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سرمربى نفت در گفت و گو با قدس

هومن افاضلى: نفت بزرگ ترين 
فرصت زندگى ام بود

محمدرضا صفدريان بر سكوى سوم جهان ايستاد

مدال تاريخى 
بر گردن يخ نورد ايرانى
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خط خبر 

17 كشته در آتش سوزى 
كارخانه اى در هند

فارس: بنابر اعالم مقامات هندوســتان، آتش سوزى 
در كارخانه پالستيك سازى در حومه پايتخت هند 17 
كشته بر جاى گذاشت. سخنگوى سازمان آتش نشانى 
هندوســتان نيز اعالم كرده اســت: شــمار زيادى از 
آتش نشــانان براى مهار اين آتش ســوزى به منطقه 
صنعتى باوانا،  واقع در حومه دهلى نو، اعزام شده  بودند. 

اعتراف 3 زن و يك مرد آمريكايى 
به قتل سريالى 9 زن و مرد 

ركنا: قاتل سريالى 
كــه باهمدســتى 
خواهرش و دو زن، 
دســت كم 7مرد و 
دو زن سياه و سفيد 
پوســت را در شهر 
«فونيكــس» ايالت 

«آريزونا»ى آمريكا به قتل رسانده بود هنگام تحقيق 
درباره نهمين قربانى اش شناسايى و دستگيرشد.

بررســى هاى پليس نشــان مى دهد اين جنايتكار35 
ساله كه «كلئوفس امانوئل كاكسى جونيور» نام دارد 
ازيكسال قبل مرتكب قتل هاى ســريالى شده است. 
اطالعات پليس نشــان مى دهد جنايتــكار جوان در 
خانواده اى پر خشــونت بزرگ شــده و از 16 سالگى 
مرتكب جرايم مختلف شده تا اينكه درجوانى به جرم 
سرقت مسلحانه بازداشت شــده بود. مأموران پليس 
ايالتى نيز بارها وى را به جرم آزار و اذيت زنان و دختران 
و سرقت دستگير كرده و او در مجموع 13 سال ازعمرش 
را در زندان گذرانده است. پليس ازدستگيرى سه زن 
نيز به جرم همدســتى با اين جنايتكارخبرداده است. 
همزمان با اعتراف هاى اين جنايتكار به دوقتل، خواهر و 
معشوقه اش به همراه يك زن ديگر به اتهام همكارى با 
اين جنايتكار بازداشت شدند. اين سه زن در پاكسازى 

صحنه هاى قتل به قاتل سريالى كمك كرده اند. 

11 كشته و زخمى در پى حريق 
هتلى در شهر پراگ

رويترز: بر اســاس اعالم مقامات محلــى، در پى وقوع 
آتش سوزى در ساختمان هتلى در شهر پراگ در جمهورى 
چك، 11 تن كشــته و مجروح شدند.رسانه هاى محلى 
گــزارش داده اند، بر اثــر اين حادثه آتش ســوزى كه در 
ســاختمان هتل اتفاق افتاد، 2 تن كشته و حداقل 9 نفر 
مصدوم شده اند.  به گزارش رويترز، نيروهاى امداد و نجات 
در پراگ پيش از اين اعالم كرده  بودند در حادثه آتش سوزى 
در ســاختمان هتل، 40 نفر مجروح شــده اند كه پس از 
بررسى مشخص شد، بيشتر آنان تنها به دليل استنشاق 
دود دچار مشكل شده و در محل حادثه تحت درمان قرار 
گرفتند.بنابر اعالم كادر درمانى بيمارستانى كه مصدومان 
به آن منتقل شده اند، حال 5 تن از مجروحان اين حادثه 
وخيم است؛ لذا احتمال افزايش جان باختگان وجود دارد. 

ضارب معلم آمر به معروف دستگير شد
خط قرمز: رئيس سازمان قضايى نيرو هاى مسلح استان همدان گفت: ضارب 
معلم آمر به معروف پس از تالش مقام هاى قضايى و ضابطان، شناسايى و دستگير 
شد.جعفر شهبازى گفت: اواخر هفته گذشته 2 مرد جوان در يكى از خيابان هاى 
شهر نهاوند براى 2 خانم مزاحمت ايجاد مى كنند كه يك معلم با ديدن اين 
صحنه، اقدام به امر به معروف مى كند. رئيس سازمان قضايى نيرو هاى مسلح 
استان همدان افزود: آمر به معروف پس از انجام اين وظيفه شرعى به سمت خانه 
مادر بزرگ خود كه در همان حوالى بود رهسپار مى شود، اما 2 فرد ياد شده اقدام 
به تعقيب وى كرده و يكى از آن ها در يك مكانى خلوت با ضربات پى در پى چاقو، 

اين معلم را مجروح و مصدوم مى كند.

واژگونى مرگبار خودروى آموزگاران روستا
خط قرمز: مديرآموزش و پرورش تربت جام گفت: قبل از ظهر يكشــنبه 
در جاده فرعى بين روستاى خيرآباد و حسن آباد در 45 كيلومترى غرب 
تربت جام،خــودرو حامل پنج نفــر از آموزگاران طــرح «خريد خدمات 
آموزشى» دچار سانحه شد.بالفاصله همكاران مصدوم به بيمارستان شهر 

تربت جام منتقل شدند.
وى افزود: باوجود تالش پرســنل اورژانس متأسفانه خانم «اعلمى» يكى 
از آموزگاران ســانحه درگذشــت و ســه نفر از همكاران ديگر در بخش 
مراقبت هاى ويژه بسترى هستند.  حال يكى ديگر از مصدومان كه راننده 

خودرو بوده مناسب شده و به بخش عادى انتقال يافته است.

كشف جسد طالفروش ياسوجى در پارك 
جنگلى

ايرنــا: فرمانــده انتظامــى 
كهگيلويــه و بويراحمد گفت: 
جسد فرد طالفروش ياسوجى، 
شــب يكشــنبه در خودروى 
شــخصى در پــارك جنگلى 
ياسوج پيدا شد.سردار مهدى 
انصارى روز يكشــنبه افزود: 
تيمى ويــژه از مأموران پليس 

استان كهگيلويه و بويراحمد پيگير جزئيات اين موضوع هستند.
روز گذشــته خبرى مبنى بر ســرقت از يك طالفروشــى در ياســوج و 

گروگانگيرى يكى از فروشندگان آن منتشر شده بود. 

توقيف موتورسيكلت هم نتوانست مانع مرگ 
پسر15ساله شود

مهر: فرمانــده انتظامى رازو جرگالن از مرگ پســر 15 ســاله در محور 
بجنورد- رازو جرگالن خبر داد. سرهنگ اكبر سجادى بابيان اينكه راكب 
موتورسيكلت بافاصله يك هفته دو بار تصادف كرده و درنهايت در دومين 
حادثه جان خود را از دست مى دهد، اظهار كرد: موتورسيكلت اين پسر 15 
ساله (ن. خ) هفته گذشــته به علت تصادف با يك دستگاه وانت در محور 
بجنورد- رازو جرگالن، به پاركينگ منتقل شد. سجادى افزود: متأسفانه 
اين پسر 15 ساله ظهر شنبه پس از گرفتن موتورسيكلت در حين بازگشت 
به راز در جاده اى كه هفته گذشته تصادف كرده بود، مجدد با يك دستگاه 
پرايد برخورد و درنهايت منجر به مرگ وى مى شــود. وى بابيان اينكه در 
اين تصادف راكب موتورســيكلت و راننده پرايــد بى احتياطى كرده اند، 
تصريح كرد: كارشناســان پليس راه علت اين تصــادف را انحراف به چپ 
راكب موتورسيكلت و تخطى از سرعت مجاز توسط راننده خودروى پرايد 

اعالم كرده اند.

