيم و هرچه با 
تلفنش تماس گرفتيم به ما جواب 
نداد. االن هم نمي دانيم كجا رفته 

 ريشتر هم رسيد. 
همچنين هجدك كرمان نيز چندين 
ريشتررا پشت 
سرگذاشــت، اين درحالى است كه 
خوشبختانه اين زلزله ها تلفاتى درپى 
نداشــت. چند نفر مصدوم شدندو 
برخى خانه هاى روستايى كه دراثر 
لزرشهاى قبلى دراين مناطق آسيب 
ديده بودند يا آسيب بيشترى ديدند 
ويــا فروريختند. مجتبــى خالدى 

تصادف مرگبار با17كشته وزخمى درجاده ايرانشهر
خط قرمز:  رئيس پليس راه كشــور از كشــته و 
زخمى شدن 17 نفر در سانحه تصادف يك دستگاه 
اتوبوس ولوو با يك كاميون در اســتان سيستان و 

بلوچستان خبر داد.
ســردار محمد حســين حميدى درباره جزييات 
اين تصادف گفت: اين حادثه در ساعت 30 دقيقه 
بامداد پنجشنبه در كيلومتر 15 محور ايرانشهر به 
نيكشهر اتفاق افتاده و يك دستگاه تريلى كشنده 

ولوو كه حامل سوخت گازوييل بوده با يك دســتگاه اتوبوس ولوو كه از چابهار به مقصد 
زاهدان در حال حركت بوده برخورد مى كند.

به گفته وى در اين حادثه يك نفر جان خود را از دســت مى دهــد و 16 نفر نيز زخمى 
مى شوند. علت حادثه نيز تجاوز به چپ تريلى كشنده اعالم شده است.

همچنين رئيس پليس راه جنوب استان سيستان و بلوچستان درباره اين تصادف گفت: 
«مجروحان به بيمارستان خاتم ايرانشهر منتقل شده اند. اتوبوس ولوو متلعق به شركت 
همسفر از مبدأ چابهار به مقصد زاهدان با تعداد 20 نفر مسافردر حال طى مسير بوده است 
و هيچكدام از وسيله ها دچار آتش ســوزى نشده اند.»سرهنگ يداهللا ستوده درباره علت 
حادثه توضيح داد: «طبق بررســى مامورين پليس راه، علت تصادف بى مباالتى از جانب 

راننده كاميون كشنده ولوو به علت تجاوز به چپ به نظر رسيده است.»
اسامى مصدومين اين حادثه به شرح زير است:

1-عبدالكريم لهجه اى2-شه بخش شبيره3-عصمت اهللا نورزهى4-مريم نورزهى5-بسم 
اهللا نورزهى6-فاطمه نورزهى7-آمنه نورزهى8-نصير ايراندوست9-مهديه مقدسى10-
ابراهيم گرگيج11-بصير بليجى12-عليرضا سارانى13-حسين شيبانى14-كريم درون 

پرور15-عباس نورزهى16-احمد نورزهى17-سكينه نورزهى

 4زن قربانى تيراندازى در 
قبرستان كرمانشاه

تسنيم: بر اثر تيراندازى سرنشــينان يك دستگاه 
پرايد به سمت مردم در كرمانشاه، چهار نفر جان خود 

را از دست دادند.
ســاعت 9 و 53 دقيقه صبح جمعه، سرنشينان يك 
دستگاه پرايد در گلزار شــهداى كرمانشاه به سمت 
مردم شليك كردند كه چهار زن بر اثر اين تيراندازى، 

جان خود را از دست دادند.
درهمين حال ســرهنگ محمدرضــا آمويى معاون 
اجتماعى انتظامى استان كرمانشــاه توضيح داد: بر 
اساس اطالعات اوليه به دســت آمده فردى تير ماه 
امسال به دليل اختالفات خانوادگى پدر زن خود را به 
قتل مى رساند كه اولياى دم پس از گذشت چند ماه 

رضايت مى دهند.
آمويى افزود: برادر مقتول كه از اين اقدام برادرزاده ها 
و همســر برادرش خشــمگين بود، صبح جمعه در 
باغ فردوس كرمانشاه آن ها را با ســالح گرم به قتل 
مى رساند و با استفاده از يك دستگاه خودرو پرايد از 

صحنه متوارى مى شود.
وى عنوان كرد: گروه ويژه از كارآگاهان پليس آگاهى 
استان كرمانشاه پيگير اين موضوع هستند و با استفاده 
از اقدامات اطالعاتــى و عملياتى بــه زودى قاتل را 

دستگير خواهند كرد.

سرنوشت 31 خدمه نفتكش ايرانى نا معلوم است
آتش همچنان مى سوزاند

خط قرمز: مديرعامل شــركت ملى نفتكش ايــران به ادامه 
تالش ها براى روشــن شدن هرچه ســريعتر وضعيت كشتى 
حادثه ديده ايرانى اشــاره كرد و گفت: عمليات اطفاى حريق 
اين كشتى مجدد از ساعت 7:30 صبح، 22 دى ماه آغاز شده 
و عمليات همچنان ادامه دارد. سيروس كيان ارثى روز جمعه 
در ديدار على ربيعى وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى با ســفير 
كشور ژاپن در تهران در محل شركت ملى نفتكش افزود: پيش 
بينى مى شود چنانچه شرايط جوى اجازه بدهد عمليات اطفاى 
حريق شنبه به اتمام برسد. وى به انفجارى كه ساعت 10 جمعه 
در روى كشتى صورت گرفت نيز اشاره كرد و ادامه داد: اكنون 
كشتى آتشخوار به شــدت در حال اطفاى حريق ناشى از اين 
انفجار است. مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران با اشاره به 
افزايش احتمال سريعتر خاموش شدن آتش كشتى، ادامه داد: 
اگر شرايط جوى مساعد شود و حرارت كشتى آتش گرفته نيز 
كاهش يابد 12 نفر از تكاوران ايــران و يك تيم امداد و نجات 

چينى وارد كشتى خواهند شد. 
در اين جلسه، طى تماس تلفنى كه با منطقه از تهران برقرار شد 
كاپيتان ايرانى مســتقر در منطقه هم گفت: اميد است تا ظهر 

شنبه به وقت چين آتش كشتى به طور كامل مهار شود.
پيش از اين جســد يكى از خدمه اين كشــتى پيدا شده كه 
البته هويت او نامشخص بوده و همچنان سرنوشت 31 خدمه 

نفتكش ايرانى نا معلوم است.

 راز شليك هاى مرگبار 
به زن ريگانى فاش شد

خط قرمز: رئيس دادگسترى شهرستان ريگان با اشاره به پرونده 
پيچيده مفقودى دختر جوان در اين شهرســتان گفت: شامگاه 
پنجشنبه پس از 6ماه تحقيق فنى مشخص گرديد خانم جوان به 

ضرب گلوله به قتل رسيده است.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى كل اســتان كرمان امين 
ســلطانى زرندى افزود:در تاريخ 12تير سال جارى پس از اعالم 
مفقودى يك خانم جوان 26ســاله بالفاصله رســيدگى به اين 
موضوع در دستور كار سيســتم قضائى و پليس قرار گرفت. وى 
بيان كرد: پس از تحقيقات اوليه توسط كارآگاهان پليس آگاهى 
احتمال به قتل رسيدن اين خانم جوان قوت گرفت و بالفاصله با 
دســتور قضائى پنج مظنون مرتبط با اين حادثه دستگير شدند.
رئيس دادگسترى شهرستان ريگان ادامه داد: به لحاظ پيچيدگى 
موضوع تحقيقات تكميلى در اين رابطه ادامه يافت تا اينكه شامگاه 
گذشته راز اين ماجراى پيچيده كه 6ماه بطول انجاميد رمزگشايى 

شد و قاتل دستگير و به قتل اعتراف كرد.
وى با بيان اينكه قاتل از خويشاوندان مقتول است افزود: اختالفات 
خانوادگى علت و انگيــزه اين حادثه دلخراش بوده اســت.اين 
مقام قضايى تصريح كــرد: قاتل در اعترافات اوليــه اقرار نموده 
است كه با طرح نقشه قبلى توسط همدســتش مقتول (الف.م)
را به بيابان هاى اطراف ريگان منتقل مى كند و با پنج ضربه گلوله 
اسلحه كالشينكف به قتل مى رساند و جنازه وى را به درون چاه 

پرتاب مى نمايد.

