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حاج رضايى : شرايط مشكى پوشان 
بحرانى است به مشهد نمى روم

 فدرر براى بيستمين بار قهرمان 
1010گرند اسلم شد

10

خط خبر 

 انهدام باند سرقت مسلحانه 7 ميليارد 
تومانى در مشهد

خط قرمز: فرمانده انتظامى اســتان از دســتگيرى گردانندگان باند سرقت 
مسلحانه هفت ميليارد تومانى از يك تبعه خارجى خبر داد.

سردار «قادر كريمى» گفت: روز ششم مردادماه سال گذشته راننده خودروى 
سمند تاكسى بين شهرى كه از تايباد عازم مشهد بود در 5 كيلومترى شهر تربت 
جام و جاده كمربندى با يك دستگاه خودروى سوارى سمند نقره اى رنگ مواجه 

شد كه خودروى او را با تهديد اسلحه متوقف كردند.
وى افزود: سه سرنشــين خودروى پژو 405 با تهديد اسلحه جنگى كالش و 
كلت كمرى از مسافر تبعه خارجى سمند تاكسى با توسل به زور مقاديرى ريال 
سعودى، درهم امارات و دينار كويت به ارزش هفت ميليارد تومان كه قيمت روز 
ارز در هنگام سرقت بود را همراه يك جلد پاسپورت متعلق به اين تبعه خارجى 

به سرقت بردند و با سرعت متوارى شدند.
*گزارش سرقت بزرگ

فرمانده ارشد انتظامى اســتان خراســان رضوى گفت: با گزارش اين سرقت 
مســلحانه به پليس 110 و اهميت و حساسيت موضوع طرح مهار بالفاصله به 
اجرا گذاشته شد و مشخصات ظاهرى سارقان مسلح و خودروى آنها به تمامى 
تيم هاى گشتى پليس در استان خراسان رضوى و استان هاى همجوار اعالم شد.
اما سارقان هيچ سرنخى از خود بر جاى نگذاشته بودند و تحقيقات پليسى براى 
شناسايى و دستگيرى عامالن اين سرقت مسلحانه ادامه يافت. سردار كريمى 
خاطرنشان كرد: كارآگاهان ورزيده مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى در چند 
مرحله به شهرستان تايباد و گمرك مرز دوغارون اعزام شدند و با هوشمندى و 

ذكاوت تحقيقات علمى و فنى و پليسى خود را ادامه دادند.
*سرنخ سارقان مسلح در تركيه

فرمانده انتظامى خراسان رضوى اظهار داشت: پليس به سرنخ هايى رسيد كه 
منجر به چهره زنى و شناسايى 2 تن از عامالن اصلى اين باند سرقت مسلحانه شد. 
اما ردزنى هاى اطالعاتى كارآگاهان پليس حاكى از آن بود كه اين دو متهم به 
كشور تركيه مسافرت كرده اند. سردار كريمى گفت: بررسى هاى بعدى پليس در 
اين رابطه با اقدام هاى گسترده اطالعاتى نشان مى داد عامالن سرقت مسلحانه 
قبل از سفر خارجى خود با مراجعه به يك صرافى، بخشى از وجوه سرقتى را به 
ريال تبديل و يك دستگاه تريلر و خودروى سوارى گران قيمت نيز خريدارى 
كرده اند. فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: پس از گذشت 19 ماه از وقوع 
سرقت بزرگ مسلحانه، كارآگاهان مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى استان و 
مأموران انتظامى تربت جام و پليس فريمان كه همچنان به ردزنى هاى گسترده 
اطالعاتى خود در اين رابطه ادامه مى دادند به اطالعاتى دست يافتند كه گوياى 
بازگشت متهمان از سفر خارج كشور و اختفاى آنها در مشهد بود. وى خاطرنشان 
كرد: پس از گمانه زنى هاى زياد در خصوص محل هاى تردد اين 2 سارق مسلح و 
كنترل و مراقبت هاى پوششى كه با استفاده از روش هاى فنى و پليسى دنبال شد 
محل اختفاى اين افراد شناسايى و در اقدامى غافلگيرانه، پليس آنها را دستگير 
كرد. اين مقام انتظامى گفت: 2 متهم 34 و 38 ساله كه با توجه به طراحى سرقت 
حرفه اى خود و بر جا نگذاشتن هيچ سرنخى در باورشان نمى گنجيد شناسايى و 
در چنگ قانون گرفتار شوند در برابر شواهد و ادله و مستندات موجود به سرقت 

مسلحانه با همدستى سه نفر ديگر اعتراف كردند.
*دستگيرى 3 عضو باند

فرمانده انتظامى خراسان رضوى اظهار داشت: فرماندهى انتظامى شهرستان 
تربت جام در عملياتى مشــترك با فرماندهى انتظامى شهرســتان فريمان و 
كارآگاهان مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى خراســان رضوى وارد عمل 
شده و در آخرين مرحله از اين عمليات گسترده، پس از چندين ساعت كنترل 
و مراقبت هاى نامحسوس سه عضو ديگر اين باند كه 33، 35 و 45 ساله هستند 
را دستگير و از آنان دو دستگاه خودروى سوارى پژو 405 و 206 كشف كردند.

ســردار قادر كريمى با تشــكر از اقدامات فنى و علمــى فرماندهى انتظامى 
شهرســتان هاى تربت جام، فريمان و كارآگاهان پليس آگاهى استان در  اين 
عمليات ســخت و پيچيده گفت: تحقيقات كارآگاهان براى كشف ديگر ابعاد 

مجهول معادله اين سرقت مسلحانه سنگين ادامه دارد.

خط قرمز- سعيد كوشافر: پوشش سپيد زمستانى باالخره بر 
قامت بخش هاى بزرگى از كشــورمان نشست تا زيبايى و شادابى 
همراه با زندگى به طبيعت تشنه اهدا كند؛ اما در اين ميان و با وجود 
هشدارهاى هواشناسى كندى ســازمان هاى مسئول سبب شد تا 
شهروندان و مسافران زيادى در كشــور گرفتار جاده هاى برفگير 
و يخ زده شوند و ســاعات زيادى را در ميان كوالك برف وسرماى 

استخوان سوز معطل بمانند.
خوشبختانه تا اين ساعت خبرى مبنى بر مرگ دراين راهبندانهاى 
جاده اى گزارش نشده است سازمان اورژانس كشور با اعالم اينكه تا 
كنون اكثر مراجعات به اورژانس مربوط به بيمارى هاى  داخلى در 
راه ماندگان بوده و تا كنون فوتى مرتبط با برف و سرمازدگى گزارش 
نشده است، اما عمده گزارش ها از گرفتارى مردم براى ساعت هايى 
حتى بيش از 10ساعت درميان برف وسرما حكايت مى كند؛ اين 
درحالى است كه بسيارى از گرفتار شدگان درميان سرما و يخبندان 
در اتوبان ها و شريان هاى اصلى منتهى به پايتخت كشور درحال 

تردد بودند و معتقدند كه هيچ كمكى به آن ها نشده است.
به گــزارش خبرنگار ما هواشناســى اعالم كرده بود كه از شــب 
شنبه بارش برف در استان هاى شمالى، شــمال غربى و مركزى 
آغاز مى شــود و درباره كاهش دما و بارش برف هشدار داده بود، 
اين درحالى است كه با وجود اين هشدارها ســازمان راهدارى و 
دستگاه هاى امدادى غافلگير شــده و تعداد زيادى از مسافران در 
محورهاى مواصالتى اصلى و حتى اتوبان هــا و بزرگراه ها گرفتار 
شدند. بر اســاس گزارش هاى دريافتى، از ساعت 21 شب شنبه، 
تعداد قابل توجهى خــودرو در محورهاى تهران كرج، قم تهران و 
ساير محورهاى منتهى به تهران گرفتار شدند از ديگر سو محورهاى 
غرب كشور و بويژه محورهاى منتهى به زنجان و قزوين و رشت هم 
حكايت مشابهى داشتند؛ همدانى ها و مسافران اين شهرهم گرفتار 
شدند و اين در حالى است كه نزديك به 10 ساعت در اين محورها 
كه جزو محورهاى اصلى بوده و داراى بار ترافيكى پرحجم هستند 

متوقف شده بودند.
*  امداد رسانى ضعيف

توقف خودروها و گرفتار شــدن آن ها در اين معابر از يك ســو به 
دليل درماندگى نيروهاى راهدارى براى بازگشــايى معابر بود و از 
سوى ديگر   دســتگاه هاى امدادى نيز كمترين امدادرسانى به در 
راه ماندگان را انجام ندادند و تصاويــر و گزارش هاى متعددى در 
شبكه هاى اجتماعى دست به دست ميشود كه گاليه و انتقادات 
شديدى را متوجه پليس، دستگاه هاى امدادى و راهدارى مى كرد.

