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گرشاسبى: باشگاهى با  ستاره هاى  پرسپوليس پشيمانى سليمى از خداحافظى
1110 مذاكره كند محروم مى شود

خط  خبر 

 معناى امضاى پشت چك چيست؟
 ما در چك ســه نوع امضا داريم كه مهم هستند يك امضا 
روى چك و دو امضا در پشت چك يا به اصطالح حقوقى 

در ظهر چك.
امضا روى چك توسط صادر كننده چك صورت مى گيرد 
و به آن معناست كه به منظور پرداخت وجه، چك امضا و 

تحويل دارنده چك مى شود.
اما امضاى ظهرچك يا امضاى ظهرنويسى است يا امضاى 

ضمانت كه به تعريف مختصر آن ها مى پردازيم:
الف ) امضا به عنوان ظهرنويســى: اگــر دارنده چك اعم 
از اين كه چك در وجه تنظيم شــده باشد يا چك حامل 
باشــد بخواهد چك را به فرد ديگرى منتقل كند پشــت 
چك را امضا و آن را تحويل فرد ثالث مى دهد اين عمل را 

ظهرنويسى يا انتقال حقوق و منافع چك مى نامند.
ب ) امضا به عنوان ضمانت: اگر شخصى پشت چك را بابت 
ضمانت پرداخت توســط صادر كننده امضا نمايد بدين 
مفهوم است كه من ضمانت مى كنم كه چك در تاريخ مقرر 
در برگه چك وصول شود و اگر نشد مى توانيد وجه آن را از 
من مطالبه كنيد. اين امضا امضاى ضمانت از چك ناميده 
مى شود. اگر پشت يك فقره چك امضا شده باشد و عبارت 
به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنويسى در آن قيد نشده 

باشد آن امضا در حكم ضمانت است نه ظهرنويسى.

 دستگيرى شبانه 120 تن از اراذل و اوباش تهران
خــط قرمــز: رئيــس 
پليس امنيــت پايتخت از 
دستگيرى 120 تن از اراذل 
و اوباش و مزاحمان نواميس 
در نخستين مرحله از اجراى 
طرح امنيت و آرامش شبانه 

در پايتخت خبر داد.
ســردار عليرضا لطفى در 
حاشيه اجراى طرح آرامش 

و امنيت شبانه پايتخت با بيان اينكه در طرح اجرا شده 120 تن از اراذل و اوباش 
در پاتوق ها و مكان هايى كه مردم گزارش هاى آن را داده بودند دستگير شدند 
گفت: پارك ها، قهوه خانه ها، باشگاه هاى بدن سازى و... از جمله اماكنى بودند 
كه در جريان اجراى اين طرح از سوى پليس مورد بازديد قرار گرفت. لطفى با 
بيان اينكه پليس در اجراى اين طرح 89 محل را مورد بازرسى قرار داد گفت:  اين 

محل ها عمدتا شامل قهوه خانه ها و پارك ها و... بود.

نقشه شوم دايى براى همسر خواهرزاده اش
ركنا: مرد ميانسال كه همسر خواهرزاده اش را ربوده و به كمپ ترك اعتياد برده 
بود، با وجود اصرار به بيگناهى اش روانه زندان شد. اوايل شهريور زن جوانى با 
مراجعه به يكى از كالنترى هاى غرب تهران، از دايى شوهرش به اتهام آدم ربايى 
شكايت كرد. او به مأموران گفت: «در مسير خانه بودم كه ناگهان دايى همسرم 
با خودروى مدل بااليى سد راهم شد. من و همسرم از مدتى قبل با هم اختالف 
داشتيم،اما فكر نمى كردم دايى شوهرم ازماجرا خبر داشته باشد. به همين خاطر 
با اصرار او سوار خودرو شدم و گرم صحبت شديم. او پيشنهاد كرد با هم جاى 
دنجى برويم و من هم مخالفتى نكردم، ولى درعين ناباورى مرا به كمپ ترك 
اعتياد برد. آنجا فكر كردند معتاد هستم و بسترى ام كردند و التماس هاى من 
را هم باور نداشتند. اين شــرايط حقارت بار تا شب ادامه داشت تا اينكه جواب 
آزمايشــم ثابت كرد كه معتاد نيستم و از آنجا خالص شــدم. حاال هم از دايى 

شوهرم به خاطر آدم ربايى شكايت دارم.» 

خط  حقوقى

خط  بين الملل

خط  حادثه 

رئيــس 
پليس امنيــت پايتخت از 
 تن از اراذل 
و اوباش و مزاحمان نواميس 
در نخستين مرحله از اجراى 
طرح امنيت و آرامش شبانه 

ســردار عليرضا لطفى در 

خط قرمز- ليال طاهرى: ســاعت 9 صبح 
دوشنبه خبر وقوع ســرقت مسلحانه در يكى 
از محله هاى جنوبى پايتخت بــه اداره پليس 
آگاهى تهران بزرگ مخابره شــد. بررسى هاى 
اطالعاتى و پليسى كارآگاهان اداره يكم پليس 
آگاهى نشان مى داد عده اى از سارقان سابقه دار 
از مدت ها قبل گرد هم جمع شــده اند و با راه 
اندازى يك باند سرقت مســلح قصد دارند به 
صورت هماهنگ در شهر  تهران سرقت هايى 
را به اجرا در آورنــد و ضمن قدرت نمايى هاى 
دنباله داراز صرافى ها و طال فروشى ها سرقت 
كنند. همين خبر كافى بود تا كارآگاهان اداره 
يكم پليس با زير نظر قرار دادن متهمان سابقه 
دارى كه به تازگى از زندان آزاد  شــده اند همه 
فعاليت هــاى مجرمانه آن ها را زيــر ذره بين 
قرار دهند. ســر انجام در جريان اين رصدهاى 
اطالعاتى مأموران موفق شدند رد اعضاى باند 
ســارقان مســلح را در يكى از قهوه خانه هاى 
جنوب پايتخت زده و صبح ديروز ســاعت 9 و 
13 دقيقه قبل از وقوع سرقت مسلحانه متهمان 
را در داخل يك دســتگاه پرايد شناسايى و در 

جريان تعقيب و گريز پليسى دستگير كنند. 
* شليك پليس به سارقان 

سرهنگ حميدرضا ياراحمدى سر پرست اداره 
پليس آگاهى با اعالم جزئيات اين پرونده گفت 
با توجه به اشراف اطالعاتى كه پليس بر روى 
مجرمان و مجرمان سابقه دار دارد از چند روز 
پيش همكاران من در اداره يكم پليس آگاهى 
تهران بزرگ متوجه شدند كه يكى از سارقان 
سابقه دار با تشــكيل باندى چهار نفره قصد 
سرقت از يك طال فروشى در محدوده يافت آباد 
را دارد. با بدست آمدن اين سرنخ ها،مأموران 
پيش از آمدن سارقان در محل حضور داشته و 
موقعيت را تحت نظر قرار داده بودند. به محض 
حضورســارقان در محل و پيش از آنكه آنان 
اقدام به اجرايى كردن نقشه سرقت خود كنند، 
مأموران در محل حاضر شــده و سارقان نيز با 
رويت مأموران با يك دستگاه خودروى پرايد 
كه به محل آمده بودند پا به فرار گذاشتند. با 
تعقيب و گريز ميان مأموران و پليس، سارقان 
به درخواســت ايســت پليس توجه نكرده و 
مأموران ناچار به تيراندازى شــدندكه يكى از 
اين افراد از ناحيه ران مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت.مأموران هر چهار نفر را دستگير و سه 
نفر از آنان را به پليس آگاهــى و يك نفر را به 

بيمارستان منتقل كردند.
 * در جستجوى عضو فرارى باند 

 با انتقال متهمان دستگير شده به اداره پليس 
آگاهى متهمان در همان باز جويى هاى اوليه 
اعالم كردند كه نقشه سرقت متعلق به زنى به 
نام بيتا است كه در زمان سرقت در محل حادثه 
حاضر نشــده بود و غيبت وى باعث تاخير در 

اجراى نقشه سرقت شــده بود. با اطالعاتى كه 
متهمان در اختيار كارآگاهان قرار دادند تالش 
براى به دام انداختــن زن مرموزى كه به گفته 
متهمان مغز متفكر باند سرقت مسلحانه است 
در دستور كار قرار گرفته است، از اين افراد يك 
قبضه كلت كمرى به همراه تعدادى سالح سرد، 

چاقو و قمه كشف شده است.

 بررسى هاى پليسى همچنين نشان مى داد كه 
متهمان براى سرقت از خودروى سوارى پرايد 
يكى از آشنايان خود اســتفاده كرده بودند و 
پالك خودروى پرايد ســرقتى بود.   مقاديرى 
دالر تقلبى نيز در مخفيگاه متهمان در حدود 
120 هزار دالر كشــف و ضبط شد. تحقيقات 
پليسى از متهمان دستگير شده براى مشخص 

شدن ديگر اعمال مجرمانه آنان ادامه دارد. 
 * گفت وگو با متهم 

30 ساله اســت. خودش ادعا مى كند كه هيچ 
ســابقه كيفرى ندارد. اما مأمــور پرونده با رد 
ادعاى او مى گويد ســه ســال پيــش به جرم 
زورگيرى باز داشت شده اســت و خيلى زود 
توانســته با جلــب رضايت شــاكى پرونده از 
مجازات زندان رهايى پيــدا كند. مهدى زن و 
بچه دارد و به شدت عصبى است. او كه خيلى 
آرام حرف مى زند قبول نــدارد كه مغز متفكر 
گروه است. مى گويد:همه ما با هم در اين سرقت 
دخالت داشتيم و همه هم بايد با هم محاكمه 

شويم. 
* چطورى ايده سرقت به ذهنتان رسيد ؟

ايده نمى خواست. ما همه بيكار بوديم و به پول 
احتياج داشــتيم. براى همين هــم با هم قرار 
سرقت گذاشتيم. گروه هم داشتيم كه همه با 

هم در اين كار شركت كنيم. 
*چرا اين طال فروشى را انتخاب كرديد ؟

 ما كه سارق مســلح حرفه اى نيستيم اين طال 
فروشى سر راه ما بود. هر روز كه از اين محل رد 
مى شديم اين طال فروشى را مى ديديم خيلى 

هم ويتريــن پر و پيمانى داشــت از همين جا 
شروع كرديم. 