خط  بين الملل

قاتل سريالى 
كــه باهمدســتى 
خواهرش و دو زن، 
مرد و 
دو زن سياه و سفيد 
پوســت را در شهر 
«فونيكــس» ايالت 

 فرمانــده انتظامــى 
كهگيلويــه و بويراحمد گفت: 
جسد فرد طالفروش ياسوجى، 
شــب يكشــنبه در خودروى 
شــخصى در پــارك جنگلى 
ياسوج پيدا شد.سردار مهدى 
انصارى روز يكشــنبه افزود: 
تيمى ويــژه از مأموران پليس 

خط قرمز- ليال طاهرى: رسيدگي به اين پرونده 
از روز 13 اسفند  ماه سال94 با كشف جسد مردى در 
صندوق عقب خودروى اپتيماى سفيدرنگش آغاز 
شد. با حضور اكيپ ويژه بررسى صحنه جرم در محل 
معلوم شــد مرد جوان بر اثر خوردن قرص سيانور 

جان باخته است.
با آغاز تحقيقــات كارآگاهان به اطالعاتى دســت 
يافتند كه نشــان مى داد دو پســر جوان با انگيزه 
سرقت صاحب اپتيما را به قتل رسانده اند. متهمان 
دســتگير شــدند و اعتراف كردند قصد داشتند از 
مقتول زورگيرى كنند اما باعث مرگ او شــده اند. 
آن ها در ادامه صحنه جنايت را بازســازى كردند و 
پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفرى يك 
استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاكمه ابتدا 
نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست گفت: در 
اين پرونده پرويز، 29ساله متهم است با همدستى 
دوستش نادر، 23ســاله با انگيزه سرقت مردى را از 
پاركينگ خانه اش ربوده و با خوراندن قرص سيانور 
به قتل رسانده است. در ادامه وكيل مدافع اولياى دم 
خواستار قصاص قاتل شد. ســپس پرويز در دفاع از 
خودش گفت: من مهندس مكانيك هستم اما آنقدر 

اوضاع زندگى ام آشفته بود كه دست به اين كار زدم. 
يك شب خودروى اپتيماى سفيدرنگ توجه مان را 
جلب كرد. آن را تعقيــب كرديم و خانه صاحبش را 

ياد گرفتيم.
شــب حادثه جلوى در خانه مقتول منتظر بوديم تا 
او آمد. درحالى كه هر دو چاقو داشتيم او را غافلگير 
كرديم. ما كارت عابربانكش را مى خواستيم و او هم 
2كارت به ما داد و گفت 2ميلون و 700هزار تومان 

موجودى كارتهايش است. اما ما باورمان نشد كه او 
فقط همين قدر پول دارد. به همين دليل نادر با يك 
تسمه پالستيكى دست هاى او را بست و من پشت 
فرمان نشســتم و جلوى يك خودپــرداز رفتيم. او 
چهره من را ديده بود و ممكن بود به دردسر بيفتم. 
به همين دليل 2قرص ســيانور كه همراهم بود به 
خوردش دادم و نادر هم به او آب داد. مطمئن بودم 
كه صاحب اپتيما فوت شــده است. به همين دليل 

جسد او را داخل صندوق عقب گذاشتيم و ماشين 
را رها كرديم.

در انتها قضات شعبه هشتم وارد شور شدند و متهم 
رديف اول را به قصاص محكوم كردند و متهم رديف 
دوم را با توجه به اطالعات پرونده از حيث معاونت در 
قتل تبرئه كردند. با اين حال اين تمام ماجرا نبود و 
اولياي دم مقتول معتقد بودند كه قاتل هر دو متهم 
هستند و بنابراين قرار شــد از اول براي متهم رديف 
دوم تنها در زمينه اتهام معاونت در قتل تصميم گيري 
شود. به اين ترتيب پرونده با نظر قضات ديوان عالي 
كشور به شعبه هم عرض كه شــعبه يازدهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران بود فرستاده شد. 
ديروز صبح ايــن پرونده در شــعبه يازدهم دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران مورد بررسي قرار گرفت 
و در اين جلسه نادر به عنوان متهم معاونت در قتل 
در جايگاه قرار گرفــت و گفت: من اتهام معاونت در 
قتل را قبول ندارم. پرويز خودش قرص سيانور را به 
مقتول داد و و دقت مى كرد كــه او حتماً قرص ها را 
خورده باشد. چند روز بعد از اين حادثه بود كه پرويز 
تماس گرفت و گفت مى خواهد به خارج از كشور فرار 

كند اما من گفتم همراهش نمى روم. 

خط قرمز- مهدى كاهانى مقدم: نزديك غروب بود 
و هوا داشت به ســمت تاريكى پيش مى رفت. جوانك 
در حالى كه كيف مشكى در دســت داشت، به داخل 
خيابان فرهاد پيچيد. خيابان خلوت بود. كمى جلوتر، 
دوچرخه اى كنار خيابان قفل شده بود. جوانك نزديك 
شد و در حالى كه مراقب اطراف بود، قيچى آهن برى را 
از داخل كيف مشكى بيرون آورد و در چشم برهم زدنى 
قفل دوچرخه را بريــد. در همين لحظه يك خودروى 
لوكس به آرامى به پســر جوان نزديك شد. او پس از 
سپردن كيف مشكى و قفل آهن بر به راننده اين خودرو، 
سوار بر دوچرخه دزدى شد و به دنبال خودروى لوكس 
همدستش، به ســرعت از محل گريخت. اين آخرين 
تصاوير به دســت آمده از يك دوربين مداربســته در 
نزديكى محل ســرقت بود كه پس از شكايت صاحب 
دوچرخه، در اختيار مأموران كالنترى ســناباد مشهد 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامى مشــهد در اين رابطه به خبرنگار ما 
گفت: با اعالم شــكايت مالباخته و گزارش اين سرقت 
به مركز فوريت هاى پليسى 110 با توجه به اينكه طى 
چند روز گذشته گزارش هاى متعددى از سرقت هاى 
ســريالى دوچرخه در مناطق مختلف شــهر دريافت 
شده بود، دســتورات ويژه اى در اين خصوص صادر و 
سر كالنترى هفتم پليس مشــهد عهده دار رسيدگى 
به پرونده اين سرقت ها شد. سرهنگ محمد بوستانى 
افزود: بررسى هاى اوليه مأموران پليس نشان مى داد كه 
تمامى اين سرقت ها با يك شيوه و شگرد انجام شده و 