اين در حالى بود كه مسئوالن پليس، راهدارى و هالل احمر همگى 
از آمادگى كامل در طول شب شنبه درگفتگو با شبكه هاى تلويزيون 
خبر مى دادند غافل از آنكه آنچه از فيلم ها و تصاوير و نوشته هاى 
مردم در شــبكه هاى اجتماعى منتشــر مى شــد چيزى مغاير با 
گفته هاى آن ها بود و مردم در شــرايطى در محورهاى مواصالتى 
گرفتار شده بودند كه نه آذوقه اى در اختيار آن ها قرار گرفت و نه 

وسائل گرم كننده و سوخت.
دراين حال معاون حقوق عامه دادستان كل كشور با اشاره به بارش 
سنگين برف و گرفتار شدن برخى مسافران در محورهاى مواصالتى 
گفت: قطعاً كوتاهى ها و تخلفات در امدادرسانى و فراهم ساختن 
رفاه الزم براى مردم، پيگيرى مى شود.معاون دادستان كل كشور 
افزود: ســازمان هاى ذى ربط وظيفه دارند در مواقع اين چنينى، 
پيش بينى و پيشگيرى كنند و كامًال در صحنه حضور داشته باشند 

و اين وظيفه قانونى و سازمانى دستگاه هاى مربوطه است.
درهمين حال و درشرايطى كه به نظر مى رسد سازمان هاى مسئول 
توانايى حل مشكالت را ندارند، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح در 
پيامى از اعالم آمادگى نيروهاى مسلح در امر كمك رسانى به دولت 

و نيروهاى امدادى در بازگشايى راه هاى كشــور خبر داد و اعالم 
كرد به تمام نيروهاى مسلح ابالغ شــده است كه در صورت نياز با 

نيروهاى امدادى در امر امدادرسانى همراهى كنند.
*  هشدار داده بوديم

درهمين راســتا معاون آمادگى و مقابله سازمان مديريت بحران 
كشور اعالم كرد كه دستكم 20 استان درگير بارش برف هستند 
و سازمان مديريت بحران كشــور از روز چهارشنبه هفته گذشته 

اخطاريه الزم در اين زمينه را به تمامى دستگاه ها ارائه كرده بود.
مرتضى اكبرپور با اشــاره به وضعيت بارش برف در تهران و ديگر 
استان هاى كشور گفت: از روز چهارشنبه با توجه به پيش بينى هاى 
سازمان هواشناســى در خصوص بارش برف در 20 استان كشور 
از جمله تهران، ســازمان مديريت بحران هشــدارهاى الزم را به 
دســتگاه هاى مربوطه داده و از آن ها خواسته بود كه در برابر برف 

آمادگى داشته باشند.

وى با بيــان اينكــه اقدامات 
تمامى دستگاه ها و سازمان ها 
در اين زمينه بررســى خواهد 
شد، افزود: تمامى دستگاه ها 
بايد درباره اقدامات و عملكرد 
خود در خصوص برف پاسخگو 
بــوده و گزارشــى از آنچه كه 
انجام داده اند و داليل اقداماتى 
كه منجر شــده تا نتوانند يك 
ســرى كارها را انجام دهند، 
تشــريح كنند.اكبرپور درباره 

وضعيت امدادرسانى در شــهرهاى كشور نيز گفت: تا كنون مورد 
حادثه مستقيم ناشى از برف نداشته ايم. 

در مقابل اين انتقادها اما سخنگوى سازمان مديريت بحران در پاسخ 
به اين سوال كه شب گذشته مردم ســاعت ها در برخى محورها از 
جمله اتوبان تهران-كرج در برف گرفتار شده بودند و به گفته برخى، 
امدارســانى به موقع صورت نگرفت، گفــت: از 2 روز پيش درباره 
وضعيت جوى، برودت هوا و بارش برف به مردم اطالع رسانى شد 
و تأكيد شده بود كه شهروندان از سفرهاى غيرضرورى خوددارى 
و از زنجير چرخ استفاده كنند. بهنام سعيدى، سخنگوى سازمان 
مديريت بحران، با اشاره به اينكه از 5 بهمن در بيشتر استان ها بارش 
برف و باران آغاز شده  است، اظهار داشت: در اين زمينه 18 استاِن 
آذربايجان شرقى و غربى، اردبيل، اصفهان، البرز، تهران، خوزستان، 
زنجان، ســمنان، قزوين كردستان، گلســتان، گيالن، لرستان، 

مازندران، همدان و مركزى متأثر از اين وضعيت بوده اند.
ســخنگوى ســازمان مديريت بحران افزود: 118 محور شــهر و 
روستا يا در حال امداد رسانى اســت و يا امدادرسانى شده است.

سعيدى از امدادرســانى به 27 هزار و 200 نفر خبر داد و گفت: 8 
هزار و 200 نفر اسكان اضطرارى يافتند و 21 نفر به مراكز درمانى 
منتقل شدند و به 6 نفر خدمات سرپايى ارائه شد. وى با بيان اينكه 
1255 خودروى گرفتار در برف رهاســازى شد، ادامه داد: اقالمى 
كه مورد نياز مردم بــود از جمله پتو، آب معدنى و كنســروجات 

توزيع شده است.
دراين حال رئيس پليس راه راهور ناجا، گفت: اينكه يك مسئول 
در راهدارى توقع دارد همه خودروها زنجير چرخ داشــته باشند 
توقع درستى نيست و بهتر است سطح جاده را از وجود برف پاك 
كنيم. سردار حميدى با اشاره به سخنان نصر از مسئوالن سازمان 
راهدارى كشور، گفت: اينكه ايشان گفته اند ماشين ها زنجير چرخ 
نداشتند و همين امر باعث شده در جاده گرفتار شوند اين نمى تواند 
درست بوده و متصور شويم كه صرفا اين موضوع اقدام كافى باشد. 
وى ادامه داد: اگر سطح جاده ها به درستى از وجود برف پاك شود 

و برف روبى به موقع انجام گيرد 
مى شــود خيلى از بار ترافيكى 
را كاهش داد. رئيس پليس راه 
راهور ناجا گفت: ما در اين مقطع 
كمبود تجهيزات راهدارى را در 
سطح جاده ها شــاهد هستيم و 
به قول معروف كمبود امكانات 
موجب شد خيلى از اين توقف ها 

طوالنى شود.
* آخرين وضعيــت راه ها، 

فرودگاه ها و شبكه ريلى
معاون راهدارى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى روز يكشنبه 
ضمن تشريح آخرين وضعيت راههاى كشــور، گفت كه با تالش 
دست اندركاران اين سازمان بيشــتر محورهاى مواصالتى كشور 
بازگشايى خواهند شد.عبدالهاشم حسن نيا در اين رابطه به محور 
قم - تهران و كرج - تهران اشاره كرد كه طى ساعت هاى آينده تردد 

خودروها  در آن روال عادى خود را باز خواهد يافت.
وى افزود: بارش برف و كوالك محور قزوين - زنجان را مســدود 
كرد و كوالك اين محور با ســرعت 80 كيلومتر بر ساعت تاكنون 
بى سابقه بوده است، سرعت باد در مســير قزوين - رشت نيز 60 
كيلومتر بر ســاعت بود كه به دليل عدم ديد كافى و عدم ايمنى 
جاده و رانندگان، اين مســير شب شنبه بسته شد. مركز مديريت 
راه هاى كشور نيز در اطالعيه اى اعالم كرد كه 17 محور مواصالتى 
كشور به دليل شرايط جوى مســدود است كه 12 محور، به دليل 

بارش برف است.
آزاد راه زنجان - قزوين، واقع در استان زنجان، محور طارم - زنجان، 
واقع در استان زنجان، محور قديم رشت - قزوين، واقع در استان 

قزوين، آزاد راه قزوين - رشت، واقع در استان قزوين، محور ساوه 
- بوئين زهرا، واقع در اســتان مركزى، محور هراز (تهران - آمل و 
بالعكس )، واقع در اســتان هاى تهران و مازنــدران، محور تهم - 
چورزق - زنجان، واقع در اســتان زنجان، محور قزوين - همدان، 
واقع در استان قزوين و آزاد راه تهران - قم، واقع در استان تهران، 
از 7 بهمن تا اطالع بعدى، به دليل بارش برف و عدم ايمنى كافى 

مسدود است.
بر اساس اين اطالعيه، آزاد راه ساوه - تهران، واقع در استان مركزى 
و محور كندوان (كرج - چالوس و بالعكس )، واقع در اســتان هاى 
البرز و مازندران، از 8 بهمن 96 تا اطالع بعدى، به دليل بارش برف 

و عدم ايمنى كافى مسدود است.
محورهاى استان هاى آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، اردبيل، 
البرز، ســمنان، كرمانشاه، كردستان، گلســتان، قزوين، زنجان، 
لرســتان، چهارمحال و بختيارى، همدان، تهران، استان مركزى، 
گيالن، اصفهان، مازندران، خراسان رضوى و ارتفاعات محورهاى 