*چگونه رفتيد سرقت ؟
ماشين مى خواستيم و چند نفر كه با ما همراه 
باشــند. بيتا هم قول داده بود باشــد. شوكر و 

قمه داشتيم. 
*اسلحه از كجا آورديد ؟

من نمى دانم كه اسلحه از كجا آمد دست بچه ها. 
همه چيز را گروهى تصميم گرفته بوديم. همه 
كارشان مشخص بود. من نمى دانم چه كسى 
اسلحه داشت و قرار بود با آن اسلحه چه كارى 
انجام بدهد. من از وجود اسلحه بى خبر هستم 
و اصال هم گردن نمى گيرم كه ما مسلح بوده ايم. 
*پس ادعا مى كنى كه با دست خالى براى 

سرقت رفته ايد؟
طال فروشى وســط يك خيابان خلوت است. 
دوربين و حفاظ امنيتى هم ندارد قرار بود زير 
30 ثانيه كارمان را انجام بدهيم و فرار كنيم. قمه 
و چاقو و شوكر داشــتيم. مى دانستيم كه طال 
فروشى شاگرد ندارد. براى همين هم خيالمان 

راحت بود. اصال قرار نبود كه تير اندازى كنيم. 
*چند نفر بوديد ؟

5 نفر بوديم 4 نفرمان كه دستگير شدند. يك 
نفر هم كه فرارى است. 

*چرا با پليس درگير شديد ؟
مى خواستيم فرار كنيم. ما حتى از ماشين هم 
پياده نشديم كه براى طال فروش تهديد باشد. 
به محض اينكه رســيديم جلوى طال فروشى 
منتظر بوديم بيتا بيايد. مثال براى فروش طال 
داخل طال فروشى برود بعد هم ما نقشه را اجرا 
كنيم. ماسك بزنيم و با ساك و شوكر كه موقع 
اســتفاده صداى تير اندازى مى دهد و رعب و 
وحشت ايجاد مى كند وارد مغازه بشويم و باقى 
ماجرا اما بيتا نيامد. با گوشيش تماس گرفتيم 
كه خاموش بود. ناگهان پليــس ريخت و ما را 

دستگير كرد. 

*چرا يكى از اعضاى باندتان زخمى شد ؟
پليس ايست داد اما ما مى خواستيم فرار كنيم. 
داخل خيابــان زن و بچه مردم درحال حركت 
بودند. به خدا اصال فرصت نشــد كه ماشين را 
سر و ته كنيم. پليس ها چند بار ايست دادند. ما 
همه داخل ماشين وحشت كرده بوديم. ناگهان 
دو نفر پياده شدند و شروع كردند به فرار با پاى 
پياده پليس ها هم شليك كردند كه تير به پاى 

امير خورد و مى گويند كه بيمارستان است. 
*بيتا واقعيت دارد يا يك شخصيت خيالى 

است ؟
نه واقعى اســت. چــرا بايد دروغى باشــد. ما 
شــماره اش را داديم به مأمورها تا با او تماس 

بگيرند. 
*پس چرا سر قرار نيامد؟ 

واال من كه ســارق حرفه اى نيســتم. اما بيتا 
قبال هم با گروه هاى خــالف بوده حتما آمده و 
متوجه مأمورها شده و بعد هم خودش را آفتابى 

نكرده است. 
*چرا سرقت مسلحانه انجام داديد ؟

من زن و بچــه دارم و بدهكارم. دو ماه اســت 
كه هيچ پولى در نياوردم. مجبور شــدم. قبول 
دارم كه ريسك بزرگى كردم. اما واقعا چاره اى 
نداشتم. دو ماه بود طلب داشتم هر بار كه طلبم 
را مطالبه مى كردم، امروز و فردا مى كرد مجبور 

شديم كه برويم سرقت. 
*ماجراى دالرهاى تقلبــى كه از داخل 

مخفيگاهتان كشف شده چه بود ؟
واال براى ما نبود. دالر ها را امانت گرفته بوديم 
به جاى طلبمان. بعد كه طرف هى امروز و فردا 
مى كرد 100 دالر برديم صرافى. گفتند تقلبى 
اســت. الكى گفتيم كه خودمان مى دانستيم 
كه تقلبى است و در مراســم عروسى شاباش 
گرفتيم. بعد موضوع را بــه بدهكارم گفتم زير 
بار نمى رفت. من كه توانايى ندارم طلب ريالى 
خودم را وصول كنم چگونه پول خارجى جعل 

كنم. 
*چقدر طلب داشــتى كه براى وصول 

شدنش دست به سرقت مسلحانه زديد ؟
8 ميليون تومان طلب داشتم. 

*مى دانيد جرمى كه مرتكب شده ايد چه 
حكمى دارد ؟

ما كه تنها نبوديم. همه با هم همقسم شده بوديم 
كه اين كار را انجام بدهيم. يــك نفرى نبود كه 
بخواهند اعداممان كنند. ولى بايد سالها، حتى 
30 سال  بايد در زندان بمانيم. تازه قبل از اينكه 
سرقت انجام بشود هم شناسايى و دستگير شديم. 

* پشيمان نيستى ؟
مجبور شدم اين كار را انجام بدهيم. مى دانم كه 
راهش اين نبود اما من هم چاره اى نداشتم االن 
بگم پشــيمانم هيچ اتفاقى برايمان نمى افتد. 

فقط مى ترسم كه اعدام شوم.

گفت و گوى قدس با دزد طالفروشى كه قبل از سرقت دستگير شد

فكردزدى 30ثانيه اى به 30سال زندان  ختم شد

پشيمانى سليمى از خداحافظى

براى تيم ملى هندبال كه جام جهانى را از دست داد
تاوان غرور

ورزش: شكست مقابل كره جنوبى كافى بود تا تيم ملى هندبال از صعود باز 
بماند و جام جهانى را از دست بدهد. فدراسيون مدعى بود كه چيزى براى 
تيم ملى كم نگذاشته است كه البته با توجه به شرايط و زمانبندى مسابقات 
موضوع درستى هم بود. ملى پوشان به اسلوونى رفتند و سپس در تورنمنت 
قطر حاضر شدند و توانســتند چندين ديدار تداركاتى برگزار كنند، اما چه 
اتفاقى افتاد كه ستاره هاى پرفروغ هندبال ايران كه در قلب اروپا درخشش 
چشم گيرى داشتند، نتوانستند از پس تيم هايى در قاره كهن برآيند؛ آيا غرور 
كار دست شان داد يا مســائل ديگرى مطرح بود؟ به گواه آمار اگر كشورى 
چون قطر بيشترين بازيكن دو مليتى را دارد ايران جزو كشورهايى است كه 
بيشترين لژيونر تراز اول را در بين كشورهاى آسيايى در هندبال اروپا دارد 
كه البته در اين دور از مسابقات يا نخواستند يا نتوانستند گوشه اى از قدرت 
و تبحر خود را به نمايش بگذارند. بد بينانه است انگ كم كارى به لژيونرهاى 
مان بزنيم كه براى مصدوم نشــدن به آب و آتش نزدند امــا واقعا بهترين 

بازيكنان ليگ هندبال رومانى قدرتشان همين قدر بود؟
متاســفانه مدتهاســت كه ما ورزشــكاران رشــته هايى چــون رزمى و 
هندبال،بسكتبال و حتى فوتبال را در باد غرور مى خوابانيم و در عرصه هاى 

جهانى چيزى جز ناكامى درو نمى كنيم.
اهالى هندبال ســال ها منتظر بودند فردى مديــر در راس امور قرار بگيرد، 
تيم ملى كاملى داشته باشــيم، تدارك مناسبى وجود داشــته باشد و در 
نهايت هندبال ايران جهانى شــود حاال تمام تصورات شان بهم ريخته و اگر 
حوصله داشته باشند، مسابقات جهانى را از پاى تلويزيون و بدون حضور تيم 
ملى كشورمان بايد نظاره گر باشــند.چرا؟  چون به جاى واقعيت و تالش به 

روياپردازى بسنده كرديم و به داشتن تك ستاره ها دلخوش مانديم.
اطالع رسانى ضعيف از سوى فدراسيون هندبال كه به طبع آن كم توجهى 
مردم به هندبال را در پى داشت در آستانه مســابقات مهم انتخابى جهان 
موضوعى بود كه بيش از پيش در چشــم بود.شايد اگر اطالع رسانى بيشتر 
مى شد و مردم بيشــتر در جريان اتفاقات هندبال قرار مى گرفتند، انگيزه 
ملى پوشــان براى شاد كردن دل ملت هم بيشتر مى شــد؛ اتفاقى كه آقاى 
رئيســى كه ادعاى تعامل با رسانه ها را دارد و معتقد اســت هندبال بايد از 

گمنامى خارج شود هم رقم نزد. 
با تمام اين تفاسير تيم ملى هندبال ايران در آخرين بازى مرحله دوم گروهى 
كه تاثير چندانى هم ندارد امروز چهارشنبه، ساعت 11,30 دقيقه به وقت 

تهران به مصاف عمان خواهد رفت.

گرشاسبى: باشگاهى با  ستاره هاى  پرسپوليس

مرگ راكب موتورسيكلت در 
برخورد با تريلر

خط قرمز: سخنگوى سازمان آتش نشانى از بروز تصادف 
و مرگ راكب موتورســيكلت در برخورد با يك دستگاه 
تريلر در جاده مخصوص كرج خبر داد. سيدجالل ملكى، 
با اشــاره به وقوع تصادف در غرب به شرق محور جاده 
مخصوص كرج گفت: در اين حادثه كه ساعت 6:59 صبح 
سه شنبه رخ داد، يك دســتگاه موتورسيكلت به داليل 
نامعلوم به قسمت عقب يك دستگاه تريلر برخورد كرد. 
وى ادامه داد: پس از اعزام ايســتگاه آتش نشانى، راكب 
موتورسيكلت كه مردى حدود 35 ســاله بود و نقش بر 
زمين شده بود به عوامل اورژانس تحويل و پس از انجام 

معاينات مرگ وى تأييد شد.

راننده وانت در ماشينش سوخت
ايرنا: رئيس پليس راه استان همدان گفت: براثر انفجار يك 
دستگاه خودروى وانت نيســان در آزادراه همدان - ساوه، 
راننده اين وسيله نقليه در آتش سوخت.سرهنگ رضا عزيزى 
روز سه شنبه افزود: اين سانحه ساعت هفت صبح سه شنبه 
در كيلومتر 35 آزاد راه همدان - ساوه رخ داد.وى ادامه داد: 
وانت نيسان با بار مركبات در آزادراه همدان - ساوه درحال 
حركت بود كه به علت خواب آلودگى راننده، خودرو از مسير 
اصلى خارج و وارد آب راه كنار جاده شد. عزيزى گفت: ديگر 
سرنشين خودرو كه بيدار بود به سرعت خود را بيرون كشيد 
و آسيب جدى نديد، ولى راننده در داخل خودرو ماند. رئيس 
پليس راه استان همدان ادامه داد: با توجه به گازسوز بودن 
خودرو، وسيله نقليه پس از وقوع سانحه منفجر شد و تا پيش 

از رسيدن خودروهاى امدادى، راننده در آتش سوخت. 