 رئيس پليس راه كشــور از كشــته و 
 نفر در سانحه تصادف يك دستگاه 
اتوبوس ولوو با يك كاميون در اســتان سيستان و 

ســردار محمد حســين حميدى درباره جزييات 
 دقيقه 
 محور ايرانشهر به 

ركورد شكنى حسينى در روز توقف استقالل 

مشكى پوشان را توپ مرده پرسپوليس كشت
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ركورد شكنى حسينى در روز توقف استقالل 

مشكى پوشان را توپ مرده پرسپوليس كشت
 فوتبال  ورزش  هفته نوزدهم ليگ برتر با محكم تر شدن 
صدرنشينى پرسپوليس ،شكست مشهدى ها و ركوردشكنى 

گلر استقالل به پايان رسيد.
جمعه عصر در مشــهد مردان برانكو روى يك توپ مرده 
در دقيقه 90 به زندگى برگشتند و سه امتياز خيلى مهم 
را به تهران بردند. مشكى پوشــان كه بعد از شنيدن خبر 

پيروزى پايين جدولى ها در روز پنجشنبه به شدت براى 
امتيازگيرى از پرسپوليس نقشه كشــيده بودند در يك 
اشتباه مرگبار بازى را باختند. در حالى كه ديدار دو تيم با 
تساوى بدون گل به دقيقه نود رسيده بود خالقيت مثلث 
تيم تهرانى يك گل فوق العاده ارزشــمند براى اين تيم 

به همراه داشت.
ســماجت ســيامك نعمتى روى تــوپ گيــرى از  مدافع 
مشكى پوشان با ارسال دقيق اميرى توپ را به عليپور رساند 
و مهاجم سرخ پوشان نيز در برابر دروازه خالى حريف راهى 

جز گلزنى نداشت. 
اين گل در حالى به دست آمد كه عنايتى به خوبى راه هاى 
نفوذ ميهمان را بسته بود. با اين شكست اوضاع مشهدى ها 
سخت تر از قبل شــد. اتفاقا اين سختى را پديده دو چندان 
كرد. جايى كــه در اهواز با نتيجه يك بر صفر به اســتقالل 
خوزســتان باخت. پديده اى ها در روزى كه اصال نشانى از 

خود نداشتند با دادن سه امتياز به ســربازان ويسى خود و 
مشكى پوشــان را در منگنه قرار دادند. بــه خصوص اينكه 
نفت تهران هم در پيروزى نوبرانه تراكتورسازى را دو بر صفر 
مغلوب كرد و از كف جدول جدا شد. در اين ميان فقط تساوى 
صفر بر صفر سپيدرود مقابل پيكان باعث شد التهاب در قعر 

جدول از بين نرود.
دربى اصفهان را هم دو بر يك ذوب آهن برد. اين شكســت 

سپاهان را به منطقه خطر نزديك و نزديك تر كرد. 
فوالدى هاى ليگ به هــم باج ندادند.تســاوى يك بر يك 

گسترش فوالد و فوالد خوزستان فاصله در صدر را بيشتر كرد 
براى اهوازى ها.درست مثل تساوى يك بر يك نفت آبادان 

و پارس جنوبى.
در آخرين بازى ديروز هم استقالل با تساوى يك بر يك مقابل 
سايپا دوباره متوقف شد تا به مربع صدرنشينان راه پيدا كند. 
براى استقالل در اين بازى شجاعيان گل زد و البته حسينى 

هم درون دروازه آبى ها ركورد جدى خلق كرد.سايپايى ها 
در اين بازى دو بار به تير دروازه حسينى كوبيدند تا سرانجام 
موفق شدند توسط اسدى در دقيقه 84 گل تساوى را به ثمر 
رسانند. سيد حسين حسينى بعد از 873 دقيقه دروازه اش 

باز شد.
برانكو: سزاوارانه برديم

برانكو در نشســت خبرى پس از پيــروزى تيمش در برابر 
مشكى پوشان اظهار كرد: امروز يك روز خوب بود، زيرا شاهد 
هيچ توهينى نبوديم. از طرف باشگاه پرسپوليس از هواداران 

مشهدى ممنونيم. وى افزود: ســزاوارانه بازى را برديم، بعد 
از همه شانس هايى كه داشتيم در دقايق پايانى گل زديم. 

وى درباره برخورد انصارى و بيرانوند افزود: اينگونه اتفاقات 
طبيعى است، مهم حفظ اتحاد است. اين گل 12 عليپور بود 
و منشا هم روند خوبى دارد. قبال هم گفته ام كه از بازيكنانم 

راضى هستم، ما قهرمان ايرانيم. 

عنايتى: خارج از مشهد بازى كنيم بهتر است!
رضا عنايتى در نشســت خبرى پس از ديدار تيمش مقابل 
پرســپوليس گفت: از بچه ها راضى نبودم، در هفته گذشته 
تمرينات زيادى داشتيم اما اثرى از آنها در بازى امروز نبود.
وى افزود: از داورى راضى بوديم، صحنه هاى 50 - 50 را البته 

به سود پرسپوليس سوت مى زد.
عنايتى ضمن انتقاد از تماشاگرانى كه از پرسپوليس حمايت 
كردند، گفت: اگر بخواهد شرايط به اين شكل باشد بهتر است 
بازى هاى بعدى را در خارج از مشهد برگزار كنيم . تيم ما در 

شهر خودمان غريب بود.

كريمى: از بازى تيمم راضى نيستم
ورزش:على كريمى پس از تســاوى بدون گل سپيدرود مقابل پيكان گفت: 
گرفتن يك امتياز در اين بازى خارج از خانه براى ما مهم بود.راه سختى پيش رو 
داريم بايد تالشمان را بيشتر كنيم تا جايگاهمان را در جدول بهبود ببخشيم. 3 
امتياز بازى بعد با سپاهان خيلى مهم است و بايد سعى كنيم آن را كسب كنيم. 
وى همچنين در نشست خبرى گفت: از لحاظ امتيازى خوب است كه ما امروز 
دســت خالى زمين را ترك نكرديم اما طبيعتا از بازى تيمم راضى نيستم. جا 
دارد خيلى بيشتر از اينها تالش كنيم و بهتر شويم. اميدوارم در آينده طورى 

ظاهر شويم كه با 3 امتياز زمين مسابقه را ترك كنيم.

دايى: دوسال است على قربانى
 را مى خواهم

ورزش:على دايى پس از تساوى يك - يك سايپا مقابل استقالل تهران در هفته 
نوزدهم رقابت هاى ليگ برتر در سالن كنفرانس ورزشگاه آزادى تهران گفت:  
متاسفانه روى يك اشــتباه كوچك گل خورديم. تنها چيزى كه در اين بازى 
كم داشتيم شانس بود. حيف كه نتوانستيم بيشتر از يك گل بزنيم. استقالل با 
خوش شانسى از اين بازى جست. وى درباره شعار هواداران استقالل عليه على 
قربانى اظهار داشت: اين را ازشفر بپرسيد نه من! اما من حاضرم همين االن او 
را استخدام كنم. هم ابتداى فصل و هم نيم فصل. يك گل مقابل سپاهان زد 
و او را به ما ندادند. دو سال است او را مى خواهم. قربانى بازيكن بزرگى است و 

دوست دارم با من كار كند. همين االن اگر او را نخواهند من او را مى خواهم.

شفر: موقعيت قربانى اگر گل مى شد 
همه خوشحال مى شدند

ورزش: سرمربى تيم فوتبال استقالل گفت: موقعيت قربانى اگر گل مى شد 
همه خوشحال مى شــدند. وينفرد شفر بعد از تســاوى يك بر يك استقالل 
مقابل ســايپا در نشست خبرى اظهار داشــت:  بازى كرديم و گل خورديم و 
طبيعى بود كه تا آخر فصل نمى توانســتيم بدون گل خوردن بازى هايمان را 
ادامه بدهيم. در دقايق آخر يك موقعيت عالى گل داشتيم كه اگر گل مى شد 
همه خوشحال مى شــدند. ديدم كه بازيكنانم كمى ناراحتند گفتم براى چه 
ناراحتيد؟ بازى خوبى انجام داديم و در اين بازى چند بازيكن ازجمله ســرور 

جباروف و... را نداشتيم.

ويسى:جام حذفى را در خوزستان نگه 
مى داريم

ورزش: عبداهللا ويسى،  سرمربى استقالل خوزستان  با تشكر از مسئوالنى كه 
براى جذب بازيكن به اين باشگاه كمك كردند، گفت: عادل كاله كج، محمد 
شريفى، يعقوب كريمى و اسماعيل شــريفات را به استقالل خوزستان اضافه 
كرديم و مى توانيم آينده بهترى داشته باشــيم. همچنين براى جام حذفى 
دورانديشى كرده ايم و مى خواهيم جام در خوزستان بماند. مى خواهيم فينالى 

تمام خوزستانى با صنعت نفت آبادان داشته باشيم.