كندوان، هراز و فيروزكوه نيز شاهد بارش شديد برف هستند.
مدير روابط عمومى فــرودگاه بين المللى امــام خمينى(ره) نيز 
اظهار داشت: تمام پروازهاى فرودگاه امام از ساعت 9 شب شنبه تا 
15 يكشنبه با تاخير انجام شد.بر اساس اعالم مسئوالن فرودگاه 
مهرآباد تهران و بــا توجه به كاهش ديد افقــى در اين فرودگاه از 
ساعت 23 شب شنبه تايكشنبه بيش از 80 پرواز ورودى و خروجى 
در اين فرودگاه لغو شد و لغو پروازها تا اطالع بعدى كماكان به قوت 
خود باقى است.مديركل روابط عمومى راه آهن گفت: حركت همه 
قطارها طبق برنامه از پيش تعيين  شده در حال انجام است و فقط 
به دليل بارش برف و كاهش ديد ممكن است تأخيرهايى در ورود 

و يا خروج قطارهاى برون شهرى در برخى از مسيرها رخ دهد.
* امداد ونجات 

دراين حال رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از 
وقوع برف و كوالك در 17 استان كشور خبر داد و گفت: عمليات 
امداد رســانى در 96 محور مواصالتى شــهرى و روستايى از آخر 
هفته گذشته در چند استان آغاز شده و با وسعت شمار استان ها 
در هفته جارى ادامه دارد.مرتضى ســليمى روز يكشــنبه گفت: 
عمليات امداد رسانى در 17 اســتان درگير برف وكوالك (شامل 
استان هاى آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، اردبيل، اصفهان، 
البرز، تهران، چهارمحال و بختيارى، خوزستان، زنجان، سمنان، 
قزوين، كردستان، گلستان، گيالن، لرستان، مازندران و مركزى) 
ادامه دارد.وى افزود: در اين مدت امدادرســانى به 24 هزارو 400 
نفر انجام شد 6 هزار و600 نفر اســكان اضطرارى شدند.سليمى 
افزود:همچنين 16نفر بــه مراكز درمانى منتقــل و يك هزارو 5 
خودرو گرفتار از برف رها سازى شد.رئيس سازمان امداد و نجات 
اضافه كرد: در اين عمليات ها 883 نفر در قالب 258 تيم كار امداد 
و نجات را انجام دادند.همچنين معاون عمليات ســازمان امداد و 
نجات جمعيت هالل احمر از رها سازى حدود 2 هزار خودرو در راه 
مانده در اتوبان هاى منتهى به تهران خبر داد. شاهين فتحى گفت: 
طى اين مدت در ديگر استان ها جداى از تهران، يك هزار و 255 

دستگاه خودرو از برف و كوالك رهاسازى شد.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى تهران نيز اعالم كرد: بيش از 
100 تماس از شب شنبه با ســامانه 125 گرفته شد كه اغلب آن 
به شكستگى درختان مربوط مى شــد.جالل ملكى افزود: بيشتر 
اتفاقات مربوط به سقوط درختان و شاخه هاى آن ها بود و مواردى 
هم ناشى از پارگى كابل و سقوط تيرهاى برق قديمى بود. حدود 
60 مورد شكستگى و ســقوط درخت و شاخه هاى آن اعالم شده 
بود كه بعضى بــه روى خودروها كه پارك بودنــد و ديوار منازل 

واژگون شده بود.
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 سازمان ليگ بازى با صنعت نفت را لغو نكرد 

تاكتيك استقاللى ها يخ زد

وى با بيــان اينكــه اقدامات 
تمامى دستگاه ها و سازمان ها 
در اين زمينه بررســى خواهد 
شد، افزود: تمامى دستگاه ها 
بايد درباره اقدامات و عملكرد 
خود در خصوص برف پاسخگو 
بــوده و گزارشــى از آنچه كه 
انجام داده اند و داليل اقداماتى 
كه منجر شــده تا نتوانند يك 
ســرى كارها را انجام دهند، 

حاج رضايى : شرايط مشكى پوشان 

گرفتارى صدها مسافر در جاده ها و فرودگاه هاى كشور  

قطر ميزبان ديدار 
استقالل و الهالل

ورزش: با توجه به تصميمات اتخاذ شده كنفدراسيون 
فوتبال آســيا در خصوص محل برگزارى مســابقات 
تيم هاى عربســتانى در ليگ قهرمانان آســيا، باشگاه 
 استقالل پس از بررســى هاى به عمل آمده كشور قطر 

را براى ميزبانى مسابقه با حريف عربستانى تعيين كرد.



زور قطر به عربستان  و امارات در جام باشگاهها چربيد

ايران بازنده ديپلماسى فوتبال در آسيا
 فوتبال  سينا حسينى   بعد از آنكه امارات قبول كرد به 
قطر برود و در اين كشور بازى كند، فدراسيون فوتبال عربستان 
 AFC هم به انتقاد از اين تصميم پرداخت و عنوان كرد راى
يك طرفانه بوده است اما در كشور قطر بازى خواهد كرد.به اين 
ترتيب بازى هاى نماينده هاى عربستان و امارات با تيم هاى 
قطرى به صورت رفت و برگشت در كشــور خودشان برگزار 
مى شود و تنها استثناى قاره كهن،  بازى هاى عربستان و ايران 

است كه در كشور ثالث برگزار مى شود.
مشخص نيست كه چرا و به چه داليلى ايران نتوانسته از اين 
حق قانونى خود اســتفاده كند و ميزبان حريفان آسيايى در 
ايران باشــد. يكى از شــعارهاى دهان پر كن و پر طمطراق 
مسئوالن ورزش دولت يازدهم و دوازدهم برقرارى دپيلماسى 
ورزشى در مجامع بين المللى بود و هميشه مديران دستگاه 
ورزش اصرار داشــتند كه ما قدرت تاثيرگــذارى فزاينده اى 
در عرصه بين الملل داريم. اما با نامه رســمى كميته اجرايى 
كنفدراســيون فوتبال آســيا اين ادعــاى تو خالــى براى 
افكارعمومى رنگ باخت تا مشخص شود نه تنها ديپلماسى 
ورزشى ما پيشرفتى نداشــته بلكه در اين عرصه پسرفت هم 
داشتيم و حاال نمره ديپلماسى ايرانى ها در مجامع بين المللى 

به ويژه حوزه فوتبال به عددى نزديك به صفر رسيده است.
در شــرايطى ناكام بزرگ در پرونده ميزبانى ليگ قهرمانان 
آسيا لقب گرفتيم كه قطرى ها با استفاده از قدرت نفوذ خود 
در مجامع بين المللى توانستند برابر زياده خواهى سعودى ها 
و اماراتى ها بايستند و از حق مسلم خود در امتياز ميزبانى به 
خوبى دفاع كنند اما ايرانى ها نه تنهــا از حقوق قانونى خود 
محروم شدند بلكه چون دور قبل بايد از تيم هاى سعودى در 

كشورى ديگر ميزبانى كنند.
اين در شرايطى اســت كه امنيت ايران در برهه كنونى مورد 
تائيد كميته امنيت كنفدراســيون فوتبال آســيا است و در 
رقابت هاى  فصل گذشــته ليگ قهرمانان آسيا ايران ميزبان 

مسابقات كشورهاى جنگ زده مثل عراق بوده است.
*جلسه بى نتيجه

به نظر نمى رسد جلسات اخير مسئوالن ورزش براى اعتراض 
به اى اف ســى نيز دردى دوا كند چرا كه اگر مديران ورزش 
توان مقابله با اين راى را داشتند، فصل گذشته اين اتفاق رخ 

مى داد!با اين وجود مسئوالن ورزش ايران براى عقب نماندن 
از معركه به وجود آمده صبح روز يكشنبه در ساختمان وزارت 
ورزش تشكيل جلسه دادند تا چاى و شيرينى صرف كنند و 
درباره جديدترين ســناريوى خود براى مخفى كردن ضعف 
ديپلماسى خود تصميم گيرى كنند. همان اتفاقى كه هفتم 
آذرماه سال جارى على كفاشيان وعده اش را داد كه مشكل 
ميزبانى تيم هاى ايرانى حل شــده و ايرانى ها مى توانند در 
خانه از تيم هاى ســعودى حاضر در مسابقات ميزبانى كنند 
اما با گذشت زمان مشخص شــد اين ادعا تنها يكى از هزاران 
آرزوهاى على كفاشــيان در آن مقطع بــوده كه هيچ مبناى 

درستى نداشته است .
اما اظهارات مديران و نمايندگان باشگاه هاى حاضر در ليگ 
قهرمانان پس از جلسه با داورزنى نيز در نوع خود جالب توجه 
بود تا مشخص شود همچنان دوستان بر اين باورند كه قدرت 

تغيير اين راى را دارند! 
افتخارى :خواهان تغيير راى هستيم

مديرعامل باشگاه استقالل مى گويد:« قبال هم اعالم كرديم 

كه از AFC و فيفا خواهان اجراى عدالت هستيم و مى خواهيم 
در مسابقات ليگ قهرمانان آســيا حقى از تيم هاى ايرانى در 

ميزبانى ضايع نشود.
افتخارى ادامه داد: چندى پيش كميته اى به نام كميته امنيت 
از AFC به ايران آمد و بازديد و گزارشى داشت كه ما منتظر 
انتشار اين گزارش هستيم و اميدواريم كه اين گزارش مشكل 
ما را حل كند در غير اين صورت ناچار هستيم تا حصول نتيجه، 

اين موضوع را از طريق AFC و فيفا پيگيرى و حل كنيم.
گرشاسبى : انتظار داريم راى تغيير كند

سرپرست باشگاه پرسپوليس از ايران به عنوان يكى از امن ترين 
كشورهاى دنيا نام برد و گفت: در اين مدت ثابت شده كه ايران 
كشور امنى است و در رقابت هاى ورزشى هم نشان داديم كه 
ايران از امنيت بااليى برخوردار است. به همين دليل انتظار ما 
اين است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا همان طور كه كه هيئت 
اجرايى هم راى به برگزارى بازى ها به صورت رفت و برگشت و 
به ميزبانى ايران و عربستان داد، فارغ از دخالت سياست، قانون 

و مقررات را اجرا كند.