فروش دختر 13 ساله به مرد ثروتمند شيطان صفت 
ركنا: زن جوان كــه در حراجى آنالين، دختر 13 ســاله اش را به فروش 

گذاشته بود، ازسوى پليس شناسايى و دستگير شد. 
به گزارش پليس روســيه، «ايرينا گلچيك» - 35 ســاله - براى فروش 
دخترش به مردى ثروتمند براى اقدام شــوم، 19 هزار پوند قيمت تعيين 
كرده بود. كارآگاهان مخفى پليس پس از شناســايى اين زن در پوشش 
خريدار، درمحل معامله دخترك حاضرشده و زن جوان را دستگير و روانه 
زندان كردند.دختر نوجوان نيز پس از دســتگيرى مادرش به يكى از اقوام 

نزديكش سپرده شد.

شيطان پرست آمريكايى نامزدش را تيغ زد
ديلى ميل: پسر شــيطان پرســت، تحت تأثير مواد مخدر و الكل، نامزد 

جوانش را با تيغ ريش تراشى بشدت مجروح كرد. 
به گزارش پليس شهر «الرمير» پنسيلوانيا، متهم «كيل پاركر» كه با ايجاد 
جراحت و خالكوبى هايى روى صورتش تا حدودى خود را شبيه شخصيت 
«جوكر» درفيلم شواليه هاى سياه درآورده بود، در حالى به نامزدش حمله ور 
شد كه مدعى بود روح او را به شيطان فروخته است. اين زن جوان به دليل 
وجود جراحاتى در كف پا، دست و صورتش در بيمارستان بسترى شده و 

«پاركر» نيز پس از بازجويى واعتراف به زندان انتقال يافته است.

مسابقات قهرمانى آسيا - كره جنوبى 
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قراردادهاى 2ساله و حق ترانسفر نجومى 

آزمون و جهانبخش پشت خط كالچو

 فوتبال  حميد رضا عرب  انتقال دو لژيونرسرشناس 
ايرانى به كالچو مى تواند پس از جام جهانى خبر خوبى 
براى دوستداران فوتبال باشد و طلسم انتقال بازيكنان 
ايرانى  به ليگ هاى معتبر را بشكند اما قراردادهايى كه 
اين بازيكنان با باشــگاه هاى خود منعقد كرده اند بسيار 

دست و پا گيراست. 
باشگاه روبين كازان زمانى كه با آزمون وارد مذاكره شد به 
اين بازيكن وعده داد هر زمان كه تيم بهترى خواهان عقد 
قرارداد با او باشد كارانتقالش را به سرعت انجام خواهد 
داد اما وعده روس ها هيچ گاه عملى نشده است. باشگاه 
التزيو چندى قبل با مديربرنامه هاى آزمون وارد مذاكره 
شــد و حتى نامه اى براى جذب اين بازيكن به باشــگاه 
روسى نوشت اما پاسخى كه سران باشگاه روبين كازان به 

مديران باشگاه التزيودادند موجب شد ايتاليايى ها خيلى 
زود از جذب آزمون منصرف شــوند. روبين كازان براى 
اين انتقال 18ميليون يورو درخواست كرده بود! رقمى 
عجيب و شگفت انگيز. حتى باشــگاه التزيو تا پرداخت 
15ميليون يورو نيز راضى شده بود اما در نهايت كازانى ها 
ســر حرف خود يعنى 18ميليون يورو ايستادند تا اين 

انتقال انجام نشود.
 با اين حال التزيو همچنان خواهان جذب آزمون است 
اما درعين حال مذكراتى هم با عليرضا جهانبخش داشته 
كه همان موانع ســد راه اين باشــگاه قرار گرفته است. 
جهانبخش نيز همچون آزمون 2فصل ديگربا باشــگاه 
الكمارقرارداد دارد وسران اين باشگاه هم انتقال عليرضا 
به كالچو را منوط به پرداخت 20ميليون يورو دانستند 

كه در نهايت اين درخواســت نيز باعث عقب نشــينى 
ايتاليايى ها شد. درعين حال سايت هاى ورزشى كشور 
ايتاليا از عالقه باشــگاه هاى ناپولى و يوونتوس به جذب 
جهانبخش نيز پرده برداشــته اند اما اين باشگاه قديمى 
نيز نتوانست رضايت باشگاه هلندى را براى انتقال بازيكن 
موردنظرش جلــب كند. به اين ترتيب شــانس دوملى 
پوش ايرانى براى رسيدن به يكى ازليگ هاى معتبرقاره 
اروپا بسياركم شده و تنها كور سوى اميدآن ها درخشش 
قابل توجه درجام جهانى است.درشــرايط فعلى شايد 
لژيونرهاى ايرانــى ازنگاه باشــگاه هاى ايتاليايى ارزش 
پرداخت چنين حق انتقال بزرگى را نداشــته باشند اما 
شايد پس ازجام جهانى اتفاقاتى رخ دهد كه درنهايت به 

سود بازيكنان ايرانى باشد.

آل نعمه: على كريمى خانه  نشينم كرد
ورزش سه: احمد آل نعمه يكى از بازيكنان با تجربه اى است كه هومن افاضلى 
سرمربى جديد نفت روى او و ديگر با تجربه هاى تيم حساب ويژه اى باز كرده 
است. وى درباره شرايط دشوارى كه در اين فصل داشت گفت: من پارسال با 
اين تيم قهرمان جام حذفى شدم، پنج سال است در نفت حضور دارم و از اين 
تيم به جام جهانى رفتم. اما بعد از رفتن آقاى درخشــان آقاى كريمى من و 
چندتا از بچه ها را كنار گذاشت. واقعا نمى دانم چرا كريمى من را كنار گذاشت 
و در حالى كه زمان نقل و انتقاالت تمام شده بود ما را خانه نشين كرد. حداقل 

مى گذاشتند نيم فصل تمام شود بعد اين كار را مى كردند. 

تارتار: به حمايت پرسپوليسى ها مقابل 
استقالل نياز داريم

ورزش سه: سرمربى تيم پارس جنوبى درباره شرايط تيمش در آستانه بازى 
مقابل استقالل گفت: شرايط تيم خوب است و محرومى غير از ميثم تيمورى 
نداريم و بقيه بچه ها حضور خواهند داشــت. اميدواريم مثل بازى دور رفت 
بتوانيم يك بازى خوب در ورزشگاه آزادى انجام دهيم. مهدى تارتار افزود: از 
هواداران پرسپوليســى مى خواهم كه به ورزشگاه بيايند. به هر حال من يك 
مربى پرسپوليسى هستم كه سابقه بازى و مربيگرى را در اين تيم دارم و دوست 
دارم كه طرفداران پرسپوليس در كنار جمى ها براى تشويق ما بيايند و به آنها 

قول مى دهم كه يك بازى آبرومندانه در مقابل استقالل انجام دهيم.

اسامى محرومان هفته بيست و يكم 
ليگ برتر

ورزش: كميته مسابقات سازمان ليگ اسامى محرومان هفته بيست و يكم 
ليگ برتر را اعالم كرد.  به نقل از روابط عمومى سازمان ليگ فوتبال ايران، 

اسامى محرومان هفته بيست و يكم ليگ برتر به شرح زير است: 
عزيز معبودى حقيقى - گسترش فوالد تبريز/ ســعيد آقايى - سپاهان 
اصفهان/ اميد ســام كن - ســپيدرود رشــت/ اميرحســين صالحى - 
مشكى پوشان مشــهد/ جورجى گولســيانى - ذوب آهن اصفهان/ اكبر 
صادقى بديع و محمد رضا مهاجرى - پديده مشهد/ على قلى زاده - سايپا/ 
فرشاد احمدزاده و وحيد اميرى - پرسپوليس/ حجت حق وردى - پيكان 

 / يونس دلفى و حسن سلطانى مهر( تداركات) - استقالل خوزستان

ضد حمله

گرشاسبى: باشگاهى با ستاره هاى پرسپوليس 
مذاكره كند محروم مى شود

تسنيم: سرپرست باشگاه پرسپوليس گفت: هيچ باشگاهى حق ندارد در اين مقطع از فصل با 
بازيكن باشگاه ديگر وارد مذاكره شود. حميدرضا گرشاسبى در مورد تمديد قرارداد بازيكنانى 
كه در پايان فصل قراردادشان با پرســپوليس به اتمام مى رسد، اظهار داشت: تا پايان فصل 
چهار ماه ديگر باقى مانده است، خيلى از نفرات تيم فعلى با باشگاه قرارداد دارند و اآلن زمان 
خوبى براى مذاكره كردن با آن ها نيســت چون اگر باشگاهى اين كار را انجام دهد محروم 
خواهد شد. وى در واكنش به اين موضوع كه قرارداد 11 بازيكن پرسپوليس در پايان فصل 
به اتمام خواهد رسيد و عدم تمديد قرارداد با برخى از بازيكنان پرسپوليس باعث مى شود 
آن ها در پايان فصل با پيشنهادات تيم هاى ديگرى مواجه شده و بازارگرمى كنند،  يادآور 
شد: همان طور كه گفتم فرصت كافى براى تمديد قرارداد با اين نفرات داريم. اگر بخواهيم از 
اآلن در مورد تمديد قرارداد و مسائل مالى با اين نفرات صحبت كنيم قطعاً تمركزشان به هم 

مى خورد و به جاى بازى هاى پيش ِرو به مسائل ديگر فكر خواهند كرد.