افاضلى: تازه اول راه هستيم 
ورزش: سرمربى تيم نفت تهران گفت: ما تازه اول راه هستيم و اين روزها بگذرد 
و اين شرايط طى شود، آن وقت مى توانيم حرف هايى براى گفتن داشته باشيم. 
هومن افاضلى پس از پيروزى دو بر صفر نفت تهران مقابل تراكتورسازى، گفت: 
بازى بســيار مشــكلى براى ما بود. در آغاز كار براى من بازى مقابل تيم هاى 
پرسپوليس و تراكتورسازى دو بازى سخت بود. افاضلى در ادامه با تمجيد از 
تيمش گفت: تيم ما امروز عملكرد خوبى داشت. ما از وقتى كه آمده ايم سعى 
كرده ايم روى مسائل روحى، روانى و انگيزشى بازيكنان كار كنيم. در تيممان 
بازيكنانى داريم كه گل صعود ايران به جام جهانى را زدند، در جام باشگاه هاى 
جهان به ميدان رفته اند و برخى سابقه بازى در ليگ قهرمانان آسيا و همچنين 
تيم هاى بزرگى چون پرسپوليس و استقالل را دارند. هدف ما اين است كه با 

اين نفرات خوب جايگاهمان را در جدول بهبود ببخشيم.

قلعه نويى: 12 ميليارد هم براى ما كم است
ورزش: قلعــه نويى در خصوص مشــكالت ذوب آهن گفت: بــا بودجه 12 
ميلياردى نمى شود يك باشگاه بزرگ را اداره كرد و بايد به اين باشگاه مردمى 

به ويژه در آستانه حضور در ليگ قهرمانان باشگاههاى آسيا كمك كرد.

عباسى:مگر قاتل گرفته بودند؟
ورزش: عباسى مالك باشگاه مشكى پوشان با اشاره به درگيرى مدير رسانه اى 
اين تيم با ماموران انتظامى در جريان بــازى گفت: من فكر مى كردم كه قاتل 
گرفته اند، معلوم نيست اينجا فوتبال است يا ميدان جنگ؟ قاتل فرارى نبوده كه 
اينگونه براى گرفتن او اقدام كردند. به من اطالع مى دادند و من خودم بعد از بازى 
او را تحويل مى دادم. در مقابل تماشاچيان پرسپوليس كه آنها هم از اين حركت 

خوششان مى آمد او را به چه نحوى گرفتند و لباس از تنش بيرون آوردند. 

ضد حمله

مهدى طارمى با الغرافه يك سال و نيمه بست
ورزش: مهدى طارمى مهاجم ملى پوش پرسپوليس با عقد قراردادى يك سال و 

نيمه به عضويت تيم الغرافه قطر درآمد.
طارمى كه از اواسط هفته گذشــته در قطر به سر مى برد با انجام تست پزشكى و 

قبولى در آن   با اين باشگاه قطرى به توافق نهايى رسيد.
الغرافه به طارمى قراردادى 2 و نيم ميليون دالرى پيشــنهاد داده و اين بازيكن 
مبلغى در حدود 2 و نيم ميليارد تومان بابت رضايتنامه به پرســپوليس خواهد 
داد. البته طارمى هنوز بازيكن پرسپوليس اســت  در صورت دريافت رضايتنامه 

الغرافه اى مى شود.
الغرافه كه در فصل گذشته ليگ قطر  نمايش نسبتا خوبى داشته و جز تيم هاى 
صعودكننده به پلى آف ليگ قهرمانان آسياست، با وسلى اشنايدر و مهدى طارمى 
اميدوار است نيم فصل خوبى را تجربه كند و به رده هاى باالى جدول بازگردد. اين 

تيم در مرحله پلى آف با پاختاكور ازبكستان بازى مى كند.

شرط جدايى عباس زاده 
ورزش سه: محمد عباس زاده بهترين گلزن فصل گذشته نساجى و حال حاضر 
سايپا از مسئوالن اين باشگاه و على دايى درخواست كرده تا با جدايى او موافقت 

كنند و اين بازيكن بتواند به قائمشهر و تيم محبوب خود يعنى نساجى بازگردد.
سرمربى سايپا در نشست خبرى پيش از ديدار با استقالل در اولين واكنش رسمى 
خود به اين موضوع، تصريح كرد: نساجى به باشگاه ما نامه داده و عباس زاده با من 
صحبت كرده كه مشكالت خانوادگى دارد و زندگى در تهران براى او سخت است.

دايى در ادامه تنها شرط خود براى موافقت با جدايى اين بازيكن را اينگونه اعالم 
كرد: دنبال جذب يك مهاجم هستيم كه اگر بتوانيم آن را جذب كنيم به او اجازه 
خروج خواهيم داد. كسى را به زور نگه نمى داريم.  به اين ترتيب به نظر مى رسد 
عباس زاده كار سختى براى جدايى از اين تيم نداشته باشد و بتواند در نيم فصل 

دوم، باز هم نساجى را همراهى كند. 10
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ورزشـــى

تسنيم: روند تراكتورســازى در هفته هاى اخير به گونه اى بوده كه تا 
قبل از ديدار اين تيم مقابل نفت تهران همه از احتمال بركنارى يحيى 
گل محمدى صحبت مى كردند و اينكه هفته نوزدهم آخرين بازى او در 

جمع تراكتورسازان است.  يك روز قبل از اين بازى يحيى 
گل محمدى در نشســت خبرى قبل از مسابقه از 

مسئوالن باشگاه تراكتورسازى، جو حاكم بر 
اين تيم، بازيكنانش، مربــى تبريزى كه 

مى خواهد جاى او را بگيرد،  خبرنگارانى 
كه از مربى يادشده حمايت مى كنند و 
... انتقاد كرد تا يقين حاصل شود كه 

يحيى رفتنى است.
با اين اوصاف و البته شكست مقابل 
نفت بايد كار گل محمدى را در تيم 
تراكتورسازى تمام شده بدانيم، اما 
حاال سؤال اينجاست كه قرار است چه 

كسى جانشين او شــود؟ اولين گزينه 
مصطفى آجورلــو، مديرعامل باشــگاه 

تراكتورسازى مصطفى دنيزلى است. دنيزلى 
مربى شناخته شــده اى در فوتبال ايران بوده و از 

محبوبيت كافى براى نشستن روى نيمكت تراكتورسازان 
برخوردار است. از ســوى ديگر او ســابقه كار با آجورلو و مجموعه 

مديريتى اش را دارد و طرفين بى ميل به همكارى دوباره نيستند.

مشــكالت غيرقابل پيش بينى در روند مذاكرات با دنيزلى، مسئوالن 
باشگاه تراكتورسازى را به صرافت انداخته است كه مذاكره با مربيان 
ديگر را هم در دســتور كار قرار دهند. آنها عالوه بر دنيزلى 68 ساله 
دو مربى صاحب نام در فوتبال اين كشور را نيز مدنظر 
دارند و با آنها هم مذاكراتى داشــته اند. گزينه 
دوم تراكتورســازى «ارسون ينال» است 
كه هم جوان تر از دنيزلى است و هم با 
فنرباغچه قهرمان ليگ تركيه شده. 
او با ترابوزن اســپور در جام يوفا 
حضور داشته است و البته كاشف 
آردا توران، هافبك شهير فوتبال 
تركيه كه سابقه بازى در اتلتيكو 
مادريد و بارســلوناى اسپانيا را 
دارد. در كارنامه ارسون ينال 56 
ساله سابقه كار زير نظر مصطفى 
دنيزلى نيز ديده مى شود. مسئوالن 
باشگاه تراكتورســازى با يك مربى 
ديگر به نــام «ارتوگرول ســاالم» هم 
مذاكراتى داشــته اند. اين مربى 48 ســاله 
كه ســومين گزينه هدايت تراكتورســازى است 
سرمربى بشيكتاش بوده و البته با بورسا اسپور قهرمان تركيه 

شده است.