ضد حمله

جريمه 100 ميليونى مجتبى جبارى
ورزش: مجتبى جبارى مهمان برنامه كتاب باز بود كه با اجراى سروش صحت از 
شبكه تلويزيونى نسيم پخش مى شود. او به دليل عالقه اش به كتاب و كتابخوانى 
به اين برنامه دعوت شده بود و حرف هايش در اين برنامه نشان داد كه بى جهت به 

عنوان يك بازيكن خاص و متفاوت در فوتبال ايران معروف نشده است. 
جبارى در بخشــى از صحبت هايش به خاطره جريمــه 100 ميليون تومانى به 
خاطر خواندن كتاب اشاره كرد. ظاهرا او در زمان حضور در فوتبال قطر در يكى از 
جلسات آناليز تيمى مشغول خواندن كتاب «باشگاه مشت زنى» بوده كه اين كار 
او باعث خشم و عصبانيت زالتكو كرانچار مى شود و مديريت باشگاه او را 100 هزار 

ريال قطرى جريمه مى  كند.
جبارى در اين برنامه گفت :اگر روزى زندگينامه خود را بنويسم نام آن را هشت 

شاكى مى گذارم.  لقب هشت شاكى را بيشتر از هر لقب ديگرى دوست دارم.
 

خودم خواستم تعويض شوم
چپاروف: خيالتان راحت، به بازى با صنعت 

نفت مى رسم
ورزش: هافبك ازبكستانى اســتقالل با وجود غيبت در 3 جلسه اخير تمرينى 
مى گويد به بازى با صنعت نفت مى رســد. ســرور چپاروف گفــت: در روزهاى 
گذشته در كلينيك باشگاه استقالل فيزيوتراپى كرده ام تا كامال سرحال باشم. از 
فردا(امروز) هم در تمرين استقالل شركت مى كنم تا اگر نياز باشد برابر صنعت 

نفت بازى كنم. 
او ادامه داد: من مشكلى براى بازى با صنعت نفت ندارم و به طور قطع مى توانم روز 
سه شنبه به ميدان بروم. شايد غيبتم در تمرين روزهاى گذشته نگرانى هايى به 
وجود آورده باشد؛ ولى در اين مدت در كلينيك باشگاه تمريناتم را پيگيرى كرده ام 

و مطمئن باشيد كامال آماده بازى هستم. 10
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ورزشـــى

حميدرضاعرب: بحــران فكرى اردوى اســتقاللى ها 
را فراگرفته اســت. آبى ها بعد از بازى بــا پارس جم هيچ 
تمرين تاكتيكى مناسبى را انجام نداده اند كه اين وضعيت 
درآســتانه بازى مهم با صنعت نفت آبادان بسيار مخاطره 
آميز اســت. قرار بود تمرين اصلى اســتقالل روز گذشته 
در زمين صنايع دفاع تهران برگزار شود اما به دليل بارش 
شــديد برف و  بى توجهى مسئوالن باشــگاه استقالل به 
كشيدن كاور روى اين زمين، تمرين لغو و استقاللى ها به 
جاى بازى در زمين چمن ناچار به بازى در سالن شدند. در 
حقيقت استقاللى ها به جاى اينكه فوتبال بازى كنند به 
انجام بازى فوتسال پرداختند. وينفردشفر در اين تمرين 
مى كوشيد خودش را خندان نشان دهد تا شايد بازيكنانش 

به لحاظ روحى لطمه اى نخورند اما او در نهان بسيار نگران 
بود. شفر حتى به دستيارانش گفت كه با اين وضعيت در 
بازى با صنعت نفت به مشــكل مى خوريم. موضوعى كه 
خيلى زود به گوش نصراهللا عبدالهى هم رسيد تا سرپرست 
تيم استقالل رايزنى ها خود با ســازمان ليگ را براى لغو 
اين بازى آغازكند. از حوالى ظهــر ديروزعبدالهى مكرر با 
سران سازمان ليگ تماس گرفت اما به نتيجه اى نرسيد. 
او درتماس هاى خود خواســتارلغو بازى شد اما مسئوالن 
سازمان ليگ به سرپرست تيم استقالل گفتند كه اين بازى 
يك بار لغو شــد و لغو مجدد آن براى پرستيژ اين سازمان 
خوب نيست. ضمن اينكه اساسا هيچ جاى خالى درآينده 
وجود ندارد كه سازمان ليگ بخواهد برنامه ها را تغيير دهد. 

به اين ترتيب نصراهللا عبدالهــى بدون اينكه تالش هايش 
نتيجه اى دربرداشته باشد دوباره با مربيان استقالل تماس 
گرفت و به آن ها اعالم كرد كه شرايط تغييرى نخواهد كرد 
مگرآنكه رئيس فدراسيون فوتبال يا مقامى باالتربا سازمان 
ليگ تماس بگيرد و خواســتارتعيين زمان تازه اى براى 

برگزارى اين بازى شود. 
شايد اگراستقاللى ها به هشدارهاى سازمان هواشناسى  
بى توجهى نمى كردند و قدرى زودتر راهى خوزســتان  
مى شدند يا اقدام به كشــيدن كاورروى زمين تمرين 
خود مى كردنــد هيــچ گاه اين دغدغه بزرگ شــكل 
نمى گرفت و استقالل مى توانست با فراغ بال به استقبال 

اين بازى برود.

ورزش : رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى از غير استاندارد 
بودن تنها سازه بانجى جامپينگ استان خراسان رضوى كه 
در يكى از مجموعه هاى توريستى نزديك به مشهد راه اندازى 
شده است خبر داد و گفت:« بر اساس نامه نگارى هاى صورت 
گرفته با اداره كل استاندارد خراســان رضوى و اداره ورزش 
و جوانان شهرستان طرقبه و شــانديز صراحتا اعالم كرديم 
اين سازه غير استاندارد است و بايد اين مجموعه پلمب شود 
اما هيچ كسى به تذكرهاى ما توجه نكرد و از همين تريبون 
استفاده مى كنم و هشدار مى دهم چنانچه مشكلى به وجود 

بيايد هيچ تقصيرى بر گردن ما نيست.»
محســن قهرمانى، رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى استان 

خراســان رضوى، كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت ، 
در ادامه افزود:« اين ســازه با يك سيم بكسل در حال حاضر 
به نوار پرتاپ گره زده شده است كه اين مسئله در استاندارد 
هيچ كشــورى لحاظ نشده اســت به همين دليل به اپراتور 
دستگاه گفتم كه شما در جريان خطرات ناشى از اين وسيله 
غير استاندارد هســتيد؟ به من گفت من مامور و معذور اما 
متاســفانه وقتى حادثه اى رخ بدهد هيچ كسى اين حرف را 
تائيد  نمى كند. بخش خصوصى تنها به فكر درآمدزايى است 
در حالى كه قبل از درآمدزايى بايد به فكر ايمنى و ســالمت 
شهروندان باشيم. ما به دليل اينكه هيچ مربى متخصصى در 
رشته بانجى نداريم هيچ مسئوليتى در قبال اين وسليه نداريم 

و مراتب را به دستگاه هاى ذى صالح اطالع داده ايم.»
رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى استان خراسان رضوى در 
ادامه به فعاليت هيئت هاى شهرستان هاى خراسان رضوى 
اشــاره كرد و در اين خصوص گفت: از 28 شهرســتان اكثر 
شهرستان ها فعال هستند، از شهرستان ها درخواست فعال 
كردن هر 19 كميته را نداشته ايم و به آن ها گفته شده است 
با توجه به بافت بومى محلى كه دارند از پتانسيل هاى موجود 
استفاده كنند؛ به عنوان مثال چناران و قوچان كه در جودو و 
كشتى پهلوانى موفق هستند رشته راگبى را پوشش مى دهند، 
در تربت جام رشته طناب كشــى و در ديگر شهرستان ها به 

همين شكل كميته ها فعاليت مى كنند.