ورزشگاه امام رضا (ع) ميزبان 
ديد ار مشكى پوشان و تراكتور 

ورزش: جمعه  اين هفته ورزشــگاه امام رضــا (ع) ميزبان بــازى دو تيم فوتبال 
مشكى پوشان و تراكتور سازى تبريز است. روابط عمومى تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى در پيامى از هواداران فهيم فوتبال شــهر مقدس مشهد خواست تا همچون 
گذشته ، با توجه به  فضاى معنوى حريم ورزشى امام رضا (ع) در اين مسابقه  كه از 
طرف سازمان ليگ كشور بازى ها  مزين به نام حضرت زينب (س) نيز مى باشد با 
رفتار هاى ارزشى و فرهنگى در مسير ورزش ، نشاط و معنويت همراهى الزم را داشته 
باشند. همچنين در اين پيام از همه هواداران فوتبال خراسان خواسته شده است تا 
جهت حضور در ورزشگاه از وسايل حمل و نقل عمومى استفاده نمايند تا ضمن كمك  
به سالم بودن هواى شهر و سهولت رفت و آمد، عوامل اجرايى مسابقه بتوانند خدمت 

رسانى شايسته ترى را براى ايجاد نظم و آرامش هواداران ارائه نمايند. 10
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ورزشـــى

ورزش: با گذشــت يك هفته از پايان فرصت نقل 
و انتقاالت، اســتقالل هنوز هيچ بازيكن جديدى 
جذب نكرده است. در عوض يعقوب كريمى، سجاد 
شهباززاده، حسن بيت سعيد و مجتبى جبارى از اين 
تيم جدا شده اند. مديران استقالل با چند بازيكن 
خارجى مذاكره كرده اند امــا در نهايت و به داليل 
مختلف و بعضا باورنكردنى، هيچ يك به اســتقالل 
نپيوسته اند. همين اتفاق باعث شده تا شوخى هايى 
در فضاى مجازى درباره ناكامى اســتقالل در بازار 
نقل و انتقاالت صورت بگيرد. كمرنگ بودن حضور 
اين تيم در بازار باعث شــده تا بعضــى كاربران به 
شــوخى مدعى محروم بودن اين تيم از حضور در 
پنجره نقل و انتقاالت شوند. البته همين كه استقالل 
در نيم فصل دوم نام محسن كريمى و بهنام برزاى را 
به فهرست خود اضافه كرده نشان مى دهد كه اين 
ادعاها واقعيت ندارد اما عــدم توانايى مديران اين 
باشگاه در جذب حتى يك بازيكن جديد باعث شده 
تا چنين شوخى هايى در فضاى مجازى ديده شود.  
در اين بين اوليــن بازيكنى كه اســتقاللى ها در 
جلســات طوالنى با او به صورت تلفنــى به توافق 
رسيدند الحاجى گرو بود، مهاجمى كه در تماسى 
كه مسئوالن اســتقالل با او گرفتند ابراز رضايت 
كرد كه به ايران سفر كند اما يك هفته قبل از پايان 

نقل و انتقاالت، اين مهاجم در تماس با استقاللى ها 
اعالم كرد همســرش به تهران سفر نمى كند!   بعد 
از منتفى شدن حضور گرو استقاللى ها 7 فيلم از 7 
مهاجم مختلف را مورد بررسى قرار دادند و در نهايت 
رضايت بكامنگا براى حضور در ايران را به دســت 
آوردند. او در تماس خود به مســئوالن اســتقالل 
گفت كه شنيده ام ايران ناامن است تا پرونده دومين 

بازيكن نيز بسته شود.
با پايان ايــن ماجراها اســتقاللى ها بــار ديگر 

مذاكرات را آغاز كــرده و اين بار بــا يازالده 
گومز پينتو توافق كرده و حتى او را به ايران 

آوردند اما گزارشــات پزشــكى در 
مورد اين بازيكن به شكلى است 
كه جذب وى براى استقاللى ها 
يك نوع ريسك بزرگ محسوب 
مى شود و به همين علت حضور 
اين بازيكن در استقالل تقريباً 
منتفى شد. حاال دوباره شفر و 
مسئوالن اســتقالل در تالش 
هستند كه يك مهاجم خارجى 
و يك هافبك نفوذى را به تيم 
اضافه كنند كــه البته مهاجم 

خارجى در اولويت است.

اصفهان نه ،  اسپانيا
«نورى» ايران بيا نيست

اميرمحمد ســلطانپور: به مقطعى از فصل ليگ برتر رسيده ايم كه 
باشگاه ها آخرين تير خود را براى رسيدن به هدفشان در جدول نشانه 
مى روند. اين قســمت از فصل براى باشــگاه هايى كه به دليل عملكرد 
ضعيف، مربيشــان را اخراج كرده انــد آخرين فرصت بــراى ريختن 
تاس هايشان در راه نجات از مخمصه است. وقتى صحبت از باشگاه هاى 
پرطرفدارى مانند تراكتورسازى و سپاهان نيز وسط مى آيد، نزديكان به 
اين باشگاه ها در فهرست مربيان جديد خود، از مطرح كردن هيچ گزينه 
جذابى چشم پوشــى نمى كنند. صحبت از مصطفى دنيزلى نيســت، 
الكساندر نورى مربى سابق وردربرمن مدتى است كه جذاب ترين گزينه 
در زمينه مربيگرى براى ايرانى ها محسوب مى شود. حاال شاهد لينك 
شدن نام نورى به هر باشگاه بزرگى در ايران وقتى سرمربى اش را اخراج 
مى كند هستيم و احتماال اين قضيه تا پايان فصل نيز ادامه پيدا 
خواهد كرد. با تمام شايعات پيرامون نورى كه از 14سالگى در 
فوتبال آلمان رشد كرده، بسيار ســخت بتوان او را به عنوان 
مربى در ليگ برتر ايــران تصور كرد، حتــى اگر صحبت 
از 900هزار دالر پول در ميان باشــد. با تمــام احترام براى 
تراكتورسازى و سپاهان، انتخاب اين دو تيم بعد از وردربرمن 
براى هر مربى، چند قدم به عقب محسوب مى شود. نورى چند 
روز پيش عكس هايى از خود در اينســتاگرامش منتشر كرد كه او 
را در سفر به مناطق فوتبالى اسپانيا و حضور در مراكز آموزشى 
و تمرينات باشگاه هايى مانند والنســيا و ويارئال نشان مى داد. 
نكته جالب اما در پست اينستاگرامى الكساندر 
نورى اين بود كه او تاكيد كرد «اين تجربيات، 
انگيزه هاى جديدى براى او در راه بازگشت به 
آلمان به وجود آورده است»؛ جمله اى كه شايد 
حسن ختامى بر تمام شايعات پيرامون حضور در 

فوتبال ايران باشد.

 دست شفر در پوست گردو 

آبى ها پشت چراغ قرمز مهاجم خارجى

تلگرامى

    آرش برهانى مهاجم پيشين تيم استقالل در نهايت با مسئوالن 
اين باشگاه بر سر مطالباتش به توافق رسيد.

   روزبه چشمى مدافع وسط استقالل همچنان شرايط تمرين 
كردن ندارد و با اين شــرايط به بازى هفته بيســت و يكم آبى ها 

نخواهد رسيد.
   بعــد از انتقال دو ســتاره نيم فصل نخســت آرديويســه به 
باشگاه هاى بزرگ انگليس، رســانه هاى هلند فهرستى 10 نفره از 
ساير كانديداهاى انتقال در پنجره زمســتانى در باشگاه هاى اين 
كشور منتشر كردند كه در صدر اين فهرست نام عليرضا جهانبخش 

ستاره ايرانى باشگاه AZ آلكمار ديده مى شود.
   سايت الكوره خبر داد كه ســلمان الفرج، هافبك طراح تيم ملى 
عربستان و عضو باشگاه الهالل در آستانه انتقال قرضى به الليگا اسپانيا 
است و به اين ترتيب در بازى الهالل مقابل استقالل حضور نخواهد داشت.
   لئوناردو پادووانى با پشت ســر گذاشتن دوران مصدوميت از 
ديروز در تمرينات استقالل شركت كرد. اين بازيكن در تمرين ديروز 

تمرين اختصاصى انجام داد.
   اسامى تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان در آستانه حضور در 
 Persian Cup دومين دوره از مسابقات بين المللى فوتبال ساحلى
در حالى اعالم شــد كه اوكتاويو مربى برزيلى تيم به دليل انصراف 

فورى در كنار تيم حضور نخواهد داشت!
   محمد طيبى بازيكن پيشين القطر كه با اين تيم قراردادش 
را فسخ كرده بود دوباره به جمع بازيكنان پارس جنوبى بازگشت.

   با توجه به انتشار خبرى مبنى بر پيوستن عليرضا منصوريان به 
عنوان سرمربى اين تيم، حميد باقرى، مدير روابط عمومى باشگاه 
ســپاهان در گفت وگو با پايگاه خبرى اين باشــگاه توافق عليرضا 

منصوريان با طاليى پوشان را تكذيب كرد.
   خداداد عزيزى در خصوص صحبت هاى مهدى طارمى كه او 
به همراه مهدى هاشمى نسب و هادى طباطبايى را به عنوان شاهد 
ديدارش با حســين هدايتى گرفته بود تاكيد كــرد كه به طارمى 
نصيحت هايى را انجام داده اما از عملى شــدن وعده هاى هدايتى 

اطالعى ندارد. 

طارمى: مجبورم كردند از 
پرسپوليس بروم!

نود: مهاجم پرحاشيه سابق پرســپوليس كه اخيرا به تيم الغرافه قطر 
پيوسته اســت، در گفتگوى ويديويى با برنامه نود در مورد سوژه هاى 
مختلف پيرامون خود در چند وقت اخير به صحبت پرداخت كه خالصه 

اى از آن در زير مى آيد.
قرارداد با ريزه اسپور 

قبل از رفتن به تركيه، من به باشگاه پرسپوليس رفته بودم و به احترام 
باشگاه كه درخواست صحبت با من داشت، اين كار را كردم كه توافقى 
هم انجام گرفت و اين در صورتى بود كه اگر مــن به فوتبال اروپا نروم، 

قرارداد رسمى مى شود.
يك اشتباه كردم و با ريزه اسپور قرارداد امضا  كردم و به مدت يك هفته 
در آنجا ماندنى شدم؛ رامين رضاييان در قراردادم با ريزه اسپور نقشى 
نداشت ولى هر دو نفر ما به دنبال كمك به يكديگر بوديم تا در فوتبال 

اروپا بازى كنيم.
اشــتباهم اين بود كه باشــگاه بزرگ پرســپوليس را رها كردم؛ تيم 
مى خواست بعد از 10 فصل قهرمان شــود و به اين موضوع فكر كردم؛ 
هوايى شــدم كه به تركيه رفتم ولى بعد به وكيلم زنگ زدم و گفتم با 
آقاى طاهرى صحبت كنيد كه راهى براى بازگشــتم هست يا خير؛ با 
آقاى طاهرى صحبت كردم و گفتم توافق ما اينطور بود كه اگر به فوتبال 
اروپا نروم، در پرسپوليس بمانم؛ ايشان به همراه وكيلم گفتند مجددا به 

پرسپوليس برگرد و هر اتفاقى افتاد، تا پايان پشت تو هستيم.
دروغ پرسپوليس به ريزه اسپور