ورزش: سرمربى مستعفى خونه به خونه مدعى شد از 
هيچ باشگاهى پيشنهادى ندارد. جواد نكونام در پاسخ 
به اظهارات اخير قاسم حسن زاده، مالك و مديرعامل 
باشگاه خونه به خونه بابل اظهار داشت: من حرفى در 
خصوص حواشــى تيم نمى زنم، اما در اين خصوص 
كه حسن زاده گفته بود من به بازيكنانم گفتم كه در 
تمرينات شركت نكنند، شــما مى توانيد از خود آنها 
بپرسيد كه چه كسى چنين دستورى داد. من حتى 

فيلم آماده سازى زمين تمرين مان را هم دارد. 
 وى تصريح كرد: اينكه پنج بازيكن هم نمى خواستند 

در ســفر به رفســنجان براى ديدار با مس ما را 
همراهى كنند، باز هم من مقصر هســتم! يك 
نيم فصل به تيم ما بدقولى شــد. من دوســت 

ندارم كه بازيكن درباره مشــكالت مالى با 
من صحبت كند، امــا بازيكنان در اين 
خصوص با من حرف مى زدند. آن 900 
ميليــون تومان هم پيــش من امانت 

است تا پول بازيكنان را پرداخت 
كنند. انگار تا دعوايى نباشد 

پولى پرداخــت نخواهد 
شد. حسن زاده با يكى 
از ســايت ها مصاحبه 

كرده و دستور داد مصاحبه من را پنج ساعت پس از 
انتشار از آن ســايت بردارند! در كانال رسمى باشگاه 
خونه به خونه به من بى احترامى كردند و تازه مى گويند 
بيا و كار كن. انگار همه مربيان بد هستند و نكونام هم 
به ليست بدها اضافه شــده است. سرمربى مستعفى 
خونه به خونه درباره اينكه گفته مى شود باشگاه هاى 
تراكتورسازى و پيكان به او پيشنهاد همكارى داده اند، 
خاطرنشــان كرد: من هيچ پيشنهادى ندارم، وگرنه 
چرا نرفتم؟! يك بار حسن زاده شــخصاً به خانه من 
آمد و من هــم صراحتاً به او گفتم كه پيشــنهادى 
ندارم تا جايى بروم. من هيچ پيشنهادى 
از تراكتورســازى، پيكان، استقالل يا 
هر تيم ديگرى نداشتم و ندارم. تنها 
اينها را مى گويم تا ذهن ها روشن شود. 
 نكونــام در پايــان گفــت: اميدوارم 
مربيانــى كــه در آنجا موفــق بودند 
برگردنــد و دوباره موفق باشــند. 
جــواد نكونــام نمى تواند با 
ايــن باشــگاه همكارى 
كند، چون نمى خواهم 
با جيره خواران روبه رو 

شوم.

جانشينى گل محمدى؛ دنيزلى مى آيد يا شاگردش؟
از هيچ باشگاهى پيشنهاد ندارم 

نكونام: نمى خواهم با جيره خواران روبه رو شوم
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كه از مربى يادشده حمايت مى كنند و 
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محبوبيت كافى براى نشستن روى نيمكت تراكتورسازان 

دو مربى صاحب نام در فوتبال اين كشور را نيز مدنظر 
دارند و با آنها هم مذاكراتى داشــته اند. گزينه 
دوم تراكتورســازى «ارسون ينال» است 
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دنيزلى نيز ديده مى شود. مسئوالن 
باشگاه تراكتورســازى با يك مربى 
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مذاكراتى داشــته اند. اين مربى 
كه ســومين گزينه هدايت تراكتورســازى است 

Zoom
گل محمدى در پاســخ به اين 

سوال كه «آيا در تراكتورسازى مى مانيد يا 
خير؟»، عنوان كرد: من مربى حرفه اى هستم و با 

باشگاه تراكتورسازى قرارداد دارم. نظر باشگاه در اين 
مورد خيلى مهم است و من تابع تصميم باشگاه هستم 
و مجبورم از تصميم باشــگاه اطاعت كنم. فوتبال همين 
است. مربى يك روز خوب و يك روز بد دارد. شما در عالم 
مربيگرى يك روز شعار عليه خودتان مى شنويد و يك 

روز هم تشويق مى شويد. من حرفه اى هستم 
و اين هم در عالم مربيگرى حرفه اى 

عادى است. 
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در ميان بى نظمى و جنجال بى سابقه اتفاق افتاد

از قهرمانى  صادق زاده تا  پهلوانى ميرزاپور
 كشتى  سينا حسينى  رقابت هاى كشتى 
پهلوانى قهرمانى بزرگساالن كشور گراميداشت 
زنده يادان عباس زندى و عليرضا ســليمانى با 
مشخص شــدن نفرات برتر و همچنين پهلوان 
ســال 1396 كشــور در فضاى پر التهاب و پر 
حاشــيه در مشــهد به پايان رســيد تا سريال 
حاشيه هاى عجيب و غريب در رشته كشتى رقم 
بخورد.  با وجود اين كه مسئوالن تازه وارد هيئت 
كشتى خراسان به اين باور بودند كه مى توانند 
با ميزبانى اين دوره از رقابت ها دوباره هواداران 
كشتى را دور هم جمع كنند اما اتفاقات پيرامون 
ديدار فينال انتخاب پهلوان كشــور نشان داد 
كشتى نيز همانند فوتبال گرفتار حاشيه هاى 
طاقت فرساست و ديگر از فضاى پهلوانى گذشته 

خبرى نيست!

*بازوبند بر بازوى صادق زاده
در ديدار تكرارى فينــال وزن 100+ كيلوگرم 
جابر صادق زاده با غلبه بر احمد ميرزاپور براى 
دومين سال پياپى بازوبند پهلوانى كشور در سال 
1396 را به خود اختصاص داد. شكست ميرزاپور 
در ديدار پايانى كه بى تاثير از اشتباه داورى هم 
نبود با واكنش تند تماشاگران مشهدى  همراه 
بود به گونه اى كه هواداران حاضر در سالن شهيد 
بهشتى با شعارهاى تند خود خواستار تغيير راى 
هيئت داورى شــدند اما با تماشاى مجدد فيلم 
اين كشــتى ، تيم داورى راى به پيروزى صادق 
زاده داد تــا هواداران با پرتاب اشــياى مختلف 
به داخل زمين نارضايتى خود را نســبت به اين 

اتفاق نشان دهند. 
*پهلوان منشى ميرزاپور

با ملتهب شــدن فضاى حاكم بر سالن ،عوامل 
برگزارى مسابقات و دست اندركاران فدراسيون 
كشتى كه با بى نظمى شــديد اين مسابقات را 
برگزار كردند، سراسيمه به دنبال وساطت بين 
طرفين بودند تا شايد فضاى سالن در حضور وزير 
ورزش و استاندار خراســان رضوى قدرى آرام 
شود. با اين حال هواداران مشهدى با هو كردن 
پهلوان پيروز ميدان مانع از دور قهرمانى او روى 
تشك شدند و با پرتاب بطرى هاى آب نارضايتى 
شديد خود را نشان دادند تا زمانى كه ميرزاپور 

به توصيه رسول خادم دوباره روى تشك آمد تا 
هواداران را آرام كند، در ايــن هنگام ميرزاپور 
براى آرام كردن تماشــاگران وارد تشك شد و 
از آنها خواســت تا آرامش خود را حفظ كنند. 
صادق زاده نيز در اين حين به سمت او رفت و از 

حريفش تشكر كرد.
*حواشى كنار تشك

اما حواشى كنار تشك در زمان برگزارى مسابقه 
فينال نيز در نوع خــود جالب توجه بود. رئيس 
هيئت كشــتى مازندران كه كنار تشك حضور 

داشت وقتى اعتراض هواداران مشهدى به تيم 
داورى و قاضى ميدان باال گرفت با شــلوغ بازى 
كنار تشــك فضا را كامال به ســود كشتى گير 
مازندرانى تغيير داد اما نكته عجيب اينجا بود كه 
رئيس تازه وارد هيئت كشتى خراسان رضوى 
خيلى آرام و ساكت روى صندلى خود نشسته 
بود تا صداى اعتراض اطرافيان بابت اين مسئله 
شنيده شود. منتقدان به داورى با گاليه از رياضى 
مدعى شدند چرا او بايد ساكت روى صندلى خود 
بنشيند ولى رئيس هيئت مازندران با جوسازى 

زمينه تغيير راى ناعادالنه را از بين ببرد.
*نمره منفى براى هيئت كشتى

درگيرى بر سر ديدار پايانى تعيين پهلوان سال 
تنها نكته حاشــيه اى اين مســابقات نبود. بى 
نظمى عجيب در برگزارى اين مســابقات نيز از 
نكات منفى اين دوره از رقابت ها بود. در شرايطى 
كه رسانه هاى گروهى براى پوشش اين مسابقات 
حضور پر رنگى داشتند، جايگاه خبرنگاران هيچ 
جايى براى خبرنگاران نداشــت چون پيش از 
حضور خبرنگاران پيشكســوتان محل استقرار 

خبرنگاران را تســخير كرده بودند تا مشخص 
شــود برنامه ريزى دقيقى براى اين كار صورت 
نگرفته بود. بى نظمى در كنار زمين مســابقه 
نيز در نوع خود عجيب بــود، مديركل ورزش و 
جوانان خراسان رضوى به عنوان ميزبان جايى 
براى نشستن نداشت تا حدى كه همه به دنبال 
صندلى خالى براى كوروش صبوريان بودند تا او 

هم بتواند كنار زمين حضور داشته باشد!
فدراسيون از ميرزاپور تقدير مى كند

پس از اتفاقات سالن بهشتى مشهد، فدراسيون 
كشتى با انتشار خبرى در ســايت فدراسيون 
نوشــت:رفتار جوانمردانه احمد ميرزاپور ، پس 
از انجام ديدار فينال كشــتى پهلوانى سال 96 
(عصر ديروز در مشهد) و همراهى و حضور وى 
در كنار جابر صادق زاده بر روى تشك مسابقات 
در هنگام اهداى بازوبند پهلوانى كشور، با توجه 
به شــرايط خاص مســابقه فينال؛ رفتار بسيار 
ارزشمندى از ســوى اين كشتى گير خراسانى 

بود؛ كه مصداق رفتار پهلوانانه است.
فدراســيون كشــتى بهمين دليــل، همزمان 
با رقابت هــاى بين المللــى كشــتى آزاد جام 
تختى(روزهاى 19 و 20 بهمن ماه) در شهر تبريز، از 
احمد ميرزاپور تقدير ويژه اى را بعمل خواهد آورد. 