 سازمان ليگ بازى با صنعت نفت را لغو نكرد 
تاكتيك استقاللى ها يخ زد

رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى هشدار داد

«بانجى جامپينگ» خراسان رضوى  غير استاندارد  است

 فدرر براى بيستمين بار قهرمان گرند اسلم شد
ورزش:  در فينال رقابت هاى تنيس اپن استراليا راجر فدرر مقابل مارين چيليچ به ميدان رفت 
و با نتيجه 3 بر 2 به پيروزى رسيد.   فينال رقابت هاى مردان تنيس اپن استراليا بين راجر فدرر 
و مارين چيليچ انجام شد و فدرر مرد شماره 2 تنيس جهان و با نتيجه 3 بر 2 به پيروزى رسيد. 
نتايج 5 ست اين بازى 6-2 ، 6-7، 3-6، 6-3 و 6-1 بود. بدين ترتيب فدرر براى بيستمين بار 
قهرمان مسابقه هاى گرند اسلم و براى ششمين بار قهرمان اپن استراليا شد.  فدرر پنج قهرمانى 
اپن آمريكا، هشت قهرمانى ويمبلدون، يك قهرمانى روالن گاروس و شش قهرمانى اپن استراليا 
در كارنامه خود دارد. فدرر بعد از اين قهرمانى 2 ميليون و 320 هزار پوند برابر با 4 ميليون 
دالر جايزه دريافت مى كند. چيليچ نيز جايزه اى به ارزش يك ميليون و 160 هزار 

پوند كسب مى كند.

قطر در قهرمانى هندبال آسيا 
هت تريك كرد                      

قهرمانى هندبال آســيا با قهرمانى تيم ملى قطر به پايان رســيد.  ورزش: مسابقات 
مسابقات قهرمانى هندبال آسيا   با برگزارى ديدار رده بندى و فينال اين دوره از مسابقات ادامه 
يافت.   در ديدار رده بندى اين مســابقات تيم ملى كره ميزبان مســابقات به مصاف تيم ملى 
عربستان رفت كه در پايان تيم ميزبان توانست با برترى عنوان سوم اين رقابت ها را از آن خود 
كند.   در فينال اين مسابقات   تيم ملى قطر در يك بازى نزديك در حالى كه تا اواسط نيمه دوم با 
نتيجه برابر دنبال مى شد، توانست با يك بازى هوشمندانه و درخشش دروازه بان خود قهرمانى 
اين مســابقات را از آن خود نمايد. اين تيم در 2 دوره قبلى در ســال هاى 2014 و 2016 هم 
قهرمان شده بود.   با پايان اين رقابتها تيم هاى قطر، بحرين، كره و عربستان به ترتيب عناوين 

اول تا چهارم مسابقات را كسب نمودند و به جام جهانى 2019 راه يافتند.  

دالرام عظيمى: طبق گزارشى كه نشريه ماركا منتشر كرده، رئال 
مادريد 300 ميليون يورو براى دراختيار گرفتن نيمار از پارى سن 
ژرمن درنظر گرفته است. فلورنتينو پرس به دنبال ايجاد انقالبى در 
برنابئو در تابستان پيش رو است. نتايج نااميد كننده سفيدپوشان 
در ماه هاى اخير و 19 امتياز اختالف با بارســلونا در صدر جدول و 
كنار رفتن از جام حذفى اسپانيا در مرحله يك چهارم نهايى، رئيس 
باشــگاه را متقاعد كرده كه تيم به بازسازى اساسى نياز دارد. نيمار 
برزيلى با توجه به اينكه رونالدو به 32 سالگى رسيده، هدف اصلى 
اين تيم دربازار نقل وانتقاالت تابستانى محسوب مى شود. ماركا در 
گزارش خود نوشته كه رئال مادريد مشــكل نقدينگى براى ايجاد 
تغييرات درتيمش نداشته و عدم فعاليت اين تيم در بازارهاى نقل 
وانتقاالت اخير موجب شده كه رئال سرمايه و پول كافى براى جذب 
بازيكنان جديد را دراختيار داشته باشد. خريد نيمار درحال حاضربه 
اولويت اصلى فلورنتينو پرس در باشگاه تبديل شده و اين موضوع 
كامال جداگانه اى ازتمديد قرارداد رونالدو خواهد بود. از آنجا كه شايد 
رونالدو و رئال برسر تمديد يك قرارداد جديد به توافق دست نيابند، 
اين باشگاه چنين مبلغى را براى عمليات انتقال نيمار از پى اس جى 
به مادريد كنار گذاشــته و حتى درصورت فروش احتمالى رونالدو 
ديگر هيچ مشــكلى براى جذب نيمار پيــش روى خود نمى بيند. 
اظهارات اخير ناصرالخليفى مديرعامل پارى سن ژرمن به نيمار در 
مورداينكه او بعد از قهرمان كردن اين تيم در چمپيونزليگ، مجاز 

اســت به هرباشــگاهى كه 
مى خواهد منتقل شود، يكى 

ديگر از عواملى اســت كه سناريوى 
مطرح شده در ماركا را تقويت مى كند. در اين 

گزارش آمده كه نيمار همواره خواهان پيوستن به رئال 
بوده و حتى درسال 2006 از والده بباس محل تمرين 

رئال بازديد كرده بود.  

مسى: بدون نيمار تيم تعادل بيشترى 
دارد

ليونل مســى مصاحبــه اى با مجله 
World Soccer انجــام داده و در 

مورد فصل جارى بارسلونا صحبت كرده 
اســت.يكى از موضوعاتى كه در اين مصاحبه 

مطرح شــد، انتقال نيمــار برزيلى از بارســلونا به 
پاريسن ژرمن بود، كه مسى در اين باره گفت:

    جدايى نيمار نحوه بازى ما را تغيير داد. پتانسيل 
هجومى زيادى از دست داده ايم اما از لحاظ دفاعى 
به تيم كمك كرد. حاال خيلى خوب در خط ميانى 

تجهيز شده ايم. بدون نيمار تعادل بيشترى داريم.

اصلى ترين گزينه پرس براى بازار تابستانى
300 ميليون يوروى رئال براى نيمار

دوشنبه 9 بهمن  فوتبال ساحلى پرشين كاپ
 ايران - اسپانيا

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 10 بهمن  پلى آف ليگ قهرمانان آسيا
 ذوب آهن - آيزاول هند

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 10 بهمن جام حذفى ايتاليا
 آتاالنتا - يوونتوس

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

اسپانيا - الليگا
 ديپورتيوو الكرونيا 2 - 2 لوانته

 والنسيا 1 - 4 رئال مادريد
 ماالگا 0 -  0 خيرونا

 ويارئال 4 - 2 رئال سوسيداد
ايتاليا - سرى آ

 ساسولو 0 - 3  آتاالنتا
 كيه وو 0 - 2 يوونتوس
آلمان - بوندسليگا

 دورتموند 2 - 2 فرايبورگ
 اليپزيش 1 - 1 هامبورگ

 كلن 1 - 1 آگزبورگ
 بايرن مونيخ 5 - 2 هافن هايم

 اشتوتگارت 0 -  2 شالكه
 وردربرمن 0 - 0 هرتابرلين

ميز نتايج

ورزش در سيما

زنگ خطر براى فوتبال ايران
فيفا به اتفاقات اخير سپاهان ورود 

كرد؟
ميزان:  شنيده مى شــود فيفا به اتفاقات اخير سپاهان و 
تغييرات در اين باشــگاه ورود كرده است. برخى شنيد ه ها 
حاكى اســت فيفا در نامه اى محرمانه به باشــگاه سپاهان 
خواســتار ارائه توضيح در خصوص تغييرات مديريتى در 
راس باشگاه ســپاهان شده اســت. از قبل هم پيش بينى 
مى شــد كه دخالت نابجاى مقامات سياسى تبعات جدى 
براى فوتبال ايران به همراه داشته باشد. خصوصا اينكه اين 
بار به طرز ناشيانه اى سند مذكور به صورت رسانه اى منتشر 
شده است. به نظر مى رسد پيگيرى اين موضوع توسط فيفا 
مى تواند پيامدهاى خطرناكى براى فوتبال ايران آن هم در 

سال منتهى به جام جهانى داشته باشد.