طارمى درباره زمان عقد قرارداد با پرسپوليس اظهار كرد: سى اُم خرداد 
95 كه باشگاه پرسپوليس مى گفت قرارداد بستيم، درست نبود و در تركيه 
مجددا قرارداد بستم. با مسئوالن حقوقى باشگاه و آقاى طاهرى مشورت 
كرديم و به اين نتيجه رسيديم يك دروغى بگوييم كه سى اُم خرداد 95 
قرارداد امضا  شده تا باشگاه محروم نشود؛ داستان همينطور پيش رفت 
و ما هم اين دروغ را ادامه داديم؛ قراردادم با پرسپوليس به دروغ در تاريخ 

سى اُم خرداد 95 ثبت شد تا در پرونده فيفا به مشكل نخوريم.
انتقال به الغرافه

او در مورد رفتنش به الغرافه قطر پس از اينكه پرسپوليس در دو پنجره 
نقل و انتقاالتى محروم شــد، گفت: اصال محروميت پرسپوليس به من 
ارتباطى ندارد؛ زمانى كه به ايران برگشتم، خودم جداگانه با فيفا مكاتبه 
داشتم و باشگاه پرسپوليس اين كار را جداگانه انجام مى داد؛ به خاطر 
اينكه دو قرارداد بستم، محروم شدم و باشگاه پرسپوليس به خاطر عدم 

صداقت در صحبت هايش توسط فيفا محروم شد.
داستان هدايتى

مهاجم گلزن سابق پرسپوليس در خصوص پولى كه از هدايتى گرفته 
بود، عنوان كرد: قبل از اينكه به تركيه بروم، آقاى هدايتى به من زنگ 
زد و گفت به رســتوران بيا تا با هم صحبت كنيم كه رفتم؛ در رستوران 
آقايان عزيزى، هاشمى نسب و طباطبايى هم بودند؛ آقاى هدايتى مبلغى 
به من گفت كه اگر در پرسپوليس بمانى، اين پول را به تو مى دهم اما من 
گفتم مى خواهم به اروپا بروم، اما اگر در ايران ماندم، فقط در پرسپوليس 
بازى مى كنم. وقتى به تركيه رفتم، به آقاى هدايتى زنگ زدم و گفتم چه 
اتفاقاتى پيش آمده است؛ به ايشان گفتم سر قولت هستى كه مى خواهى 
براى ماندنم در پرســپوليس كمك كنى؟ كه گفتند هستم؛ اين را هم 
گفتم كه ريزه اســپور براى رضايت نامه 3 ميليارد تومان مى خواهد كه 
آقاى هدايتى قول كمك كردن داد. سرمربى ريزه اسپور آن زمان به من 
گفت كه 3 ميليون دالر به ما بده و از تيم برو كه رامين رضاييان شاهد 
اين اتفاقات است؛ من گفتم هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده چرا بايد اين مبلغ 
را بدهم؛ به همين خاطر به ايران برگشتم و موضوع را به آقاى هدايتى 
گفتم؛ آقاى هدايتى نيمى از پولى كه قبــل از رفتنم به تركيه قرار بود 
بدهد، را در كنار پرداختى ها به ديگر بازيكنان پرداخت كرد؛ يك ميليارد 
و 150 ميليون تومان به من پرداخت كرد كه اصال براى رضايت نامه بود؛ 
آقايان عزيزى و هاشمى نسب در جلسه اى كه با آقاى هدايتى داشتم، 

بودند و شاهد اين اتفاقات هستند.
جدايى از پرسپوليس

طارمى با تاكيد بر اينكه نمى خواسته به قطر برود افزود: وكيلم (صمد 
ابراهيمى) به من گفت از جايى شنيدم اگر نيم فصل دوم در پرسپوليس 
بمانى، براى تو بد مى شود؛ كال مســئله ورزشى نبود و به همين خاطر 
تعجب كردم؛ گفتند وجهه خودت را از دست مى دهى كه اين حرف ها را 

مى زنى؛ من هم به خاطر اينكه سال جام جهانى بود، ترسيدم.
مهاجم فصل قبل پرسپوليس ادامه داد: همين آقايان و مسئوالنى كه از 
باشگاه عليه من مصاحبه كردند، سر تمرين مى آمدند و مى گفتند مهدى 
چرا به قطر نمى روى؟ آقايانى كه در باشــگاه عليه من حرف زدند، مرد 
باشــند و بيايند بگويند كه چه حرف هايى به من زدند؛ مى خواستم در 
پرسپوليس بمانم و بعد از جام جهانى به اروپا بروم اما باشگاه پرسپوليس 
نمى خواست؛ به من مى گفتند نيم فصل دوم نبايد در پرسپوليس بمانى 

و بهتر است بروى! 

با پايان ايــن ماجراها اســتقاللى ها بــار ديگر 
مذاكرات را آغاز كــرده و اين بار بــا يازالده 
گومز پينتو توافق كرده و حتى او را به ايران 

آوردند اما گزارشــات پزشــكى در 
مورد اين بازيكن به شكلى است 
كه جذب وى براى استقاللى ها 
يك نوع ريسك بزرگ محسوب 
مى شود و به همين علت حضور 
اين بازيكن در استقالل تقريباً 
منتفى شد. حاال دوباره شفر و 
مسئوالن اســتقالل در تالش 
هستند كه يك مهاجم خارجى 
و يك هافبك نفوذى را به تيم 
اضافه كنند كــه البته مهاجم 

شدن نام نورى به هر باشگاه بزرگى در ايران وقتى سرمربى اش را اخراج 
مى كند هستيم و احتماال اين قضيه تا پايان فصل نيز ادامه پيدا 

خواهد كرد. با تمام شايعات پيرامون نورى كه از 
فوتبال آلمان رشد كرده، بسيار ســخت بتوان او را به عنوان 
مربى در ليگ برتر ايــران تصور كرد، حتــى اگر صحبت 
از 900هزار دالر پول در ميان باشــد. با تمــام احترام براى 
تراكتورسازى و سپاهان، انتخاب اين دو تيم بعد از وردربرمن 
براى هر مربى، چند قدم به عقب محسوب مى شود. نورى چند 
روز پيش عكس هايى از خود در اينســتاگرامش منتشر كرد كه او 
را در سفر به مناطق فوتبالى اسپانيا و حضور در مراكز آموزشى 
و تمرينات باشگاه هايى مانند والنســيا و ويارئال نشان مى داد. 
نكته جالب اما در پست اينستاگرامى الكساندر 
نورى اين بود كه او تاكيد كرد «اين تجربيات، 
انگيزه هاى جديدى براى او در راه بازگشت به 
آلمان به وجود آورده است»؛ جمله اى كه شايد 
حسن ختامى بر تمام شايعات پيرامون حضور در 

فوتبال ايران باشد.



بازيكنى را به زور در تيم ملى واليبال  نگه نمى داريم

كوالكوويچ: برزيل هم نمى تواند براى مدال تضمين بدهد
 واليبال  ورزش   سرمربى تيم ملى واليبال 
گفت: در اين مــدت هم كه در ايــران نبودم، 
عملكرد تمامى بازيكنان حتى لژيونرها را زير 
نظر داشتم.  ايگور كوالكوويچ   بعد از گذشت 
يك هفته از بازگشتش به ايران در هتل آكادمى 
فوتبال  در نشست خبرى حاضر شد. او عالوه بر 
توضيحاتى كه درباره برنامه هاى تيم ملى در 
سال پيش رو داد، سواالت خبرنگاران حاضر در 

نشست را هم پاسخگو بود.
در ليگ جهانى به 2 تيم نياز داريم

اولين مسابقه ما در فرانســه و آرژانتين است و 
سپس در روســيه و آمريكا و تهران خواهد بود. 
اگر به مسابقات جهانى برويم، عمال 19 مسابقه 
خواهيم داشت كه خستگى زيادى براى بازيكنان 
در پــى دارد و بايد برنامه ريــزى كنيم.در ليگ 
جهانى نياز داريم از دو تيم استفاده كنيم و كار 
را ادامه دهيم. نكته مهم اين است كه جوانان و 
نوجوانان برنامه خاصى ندارند و از روز نخســت  
مى توانند در كنار باتجربه ها حضور داشته باشند 
و با منش آنها آشنا شده و از آنها ياد بگيرند. سال 
گذشــته قرار بود از جوانان استفاده كنيم اما به 
دليل فشرده بودن برنامه  آن رده سنى نتوانستيم 
از آنها استفاده كنيم اما امسال شرايط فرق خواهد 

داشت و  مى توانيم از آنها استفاده كنيم.
تيم ب در بازى هاى آسيايى

بايد تاكيد كنم كه در اردو فقط 28 بازيكن برتر 
حضور نخواهند داشت، چون همه مى خواهند 
كه جوانان در تيم ملى حاضر باشند. جام جهانى 
را هم در ايتاليا و بلغارستان داريم كه اميدوارم 
با توافق مسئوالن روبرو شويم و براى بازى هاى 
آسيايى به تيم ملى اصلى استراحت دهيم و از 
تيم ب استفاده كنيم. ضمن اينكه چون تدارك 
خيلى خوبى براى جهانى مى خواهيم، اميدوارم 
در جام باشگاه هاى جهان هم با باشگاه مربوطه 
تعامل خوبى داشته باشيم تا ملى پوشان بتوانند 
بيشتر استراحت كنند. اعضاى اصلى تيم ملى 

بزرگسال را بايد سالم نگه داريم و در زمان نياز 
از آنها استفاده كنيم.
عفو عادل غالمى 

من شــخصا وقتى اين تصميم را درباره عادل 
غالمى گرفتم، خيلى متاثر بودم. او يك بازيكن 
باكيفيت است كه در يك لحظه اشتباه بزرگى 
مرتكب شد. روز بعد از آن اتفاق گفت و گويى با 
غالمى داشتم كه او اصول مرا پذيرفت. در دور 
آتى كه پيش رو داريــم، طبيعتا فعاليت هاى 
زيادى را خواهيم داشت. دوره تنبيه انضباطى 
عادل غالمى به پايان رسيده است اما مشخص 

نيست كه قطعا او به تيم ملى دعوت شود. 
از محمودى ســيگنالى براى بازگشت 

دريافت نكردم
شهرام محمودى خودش تصميم گرفت از تيم 

ملى جدا شود. بعد از آن من هيچ سيگنالى را 
از اين بازيكن دريافت نكردم كه مى خواهد به 
تيم ملى برگردد. تمركز من روى اين است كه 
بتوانم بازيكنان مستعد را دعوت كنم و هدفم 

موفقيت تيم ملى است.
توقعات از رئيس جديد

من به محض اينكه از سفر بازگشتم، نشستى 
را با ضيايى داشــتم. تمام اين طرح هايى كه 
اينجا توضيح دادم، با رئيس فدراسيون درميان 
گذاشتم. فراموش نكنيد ضيايى قبل از اينكه به 
عنوان رياست فدراسيون واليبال انتخاب شود، 
قائم مقامى فعال در كنار داورزنى بود. هر 2 نفر 
براى پيشرفت واليبال ايران فعاليت هاى زيادى 
را در سطح آسيا و جهان انجام دادند. اميدوارم 

ضيايى مسير موفق داورزنى را ادامه دهد.