نتايج مسابقات فينال به شرح زير است:
60 كيلوگرم: رضا قنبرزاده (خراسان رضوى ب)، 
برنده - عليرضا محمدحسنى (تهران) (2 بر صفر 

با ضربه فنى)
70 كيلوگرم: عليرضا كشــاورز (فارس)، برنده 

- فرهاد نورى (تهران) (3 بر صفر با ضربه فنى)
80 كيلوگرم: اميد حسن تبار (مازندران)، برنده  
- محســن مصطفوى (آذربايجان شرقى) (8 بر 

صفر با ضربه فنى)
90 كيلوگرم: رسول صحرايى (خراسان رضوى 
ب)- علــى ابراهيمى (خراســان رضوى الف)، 

برنده (5- 7)
100 كيلوگــرم: حامــد ميرزاپور (خراســان 
جنوبى)- مجتبى كالنتريان (خراسان شمالى)، 

برنده ضربه فنى)
100+ كيلوگرم: احمد ميرزاپور (خراسان رضوى 
الف)- جابر صادق زاده (مازندران)، برنده (3- 2 

ضربه فنى)

همسر كاوه رضايى با حجاب در تيم 
واليبال شارلوا

ايسنا:  به نقل از سايت DH، فرنوش شيخى، همسر كاوه رضايى چند 
وقتى است كه با تيم بلژيكى شارلوا تمرين مى كند و عملكرد خوب اين 
بازيكن باعث رضايت سران اين باشگاه شده است.فرنوش شيخى بازيكن 
سابق تيم ملى واليبال كشورمان بعد از ازدواج با كاوه رضايى بازيكن تيم 
سابق اســتقالل از ايران رفت و با توجه به اينكه همسرش در بلژيك و در 
تيم شارلوا بازى مى كند شــيخى نيز مذاكراتى با تيم واليبال بانوان اين 
باشگاه داشته است. بازيكن سابق تيم واليبال بانوان براى حضور در يك 

تيم خارجى شرط حفظ حجاب را گذاشته است.

كاپيتان تيم ملى هاكى سالنى: تيم 
شالق خورد 

ايسنا: كاپيتان تيم ملى هاكى معتقد است كه حضور در پيكارهاى بين المللى 
اتريش خيلى به تيم ايران در جام جهانى كمك مى كند.بهداد بيرانوند گفت: 
بازى هاى بسيار خوبى بود و تيم ما به معناى واقعى كلمه شالق خورد. تيم هاى 
خوبى مثل اتريش، سوئيس و چك كه سطح شان خيلى باالست در اين رقابت 
ها حاضر بودند و درس هاى زيادى گرفتيم.   او ادامه داد: نقاط ضعف و قوت 
در اين تورنمنت مشخص شد و باختى كه در مرحله نيمه نهايى داشتيم، به ما 

كمك كرد و خيلى از نقاط ضعف فنى و روحى-روانى مشخص شد. 

دعوت هادى و ميرزاپور به تيم ملى 
كشتى آزاد

ورزش:  اين مرحله از اردوى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن كه روز 17 
دى ماه آغاز شده است تا روز 28 دى ماه ادامه مى يابد و با توجه به تصميم 

كادر فنى هادى و ميرزاپور به جمع اردونشينان اضافه شدند. 
تمرينات تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن براى شركت در رقابت هاى بين 

المللى جام تختى، قهرمانى آسيا و جام جهانى در حال برگزارى است.

الهه منصوريان: 
چينى ها ما را رقيب اصلى خود مى دانند

ايسنا: بانوى لژيونر ووشوكار ايران معتقد است كه پخش زنده تلويزيونى 
به پيشرفت ووشو كمك مى كند و حضور ووشوكاران ايران در ليگ چين 
بهترين اتفاق است.   الهه منصوريان در مورد حضور بانوان ايران در ليگ 
ووشوى چين گفت: حضور ووشوكاران بانوى ايران در ليگ چين بهترين 
اتفاق است. مبارزه كردن در ليگ چين باعث باال رفتن تجربه ووشوكاران 
ايران مى شود. چينى ها از اصلى ترين رقباى ايران در ووشو هستند و اين 
اتفاق براى آمادگى بدنى و روحى بانوان ايران مفيد است. وى گفت:   چينى 
ها در ووشو بهترين هستند اما برنامه ريزى فدراسيون ايران هم كمتر از 
چينى ها نيست. تنها تفاوت ووشوى ايران با چين اين است كه به دليل 
جمعيت زياد، اين كشور ووشوكاران بيشترى دارد و نفرات برتر هم از بين 
اين جمعيت زياد انتخاب مى شوند كه باعث به وجود آمدن ووشوكاران 

خوبى مى شود.

خبر

شنبه 23 دى هفته 19 الليگا
 رئال مادريد - ويارئال

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه سه

يكشنبه 24 دى   هفته 19 الليگا
 رئال سوسيداد - بارسلونا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه
چهارشنبه 27 دى جام حذفى انگليس

 چلسى - نوريچ
 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

اسپانيا - جام حذفى
 رئال مادريد 2 -  2 نومانسيا

 سويا 2 -  1 كاديز
 لوانته 0 -  2 اسپانيول

دوستانه - بين المللى
 اندونزى 0 - 6 ايسلند

 اردن 1 - 2 فنالند
 سوئد 1 - 0 دانمارك

بين المللى - دوستانه باشگاهى
 هيرنفين 0 -  0 اندرلخت
 خنك 0 -  2 آرمنيا بيلفلد

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

پرداخت 
بدهى ايران به 

فدراسيون جهانى تيراندازى
ورزش: بدهى سال هاى گذشــته فدراسيون تيراندازى 

به فدراســيون جهانى بابت حق عضويت كشورمان پرداخت 
. شد

 فدراســيون جهانى در نامه اى به على دادگر بابت عــدم پرداخت حق 
عضويت ايران در سال هاى گذشته گاليه كرد. رئيس فدراسيون تيراندازى 
كشــورمان پس از دريافت اين نامه، دســتور پرداخت بدهى سال هاى 

گذشته را داد و اين معوقات پرداخت شد.
 گفتنى اســت اين مطالبات فدراســيون جهانى مربوط به ادوار 

گذشــته فدراســيون تيراندازى ايران بوده و على دادگر به 
منظور جلوگيرى از هر گونه مشكلى براى فدراسيون 

تيراندازى ايــران، بدهى فدراســيون را 
پرداخت كرد.

عراق ميزبان
 بسكتبال باشگاه هاى

 غرب آسيا
ورزش: با اعالم كنفدراســيون بســكتبال آســيا عــراق ميزبان 

رقابت هاى باشگاه هاى غرب آسيا شده كه از 21 تا 25 اسفند در اين 
كشور برگزار خواهد شد. 

عراق در چند سال گذشته به دليل مشــكالت امنيتى نمى توانست 
ميزبان رقابت ها شود كه باالخره با نظر فيبا آسيا اين مسابقات را 
در سالن الشــباب بغداد برگزار خواهد كرد. فيبا آسيا همچنين 

اردن را به عنــوان ميزبان مســابقات جوانان غرب آســيا 
اعالم كرد.

اين رقابت ها از 22 تا 26 بهمن در اين كشور برگزار 
مى شود.

جريمه سنگين براى 
واليباليست هاى پيكان

فارس: مسئوالن باشگاه پيكان جريمه سنگينى را براى اعضاى 
كادر فنى و بازيكنان تيم واليبال اين باشگاه در نظر گرفته اند.