اسامى تيم ملى فوتسال اعالم 
شد

ورزش: ســيد محمد ناظم الشريعه، ســرمربى تيم ملى 
فوتسال اســامى 14 بازيكن اعزامى به مسابقات قهرمانى 
فوتسال آســيا را به شــرح زير اعالم كرد: سپهر محمدى، 
عليرضا صميمــى، فرهاد توكلى، عليرضــا رفيعى، محمد 
شجرى، مهران عاليقدر، احمد اســماعيل پور، على اصغر 
حسن زاده، قاســم عروجى، مهدى جاويدى، مسلم اوالد 
قباد، حسين طيبى، سعيد احمد عباسى و محمدرضا سنگ 
ســفيدى. رقابت هاى قهرمانى فوتسال آسيا 2018  از روز 
پنجشنبه 12 بهمن با حضور 16 تيم به ميزبانى چين تايپه 
آغاز مى شود و ملى پوشان كشورمان در گروه C با تيم هاى 

عراق، چين و ميانمار همگروه هستند.
گروه A: چين تايپه، ويتنام، مالزى و بحرين

گروه B: ازبكستان، ژاپن، تاجيكستان و كره جنوبى
گروه C: ايران، عراق، چين و ميانمار

گروه D: تايلند، قرقيزستان، لبنان و اردن
برنامه بازى هاى ايران در مرحله مقدماتى

جمعه 13 بهمن
*ايران - ميانمار / ساعت 14:30

يكشنبه 15 بهمن
*چين - ايران / ساعت 14:30

سه شنبه 17 بهمن
*ايران - عراق / ساعت 12

حاج رضايى : شرايط مشكى پوشان 
بحرانى است به مشهد نمى روم

ميزان:  امير حاج رضايى در خصوص پرسپوليس عنوان 
كرد: آن چيزى كه پرســپوليس را تهديد مى كند بحث 
فنى نيست بلكه حواشــى غيرفنى اســت. پرسپوليس 
در محاصره مسائل غيرورزشــى و غيراخالقى است. هر 
روز يك خبر، يك حاشــيه، محروميــت از پنجره نقل 
و انتقاالت، شــكايت هاى مكرر به فيفا، تهديد به كســر 
امتياز و... مســائلى اســت كه موفقيت هاى پرسپوليس 
را تهديد مى كنــد. حاج رضايى در خصــوص مذاكره با 
تيم مشكى پوشان اظهار داشــت: يك گفت وگو كوتاهى 
در اين خصوص صورت گرفت كه اســمش را نمى توان 
مذاكره گذاشــت و بعد هم ادامه پيدا نكرد. شرايط اين 
تيم بحرانى است و 9 بازى بيشتر نمانده. آدمى هستم كه 
اگر شرايط را بدانم و آگاهى داشته باشم دست به ريسك 

مى زنم در غير اينصورت بعيد مى دانم به اين تيم بروم.

فرمانده استقالل و صخره 
پرسپوليس  در باشگاه صدتايى 

ورزش: سيدجالل حسينى مدافع ملى پوش پرسپوليس 
در ديــدار با پيــكان تعداد بــازى هاى خــود همراه با 
پرســپوليس در ليگ برتر را به 99 رساند، و با انجام يك 
بازى ديگر نامش را در باشگاه صدتايى سرخپوشان ثبت 
خواهد كرد. اميد ابراهيمى هافبك طراح اســتقالل هم 
99 بازى را در ليگ برتر براى آبى پوشان انجام داد و در 
بازى بعدى كــه در تركيب تيمش قــرار گيرد، صدمين 
بازى با پيراهن آبى را جشن خواهد گرفت. ابراهيمى پس 
از 4 سال بازى در سپاهان اصفهان، به استقالل پيوست 
و در حال حاضر چهارمين فصل حضورش در استقالل را 

پشت سر مى گذارد. 

فالكائو بيخ گوش شمسايى؛ فاصله به 
يك گل رسيد

ورزش: ستاره تيم ملى فوتسال برزيل يك گل تا رسيدن به ركورد 
تعداد گل ملى وحيد شمسايى فاصله دارد. تيم ملى فوتسال برزيل 
بامداد ديروز ميزبان تيم ملى پاراگوئه بود كه اين مسابقه با پيروزى 8 
بر 3 سلسائو خاتمه يافت. فالكائو ستاره تيم ملى برزيل در اين بازى 
يك گل به ثمر رســاند تا با ثبت 391 گل ملى به نام خود، تنها يك 
گل تا ركورد 392 گل زده وحيد شمســايى فاصله داشته باشد.تيم 

ملى برزيل خود را براى حضور در مسابقات گرندپرى آماده مى كند.

موفقيت مهاجم مد نظر استقالل در 
تست پزشكى

ورزش: هرمان اكواال، مهاجم كامرونى مد نظر استقالل كه شنبه وارد 
تهران شده بود، با موفقيت تست هاى پزشكى را پشت سر گذاشته و به اين 
ترتيب ظرف امروز يا فردا قراردادش را به صورت رسمى با استقالل امضا 
مى كند تا در ادامه فصل براى آبى پوشان به ميدان برود. استقاللى ها به 
دنبال جذب يك بازيكن ديگر هم هستند و احتماال اين بازيكن در پست 
هافبك طراح به ميدان مى رود و در هفته جارى او هم وارد تهران مى شود.

4 كشور گزينه ميزبانى تراكتورى ها 
مقابل االهلى

ايسنا: گزينه هاى ميزبانى تراكتورســازى مقابــل االهلى در زمين 
بى طرف مشخص شدند. تراكتورسازان كه پس از يك سال دورى به 
اين رقابت ها بازگشتند، هنوز براى اعالم كشورى كه بخواهند در آن 
مقابل االهلى ميزبانى كنند به نتيجه نرسيده اند اما چهار كشور عمان، 

عراق، لبنان و قطر از اصلى ترين گزينه هاى اين باشگاه هستند.
البته انتخاب كشور ميزبان براى تراكتورسازان راحت نيست و فرايند 
پيچيده اى خواهد داشت كه بايد عوامل مختلف نظير حضور پرتعداد 
هواداران، هزينه هاى احتمالى و همچنين سخت شدن كار براى حريف 
عربستانى در نظر گرفته شود تا نماينده ايران بتواند على رغم بازى در 

كشور بيگانه، بتواند نتيجه مناسبى را برابر حريف خود بگيرد.

شكايت سردار آزمون از يك برنامه 
تلويزيونى

ورزش:سردار آزمون، مهاجم تيم ملى ايران از برنامه ويدئو چك كه از 
شبكه ورزش پخش مى شود شكايت كرد. آزمون كه اين روزها در اردوى 
روبين كازان حضور دارد در اين باره به خبرنگار فارس اظهار داشت: در 
اين برنامه به من توهين شد و من هم از حقم نمى گذرم و از ويدئو چك 
شكايت مى كنم. اميدوارم برنامه هاى ورزشى رسانه ملى با دقت بيشترى 
تهيه شوند تا اينقدر راحت به ورزشكاران رشته هاى مختلف توهين نشود. 
دربرنامه ذكر شده مجرى به انتقاد از وضعيت فعلى سردار آزمون پرداخته 

و وى را متهم به موارد حاشيه اى كرده است.

روز خوب تبريزى ها در ليگ دسته اول
ورزش: هفته بيست و يكم رقابت هاى ليگ دسته اول كشور بيشتر 
تحت تاثير شرايط جوى قرار داشــت و 3 بازى از 9 بازى كنسل شد. 
ديدار تيم هاى خونه به خونه با نســاجى، ملوان بــا صبا و راه آهن با 
اكسين به دليل شــرايط جوى و زمين نامساعد لغو شد تا در صورت 
شرايط مناسب تر با 24 ساعت تاخير برگزار شود. به جز اين سه بازى 

شاهد برگزارى 6 بازى ديگر بوديم كه نتايج آنها به شرح زير است:
* شهردارى ماهشهر يك - مس رفسنجان يك
* فجر سپاسى يك - نفت مسجد سليمان صفر

* ايرانجوان بوشهر صفر - ماشين سازى 2
* گل گهر سيرجان 5 - مس كرمان يك

* شهردارى تبريز 2 - برق جديد شيراز صفر
* آلومينيوم اراك صفر - بادران صفر

بيرانوند محكوم شد
ورزش: كميته تعييــن وضعيت آراى خود را در خصــوص تعدادى از 
پرونده هاى مطروحه اعالم كرد كه يكى از آنها مربوط به عليرضا بيرانوند 
مى شد. بر اين اساس  علي بيرانوند بابت حق كارگزاري غالم گنجي ايجنت 

خود به پرداخت مجموعا بالغ بر 160 ميليون تومان محكوم شد.
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کوتاه و خواندنی

ایسنا: برف تهران رنگ و بوی دیگری به مراسم بدرقه محسن سلیمانی به خانه 
ابدی داد،مراسم بدون حضور پیکر او و با بزرگداشتش برگزار شد و در ادامه تشییع 

و تدفین در بهشت زهرا )س( انجام شد.
مراسم بدرقه این نویسنده، مترجم و رایزن فرهنگی ایران در صربستان، درحالی 
برگزار شد که به خاطر بارش برف سنگین، پیکر او که از بلگراد به تهران منتقل 
شده است، به محل پیش تر اعالم شده یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

آورده نشد.