بازيكنان ايران براى كشورشــان جان 
مى دهند

هيچ تضمينــى در هيچ كجــاى دنيا براى 
كســب مدال دنيا وجود ندارد. حتى برزيل 
كه تقريبا هميشــه صاحب مدال بوده، نمى 
تواند بگويد كه قطعا مدال كســب مى كنيم. 
همين مســابقات آخر در ژاپن كــه برزيل، 
ايتاليا و ايران روى ســكو رفتند، ســاير تيم 
ها نيز شايســتگى گرفتن مدال را داشتند. 
واليبال ايران يك چيز دارد كه بقيه ندارند، 
آن هم يــك ميل قلبى بزرگ اســت كه مى 
خواهد كارى را انجــام دهد. اين جوانانى كه 
داريم، عمال آمادگى دارند كه جان خودشان 
را هم براى پرچمشــان و كشورشان بدهند. 
من هم افتخار مى كنم كه در كنار اين نفرات 

هســتم. با توجه به شــخصيتى كــه از ملى 
پوشان ايران ســراغ دارم، مى گويم كه آنها 
در مسابقات پيش رو از هيچ فداكارى و ايثار 

كم نمى گذارند.
 بازيكنى را به زور به تيم ملى نمى برم

شهرام محمودى يك بازيكن درخشان است. 
او مشكلى داشت و به ما اعالم كرد كه به خاطر 
اين مشكل نمى تواند در تيم ملى باشد. كيفيت 
او مورد نياز تيم ملى است؛ اما من دوست ندارم 
بازيكنى را به تيم ملى بياورم كه برخالف ميل 
قلبى اش آنجا حضور داشته باشد. با اين حال 
محمودى صادقانه گفت كه نمــى تواند تمام 
توانش را براى تيم ملى بگذارد. از سوى ديگر 
اين موضوع خطرناك اســت كه من قرار باشد 

براى هر بازيكنى شخصا صحبت كنم.
دعوت نامه براى تيم هاى بزرگ

در صحبت هايــى كه با ضيايى داشــتم، از او 
خواهش كردم كه به خاطر شلوغى برنامه هاى 
تيــم ملى 2 تيــم را داشــته باشــيم. رئيس 
فدراسيون در اين باره قول هايى به من داد. در 
ضمن براى بازى هاى تداركاتى هم رايزنى هايى 
صورت گرفته اســت. ما جام واگنــر را قبل از 
جام جهانى قطعى كرديم. از سوى ديگر براى 
تيم هاى بزرگ جهان دعوت نامه فرســتاديم 
تا قبل از ليگ جهانى بــا آنها بازى كنيم كه به 
محض گرفتن پاسخ آن ها را به اطالع رسانه ها 

مى رسانيم.
تا پايان جام جهانى در ايران هستم

من تا پايان مســابقات جام جهانى 2018 در 
ايران هستم. فقط شايد براى تعطيالت نوروز 
به كشورم بروم و برگردم. بايد بگويم متاسفانه 
در ايران امكاناتى كه در كشورم براى بازبينى 
فيلم هاى  بازى هاى ليگ برتر داشتم را ندارم. 
من بعد از مســابقات نيمه نهايى ليگ برتر به 
صربستان مى روم اما آنجا استراحت نمى كنم 

و مشغول بررسى بازى هاى ليگ خواهم بود.

حامد حدادى: برخى نان به نرخ روز 
خور هستند 

ايسنا: كاپيتان تيم ملى بسكتبال ايران از حضورش در تيم ملى براى دو 
بازى آينده خبر داد و از برخى اتفاق هاى اخير گاليه كرد.

حامد حدادى گفت: من هميشه گفته ام كه صمد بازيكن بزرگى است. او 
هر زمان كه در تيم باشــد مى تواند كمك كند و قطعا در ادامه راه هم اگر 
تصميم بر اين شود كه بيايد مى تواند موثر باشد و همه اين را مى دانند اما 
اتفاق بد برخى رفتارهايى است كه در اين مدت ديده شده و باعث ناراحتى 
شده است. صحبت هايى كرده اند كه توهين به شعور بسكتبال و بازيكنان 
با تحربه است. برخى نان به نرخ روز خور شده اند و حاال كه تغييرات ايجاد 
شــده صمد را مفيد معرفى مى كنند. چرا در اين يكى دو سالى كه نبود 
حرفى نمى زدند. برايشان بد مى شد؟ گفته اند تيم ملى كاپيتان مقتدر 
مى خواهد. من هميشه گفته ام كه صمد بازيكن بزرگى است، كاپيتان تيم 
ما است و تا هزار سال آينده هم كاپيتان خواهد ماند اما زمانى هم كه نبود 
چه من چه اوشين براى تيم ملى تالش كرديم تا مشكلى پيش نيايد اما 
حاال اين حرفها زده شده كه باعث ناراحتى است. من واقعا متاسف هستم 
كه تغييرات اينطور آدم ها را عوض مى كند. نمى دانم پيش خودشان چه 
فكرى كرده اند؟ چرا به ما توهين مى كنند و فكر مى كنند ما چند وقت 
قبل را فراموش كرده ايم. چه من، چه اوشــين و ديگر بازيكنان با تجربه 
تيم سال ها براى تيم ملى زحمت كشيديم اما اينطور حرف مى زنند كه 
تيم ملى كاپيتان مقتدر مى خواهد. حاال كه تغييرات ايجاد شده اينطور 
صحبت كردن به نفعشان است و موضع  آنها تغيير كرده كه باعث تاسف 
است كه اينطور رفتار مى كنند. خودشــان را نشان مى دهند و به شعور 

جامعه بسكتبال توهين مى كنند.

مسابقات  قهرمانى آسيا - كره جنوبى
 حسرت جهانى شدن بر دل هندبال ماند

مهر: تيم ملى هندبال ايران با قبول شكســت برابر تيم كره جنوبى 
شانس صعود به مرحله نيمه نهايى مسابقات قهرمانى آسيا و كسب 
سهميه جهانى را از دست داد.  تيم ملى هندبال ايران در مرحله يك 
چهارم نهايى مسابقات قهرمانى آسيا   سه شنبه برابر تيم كره جنوبى 
بهترين تيم قاره قرار گرفت و در نهايت با نتيجه  28 بر  24 شكست 
خورد. تيم هاى ايران و كره جنوبى تاكنون در رقابتهاى آسيايى 5 بار با 
همديگر بازى كرده اند. حاصل اين بازى ها، چهار برد براى كره جنوبى 
بوده و يك تساوى براى دو تيم است. تيم كره جنوبى با 9 طال، 3 نقره 

بهترين تيم هندبال مردان قاره آسياست.

تجليل از عليرضا كريمى در همايش 
«غزه نماد مقاومت»

ايسنا:مراسم تجليل از قهرمانان و فعاالن حوزه مقاومت در هشتمين 
همايش «غزه نماد مقاومت» با حضور على الريجانى، زهرا مصطفوى 
و حسين مظفر برگزار شد. در اين مراسم از عليرضا كريمى كشتى گير 
كشــورمان كه به باخت اجبارى تن داد تا در مقابل حريفى از رژيم 

صهيونيستى بازى نكند، تقدير و تجليل صورت گرفت.

خبر

چهارشنبه 4 بهمن هفته 21 جام خليج فارس
 استقالل خوزستان - ذوب آهن

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 4 بهمن  جام اتحاديه انگليس
 آرسنال - چلسى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 سوانسى 1 - 0 ليورپول

اسپانيا - الليگا
 ايبار 1 - 1 ماالگا
ايتاليا - سرى آ

 يوونتوس 1 - 0 جنوا
بين المللى - دوستانه باشگاهى

 شكنديا 1 - 2 زوريخ
 كراسنودار 2 -  1 لوكوموتيو تاشكند

 ويتورول 1 - 1 روستوف

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

پشيمانى سليمى از 
خداحافظى

تســنيم: قهرمان وزنه بردارى المپيك گفت: نمى خواهم از 
دنياى وزنه خارج شــوم و تصميم گرفته ام بازهم روى تخته بروم. 

سليمى كه پس از مســابقات جهانى آمريكا اعالم كرده بود شايد براى 
هميشه از دنياى قهرمانى خداحافظى كند، گويا قصد دارد همچنان روى 
تخته برود. بهداد سليمى گفت: نمى خواهم اينگونه از دنياى وزنه خارج 

شوم و تصميم گرفته ام بازهم روى تخته بروم.
وى افزود: اينكه تا چه زمانى بخواهم بمانم مشخص نيست و بايد ببينم 
چه مى شود اما تمريناتم را آغاز كرده ام و در ليگ هم احتماالً براى 

بيمه رازى وزنه خواهم زد تا با اين تيم بتوانيم عنوان قهرمانى 
را بدست آوريم.

محروميت تماشاگران 
تيم واليبال سارى 21

ورزش:  هفته چهارم دور برگشــت مرحله مقدماتى مسابقات 
واليبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان ايران جام شهيد «محسن 

حججى»   با پنج ديدار در شهرهاى تهران (دو ديدار)، كاشان، تبريز و 
گنبد پيگيرى شد.  ديدار تيم هاى سارى 21 و كاله مازندران به درخواست 
ميزبان و موافقت باشــگاه كاله در 13 ديماه برگزار نشد و اين مسابقه روز 
گذشته در سالن شهيد رسول حسينى سارى انجام شد و كاله سه بر يك 
به پيروزى رسيد.  سازمان ليگ فدراسيون واليبال در اطالعيه اى اعالم 
كرد بر اساس گزارش ناظر تماشاگران در اين مسابقه فحاشى و از 

كلمات نامناسب استفاده كردند، به همين دليل تيم سارى 21 
تا اطالع ثانوى و تشكيل كميته انضباطى از همراهى 

تماشــاگران در ديدارهاى خانگى محروم 
مى شود.