افراد مشخصى در آن ها نقش دارند.
در ادامه تحقيقات نيز با توجه به تصاوير ضبط شــده 
توسط دوربين هاى مداربسته محدوده سرقت ها، مالك 

خودروى مدل باال شناسايى و براى بازجويى احضار شد.
اين فرد در پاســخ به مأموران گفت كه بيست و هفتم 
ارديبهشت ماه گذشــته اين خودرو را به فرد ديگرى 
فروخته اســت كه با توجه به اطالعات به دست آمده 
راننده خودرو نيز توســط مأموران كالنترى ســناباد 

شناسايى و دستگير شد.
فرمانده انتظامى مشهد تصريح كرد: اين فرد كه پس از 
مواجهه با تصاوير ضبط شده و ادله و مستندات كشف 
شده راهى جز بيان حقيقت نمى ديد، اعتراف كرد كه در 
اين سرقت ها با متهم اصلى پرونده همدست بوده است. 
او سپس اطالعاتى در اختيار پليس قرار داد كه منجر به 

شناسايى دزد دوچرخه ها شد.
وى افزود: مأموران تجســس كالنترى سناباد در گام 
بعدى متهم اصلى را در حال استراحت در منزل يكى 

از دوستانش در عمليات غافلگيرانه به دام انداختند.
او پس از انتقال به كالنتــرى اعتراف كرد كه از چندى 
قبل تاكنون با همين شيوه 40 دســتگاه دوچرخه را 
ربوده و هر يك از دوچرخه هاى ســرقتى را بين 50 تا 

260 هزار تومان به يك مالخر فروخته است.
به گفته سرهنگ بوســتانى، مالخر اموال مسروقه نيز 
توسط مأموران دستگير شــد و اعتراف كرد كه چند 
دستگاه دوچرخه ســرقتى را به شهرســتان بيرجند 

فرستاده است.
رئيس پليس مشــهد با بيان اينكه تحقيقات بيشــتر 
پيرامون اين پرونده همچنان در حال انجام است هشدار 
داد: متهم اصلى پرونده بنا به اظهارات خودش، مدتى 
است كه با خانواده اش دچار مشكل شده و پدرش او را از 
منزل بيرون كرده و همين بهانه اى براى خالفكارى هاى 

اين پسر جوان شده است.

قتل مهندس اپتيما سوار به دست مهندس مكانيك
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ماجراى 40 ميليونى كليه فروشى پسر ناخلف دزد 40 دوچرخه شد
دانش آموز تنبل

تسنيم: يك دانش آموز كالس دهم به خاطر نمرات پايينى كه كسب كرده 
بود، ســناريوى آدم ربايى دروغين را طراحى كرد.شامگاه 24 دى ماه جارى 
مرد جوانى با حضور در كالنترى 151 يافت آباد اعالم كرد پسرش ربوده شده 
است. وى در اظهاراتش به مأموران گفت: مرد ناشناسى بعدازظهر 24 دى با 
تلفن منزل ما تماس گرفت و گفت پسرم را در راه رفتن به كالس زبان ربوده 
است، دقايقى بعد پسرم شهاب كه دانش آموز كالس دهم است، با تلفن خانه 
تماس گرفت و گفت دو مرد در حاليكه سوار بر پرايد بوده اند وى را با زور سوار 
بر خودرويشان كردند و مى گويند اگر 40 ميليون تومان پول به آن ها ندهيم 
مرا مى كشند و كليه هايم را مى فروشند. پس از ثبت شكايت اين مرد و تشكيل 
پرونده در دادســراى امور جنايى تهران، تيمى از كارآگاهان اداره آگاهى با 
دستور قاضى سهرابى؛ بازپرس شعبه نهم دادسراى امور جنايى تهران براى 
يافتن شهاب دست به كار شدند.در تحقيقات اوليه مشخص شد شهاب با يكى 
از دوستانش به نام حامد به كالس زبان مى رفته است كه تحقيقات از حامد در 
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و حامد مدعى شد كه روز 24 دى به كالس 
زبان نرفته و گفت: مرد ناشناسى با وى تماس گرفته و اعالم كرده كه شهاب را 
دزديده اند و در ازاى آزادى وى پول مى خواهند. بررسى ها درباره اين پرونده و 
تالش براى يافتن شهاب ادامه داشت تا اينكه ساعت سه بامداد 25 دى شهاب 
به منزلشان بازگشت.شهاب پس از حضور در منزل به پدر و مادرش گفت كه 
ماجراى آدم ربايى دروغ بوده و به خاطر اينكه نمرات پايان ترمش پايين بوده 
است، چنين نقشه اى را طراحى كرده بود.در تحقيقات مشخص شد كه شهاب 
با استفاده از نرم افزار تغيير صدا، اقدام به اين كار كرده و به خاطر انحراف ذهن 

پدرش از نمرات پايين اين سناريو را طراحى كرده است.

جعبه سياه سانچى بازگشايى مى شود
ايسنا: معاون برنامه ريزى و توسعه منابع سازمان بنادر و دريانوردى كشور 
گفت: كشور چين اعالم كرده است قرار است طى امروز يا فردا جعبه سياه را 
بازگشايى كنند كه در همين راستا كارشناسانى از سازمان بنادر و دريانوردى 
كشورمان به كشور چين اعزام شده اند و اميدواريم بتوانيم اطالعات مناسبى 

را در زمينه علل وقوع حادثه بدست آوريم.

مجادله هدايتى و تركاشوند سر قرارداد اميرى 

معماى 700 ميليونى   پرسپوليس
ورزش: مبلغ 700 ميليون تومان از طرف حسين هدايتى به باشگاه پرسپوليس 
پرداخت شده ولى در حســاب هاى باشگاه ثبت نشده اســت. البته على اكبر 
طاهرى چند وقت پيش اعالم كرد كه هرپولى كه توســط هدايتى به باشــگاه 
پرسپوليس داده شده به حساب باشگاه ريخته شده و هيچ شك و شبهه اى هم 

وجود نداشته است.
حاال با اسنادى كه در اختيار خبرگزارى ميزان قرار گرفته مشخص مى شود كه 
مبلغ 700 ميليون تومان از طرف حسين هدايتى در 2 فقره چك 300 و 400 
ميليونى توسط تركاشوند براى جذب وحيد اميرى از هدايتى گرفته شده ولى 

در حساب هاى باشگاه ثبت نشده است!
سوال اينجاست آيا اين مبلغ با تشخيص خود تركاشوند در حساب ها ثبت نشده 
يا با نظر طاهرى؟ چه دليلى داشــته تكليف چنين مبلغ ســنگينى در باشگاه 

پرسپوليس مشخص نباشد؟
تركاشوند در اين مورد مى گويد: اين خواسته خود هدايتى بود. هدايتى گفت من 
اين پول را به باشگاه پرسپوليس ندادم بلكه به خود بازيكنان مى دهم. در مورد 
سيدجالل حسينى و مهدى طارمى هم اين اتفاق رخ داد. مى توانيد در اين مورد 