بدرقه محسن سلیمانی به خانه ابدی در برف

فرهنگ و هنر: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر انتخاب همایون شجریان و 
ساالر عقیلی برای اجرای سرود تیم ملی در رسانه ها منتشر شد اما همایون شجریان 
این خبر را تکذیب کرد. مؤسسه »دل آواز« که انتشار آثار خانواده شجریان را در 
اختیار دارد، دیروز در این باره خبری را به رســانه ها ازجمله گروه فرهنگ و هنر 
روزنامه قدس ارسال کرد.در بخشی از خبر ارسالی مؤسسه »دل آواز« آمده است: 
همایون شجریان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی گفت: »تا به امروز کسی در 

این مورد با من صحبت نکرده است و از اصل ماجرا بی خبر هستم.«

همایون شجریان اجرای سرود تیم ملی را تکذیب کرد

تسنیم: مرتضی امیری اسفندقه در مراسم رونمایی از کتابش»سیاه مست سایه 
تاک«، گفت: جهان را حروف الفبا نجات می دهد، نه بمب اتم. ســیدعلی موسوی 
گرمارودی در این مراسم، امیری اسفندقه را از شاعران دارای طبع روان دانست و 
گفت: تنها چند شاعر در روزگار ما این ویژگی را دارند که امیری اسفندقه یکی از 
این شاعران است. قزوه نیز در این مراسم، امیری اسفندقه را »اخوان جوان« نامید 
و گفت: ســایه اخوان ثالث بر سروده های امیری اسفندقه احساس می شود. او در 

سروده هایش انسان را می داند و آدم ها برای او در سروده هایش محترمند.

جهان را حروف الفبا نجات می دهد، نه بمب اتم

کرمی و رشیدپور مجریان افتتاحیه و اختتامیه فجر

دبیرجشنواره فیلم اساساً ازحرف خودش برگشت!

فرهنگ  و هنر: درحالیکه دبیر جشنواره ملی فیلم فجر، عدم برگزاری مراسم افتتاحیه را یکی از نخستین 
ایده های خود برای جشــنواره امسال اعالم کرده بود، دیروز به طور اساسی از حرف نخست خود برگشت و 

گفت که جشنواره امسال به جای یک افتتاحیه، 31 افتتاحیه خواهد داشت!
ابراهیم داروغه زاده صبح دیروز با حضور در برنامه تلویزیونی »حاال خورشید« درباره برگزاری 31 افتتاحیه در 31 استان 
کشور، گفت: این جشنواره دو بعد کامالً مجزا دارد، بعد اول رقابتی و حرفه ای است که همانند تمام جشنواره های دنیا برگزار 
می شود. یک بعد دیگر هم جشن سینمای ایران در ایام فجر است. ما در ایام دهه فجر جشنواره ای به غیر از جشنواره فیلم 

فجر نداریم. از این رو توقعی در مورد سینما وجود دارد. 
بخش جانبی جشنواره این است که به مناسبت جشن آغاز انقالب در ایام دهه فجر، خود سینماگران این جشن را برگزار 
می کنند و امسال هم بسیار پر و پیمان تر برگزار می شود. ضمن این که »احسان کرمی« و »رضا رشیدپور« مجریان افتتاحیه 

و اختتامیه جشنواره فجر خواهند بود.
داروغه زاده کیفیت فیلم های امسال جشنواره را بسیار خوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: امسال فیلم های بسیار خوبی 
داریم که فکر می کنم استقبال مردم در پیش فروش ها این موضوع را ثابت کرده باشد. امسال تمام سهمیه ای که برای مردم 
در نظر گرفته شده بود و از سال قبل هم بیشتر بود، در تمام سینماهای ما در همان ساعات اولیه فروش رفت. امسال ما فقط 
بخش مسابقه برگزار می کنیم و بخش مسابقه شامل همان 25 فیلم است و ما همان فیلم ها را برای مردم اکران می کنیم 
و بخش خارج از مسابقه نداریم. این کار به این دلیل است که مردم دوست دارند آن فیلم هایی را که به بخش مسابقه راه 

پیدا کرده اند و از کیفیت باالتری برخوردارند و جذاب تر هستند، ببینند.

تا جشنوارهتا جشنواره

دیدگاه کارشناس

جنگ امروز، جنگ رسانه هاست

 سید صادق طباطبایی نژاد  
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

دنیای امروز، عصر رسانه است و اگر هر تفکر و نظامی بخواهد باقی بماند 
باید در عرصه رســانه ای حضور فعال داشته باشد. رسانه های بیگانه در 
جنگ رسانه ای امروز، رویدادها و واقعیات دنیا را وارونه جلوه می دهند و 
حق را ناحق می کنند. در چنین شرایطی است که باید از حق خود دفاع 
و آنچــه را که به حق می دانیم انعکاس دهیم. ضرورت ایجاب می کند به 
زبــان های مختلف جهان به خصوص زبان های متداول و رایج دنیا مثل 
انگلیســی و عربی که مورد اقبال عمومی جهان است، حداقل آنچه را که 
به حق اســت انتشار دهیم. در دنیای امروز به جای جنگ نظامی، جنگ 
رسانه ای وجود دارد و باید با تمام توانی که داریم در این عرصه، حضوری 
فعال تر داشــته باشیم. در واقع باید گفت حضور فعال و نه منفعالنه، در 
دنیای رسانه ای امروز ضروری است. باید در زمینه های فرهنگی، اجتماعی 
و حتی سیاســی حضور مستمر داشته باشــیم و حقایق جامعه ایرانی و 
دیدگاه جمهوری اسالمی ایران را به سمع و نظر جهانیان برسانیم. رسانه، 
امروز یک ابزار الزم حاکمیت برای هر نظام سیاســی و اجتماعی است تا 

حضور خود را تثبیت کند.  
در این مسیر اولویت اول باید در تولید محتوای فرهنگی باشد که فرهنگ 
غنی ایرانی اسالمی را بازتاب می دهد. باید فرهنگ مان را در قالب جدیدی 
که جهان امروز می پسندد، ارائه دهیم. به هر حال هیچ شکی نیست که 
رســانه در هر حکومتی می تواند از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار 
باشد. البته باید در این حیطه قانون مناسب نوشته شود تا شبکه های مفید 
جدیدی تأســیس و شبکه های موجود نیز تحکیم یابند.  همچنین باید 
تدبیر مناسب صورت گیرد تا  بودجه مناسب نیز برای فعالیت شبکه های 
برون مرزی صدا و ســیما درنظر گرفته شود . من خود به شخصه مدافع 
جدی رسانه قوی برای نظام جمهوری اسالمی ایران هستم چرا که وقتی 
شــبکه های برون مرزی از بسیاری از ماهواره ها حذف و از طرف استکبار 
جهانی با مانع روبه رو می شود، خود دلیلی بر نفوذ آن بر منطقه و دنیاست، 

چرا که وجود این شبکه ها را برای خود خطرساز می دانند.
شبکه های برون مرزی صدا و سیما توانسته اند با گزارش های درست خود 
صدایی متفاوت را به گوش جهانیان برســانند و دشمنان نمی گذارند در 
همه رسانه های جهانی دیده شــوند. امیدوارم با تعامل مجلس و صدا و 
سیما این شبکه بیشتر تقویت و تکثیر شود چرا که اگر چه این شبکه ها 
تــا به امروز نیــز  وظایف خود را انجام داده اند اما الزم اســت فعال تر در 
صحنه معادالت جنگ رسانه ای ظاهر شوند. از دیگر سو نیز ما فرهنگی 
غنی داریم و باید درست از آن استفاده و به جهانیان معرفی کنیم. امروز، 
جنگ، جنگ رسانه است و ما با ایجاد چند شبکه معدود در مقابل چند 
صد شبکه نمی توانیم رقابت کنیم. باید شبکه های بیشتر و تولید محتوای 
متفاوت و غنی داشته باشیم و مسئوالن گام هایی مؤثرتر و بلندتر در این 

عرصه بردارند.

آئین رونمایی از کتاب »مشق خورشید« 
برگزار می شود

فرهنگ وهنر: همزمان با ایام سوگواری 
حضرت فاطمه زهرا)س( آیین رونمایی از 
کتاب »مشق خورشید« با موضوع کتابت 
خطبــه فدکیه با حضور محمدحســین 
رجبی دوانی، علی علی، کامران شرفشاهی، 
مدیــران فرهنگــی و هنری، اســاتید 
خوشنویســی و جمعی از عالقه مندان به 
خاندان عصمت و طهارت)ع( امروز ساعت 
16 در فرهنگسرای مهر برگزار می شود. 
همچنین در بخش دوم این مراسم، خطبه 

فدکیه توسط هفتاد بانوی خوشنویس در سه سطح عالی، ممتاز و اساتید 
برگزار و به نفرات اول تا ســوم هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 
کتاب »مشق عشق« با محوریت آثار خوشنویسان درباره خطبه فدکیه 
حضرت زهرا )س( اســت که سال گذشــته با هنرنمایی چهارده بانوی 
خوشنویس فوق ممتاز شهر تهران کتابت شد. عالقه مندان برای شرکت 
در برنامه می توانند به نشانی میدان بهمن، خیابان شهید تندگویان، خیابان 

شهید لطیفی، کوچه تگرگ، بوستان بعثت مراجعه کنند.