دلواپسى 
رضايى براى خادم

ايسنا: ســرمربى تيم ملى كشــتى آزاد زير 23 سال و 
مربى تيم ملى بزرگســاالن با بيان اينكه هدف خادم از قبول 

ســرمربيگرى تيم ملى كمك به كشتى اســت، تاكيد كرد: خادم 
توانايى بااليى در مباحــث فنى و تاثيرگذارى بر كشــتى گيران دارد. 
عليرضا رضايى گفت: از آنجا كه همكارى و نزديكى هر چه بيشتر رده اميد 
و بزرگساالن از اهميت بااليى برخوردار است از بنده نيز به عنوان سرمربى 
رده اميد خواسته شد تا در رده كادر فنى رده بزرگساالن نيز حضور داشته 
باشم و كمك كنم. اين موضوع مى تواند باعث كمك به هر دو رده اميد 

و بزرگساالن شــود. وى گفت: با توجه به اينكه رياست فدراسيون 
كشتى و سرمربيگرى تيم ملى هر دو كارى سخت و پرفشارى 

محسوب مى شــود و كار شــبانه روزى را مى طلبد 
ســختى كار براى او مضاعف اســت و فشار 

زيادى را وارد مى كند.
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دانيال صدقى: شــگفتى بزرگ اين دوره از 
رقابت هاى اوپن استراليا را هيون چونگ 21 
ساله كره اى كه نامش از ماهها پيش جزو نسل 
جديد ســتارگان تنيس مطرح شده، رقم زد. 
چونگ در يك بازى تماشــايى درسى به ياد 
ماندنى به نواك جوكوويچ صربستانى داد كه 

در سه ست پياپى مغلوب شد.
 چونگ با شخصيت كاريزماتيك و خونسردى 
قابل توجه اش، به لطف ضربات پياپى از گوشه 
كنار زمين، قهرمان شش دوره از رقابت هاى 
اوپن استراليا را وادار به تســليم كرد. روياى 

هفتمين قهرمانى در ملبون بعد از شش ماه دورى از رقابت ها به دليل مصدوميت آرنج، 
براى تنيسور صربستانى به سال هاى بعد موكول شد تا چونگ مقتدرانه اولين بازيكن 
كره اى تاريخ نام گيرد كه دراين مرحله از رقابتهاى گرنداســلم حضور يافته است. او 
حاال در جمع هشت تنيسور برتر اولين گرنداسلم سال ايستاده و البته مسيرى كه در 
ماههاى پيش طى كرده ، نويد چنين روزهاى خوشى را در حرفه تنيس او مى دادند. 
كيفيت بازى چونگ كه در كشــورى متولد و بزرگ شــده كه هيچ سابقه و تاريخچه 
طوالنى در تنيس ندارد، روز به روز بعد از شكســت در فينــال جونيور در ويمبلدون 
2013 مقابل كوئينزى ايتاليايى در حال بهتر شدن است. تالش سخت او در سالهاى 
اخير البته در فصل گذشته تنيس هم نمايان شــده بود. او در بارسلونا موق شده بود 
بازيكنى نظير كولشرايبر را حذف كند و در موناكو از سد مونفيس عبور كرده بود و در 

كانادا گوفن بلژيكى قربانى او نام گرفته بود. اما 
اوج درخشــش او در مسترز اختصاصى براى 
بازيكنان نسل جديد در ميالن در ماه نوامبر 
رقم خورد. چونگ با قاطعيت هرچه تمام و با 
ارائه يك تنيس تماشايى و جذاب درآن رقابتها 
قهرمان شــد. اما او درملبورن ابعاد ديگرى از 
تنيس خود را به نمايش گذاشــته و پيروزى 
6-0 درســت پنجم مقابل بازيكنى همچون 
الكساندر زورف مهر تائيدى بر اين ادعاست. 
مغلوب كردن جوكوويچ در ســه ست تنها با 
داشــتن يك ذهن باز و خالق، مقاومت تمام 
عيار و انگيزه فراوان براى پيروزى ممكن اســت. به خصوص كه چونگ به هيچ وجه از 
قدرت سرويس زنى برخوردار نيست و بيشتر امتيازهايش را در پى رالى هاى ديدنى برابر 
تنيسور صربستانى كسب كرد. او حاال امروز در مرحله يك چهارم نهايى اين تورنمنت 
برابر تنيس ساندگرن آمريكايى يكى ديگر از شــگفتى هاى اين دوره از رقابت ها قرار 
مى گيرد. با اينكه هنوز بازيكنانى نظير فدرر و نادال در عرصه رقابت هاى تنيس حضور 
دارند، اما زمان به طور حتم به نفع ستاره هايى همچون چونگ، زورف، كريوس و روبلف 
و شــاپوالوف عمل خواهد كرد. همه اين بازيكنان درنيمه دوم دهه نود ميالدى متولد 
شده اند  و شايد همين نكته بيش از پيش عظمت بازيكنانى نظير فدرر و نادال را كه بيش 
از ده سال و تا قبل از ظهور ستاره هايى نظير چونگ سلطه خود را به رقابت هاى تنيس 

جهانى تحميل كرده بودند، نمايان مى كند. 

امين غالم نژاد: باشگاههاى انگليسى براى قهرمانى در ليگ برتر و چمپيونزليگ 
روى خريد بازيكنان خارجى با هزينه هاى ســنگين ســرمايه گذارى مى كنند. 
منچسترسيتى با مربيگرى پپ گوارديوال، باشگاهى است كه دربين پنج ليگ بزرگ 
اروپايى بيشترين تعداد بازيكنان خارجى را درتركيب تيم جاى داده است. طبق 
تحقيق مركز مطالعه Cies، 77,3 درصد از تركيب آبى پوشان منچسترى در حال 
حاضر را بازيكنان خارجى شكل  مى دهند. از مجموع 22 بازيكن، 17 نفر در تيم 
گوارديوال مليت خارجى دارند و همين تاثير حضور مربى كاتالونيايى روى نيمكت 
اين تيم را نشان مى دهد. با اينكه مهره هايى نظير واكر، استونز و استرلينگ كه از 
اركان اصلى تيم ملى انگليس در جام جهانى روسيه به شمار مى روند، درسالهاى 
گذشــته از تاتنهام، اورتون و ليورپول به اين تيم پيوسته اند. بعد از سيتى در اين 
رده بندى، نام چلسى به چشــم مى خورد. از 21 بازيكنى كه آبى پوشان لندنى 
تا امروز در رقابت هاى مختلف به زمين فرســتاده اند، 16نفر خارجى بوده اند كه 
اين ميانگين 76,2٪ را نشــان  مى دهد. طبق آمار منتشر شده، چلسى بازيكنان 
اسپانيايى زيادى از جمله اسپيليكتا، آلونسو، فابرگاس، پدرو و موراتا در اختيار دارد 
كه آنها را با دقت هرچه تمام از ليگ هاى ايتاليا و اسپانيا انتخاب كرده است. در پله 
سوم اين رده بندى نام التزيو به چشم مى خورد. 17 نفر از 23 بازيكن تيم سيمونه 
اينتزاگى مليت خارجى دارند. در رتبه هاى بعدى سويا با داشتن 19 خارجى از 27 

بازيكن و اليپزيگ، قرارگرفته اند. 

با حذف كردن جوكوويچ دراولين گرنداسلم سال
«چونگ» ستاره بى همتاى ملبورن  

گوارديوال به بازيكنان بومى اعتقاد ندارد 
منچسترسيتى، خارجى ترين تيم اروپا
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اعالم آمادگی مجلس 
برای حمایت از ساخت سریال های فاخر  

 روابط عمومی صـدا وسیما:
علــی الریجانــی در دیدار 
رئیس صدا و ســیما، معاون 
ســیما و ۹ نفر از کارگردانان 
فاخر  برجسته ســریال های 
رســانه ملی اعــام کرد که 
نمایشــی  کارهای  »جایگاه 

صداوسیما را بسیار مهم می دانیم.«  رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره 
به مجموعه های نمایشی تولید سازمان صداوسیما گفت: این گونه کارها را 
برای عرصه فرهنگی کشور بسیار مهم می دانیم و از آنها  حمایت می کنیم.

علی الریجانی در این دیدار افزود: کارهای شما چه در زمینه تاریخی و چه 
در زمینه موضوعات روز به  شدت بر عرصه فرهنگ کشور تأثیرگذار است و 
باید همت کنید با تولیدات ویژه و کارهای برجسته خود امید را به جامعه 

تزریق کنید و شرایط بهتری برای کشور به وجود آورید.
رئیس مجلس شــورای اسامی به هزینه های ســنگین مالی در عرصه 
فرهنگی کشــور به ویژه کارهای نمایشی اشــاره و تصریح کرد: مجلس 
شورای اسامی آماده است تا ازاین گونه تولیدات مؤثر حمایت کند و البته 

انتظار داریم شما هم در این زمینه همت مضاعفی داشته باشید.
الریجانی با بیان اینکه ترویج و تقویت کارآفرینی می تواند بر تقویت روحیه 
خودباوری بســیار مهم باشد افزود: خیلی از جوانان در عرصه کارآفرینی 
فعالیت های خوبی داشتند که متأسفانه تا یکی دو سال قبل در تلویزیون 
زیاد دیده نمی شــد اما هم اکنون این کارها در تلویزیون دیده می شود و 

همین ها نیز باعث افزایش روحیه امید و نشاط میان جوانان خواهد شد.
رئیس مجلس شــورای اسامی به اهمیت تقویت روحیه امید در جامعه 
اشاره و تصریح کرد: هر جامعه ای اگر امیدوار باشد کارش به پیش می رود 
و اگر امید در آن وجود نداشــته باشــد حتی اگر پول هم نداشته باشد 

منفعل خواهد بود. 
علی الریجانی خطاب به کارگردان های شــناخته شده سریال های فاخر 
صداوسیما افزود: شما می توانید با تولیداتتان فضای امید و نشاط را ایجاد 
کنید اما متأسفانه بعضاً مشاهده می شود که برخی از کارهای همکاران 
شــما چه در تلویزیون چه در سینما، تلخ و مأیوس کننده است و توصیه 
می کنم به موضوع امیدآفرینی در جامعه توجه بیشتری داشته باشید. وی 
افزود: شما باید تفکر جامعه را عوض کنید که همه به ویژه جوانان به فکر 
این نباشند که شغل به معنای پشت یک میز نشستن است و باید با آثار 