از خود وحيد اميرى هم سوال كنيد كه آيا پول را گرفته يا نه.
اما حسين خبيرى ، نماينده رئيس پيشين هيئت مديره باشگاه پرسپوليس در 
اين مورد توضيحات جالبى مى دهد: تركاشوند به من زنگ زد كه قرار است صبح 
زود چك ها را نقد كند تا قرار داد اميرى با پرســپوليس امضا شود كه اين اتفاق 
هم افتاد. اما اينكه آيا پولى به اين بازيكن پرداخت شد يا چطور پرداخت شده 
من خبر ندارم. خبيرى در واكنش به اينكه تركاشوند مدعى شده به درخواست 
خود هدايتى مبلغ قرارداد وحيد اميرى در حساب هاى باشگاه ثبت نشده است 
گفت: اينطور نيست، يعنى هدايتى از اين اخالق ها نداشت كه درباره چگونگى 
پرداخت پول يا اين موارد حرفى بزند. او فقــط اعالم كرد كه در نقل و انتقاالت 
به باشگاه پرســپوليس كمك مى كند. حتى اگر فرض را هم به اين بگيريم كه 
هدايتى هم چنين درخواستى داشته، كه نداشته آيا نبايد اين مبلغ و اين پول 
هنگفت در حساب هاى باشگاه ثبت شود؟ حرف 1000 تومان كه نيست. اين 
در شرايطى است كه مديران پيشين باشــگاه پرسپوليس به ثبت ريال به ريال 

در باشگاه مقيد بودند.
تركاشوند اما مدعى است كه در دوران شان يك ريال در باشگاه جابه جا نشد و 

تمام هزينه ها و دريافتى ها ثبت شده است. 
با اين حال داستان اين 700 ميليون ظاهرا كمى پيچيده تر از اين حرفهاست كه 

احتماال در آينده داستان هاى جالب ترى در اين مورد خواهيم شنيد.

نبردهاى سنگين شروع شد

امروز ايران - عربستان 
در هندبال قهرمانى آسيا



سرمربی نفت در گفت و گو با قدس

هومن افاضلی: نفت بزرگ ترین فرصت زندگی ام بود

نبردهای سنگین شروع شد

امروز ایران - عربستان در هندبال قهرمانی آسیا

 فوتبال  حمید رضــا عرب  نفت 
تهــران، تیمی که همگان آن را ســقوط 
کرده می پنداشتند با پیروزی های اخیرتا 
رتبه سیزدهم باال آمده و حاال کمتر از قبل 
احساس خطر می کند. برد نفتی ها مقابل 
تراکتورســازی و مشکی پوشان و تساوی 
با پرسپولیس همه را شــگفت زده کرده 
است. آیا به راستی این همان نفت تهرانی 
است که پی درپی می باخت و اسفبارترین 
وضعیت را تجربه می کرد؟ هومن افاضلی 
را بسیاری عامل و مسبب این تغییرات می 
دانند. مربی جوانی که اعتقاد دارد هنوز 

نفت از منطقه خطر عبور نکرده است .

*بازهم نتیجــه ای گرفتید که هیچ 
کس تصورش را هم نمی کرد. 

حقیقــت اینکــه خــودم هــم چنین 
نتیجــه ای را پیش بینــی  نمی کردم 
و می دانســتم بازی ســختی داریم اما 
در بــازی اتفاقاتــی رخ داد که همگی 
به نفع ما بود. مــا از موقعیت هایی که 
نصیب مان شــد نهایت بهره را بردیم و 

نتیجه آن شد که دیدید. 
*مشکی پوشان با این روند آیا ممکن 

است سقوط کنند؟
من این باخت را برای مشکی پوشان یک 
حادثه می دانم چون آن ها ظرفیت های 
زیادی دارند و در بازی های اخیر به خوبی 
خودشان را نشان دادند. ضمن اینکه هنوز 
هم خودمان را در لیگ مانده احســاس 
نمی کنم. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده که 
بخواهیم شادی کنیم یا با قطعیت بگوییم 

که درلیگ برترمی مانیم. 
*روزی که نفت را انتخاب کردید باور 

داشتید که در چنین جایگاهی قرار 
بگیرید و امتیازهای بزرگی را به دست 
آورید؟ ساده ترسوال کنیم؛ انتخاب 

نفت تهران ریسک نبود؟

شــما فکر می کنید به من که ســابقه 
بازی ندارم و کســی  نمی شناسدش 
ز نفــت را تعارف  آیا تیــم بهتــری ا

می کنند؟ 
بی تعارف بگویم که برای امثال من فقط 
ممکن اســت چنین فرصت هایی آن هم 
یک بار در طول دوران مربیگری به وجود 

بیاید. من هم وقتی پیشنهاد نفت رسید 
آن را سریع قبول کردم چون دنبال اثبات 
خودم بودم. مطمئنم اگــر در نفت نتایج 
مطلوبی بگیــرم در آینده مــی توانم به 

مربیگری ادامه دهم. 
*این امیدواری در شما هست که با 

نفت تهران خودتان را اثبات کنید؟
اگرلحظه ای امید نداشتم پایم را اینجا 
نمی گذاشــتم. به مالکان جدید اعتماد 
دارم. آن ها افــرادی با دانش و تحصیل 
کرده هستند که می خواهند نفت را در 

لیگ حفظ کنند. من نشســت هایی با 
مالکان جدید داشــتم که متوجه شدم 
طرزتفکرآن ها متفاوت اســت واهداف 

بلندی دارند. 

*درموفقیــت هایی که به دســت 
آمده خودتان را چه اندازه ســهیم 

می دانید؟
هرکسی به اندازه خودش نقش دارد. من 
ســعی کردم فضا را بــرای بازیکنان آرام 
کنم و به آن ها نکاتی را گوشــزد کنم که 

الزم است. 

 هندبال  ورزش  بــا پایان دور مقدماتــی رقابت های 
قهرمانی هندبال آسیا  تیم ملی کشور با کسب 2 پیروزی  و 
4 امتیاز  به عنوان تیم نخست گروه اول به مرحله بعدی این 
مســابقات صعود کرد. با توجه به گروه بندی انجام شده در 
مرحله بعدی تیم ملی کشورمان با تیم های عربستان  ، کره 

جنوبی و عمان رقابت خواهد کرد.
رحیمی: شرایط هندبالیست های ایرانی خوب است

رئیس فدراسیون هندبال امیدوار است که تیم ملی هندبال 
ایران در آســیا به نتیجه خوبی دست یابد. علیرضا رحیمی 
گفت: شرایط تیم هندبال ایران خوب است. هندبالیست های 
ایرانی توانستند در دور مقدماتی مقابل ازبکستان و ژاپن بازی 
خوبی را ارائه کنند.  وی گفت: امیدوارم که هندبالیست های 

ایرانی در دور بعدی نیز مقابل عربستان، کره و عمان خوب 
ظاهر شوند و بتوانیم جهانی شویم.