 تيم واليبال پيكان در هفته شــانزدهم رقابت هــاى ليگ برتر واليبال 
باشگاه هاى كشور با نتيجه 3 بر 2 نتيجه را به تيم ته جدولى هاوش گنبد 
واگذار كرد تا سومين شكست متوالى خود را تجربه كند. شاگردان پيمان 
اكبرى در هفته هاى گذشــته بازى را به سايپا و بانك سرمايه هم واگذار 
كرده بودند كه البته سرمربى خودروسازان عامل هر سه شكست اخير 

تيمش را مشكالت داورى عنوان كرد.
محمود شيعى گفت: بدون شك اين شكست ها هيچ توجيهى 

ندارد و باشگاه جريمه سنگينى را براى بازيكنان و كادر 
فنى در نظر خواهد گرفت.
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امين غالم نژاد: بايرن مونيخ بعد از يك 
دوره تمرين شش روزه در دوحه براى 
ادامه ركوردشــكنى هاى اين فصل به 
رقابت هاى بوندسليگا بازگشت. بايرن 
در مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى 
آلمان هم با تيم دسته سومى پادربورن 
مواجه مى شود و در ليگ قهرمانان هم 
در يك هشتم نهايى به مصاف بشيكتاش 
خواهد رفت. با اين وجود بايرن ســال 
جديد را بــا ترديدهايى كه اصلى ترين 
آنها مربــوط به آينده يــوپ هاينكس 
روى نيمكت اين تيم خواهد بود، شروع 
مى كند. هاينكس بعــد از اخراج كارلو 
آنچلوتى هدايت سرخپوشان را تا پايان 

فصل در اختيار گرفــت و اعالم كرده 
كه بعد از پايان فصل اين مســئوليت را 
ادامه  نمى دهــد. قراردادهاى فرانك 
ريبرى و آرين روبن دو تن از مهره هاى 
قديمى اين تيــم، درپايان اين فصل به 
پايان مى رســند و هنــوز هيچ خبرى 
مبنى بر تمديد اين قراردادها از سوى 
باشگاه به گوش نرســيده است. گفته 
شده كه ويدال هم در آســتانه انتقال 
به چلســى قرارگرفته و البته هاينكس 
تاكيد كرده كه ستاره شيليايى تا سال 
2019 با بايرن قرارداد دارد.  سرنوشت 
ريبرى و روبن، به طــور حتم با تعيين 
مربى جديد ارتباط مســتقيم خواهد 

داشــت و هردوى آنها مى خواهند در 
بايرن بمانند. روبن از تيــم ملى هلند 
خداحافظى كرده و ريبرى هم در يك 
دهه اخير نقش كليــدى در موفقيت 
هاى بايرن ايفا كرده است. اما پيش از هر 
چيز رومنيگه و اولى هوينس بايد مربى 
جديدى براى فصل بعد انتخاب كنند 
كه به طور يقين بايد در تمديد قرارداد 
بازيكنان اظهارنظركند. در چند ماه اخير 
نام هاى زيادى براى هدايت باواريايى ها 
در آينده مطرح شده كه توماسل توخل 
و يورگن كلوپ مربيان سابق دورتموند، 
يوليان ناگلزمان مربى هولنفهايم و رالف 
هازن هوتل مربى اليپزيگ هم در بين 

آنها بوده اند.
 ازجمله بازيكنانى كــه به بايرن ملحق 
مى شوند هم مى توان به لئون گورتسكا 
هافبك شالكه اشاره كرد و البته بايد ديد 
ساندرو واگنر بعد از انتقال به اين تيم در 
بازار زمستانى چطور درتركيب بايرن جا 
مى افتد. هوينس همچنين مى خواهد 
قرارداد اســون اولرايش سنگربانى كه 
در زمان مصدوميت مانوئل نوير درون 
دروازه بايرن ايستاد را هم درپايان اين 
فصل تمديد كنــد. اگرچه بزرگ ترين 
آرزوى او درحال حاضر تمديد دستكم 
يك ساله قرارداد هاينكس 72 ساله روى 

نيمكت خواهد بود.

درآستانه شروع نيم فصل دوم بوندسليگا
ماموريت بايرن؛ حفظ و شكار ستاره ها 

سلطانى فر: بحثى درباره تعليق كشتى نداريم
مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان در حاشيه مسابقات كشــتى پهلوانى در جمع خبرنگاران گفت: 131 كشتى گير از 80 زورخانه و 8 استان برتر حضور 
دارند كه در 6 وزن كشتى مى گيرند. جمعيتى كه مى بينيد حكايت از اين دارد مردم واقعاً عالقه مند هستند و اين ريشه در فرهنگ و هويت ملى و مذهبى ما دارد. 
اميدوارم با تمهيداتى كه صورت گرفته شاهد گسترش اين رشته باشيم تا قهرمانان روحيه پهلوانى هم بگيرند تا موجب سالم سازى فضاى ورزشى باشد. وى در 
پاسخ به اين سوال كه چقدر در ترويج فرهنگ پهلوانى موفق بوديم، اظهارداشت: فضا و مكان هاى سالم ترى در اين رشته داريم اگرچه در همه رشته ها تالش 
مى شود كه فضاى خوبى حاكم شود، شور ، شعف و تيپ افراد و جوان هايى كه براى تماشا آمده اند يا در اين رشته ورزشكار هستند كسانى هستند كه در جهت 
حفظ اخالق و ارزش هاى اخالقى تالش مى كنند تا اسوه باشند. وزير ورزش و جوانان  در پاسخ به سوال خبرنگارى كه در خصوص تعليق كشتى پرسيد، گفت: 

فعًال هيچ بحثى در اين مورد نداريم.
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حمیـــدرضا  فارس: 
مدیـرعامل  نوربخش، 
ایران،  موسیقی  خانه 
در حاشـــیه اولیــن 
روز برگــــزاری دوره 
جشنواره  سی و ســوم 
فجــر،  موسیـــقی 
درباره میـزان فروش بلیت کنسرت ها گفت: میزان 
بلیت فروشی جشنواره تا روز اول یک میلیارد و 200 
میلیون تومان بوده است. متأسفانه ما در این دوره با 
مشکل فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مواجه شدیم. 
جشنواره در بخش تبلیغات حســاب ویژه ای روی 
فضای مجازی باز کرده بود که متأسفانه این امکان از 
دسترس خارج شد و مشکالتی را برای ما ایجاد کرد. 
ما در زمان طالیی تبلیغات جشنواره که مدت ها برای 
این زمان برنامه ریزی کرده بودیم، با محدودیت های 

این برنامه ها مواجه شدیم.

تأثیر فیلترینگ بر جشنواره موسیقی 
ایبنا: حسین میرزایی، 
رئیس دبیرخانــــــه 
نهمیــن جشـــنواره 
بین المللــی فارابی، با 
ما  اینکه مشکل  بیان 
در واقـع پساجشنواره 
است،گفت: من ایده ای 
داشــتم که آن را مطرح کردم ولی نتوانستم آن را 
عملیاتی کنم و آن، بحث بنیاد علمی  فارابی است؛ 
به این معنا کــه بتوانیم از ظرفیت  های برگزیدگان 
استفاده کنیم. یعنی اینکه ما می آییم و از آن ها تقدیر 
می کنیم. من فکر می کنم که ما پس از برگزاری این 
جشنواره دچار یک خأل می شویم و یک مکانیزم  که 
بتواند از برگزیده ها استفاده بهینه  بکند، وجود ندارد. 
من زمانی می خواستم وارد این مرحله شوم و این کار 
را انجام دهم اما این تحذیر صورت گرفت که شــما 

تکلیف اضافه ای به خود تحمیل نکنید.

تحذیر شدیم 
ایسنا: علــی رفیعی 
گفت: من خیلی بابت 
در  بازیگــر  مشــکل 
کشورمان رنج می برم؛ 
که  کشوری  در  بویژه 
ده پانزده ســال برای 
زمــان  بازیگرشــدن 
نیاز اســت ولی امروزه کسانی هســتند که 2 روزه 
کارگــردان و بازیگر می شــوند. من در آســتانه۸0 
سالگی می خواهم کارهای بسیاری انجام بدهم ولی 
نه این طور که در حین کارم متوجه شوم که تعدادی 
بازیگر، اشتباهی انتخاب شدند و بازیگری که با من 
قرار کار دارد، همزمــان در 3 کار دیگر پنهانی هم 
حضور دارد. من تصمیم گرفتم که یک گروهی بین 
20 الی 25 نفر را به یک ورک شــاپ دعوت کنم. با 
این امیدواری که این تعداِد ثابت، پایدار و مســتعد 

برای پیشرفِت بیشتر باقی بمانند.