هوشمندانه تان این نگرش را تغییر دهید.
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 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل   با توجه به فرهنگ و هنر
تحقیقات منتشرشده در اواخر قرن بیستم، توسعه 
فرهنگ کارآفرینی دانشــگاهی و تجاری سازی 
دانــش، الزمه بقــای دانشگاه هاســت که این 
پژوهش هــا منجر به ایجاد تغییــر در مأموریت 
و وظایف دانشــگاه های سنتی شــده است. در 
نتیجه این تغییرات، نسل سوم دانشگاه ها شکل 
گرفت که از آنها با تعبیر »دانشــگاه کارآفرین« 
یاد می شــود. کارشناسان، تأسیس دانشگاه را به 
چهار نسل تقسیم می کنند؛ شاخص نسل اول، 
ارائه مدرک و تعداد دانش آموختگان بود که نشانه 
فعالیت و رتبه دانشگاه ها محسوب می شد و عمر 
این دوره پس از جنگ جهانی دوم به پایان رسید. 
در نســل دوم که تا دهه ۱۹۶۰ ادامه داشــت، 
شاخص فعالیت دانشــگاه ها تولید علم از طریق 
نوشــتن مقاالت بود. در دانشگاه های نسل سوم، 
فناوری مورد توجه قرار گرفت و دانشــگاه، نقش 
خود را در تولید ثروت ایفا کرد و عمر آن تا سال 
۲۰۰۰ بود اما در حال حاضر نقش دانشگاه های 
نسل چهارم، تولید رفاه تعیین شده و دانشگاه ها 
حرکت خود را به این سمت و سو آغاز کرده اند اما 
دانشگاه های کشور ما در نسل چندم دانشگاهی 

قرار دارند؟ 

 دانشــگاه ها چاره ای جز کارآفرینی 
ندارند

قائم  ســهراب پور،  سعید 
مقام پیشــین بنیاد ملی 
نخبــگان به خبرنــگار ما 
می گوید: چند سالی است 
دانشگاه های  بیشــتر  که 
ما وارد فاز نســل ســوم دانشــگاهی شــده اند. 
آموزش هــای کارآفرینی دارند، مراکز کارآفرینی 
و مراکز رشــد تأســیس کرده اند و دانشجویان 
را تشــویق می کنند که بعد از دانش آموختگی، 
شــرکت هایی را در مراکز رشد دانشگاه تأسیس 
کنند و ایده ای را به مرحله تجاری سازی برسانند. 

به گفته او، دانشگاه ها در مراکز رشد تا سه سال به 
دانشجویان و دانش آموختگان، امکانات می دهند و 
آنها باید بدانند که اگر قرار است دنبال کار بروند 
باید سراغ کار خصوصی بروند، دیگر دوران کار در 

بخش دولتی به پایان رسیده است.
دانشگاه های کشورهای پیشرفته، بیش از پنجاه 
سال اســت که ســراغ کارآفرینی رفته اند، این 
موضوع در کشور ما حدود یک دهه است که آغاز 
شده و االن بیشتر دانشگاه های کشور، مراکز رشد 

و کارآفرینی دارند. 
سهراب پور می گوید: موضوع کارآفرینی در کشور 
ما مسئله ای جدی است. البته عده ای هم بر این 
باورند که تکیه صرف بر کارآفرینی در دانشگاه ها 
باعث می شــود که حوزه آموزش، ضعیف  شود 
بنابراین مخالفت هایی از این دست وجود دارد اما 
جوانان باید بدانند که مسیر دیگری برای اشتغال 

جز بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نطفه بســیاری از شرکت های 
دانش بنیان موفق در دانشــگاه ها شکل گرفته، 
خاطرنشــان می کند: چاره ای جز این نداریم که 

دانشگاه های کشور، کارآفرین شوند چون جوانان 
نیاز به اشــتغال دارند. قدیم همه به دانشــگاه 
می رفتند که کارمند دولت شوند، دانشگاه ها هم 
بر این اساس شکل گرفته بود اما االن شرایط فرق 

کرده است و باید وارد بخش خصوصی شد.
یک وجه دیگر تحقق دانشــگاه کارآفرین، آماده 
سازی دانشجویان برای محیط کار است یعنی باید 
فرهنگ غالب در دانشگاه ها، فرهنگ کارآفرینی و 
نه فرهنگ کارمندپروری شود. اما میل به تحصیل 
برای کسب یک شغل دولتی در بین بسیاری از 
دانشــجویان تحصیات تکمیلی وجود دارد، در 
چنین شرایطی، روحیه کارآفرینی چطور باید در 

دانشگاه ها ترویج یابد؟ سهراب پور پاسخ می دهد: 
کسانی که با هدف کسب یک شغل دولتی، ادامه 
تحصیل می دهند بدانند که این مسیر، بن بست 

است و دولت از این بزرگتر نمی شود. 
به گفته او، اقدامات فرهنگی، ذره ذره اثر می گذارد 
و نمی تــوان انتظار داشــت که دانشــگاه های 
کشورمان به یکباره تبدیل به دانشگاه های ژاپن 
یا آمریکا شــوند، اگرچه االن وضعیت دانشگاه ها 

نسبت به یک دهه پیش خیلی بهتر شده است.

 از دانشگاه ها، کارآفرینی نمی جوشد
دکتــر رضا روســتا آزاد، 
عضو هیئت علمی  دانشگاه 
صنعتــی شــریف هم در 
ما  خبرنگار  بــا  گفت وگو 
می گوید: استادان و منابع 
درســی در دانشگاه کارآفرین به شکلی است که 
دانشجو، عمق و جوهر دانشگاه را درک می کند 
و روحیه عمل گرایی پیــدا می کند ولی االن در 
دانشگاه های ما چنین نیست و چیزهایی که در 

قالب تعلیم و تربیت، تدریس می شود، بیشتر در 
قالب محفوظات است و دانشجو از آنها برداشت 

واقعی ندارد.
به گفته او، دانشجویان باور ندارند آنچه می خوانند 
به دردبخور است و می توانند در عرصه عمل از آن 
بهره ببرند. می خواهند که درسشان زودتر تمام 

شود و مدرک بگیرند.
روســتاآزاد تأکیــد می کنــد: مدرک گرایــی و 
نمره گرایــی و در واقع »نماد علم« به جای خود 
علم، بر فضای دانشــگاهی ما حاکم شده است، 
االن روبه روی دانشگاه تهران، مقاله می فروشند 
و انواع خاف هــای علمی، انجام می شــود. در 
چنین شرایطی، طبیعی است که از دانشگاه ها، 

کارآفرینی نمی جوشد. 
آیا راه اندازی مراکز کارآفرینی به معنای تحقق 
دانشــگاه کارآفرین اســت؟ روســتا آزاد پاسخ 
می دهــد: تأســیس مراکز کارآفرینی و رشــد، 
کاری نهادی و ســاختاری است که در کنار آن 
باید، بســته های فرهنگی هم داشــته باشیم تا 
در دانشــجویان، روحیه عمل گرایی ایجاد شود. 
دانشــجویی که به دنبال گرفتن نمره و مدرک 
باشد، هرچقدر هم که مرکز رشد و کارآفرینی در 
دانشگاه تأسیس شود، دنبال کارآفرینی نمی رود 
درواقع با چنین فرهنگ حاکمی  در دانشگاه ها، 
هرچه مراکز رشــد و کارآفرینی تأسیس شود، 
اثری ندارد چون جسم بدون روح است. این استاد 
دانشــگاه صنعتی شریف معتقد است که تحقق 
دانشــگاه کارآفرین نیاز به یک بسته ساختاری 
و فرهنگی دارد. راه اندازی مراکز رشد به خودی 
خود به معنای تحقق دانشــگاه کارآفرین نیست 
بلکه باید روحیه کارآفرینی در دانشجویان ایجاد 
شود، این از همه مهمتر است. او تأکید می کند: 
دانشجویان و استادان عاقه مند به کارآفرینی در 
دانشــگاه ها وجود دارند که باید کشف و تقویت 
شــوند تا بتوان حرکتی اصیل در دانشگاه ایجاد 
کرد، اگر این حرکت در فضای  دانشگاهی ادامه 

پیدا کند، بقیه هم به آن می پیوندند.

کارشناسان ازضرورت تغییر در ساختار نظام آموزش عالی می گویند

دانشگاه »کارمند پرور« کارآفرین نمی سازد!

ِ

فرهنگ و هنر: روز دوشــنبه یکی از نمایش هایی 
که در جدول نمایش های جشــنواره تئاتر فجر قرار 
داشت، به دلیل عدم رعایت ضوابط و اعمال نکردن 

ممیزی های اعام شده، اجازه اجرا پیدا نکرد.
این نمایش،»روز عقیم« به کارگردانی حسین کیانی 
بود که مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد و 
دبیر جشــنواره آن را دیدند و پس از بازبینی به این 
نتیجه رســیدند که به دلیل عدم اجرای اصاحات 
الزم، پروانه اجرای آن در جشنواره صادر نشود. این 
درحالی اســت که کارگردان این فیلم و نیز گروهی 

از هنرمندان تئاتر، ســعی کردند با استفاده از این 
مسئله و با فضاسازی، کل جشنواره را تحت الشعاع 
قرار دهند. حسین کیانی کارگردان این نمایش در 
یادداشتی خطاب به مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای 
نمایشــی، او را به ماحظه کاری هــای مدیریتی و 
مصلحت بینی های مدیرکلی در تبیین علت توقیف 

نمایش متهم کرده است.
کیانی مدعی شــده اســت که پیــش از برگزاری 
جشــنواره، برای نمایش خود شرط گذاشته است 
و تأکید کرده است این نمایش نباید بازبینی شود، 

بــه عبارت دیگر او نمایش خود را تافته ای جدابافته 
دانســته و خواستار آن شــده بود ضوابط جشنواره 
برای وی اجرا نشود که البته در این مورد مسئوالن 
جشــنواره به درستی عمل کرده و این نمایش را به 

دلیل تخلف از ضوابط کنار گذاشته اند. 
او در نامــه خــود خطــاب به شــفیعی نوشــته 
اســت:»برادربزرگوار، راه برخورد با مسائل در جمع 
کــردن آن نیســت. راه برخورد با مســئله در حل 
کردن منطقی، اخاقی و منصفانه آن است. چیزی 
که ازهمان ابتدا در مــورد نمایش روزعقیم رعایت 

نشد.« در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داده است 
محمدمساوات یکی از کارگردان هایی که نمایشش به 
نام »این یک پیپ نیست« در بخش مسابقه بین الملل 
پذیرفته شده بود، بخاطر حذف نمایش »روز عقیم« 
از حضــور در این بخش انصراف داده اســت. در پی 
این اتفاق گروهی از هنرمندان تئاتر با انتشار مطالب 
انتقادی و گاه تند علیه مسئوالن برگزاری جشنواره، 
به حذف این نمایش اعتــراض کردند که البته این 
فضاســازی ها باعث نشده اســت تصمیم مسئوالن 

جشنواره در این خصوص تغییر کند.

تا جشنواره

جنجال آفرینی بخاطر 
تمرد نمایش
»روز عقیم« 
از قوانین جشنواره

آنچه می خوانید

در حال حاضر نقش دانشگاه های 
نســل چهارم، تولید رفاه تعیین 
شده و دانشگاه ها حرکت خود را 

به این سمت و سو آغاز کرده اند
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