 حبیبی  : برابر عربستان و کره کار راحتی نداریم
مربی تیم ملــی هندبال ایران بعد از صعــود به مرحله دوم 
مسابقات قهرمانی آسیا گفت: امیدوارم با ادامه این روند جواز 

حضور در رقابت های جهانی را کسب کنیم.
علیرضا حبیبی  گفت: ما در روز اول استراحت داشتیم و از 
این فرصت برای دیدن بازی بین دو تیم ازبکســتان و ژاپن 
استفاده کردیم و به خوبی این دو تیم را آنالیز کردیم. ژاپن 
در این مسابقه با ترکیب اصلی اش بازی نکرد اما ازبک ها با 
تمام قدرت ظاهر شدند، ژاپنی ها در نهایت با اختالف ۱۱ گل 

پیروز این رقابت بودند.

وی گفت: مرحله دوم رقابت ها بســیار سخت است بازی با 
عمان را داریم و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد اما در 
برابر عربستان و به خصوص کره جنوبی کار ما راحت نیست، 
با برنامه ریزی، تالش بازیکنان و انگیزه زیاد امیدوارم روند 
خوب مــان در مرحله دوم نیز ادامه پیدا کنــد تا بتوانیم به 
مرحله نیمه نهایی صعود کرده و در نهایت با ایستادن روی 
یکی از سکوهای آســیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی 

جهان را کسب کنیم.
برنامه دور بعدی ایران:

دوشنبه، 2 بهمن ماه: ایران - عربستان، ساعت 9:30
سه شنبه، 3 بهمن ماه: ایران - کره جنوبی، ساعت ۱3:30

چهارشنبه، 4 بهمن ماه: ایران - عمان، ساعت ۱۱:30

ماگات گزینه سرشناس سپاهان
فارس: شنیده می شود که ماگات سرمربی سرشناس آلمانی نیز جزو 
گزینه های خارجی مد نظر کمیته فنی سپاهان است و در حال حاضر 
مسئولین باشگاه در حال مذاکره با این سرمربی می باشند.همچنین 
یک گزینه دانمارکی و پرتغالی هم مد نظر باشــگاه سپاهان است تا 
مشخص شــود چه برنامه هایی دارند. تا آخر هفته قرار است تکلیف 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان مشخص شود.

محرمی به پیکان می رسد 
ورزش: صادق محرمــی مدافع تیم فوتبال پرســپولیس در بازی با 
گسترش فوالد مصدوم شد و حتی در تمرین ریکاوری روز جمعه هم 
شرکت نکرد تا ورم پای مصدومش کاهش پیدا کند.این بازیکن اما با کم 
شدن ورم پایش مشکلی برای بازی با پیکان نخواهد داشت و می تواند 

در روز جمعه در صورت صالحدید برانکو برای تیمش به میدان برود.

احتمال بازگشت طیبی به پارس جنوبی
ورزش: طیبی از باشــگاه القطر جدا شــده و بازیکن آزاد محسوب 
می شود. در نقل و انتقاالت نیم فصل باشگاه تراکتورسازی مذاکراتی 
با این بازیکن داشت اما در نهایت توافقی حاصل نشد اکنون احتمال 
دارد طیبی به باشگاه پارس جنوبی برگردد. بهرام رضائیان مدیرعامل 
باشگاه پارس جنوبی با تایید این خبر به خبرگزاری فارس گفت: اگر 

مهدی تارتار به این بازیکن نیاز داشته باشد او را جذب خواهیم کرد.

ادامه نیمکت نشینی رکورددار ایران در 
استقالل

ورزش سه: بعد از تســاوی پرحاشــیه برابر پدیده در مشهد که 
توام شد با بازگشت غیرمنتظره مهدی رحمتی به ترکیب اصلی و 
ایستادن درون دروازه  حاال خبر می رسد کاپیتان آبی ها برای بازی 
با پارس جنوبی در هفته بیســت و یکم لیگ برتر نیز انتخاب اول و 
اصلی وینفرد شفر برای حراست از چارچوب دروازه است. تصمیمی 
که منجر به ادامه نیمکت نشینی سیدحسین حسینی دروازه بان 
جوان استقالل بعد از ثبت رکورد جدید در تاریخ فوتبال ایران در 

گل نخوردن خواهد شد. 

هفته بیستم رقابت های لیگ دسته اول
شکست سنگین برق در شیراز

ورزش: رقابت های لیگ دســته اول، هفته بیستم خود را در حالی 
پشت سر گذاشت که دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و ایرانجوان 

به دلیل آلودگی هوا لغو شد. 
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

* ماشین سازی صفر - گل گهر سیرجان صفر
* برق جدید شیراز 3 - شهرداری ماهشهر 4

* اکسین البرز یک - شهرداری تبریز صفر
* مس کرمان 2 - راه آهن یک

* مس رفسنجان 2 - فجر سپاسی یک
* صبای قم یک - خونه به خونه 2

* بادران یک - ملوان یک
* نساجی یک - آلومینیوم اراک صفر

ضد حمله

گومز مشکلی برای حضور 
در استقالل ندارد

ورزش: دیروز خبری در رسانه ها مطرح شد مبنی بر این که یازالده گومز بازیکن 
مد نظر استقاللی ها یک روز بعد از پایان نقل و انتقاالت قراردادش را با باشگاهش 
فسخ کرده و به این ترتیب نمی تواند به استقالل بپیوندد و حضور او در این باشگاه 
غیرقانونی خواهد بود. در همین رابطه سید پندار توفیقی گفت: زمانی که خواهان 
جذب یازالده گومز شدیم، موارد مربوطه را چک کردیم و متوجه شدیم این بازیکن 
یک روز قبل از پایان نقل و انتقاالت قراردادش را فسخ کرده و مشکلی ندارد. به 
این ترتیب در صورت مثبت بودن تست پزشکی این بازیکن، مشکلی وجود ندارد 

و می توانیم او را جذب کنیم.

دژاگه و استقالل هرگز
تسنیم: پندار توفیقی معاون ورزشی باشگاه استقالل درباره اینکه گفته می شود 
مدیران استقالل به شفر گفته اند به خاطر خالکوبی های اشکان دژاگه از جذب او 
صرف نظر کند، اظهار داشت: این مسئله کاماًل شــایعه است. نه ابتدای فصل، نه 
نیم فصل دژاگه در لیست استقالل نبود، اما وقتی شفر اعالم کرد نیاز به پلی میکر 
دارد، از طریق مدیربرنامه های دژاگه با این بازیکن به صورت مســتقیم صحبت 

کردیم.
وی افزود: مدیربرنامه های دژاگه اعالم کرد که این بازیکن تمایلی برای حضور در 
ایران ندارد. شنبه شب هم بار دیگر تماس گرفتیم و همین موضوع را دوباره اعالم 
کردند. قرار بود مــا با دژاگه صحبت کنیم و در صــورت تمایل او برای حضور در 

استقالل، این بازیکن را به شفر پیشنهاد دهیم. ۱۰
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ورزشـــی