2 روزه کارگردان و بازیگر می شوند 
فارس: حجت االسالم 
لمســــــــلمین  ا و
لحســــــــین  ا عبد
خسروپناه، دبیر هیئت 
و رئیــس دبیرخانــه 
حمایت از کرسی های 
نظریه پــردازی نقد و 
مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی، گفت: در حال 
حاضر با تعامالتی که با مسئوالن دانشگاه ها داشتیم، 
توانستیم کرسی های آزاداندیشی بسیاری را برگزار 
کنیم و نظریه های بسیاری داریم. البته این مسئله از 
طریق تعامل با مسئوالن دانشگاه ها صورت گرفته و 
اگر به من بگویند وزارت علوم چه نقشی در کرسی ها 
داشته است، می گویم هیچ. معاونت پژوهشی وزارت 
علوم نه تنها در جلســات کرسی ها شرکت نمی کند 
بلکه قدمی  هم برای حمایت از موضوع برنداشــته 

است.

وزارت علوم هیچ نقشی نداشته 

کوتاه و خواندنی

فرهنگ و هنر: مصطفی مســتور از آن دسته نویسندگانی است که آثارش خوانده 
می شود و مخاطبان خاص خودش را دارد. آثار او عالقه سینماگران را هم برای اقتباس 
سینمایی جلب کرده است. البته آقای نویسنده موافق تصویری شدن آثارش نیست 
و در پاســخ تقاضای کارگردان ها و سینماگران مبنی بر اقتباس، به ناشرش نامه ای 
نوشته و در آن صراحتاً عنوان کرده است که میل و عالقه ای برای برداشت تصویری 

از آثارش ندارد. 
مســتور در این باره گفت: سینمای ایران با بضاعت فعلی نمی تواند به ادبیات وفادار 
باشد. وی اضافه کرد: آیا سینمای فاقِد اندیشة امروز می تواند به ادبیات که از جنس 

مفهوم است، بپردازد؟ 
وی افزود: هنوز حس و حالم را بعد از خواندن داستان »فرانی و زویی« سالینجر که 
داریوش مهرجویی فیلم »پری« را از روی آن ساخته بود، به یاد دارم. ابتدا از فیلم و 
اندیشه مهرجویی خوشم آمد اما بعد از مطالعه کتاب، متوجه فاصله فیلم با این شاهکار 

سالینجر گشتم و همان جا از سینمای ایران ناامید شدم. 

ادبیات

اجازه اقتباس از آثارم را 
نمی دهم 

مهر: سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،  شامگاه پنج شنبه با حضور 
در کنسرت شهید پرویزخان از هند در جریان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، 
در پاسخ به خبرنگاران درباره راهکارها و سیاست های وزارت ارشاد  برای حل بحران 
کاهش مخاطب موسیقی اصیل ایرانی گفت: اینکه مخاطب ایرانی با موسیقی اصیل 
و سنتی خود در تماس و به آن متمایل باشد، به اتفاقاتی در طول سال نیازمند است 
که هم آفرینندگان موسیقی سنتی و کالسیک ما در آن نقش دارند و هم مجموعه 
کسانی که می توانند به افزایش مخاطب کمک کنند. وی در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر انتقاد برخی از فعاالن حوزه موســیقی درباره فقدان اساسنامه در جشنواره 
موســیقی فجر اظهار کرد: من هم  معتقدم جشنواره ها باید شیوه نامه های روشنی 
داشته باشند. در مورد جشنواره موسیقی فجر هم شیوه نامه ای تهیه شده اما ما باید به 
یک شیوه نامه دائم و مصوب شده برسیم که امیدواریم این اتفاق در پایان جشنواره رخ 
بدهد. البته شما بدانید که در این دوره شیوه نامه ای وجود داشته است که ما باید به 

سمت دائمی شدن آن پیش برویم. 

موسیقی 

جشنواره باید شیوه نامه 
روشن داشته باشد 

خوانش

شعر از قراردادها می گریزد 
خوانش شعری از علی پرچمی 

 حمیدرضا شكارسري 
»صورتگر پیر/ واپسین نقشش/ بوم سپید«* 

شعر از جنس زبان است و با رمزگان زبان هویتی دیدنی و شنیدنی می یابد. 
زبان اساساً پدیده ای ذهنی است و اتصال آن به جهان و آنچه در آن است، 
بر مبنای قراردادهایی نانوشته میان کاربران آن برقرار می شود. اتصال واژه 
مرگ با مظاهر آن در جهان یک ربط و وصل واقعی نیست. قرارداد مرگ و 

مظاهرش می توانست بین قندان و همان مظاهر منعقد گردد! 
شعر حتی از همین قراردادها می گریزد و قراردادهای تازه ای بین کلمات و 
مظاهرشان منعقد می کند تا متن با حذف کلمات روزمره، به حذف اتفاقات 

روزمره برسد و فقط تبعات اتفاقات را به نمایش بگذارد. 
علی پرچمی  در شعر کوتاه خود مرگ را حذف کرده و تنها مظاهر آن را 
به نمایشی عینی و نشانه شناختی گذاشته است. »پیربودن صورتگر« یک 
نشانه  است اما خیلی گویا نیست. »نقش واپسین« نشانه بعدی است که 
گویاتر می باشد. اما هنوز سطر ســومی  مانده است برای نشانه ای دیگر؛ 
نشانه ای عینی تر و ملموس تر. »بوم سپید« نشانه آخر این متن است که 

با کارکردی دوگانه و ایهام گونه، پایان بندی شاعرانه ای را رقم زده است. 
صورتگر پیر آیا نقشی نکشــیده است و بوم  سپید گویای غیاب و مرگ 
است؟ یا بوم را با رنگ سپید پوشانده و با این تابلوی آوانگارد و نامتعارف 

مرگ خود را اعالم کرده است؟ من می گویم هر 2!
* »آن ســوی مرز مرگ«، علی پرچمی، انتشــارات فصل پنجم،1396، 

صفحه 2۸.

معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی: 
دفتر جشنواره 

باید پاسخ معترضان را بدهد نه هیئت انتخاب 
 فرهنـگ و هنـــــــر: 
محمــــود اربابــی معاونت 
و مطالعات  فناوری  توســعه 
ســازمان ســینمایی و عضو 
هیئت انتخاب سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر، با حضور 
در برنامه سینمایی »شب های 

شفاهی« به پرسش های محمود گبرلو، تهیه کننده و مجری برنامه، پاسخ 
داد. اربابی پاسخگویی هیئت انتخاب به فیلمسازان معترضی که فیلم هایشان 
پذیرفته نشده است را درست ندانست و افزود: آیا ما باید به 250 نفری که 
انتخاب نشــدند، توضیح دهیم؟ این وظیفه دفتر جشنواره است و هیئت 
انتخــاب چنین وظیفه ای ندارد. اصالً آیا مــا آداب چنین فضایی را داریم 

که در این  باره نشست رودررو برای هیئت انتخاب و فیلمسازان بگذاریم؟ 
اربابی در ادامه با بیان اینکه باید نگاه به انتخاب  شدن و نشدن در جشنواره 
تغییر کند، افزود: ما 67 فیلــم دیدیم و از میان آن ها 22 فیلم را انتخاب 
کردیم. فاصله آثار انتخاب شده و بیرون مانده از مسابقه بسیار اندک است. 
این طور نیست که فکر کنیم بیست وسومین فیلم که انتخاب نشد، به لحاظ 
معیارها در سطح بسیار پایین و غیرقابل قبولی قرار داشت. نه! ماجرا این بود 
که ما باید 22 فیلم انتخاب می کردیم. جشــنواره که تمام شود، من به هر 
فیلمسازی که بخواهد، توضیح می دهم. مهم ترین قضیه، انتخاب فیلم های 
متناسب با شرایط جامعه است و این به معنای حذف فیلم های بد نیست. 
معموالً انتخاب برآینِد نظر اعضا است. هیئت انتخاب مجموعه ای از معیارها 

را دارد که آن ها را در انتخاب هایش لحاظ می کند. 

  اعمال نظر شخصی نداشتیم 
اربابی اضافه کرد: ممکن اســت فیلمی در تعارض با دیدگاه های جشنواره 
باشد اما اعمال نظر شخصی در هیئت انتخاب وجود ندارد. تردید ندارم اگر 
هیئت انتخاب دیگری هم بود، 15 فیلم مشترک از انتخاب های این هیئت 
در لیستش قرار می گرفت. مجموع آنچه انتخاب شد، بر اساس نظر همه بود. 