برای کمک به جوانان شهرم به مشهد بازگشتم
زوهانی: پرسپولیس را در لیگ دو نگه 

می داریم

حمید رضا خداشــناس : حمید رضا زوهانی ملی پوش سابق 
مشــهدی فوتبال کشورمان که ســال ها در ســطح اول فوتبال 
باشگاهی ایران بازی کرده و در باشــگاه هایی چون پیام مشهد، 
صبای قم ، ســایپا و ابومســلم تــوپ زده، پس از اتمــام دوران 
بازیکنی اش به مربی گری روی آورده و ســابقه دســتیاری علی 
دایی را در کارنامه مربی گری اش ثبت کرده اســت. وی حتی به 
همراه علی دایی موفق شده جام حذفی فوتبال کشور را با تیم نفت 
بدست آورد. زوهانی اولین تجربه سرمربیگری اش را این روزها با 
پرسپولیس مشهد تجربه می کند. با وی گفت و گویی انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید.  
*آمده ام تا به فوتبال شهر کمک کنم

دستیار پیشین علی دایی در مورد بازگشت مجددش به مشهد و 
پذیرش سکان هدایت پرسپولیس مشهد در لیگ دو گفت: به دلیل 
یک سری مشکالت مجبور شدم به مشهد برگردم و پس از بازگشت 
آقای پهلوان دوست بنده پیشــنهاد هدایت پرسپولیس را مطرح 
کرد و پس از جلســه ای که با آقای ظهوریان مدیر عامل این تیم 
و برخی مسئوالن استان داشتیم، بنده این مسئولیت را پذیرفتم. 
راستش را بخواهید آمده ام تا به فوتبال مشهد کمک کنم و دینم 

را به شهرم ادا کنم.
*شایعه جذب اسپانسر

حمید رضا زوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که 
شما عامل جذب اسپانسر برای پرسپولیس مشهد بوده اید، تصریح 
کرد: واقعا نمی دانم این حرف ها از کجا زده می شود. این را صراحتا 
بیان می کنم که بنده هیچ نقشی در رابطه با جذب اسپانسر برای 
این تیم نداشته ام و این ها شایعاتی است که  برخی ها می خواهند 
به واسطه آن برای بنده حاشیه درست کنند. مسئولیت اسپانسری 
تیم با آقای پهلوان است و باز هم تکرار می کنم من فقط سرمربی 

پرسپولیس هستم.
 تماس با بازیکنان این تیم

بازیکن اسبق صبا و ســایپا همچنین در مورد شــایعه تماس با 
بازیکنان این تیم از بیرون از باشــگاه اظهار داشت: در این مورد 
در روزهای اول حضورم مسائلی وجود داشت ولی خوشبختانه با 
صحبت هایی که با بازیکنان تیم داشــته ام همه یکدل شده ایم و 

هدفمان موفقیت پرسپولیس مشهد است.
*قطعا در لیگ دو خواهیم ماند

دستیار پیشین علی دایی در پایان در مورد شرایط نماینده مشهد 
در لیگ دو و اینکه این تیم با خطر سقوط مواجه است، تاکید کرد: 
شرایطمان در جدول طوری اســت که در انتهای جدول سه تیم 
پایین تر از ما قرار گرفته اند و با توجه به اینکه در هفته های آینده 
با هر سه این تیم ها بازی مستقیم داریم، ماندنمان در لیگ دست 
خودمان است . با همدلی که در بازیکنان تیم می بینم و همچنین 
افراد جدیدی که به کادر فنی اضافه شده اند مطمئن باشید قطعا 

در لیگ خواهیم ماند.
تلگرامی

    داریوش شجاعیان برای بازی با پارس جم امروز در تست های 
پزشکی باشگاه استقالل شرکت خواهد کرد.

    لئوناردو پادووانی که طی هفته های اخیر به دلیل مصدومیت 
در تمرینات استقالل حضور ندارد از فردا دیگر می تواند به تمرینات 

این تیم اضافه شود.
     باشگاه سایپا با ارســال فیلمی که فیلمبردار این باشگاه 
از وقایع بازی با تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم لیگ برتر 
تهیه کرده به طور رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

شکایت کرد.
   برانکوایوانکوویچ سرمربی پرســپولیس در رابطه با اینکه آیا 
احتمال دارد جریمه مالی کامیابی نیا بخشیده شود، تصریح کرد: 

خیر، بخشیده نمی شود. 

محمدرضا صفدریان بر سکوی سوم جهان ایستاد
مدال تاریخی بر گردن یخ نورد ایرانی

ورزش: یخ نوردان کشورمان در مسابقات جام جهانی در »ساس فی« 
سوئیس با راه یابی به فینال مواد مختلف، خوش درخشیدند و در نهایت 
»محمدرضا صفدریان« یک مدال برنز ارزشمند را به عنوان اولین مدال 

انفرادی جهانی در رده بزرگساالن از آن ایران کرد.
  بر این اســاس؛ در بخش مردان و در ماده »لیــد«، »محمد رضا 
صفدریان« پس از دو قهرمان جهان، الکســی دنگین و ماکســیم 
تومیلوف برســکوی ســوم جهان ایســتاد تا مدال برنز را برگردن 
آویزد. »صفدریان« پیش از این، مــدال برنز تیمی قهرمانی جهان 
20۱۷ را از چامپانی فرانســه و مدال نقره آســیا 20۱۶ را از کره 

جنوبی کسب کرده بود.

 گالیه ملی پوش پینگ پنگ از مسئوالن 

مهشید اشتری :تنها خانواده ام حمایتم کردند
سینا حسینی : مهشید اشتری ملی پوش خراسانی تیم 
ملی پینگ پنگ در حاشــیه نشست خبری این هیئت در 
جمع خبرنگاران با انتقاد از بی توجهی مسئوالن استانی به 
قهرمانان و ورزشکاران، با اشاره به رفتار ناشایست مسئوالن 
آموزش و پرورش خراسان رضوی نسبت به حمایت از وی 
گفت:» نه آموزش و پرورش و نه اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی هیچکدام هیچ کمکی بــه من تاکنون 
نکرده اند. نه در بعد فنی و نه در بعد مالی تابحال هیچ کمکی 

از ســوی آنها صورت نگرفته و اگر تا اینجا پیش رفته ام و 
موفق عمل کرده ام صرفا به واســطه حمایت خانواده ام و 

کاظم مستحقی راد است.«
وی که تنها ۱۶ سال سن دارد و بابت عدم حمایت آموزش و 
پرورش از حضور نیم سال اول تحصیلی سال جاری محروم 
شده اســت در ادامه گفت:»در دوران امتحانات خردادماه 
عازم آلمان شدم تا در مسابقات جهانی پینگ پنگ شرکت 
کنم، توقع داشتم برای منی که ملی پوش بودم و با نتایجم 

برای کشورم توانستم افتخارآفرین باشم، آموزش و پرورش 
امتیازی در نظر بگیرد و عادی برخورد نکند اما متاســفانه 
در زمینه تحصیلی حتی بــرای معلم خصوصی نیز کمکی 
نکردنــد.« وی افزود:» مطمئنم حتــی آموزش و پرورش 
خبر ندارد که چنین ورزشکاری در مدارس دارد. در نهایت 
متاسفانه یک درس را افتادم واین موضوع منجر به این شد 
که سه ماه مدرسه نروم. وقتی پیگیر کارهایم بودم به من 