مثالً برخی فیلم ها با 7 و برخی با 6 رأی انتخاب شده اند. 
او درباره حذف پروانه ســاخت نیز گفت: اگر هر تهیه کننده ای مسئولیت 
کامل فیلمش را بپذیرد، روند تولید به شکل درست طی می شود و پروانه 
ساخت حذف می گردد. البته این حذف نیاز به مصوبه قانونی مجلس دارد. 
این را هم بگویم که هنوز بسیاری از تهیه کنندگان تمایل به گرفتن پروانه 

ساخت دارند چون برایشان نوعی حاشیه امن محسوب می شود. 
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فرهنگ و هنر

معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با گالیه از سیاست یک بام و دو هوای دولت :

جبهه فرهنگی انقالب باید در رسانه های غیر رسمی حضور داشته باشد
 فرهنــگ و هنر/ زهره کهندل   بررســی 
مدل فعالیت رسانه اِی واکنش سریع در بحران های 
اجتماعی و اغتشاشات شــهری، ارزیابی عملکرد 
فعالین هنری رسانه ای مشهد در فتنه اخیر و ارائه 
تجربیات فعالین هنری رســانه ای در عرصه های 
بحرانی موضوعاتی بودند کــه در  نهمین پاتوق 
اصحاب ادب، هنر و رسانه انقالب اسالمی با عنوان 
»رسانه در بحران« مورد بررسی قرار گرفت؛ پاتوقی 
که توسط جبهه فکری و فرهنگی انقالب اسالمی 
خراسان رضوی با حضور اصحاب هنر و رسانه در 
مرکز همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد. 
حسین اسدی، دبیر این دوره از پاتوق، گفت: این 
پاتوق ها مجالت تخصصی درباره هنر و رســانه با 
حضور اصحاب این عرصه و فعالین مردمی هستند 
که پیشینه ای 5 ســاله دارند و ۸ دوره آن برگزار 

شده است. 

 مسئله بحران در رسانه 
سید نظام الدین موسوی، معاون ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضوی با اشاره به بررسی عملکرد 
رسانه ها در بحران، گفت: به نظر می رسد که باید 
واژگان موضــوع را تغییر دهیــم. قبل از اینکه به 
مسئله »رسانه در بحران« بپردازیم، باید به مسئله 
»بحران در رســانه« بپردازیم. چون آنچه بیش از 
همه در جریان اغتشاشات و اعتراضات اخیر نمود 

داشت، مسئله بحران در رسانه بود. 
او واکنش  رســانه های رســمی در اتفاقات اخیر 
را دچار آشفتگی و سرگشــتگی دانست و افزود: 
امروز جنگ اصلی در عرصه اجتماعی و سیاسی، 
جنگ روایت هاست. کسی که روایت اول را مطرح 

می کند، برنده است و مرجع خبری می شود. 
موسوی با اشاره به رجوع مردم به اخبار غیررسمی 
شــبکه های اجتماعی، خاطرنشــان کــرد: چرا 
دروغ هــای یک کانال تلگرامی دنبال کننده دارد؟ 
شــاید آن ها در نگاه اول روی ناآگاهی بخشی از 
مردم حســاب کرده بودند اما در واقع، طی یکی 
دو دهه اخیر کارکرد رسانه به سمتی رفته که به 
جای نشان دادن واقعیت، وانمود واقعیت را نشان 
می دهد. یعنی آنچه رســانه ارائه می کند، بدلی از 

واقعیت اســت که به جای واقعیت می نشیند. در 
اتفاقات اخیر حرف هایی که از نظر ما دروغ و غلط 
بود، برای بســیاری قابل پذیرش بود. رسانه های 
ضدانقالب زمانی کــه دیگران فعال نبودند، آنچه 
را می خواستند به صورت بدلی از واقعیت به مردم 
القا می کردند.  این کارشناس رسانه با بیان اینکه 
امروزه رســانه های رسمی کارکرد سابق را ندارند 
و با پدیده رســانه های غیررسمی مواجه شده ایم، 
اظهار داشت: امروز جریان اصلی رسانه ای به دست 

خردرسانه ها است. 
معاون ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی با 
اشاره به سیاست یک بام و دو هوای دولت، گفت: 
امروز رسانه های رسمی ما دچار بحران شده اند و 
چون هویت مشخص و شناسنامه دارند، نمی توانند 
کار کنند. دولت هم برخالف شــعار آزادی بیان، 
به رســانه های رســمی اجازه ورود در بسیاری از 
موضوعات را نمی دهد. رســانه های رسمی با ابزار 
قانونی و مادی قفلند لذا نتیجه این می شــود که 

رسانه های غیررسمی و نیابتی که شناسنامه ندارند، 
تبدیل به مرجع می شوند. 

 تریبون مطالبات مردم باشیم 
به باور موسوی، در شرایطی که رسانه های رسمی و 
شناسنامه دار را محدود کرده اند، رسانه های نیابتی 
و غیررسمِی خارج از کشور دنبال کننده های چند 
صدهزار نفــری دارند. جبهه فرهنگی انقالب اگر 

نگران این وضعیت است، نباید منتظر صداوسیما 
و رســانه های رســمی باشــد. امروز رسانه های 
غیررســمی تأثیر زیادی در جامعه دارند و فعاالن 
جبهــه فرهنگی انقالب باید در این عرصه حضور 

دائمی و متفکرانه داشته باشند. 
او با اشــاره به نداشتن انباشت تجربه رسانه ای در 
فتنه های مختلف در کشورمان، خاطرنشان کرد: 
این فتنه ها تمام می شــوند و می روند اما در حوزه 

رسانه ای کمتر به آن ها توجه می شود. 
فیلترینگ و بســتن پنجره های نفــوذ در جای 
خــود اهمیت دارد اما موضوع مهم تر این اســت 
که رســانه ها باید تریبون مطالبات مردم باشند. 
مالباختگان مؤسســات مالی و شــرکت ها، اگر 
احســاس کنند که در نظام جمهوری اســالمی 
تریبون ندارند، ناخواســته تبدیــل به پیاده نظام 

ضدانقالب می شوند. 
وی یادآور شــد: از ماه ها قبــل فریاد می زدم که 
فرجام اعتراضات مردم به جای بدی می رسد چون 

اگر ما تریبون مطالبات مردم نباشیم، دیگران این 
تریبون را با اهداف خودشــان به مردم می دهند. 
اگرچه جمهوری اســالمی بیدی نیســت که با 
این بادها بلــرزد اما قبل از اینکه اعتراضات مردم 
به بحران و اغتشــاش برسد، باید به مطالباتشان 

رسیدگی شود. 
موسوی خاطرنشان کرد: عده ای می خواهند این 
ماجرا را به منتقدان دولت در مشهد ربط دهند و 
می گویند اعتراضات از این شهر شروع شده است. 
در حالی که چنین نیست و سیاست های اشتباه 
دولت منجر به این اعتراضات شــده بود. در واقع، 
این شکل از سیاست ها به شورش های اجتماعی 

تبدیل می شود. 
به گفته ایــن مدیر رســانه ای، دولتمردان درک 
درســتی از وضعیت قشــر پایین جامعه ندارند و 
اگر مطالبات مردم را نبینیم، ضدانقالب بر بستر 
آماده شده از نظر اجتماعی سوار می شود. از سوی 
دیگر، رســانه های رســمی را محدود کرده اند و 
می گویند که ننویسید زخم وجود دارد در حالی که 
باید زخم را نشان دهیم و برایش مرهم پیدا کنیم. 

 جای خالی روایت دست  اول 
سید شهاب الدین واجدی، مدرس عکاسی و عکاس 
بحران، نیز در این برنامه به مشــکالت پیش روی 
عکاســان در مواقع بحران اشاره کرد. او گفت که 
نیروهای امنیتی و انتظامــی اجازه ثبت وقایع را 
به عکاسان و تصویربرداران نمی دهند و این باعث 
می شود که روایتی درست از اتفاقات نداشته باشیم. 
سیدمحمد محمدی سرشــت، مستندساز بحران 
و منتخب جشــنواره عمار، هم با اشاره به همین 
مشکل، خواستار تمهیدی اجرایی در این باره شد 
تا اهالی هنر و رسانه جبهه انقالب اسالمی بتوانند 

روایتی درست از وقایع را به مردم بدهند. 
حجت االسالم حسین ابراهیمی، فعال رسانه های 
اجتماعی، هم با اعتقاد بر اینکه این فتنه بیشــتر 
از اینکه یک فتنه میدانی باشد، یک فتنه رسانه ای 
از سوی ضدانقالب بود، گفت: امروز توئیتر رسانه 
بسیار مؤثری است، بعد از آن تلگرام و اینستاگرام 

و سپس صداوسیما. 
تا جشنواره

آنچه می خوانید

امــروز جنــگ اصلــی در عرصه 
جنــگ  سیاســی،  و  اجتماعــی 
روایت هاست. کســی که روایت 
اول را مطرح می کند، برنده است 

و مرجع خبری می شود

س
قد

ر/
گا

ست
ی ر

یم
کر

ی 
 عل

س:
عک


	9 new
	10
	11
	12