گفتند ورزش را کنار بگذار و سر درست بنشین. « 
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خبر

حوزه هنری مشهد 
بعد از احمد زارعی دیگر جریان ساز نشد 

فرهنــگ وهنر:  مراســم 
یادبود شــاعران سفرکرده در 
ماه دی، ویژة مرحوم مشفق 
کاشانی و شهید احمد زارعی، 
با عنوان »یادهای زالل« عصر 
شنبه در حوزه هنری برگزار 
شــد. در این مراســم دکتر 

محمدرضا سنگری با مقایسه ای میان این 2 شاعر، گفت: انسان های بزرگی 
هستند که جذبه و شکوهشان شــما را می ایستاند. یعنی وقتی روبه روی 
آن ها قرار می گیرید، تا زمانی که خودشان سخن نگویند، نمی توانید سخن 
بگویید. استاد مشفق کاشانی و شهید احمد زارعی از این ویژگی برخوردار 
بودند. ســنگری معلمی را خصلت مشترک هر 2 شاعر دانست و بر نقش 
شــهید زارعی در اتصال حوزه های آکادمیک با ادبیات دفاع مقدس و نیز 
تئوری پردازی او در این حوزه تأکید کرد. آرش شفاعی، دبیر گروه فرهنگ 
و هنر روزنامه »قدس«، دیگر سخنران این مراسم بود. وی با ابراز تأسف از 
اینکه شهید زارعی مانند استاد مشفق کاشانی عمر طوالنی نداشت، گفت: 
چرا کسی نمی پرسد کنگره شعر دفاع مقدس که یادگار شهید زارعی است، 
سال هاست که برگزار نمی شود؟ جلسه شعر حوزه هنری مشهد در زمان 
مدیریت زارعی بر حوزه هنری مشــهد به یکــی از جریان های تأثیرگذار 
فرهنگی کشور تبدیل شــده بود که شاعران مطرحی را به کشور معرفی 
کرد. بعد از زارعی چه بر سر این جلسه آمد؟ جلسه شعر حوزه هنری مشهد 
بعد از او دیگر جریان ساز نشد و به نشستی معمولی و کم اثر تبدیل گشت و 

کسی هم در این باره حرفی نزد. 

می خواستم از شاعرانگی فرار کنم  
 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوســت  در ادامه سلسله نشســت های 
فیلم های به نمایش درآمده در گروه هنر و تجربه، جلسه نقد و بررسی فیلم 
»کله ســرخ« با حضور کریم لک زاده )کارگردان( و بهزاد دورانی )بازیگر( 
در سینما هویزه مشهد برگزار شد. کارگردان فیلم »قیچی« ادامه داد: من 
وقتی می دیدم که در صحنه ای دارد برف  خیلی جذابی می آید و همه چیز 
بسیار زیباست، خیلی ترسیدم. چرا؟ چون بدون حضور من هم فیلمبردار 
می توانســت قاب زیبایی را ببندد و بگیرد. من با روی دست بردن دوربین 
می خواستم از شــاعرانگی فرار کنم. به این فکر کردم که این دنبال کردن 
کاراکترها و آن نزدیک شــدن ها برای فیلمبرداری با ســه پایه کار خیلی 

خشکی است و چیزی که می خواهم، درنمی آید. 
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 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل   کاغذ به فرهنگ و هنر
عنوان کاالی اســتراتژیک در حوزه نشر، اهمیت 
باالیی دارد و کمبود آن به عرصه فرهنگ آسیب 
می زند. نخستین موج گرانی کاغذ در سال جاری 
مربــوط به یک ماه اخیر بــود که قیمت کاغذ تا 
60 درصد افزایش یافت و باعث شــد که یکی از 
روزنامه های سراســری که عمر کوتاهی داشت، 
به بلوغ نرســیده، از صحنه مطبوعات حذف شود. 
بسیاری از روزنامه ها هم سیاست انقباضی را پیش 
گرفتند و صفحاتشــان را کم کردند. اخبارِ مبنی 
بر تعلق نگرفتن ارز مبادلــه ای به کاغذ در حالی 
به عنوان دلیل گرانی کاغذ مطرح شــد که وزیر 
ارشــاد به »خانه ملت« گفته بود که این موضوع 
صحت ندارد و دلیل رشــد جهشی قیمت کاغذ، 
افزایش قیمت جهانی این کاال بوده است؛ اگرچه 
تخصیص نیافتن ارز مبادله ای از سوی بانک مرکزی 
به واردکنندگان کاغذ، دلیل گرانی اعالم شد. چند 
روز پیش هم مشــاور اجرایــی معاونت فرهنگی 
ارشاد درباره احتمال افزایش قیمت کاغذ پرمصرف 
»بالکــی« به دلیل عدم تخصیــص ارز مبادله ای 
هشدار داد و مسئولیت این مسئله را متوجه بانک 
مرکزی دانست. او ضمن ابراز گالیه از این وضعیت، 
هر گونه افزایش قیمِت ناشی از عدم تخصیص ارز 
مبادله ای برای کاغــذ مکانیکال بالکی را متوجه 
بخش های مربوطه در بانک مرکزی دانست و ابراز 
نگرانی کرد که عدم تخصیص ارز مبادله ای به کاغذ 
در رفتار بازار اختالل ایجاد می کند و واکنش های 

منفی را به دنبال خواهد داشت. 

 دولت باید حمایت کند 
با توجه به پیش رو بودن نمایشگاه کتاب تهران و 
نگرانی ها از عدم تخصیص ارز مبادله ای به کاغذ، 
بیم موج دوم گرانی کاغذ در سال جاری می رود و 
این موج عالوه بر اینکه دامن بازار نشــر را گرفته، 

حیات مطبوعات را هم دشوار می کند. 
عبد اهلل گنجـی، مدیرمســـئول روزنامه »جوان«، 
بــا بیان اینکه گرانی کاغــذ روی کاهش تیراژ یا 
کم شــدن صفحات این روزنامه تأثیری نگذاشته 
اســت، به خبرنگار ما می گوید: ولی ما به سختی 

روزنامه را اداره می کنیم. او با تأکید بر اینکه دولت 
باید قیمت تعادلی کاغذ را برگرداند، خاطرنشان 
می کند: مدعیان آزادی قلم که شعار تحمل حرف 
مخالــف را می دهند، دارند زمینه دیگری را آماده 
می کنند. در حالی کــه دولت باید نرخ تعادلی را 
به خریداران کاغذ برگرداند تا شرایط اصالح شود، 
قیمت کاغذ 60 درصد افزایش یافته است. در این 
شرایط دولت باید حمایت کند و وزارت ارشاد به 
مطبوعات یارانه بدهد یا دولــت ارز تعادلی را به 

واردکنندگان کاغذ تخصیص دهد. 
گنجی با بیان اینکه گرانی 
کاغــذ منجر بــه تعطیلی 
برخی از روزنامه ها همچون 
است،  فردا« شده  »جامعه 
عنوان می کند: سیاست های 
دولت در این باره باعث شده تا عرصه نقد و آزادی 
بیان در مطبوعات را با اهرم اقتصادی تضعیف کند. 

این فعال رسانه ای شبکه های اجتماعی را به عنوان 
یک متغیر رقیب، بر افت تیراژ روزنامه ها اثرگذار 
می داند و تأکید می کند: البته برخوردهای گزینشی 
دولت در بحث یارانه و توزیع آگهی های دولتی هم 
بر کاهش تیراژ برخی از روزنامه ها اثرگذار است که 
دولتی ها هم آن را کتمان نمی کنند. به باور گنجی، 
رســانه های مکتوب و مطبوعات با شیب مالیمی  
در حال آســیب هســتند و دولت هیچ حمایتی 

نمی کند. اقتصاد رســانه به شدت در حال آسیب 
است و کاهش تیراژ روزنامه ها به ضرر جامعه است. 
مدیرمسئول روزنامه »جوان« با بیان اینکه هنوز 
روزنامه ها تصمیمــی  نگرفته اند که تغییر ماهوی 
در تیراژ یا شــکل انتشارشــان بدهند، می گوید: 
همه منتظر گشــایش در مســئله کاغذ هستند 
و اگر این گشــایش اتفاق نیفتــد، مجبورند که 
تصمیمات دیگری بگیرند. البته فعالً شاهد هیچ 
ایده و چشم اندازی برای گشایش در موضوع کاغذ 
از ســوی وزارت ارشاد نیستیم و این مطالبه را از 
دولت داریم کــه ارز مبادله ای را به واردکنندگان 

کاغذ اختصاص دهد. 

افزایش تولید داخل به شرط باالبودن   
کیفیت 

وضعیت کنونی بازار کاغذ در شــرایط نامناسبی 
قرار دارد و ادامه این شــرایط زنگ خطری برای 

حیات صنعت نشر و مطبوعات محسوب می شود؛ 
زنگ خطری که روزنامه »ســینما« را در اعتراض 
به افزایش حدود 2 برابری قیمت کاغذ، مجبور به 
انتشار اینترنتی کرد. این مشکل بیشتر نشریات 
بخش خصوصی را در بحران بزرگی قرار داد؛ بویژه 

روزنامه  ها که نیاز به خرید روزانه کاغذ داشتند. 
مدیرمسئول  عنادی،  مراد 
به  روزنامــه »جام جــم«، 
خبرنــگار مــا می گوید: با 
توجــه به جایــگاه و تأثیر 
جامعــه،  در  مطبوعــات 
دســتگاه های مســئول مانند وزارت ارشاد باید 
برای حفظ این جایگاه تدابیری بیندیشــند و به 
مطبوعات یارانه بدهند تا به لحاظ اقتصاد رسانه، 
بیش از این به مطبوعات فشار وارد نشود.  به گفته 
او، این فشار بسیار شکننده است و می تواند باعث 
تعطیلی بسیاری از رســانه های مکتوب شود. به 
همین دلیل دولت باید برای تأمین کاغذ با قیمت 
مطلوب و منصفانه، کمک کند. عنادی در پاسخ به 
این پرسش که افزایش تولید داخلی کاغذ می تواند 
راه حل مناســبی باشــد، می گوید: افزایش تولید 
داخل به شرط باالبودن کیفیت کاغذ راه حل خوبی 
است. کاغذهای داخلی در دستگاه چاپ ضایعات 
زیــادی دارند. به همین دلیل، بســیاری ترجیح 

می دهند که از کاغذهای خارجی استفاده کنند. 
این فعال رسانه ای تأکید می کند: باید به این سمت 
حرکت کنیم که کیفیت کاغذ داخلی را باال ببریم. 
ولی با توجه به فشــار مالی که متوجه روزنامه ها 
هســت، تنها راه این اســت که روزنامه ها تالش 
می کنند به درآمدزایی برسند و یارانه دولتی هم 

شامل حالشان شود. 
او با اشاره به ضرورت و اهمیت حمایت از مطبوعات 
در شرایط جنگ نرم، خاطرنشان می کند: اگر ارز 
مبادله ای به کاغذ اختصاص نیابد، شاهد موج گرانی 
جدیدی در بازار کاغذ خواهیم بود. اگر کاغذ دوباره 
گران شود، تعداد بیشتری از روزنامه ها مجبور به 
تعطیلی یا کاهش صفحات می شــوند. در واقع، 
فشار بسیار کمرشکنی به روزنامه ها وارد می شود 
که بلندشدِن دوبارة آن ها را بسیار دشوار می کند. 

گزارش قدس از تأثیرات افزایش قیمت کاالی راهبردی فرهنگ 

گرانی کاغذ مطبوعات را الغر کرد

 فرهنگ و هنر/ صباکریمی   ســی و ششمین ِ
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر از 28 دی ماه آغاز 
به کار کرده اســت. در روز دوم جشنواره نیز اجرای 
نمایشی محیطی با نام »ســرنخ« در محوطه تئاتر 
شــهر بود که در شب سالگرد واقعه پالسکو یادی از 
این واقعه تلخ و تاریخی را برای مخاطبان زنده کرد. 
استقبال از نمایش مشهدی ها در تئاتر شهر، ازدحام 

جمعیت پشــت درهای تاالر حافظ و تماشــاخانه 
ایرانشــهر، اجرای موفق ایتالیایی ها در زندان قصر و 
اســتقبال غیر قابل انتظار تئاتر دوستان از اجرا های 
بخــش بین الملل مهمتریــن اتفاقاتی بــود که در 
جشــنواره به وقوع پیوســت. از حواشــی جشنواره 
می توان به دیررسیدن دستگاه های بارکدخوان بلیت 
ایران نمایش اشــاره کرد که یک روز دیر به سالن ها 

رســید. از طرفی دیگر بسیاری از مخاطبان به دلیل 
اســتقبال از نمایش ها و ازدحام جمعیت ها پشت در 
سالن ها ماندند. از طرفی دیگر باید به انتقاداتی اشاره 
کرد که این روزها بازارش بین اهالی تئاتر، منتقدان 
و اصحاب رســانه داغ اســت. انتقادات و گالیه هایی 
نسبت به شیوه برگزاری جشنواره که امسال به نحوی 
پررنگ تر از گذشته مطرح شده است. انتقاداتی که از 

زمان رونمایی پوستر جشنواره، انتخاب آثار، چینش 
جدول آثار بخش رقابتی و ... مطرح شده بودند و به 
عملکرد دبیر و ســتاد برگزاری جشنواره نیز رسیده 
است. به نظر می رسد بهتر است مسئوالن برگزاری 
جشنواره نســبت به انتقادات توجه بیشتری از خود 
نشــان دهند و درصدد رفع ایرادات وارده و احتمالی 

به نحوه برپایی مهمترین رویداد تئاتری سال باشند.

تا جشنواره

از انتقاد به عملکرد 
دبیر تا استقبال از 
آثار جشنواره تئاتر

آنچه می خوانید

اگر کاغذ دوباره گران شود تعداد 
بیشــتری از روزنامه هــا مجبــور 
بــه تعطیلــی یا کاهــش صفحات 

می شوند
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