کنکور، غول بی شاخ و دم
 محدثه علیزاده  

من یک کنکوری 1۷ ســاله هستم. دارم شــاخ غولی را می شکنم که به 
آن کنکور می گویند. من و کنکور از یک ســال پیش با هم آشنا شدیم. او 
می گوید صالح مرا می خواهد. ممکن است شما از او متنفر باشید و هروقت 
اسمش را می آورید دلتان می خواهد همه کتاب هایتان را آتش بزنید ولی 
بیشتر که فکر می کنم نتایج منطقی تری می گیرم، واقعیت متفاوت تر از 
تفکر من است و نباید به هیچ چیزی تک بعدی نگاه کرد. مثالً فکر کنید 
که ما بی خوابی می کشیم و نمی توانیم برای گردش و میهمانی بیرون برویم. 
بعضی وقت ها فکر می کنیم که » چه فایده که اینقدر درس خواندم؟...« اما 
هرچیزی یک جنبه مثبت هم دارد مثالً دارو تلخ است اما درمان می کند. 
کنکورهم جنبه های مثبت زیادی دارد، تاحاال ضرب المثل »یک سال بخور 
نون تره ، صد سال بخور نون کره« را شنیده اید؟ کنکور هم مصداق روشن 
همین جمله است. به این فکر کنید که با نرفتن به میهمانی که شاید بیشتر 
از 5 ساعت وقتتان رامی گرفت، توانستید 1۰ تست مفید بزنید و حداقل یک 
نکته یاد بگیرید، همان یک نکته یعنی 1۰ درصد، یعنی 1۰ درصد نزدیکی 
به دانشــگاه بهتر و یعنی 1۰ درصد زندگی بهتر. به این فکر کنید که هر 
چیزی یک دروازه ورودی دارد، مثالً دروازه نویسنده شدن، تمرین و شرکت 
در کالس های نویسندگی است. در مقطع زمانی که ما هستیم یک دروازه 
خدمت به دیگران و رضای خدا قبول شدن در یک رشته تحصیلی خوب 
است پس تالش ما نتیجه می دهد. حتی در اعتقاد دینی ما هم این است که 
خدا هیچ عمل صالحی را بی پاداش نمی گذارد پس تالش کنیم و نتیجه را 
به خودش بسپاریم و مطمئن باشیم که تالشمان نتیجه های خوبی می دهد.
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 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوست  بودجه فرهنگ و هنر
ســازمان صدا و سیما برای ســال آینده ۹۰۰ تا 
یک هزار میلیــارد تومان کاهــش یافت و برای 
جبران این کســری بودجه، سازمان مجبور شد 
با کسب اجازه از رهبر معظم انقالب، از صندوق 
توســعه ملی برداشــت کند. تصمیم دولت در 
کاستن از بودجه رسانه ملی درحالی اتخاذ شده 
اســت که قرار بود طبق اعالم سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، بودجه جاری دســتگاه ها در سال 
آینــده 6 تا ۸ درصد افزایــش یابد و در عوض از 

بودجه عمرانی آن ها تا 2۰ درصد کاسته شود.
دولتی که قرار بود مدافع فرهنگ باشــد، بیشتر 
از همه دولت های پیــش از خودش، از اعتبارات 
فرهنگ کاســته است. رســانه ملی از سال های 
گذشته دچار مشکالت بودجه ای است که بخشی 
از آن به ضعف در مدیریت و بخشــی به تکالیف 
سازمان در گسترش فعالیت های برون مرزی اش 
بــاز می گردد. کمبود بودجــه در وضعیت فعلی 
می تواند در فعالیت های یک منبع فرهنگی مهم 
نظام مانند سازمان صدا و سیما تأثیرگذار باشد 
و میدان را برای یکه تازی رسانه های رقیب مهیا 

کند.

 دعوای سیاسی دولت و تلویزیون
ضیاءالدین دری کارگردان 
سینما و تلویزیون با اشاره 
به اینکه اختالف بین دولت 
و تلویزیون ریشه دار است، 
می گویــد: این معضل، در 

همه این ســال ها الینحل مانده است. درواقع از 
دوره بعد ازمرحوم آیت اهلل رفسنجانی خیلی هم 
بیشتر شــده اســت و تا روزی هم که یک فکر 
اساســی در باره آن نشــود، هیچ کاری از پیش 

نمی رود.
وی با بیان اینکه در همه ســال ها، کشــمکش 
سیاســی بر سر بودجه بین صدا و سیما و دولت 
وجود داشــته اســت، اضافــه می کند:دولت به 
تلویزیونی پــول می دهد تا برایش تبلیغ کند نه 
اینکه با آن مخالفت کند اما باید توجه داشت که 

تلویزیون، رسانه نظام است و نمی تواند از برخی از 
سیاست های دولت ها حمایت کند.

وی با بیان اینکه اگر تلویزیون ما مدعی اســت 
که وامدار دولت ها نیســت، ایــن کمبود بودجه 
نمی تواند برای او مشــکلی درســت کند، اضافه 
می کند: مدیران اگر رسانه تلویزیون را بشناسند 
و بدانند که تلویزیون اصاٌل یک رســانه کم خرج 
است، می توانند با ســاخت برنامه های کم خرج، 
خروجی خیلی خوبی داشــته و بــه این بودجه 

وابستگی نداشته باشند.
وی در پاســخ به این سؤال که این قضیه چقدر 
می تواند میدان را برای رقیبان باز کند، می گوید: 
تصور می کنم تلویزیون با دو برابر بودجه ای هم 
که از او کم کرده اند، قادر نیست از پس ماهواره بر 
بیاید چون تلویزیون ما فقط چند سریال نیست 
که بتواند با آن مردم را از پای ماهواره بلند کند. ما 
اگر می خواهیم در برابر ماهواره بایستیم، باید نظام 
فکری تلویزیون را تغییــر دهیم و از طریق یک 

مدیریت درست آن هم در دراز مدت، تلویزیون 
را به خانه های مردم برگردانیم ولی حقیقت این 
اســت که دغدغه دولت زنده کردن سیما  برای 
مردم و آشتی دادن مخاطبان با این رسانه فراگیر 
نیســت و بحث بر سر همان کشمکش سیاسی 
اســت که گفتم. دری با اشــاره بــه اینکه برای 

دولت هایی که ســر کار می آیند، نه سریال و نه 
حتی سرگرم کردن مردم هیچ کدام مهم نیست، 
اضافه می کند:بــرای دولت ها فقط تبلیغ کردن 
برای خودشان مهم است اما صدا و سیمایی که 
می گوید من از دولت مستقلم و سیاست های کلی 
نظام را تبلیغ می کنم، باید آنقدر توانایی داشته 
باشــد که کاهش بودجه برایش مشکلی پیش 

نیاورد.

 فرهنگ، سیاست و اقتصاد ضررمی کنند
تهیه کننده  تقوایی  زینب 
ابــراز نگرانی  با  تلویزیون 
از شــنیدن این خبر، این 
تصمیــم را امــری غیــر 
طبیعی می داند و از حوزه 

فرهنگ به عنوان یک حوزه مظلوم یاد می کند. 
وی می گوید: من نمی دانم چرا دولت ما همیشه 
فکر می کنــد زورش در اولین قدم فقط باید به 

حوزه فرهنگ برسد؟ دولت دارد با این کار عماًل 
فرهنگ را نادیده می گیرد و این قضیه می تواند 

صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
وی اضافه می کند: در همه دنیا وقتی کشــورها 
می خواهند به ســمت توســعه پایدار بروند، اگر 
فرهنگ  با اقتصاد و سیاســت پیش نرود، هر سه 
حوزه  متضرر خواهند شد. فرهنگ در همه جای 
دنیا، همپای اقتصاد حرکــت می کند و این بی 
توجهی در کشور ما به خاطر این است که مدیران 
ما به حوزه های اقتصادی و سیاســی هم اشرافی 
ندارند. صدا و سیما یکی از ارکان اصلی فرهنگی 
است که با جامعه در ارتباط است برای این فکر 
می کنم این تصمیم می توانــد بودجه اقتصادی 
صدا و سیما را به مخاطره بیندازد و به مرور باعث 
کاهش تولیداتش شــود و همین طور باعث کم 
شدن و از بین رفتن تبلیغات و حامیان مالی شود. 
شما خودتان می دانید که در صورت بروز چنین 
اتفاقی چه پیامدهایی منتظر رسانه ملی خواهد 
بود.درســت است که االن صدا و سیما بخشی از 
درآمدهایش را خــودش تأمین می کند ولی به 
خاطر وسعت ســازمان و گستردگی رسالتی که 

دارد، باید از حمایت دولت بهره مند شود.
تقوایی تأکید می کند: متأسفانه موردی که خیلی 
اهمیت دارد و اصالً در این تصمیم هیچ توجهی 
به آن نشده اســت این است که برنامه سازی در 
صدا و سیما با محدودیت هایی مواجه است. ما از 
ارگانی که تا حد زیادی در فعالیت های بیرونی اش 
محدودیت دارد نباید توقع داشته باشیم که تابع 
یک اقتصاد آزاد باشــد و تا زمانی که این اتفاق 
برایش نیفتاده است باید برای تأمین بودجه به آن 
کمک شود. من نمی دانم آن هایی که می خواهند 
به لحاظ مالی صدا و ســیما را تضعیف کنند، آیا 
فکر دیگری برای این جایگزینی فرهنگی دارند 
یا نه و فقط این هم یکی از آن تصمیماتی است 
که بی برنامه گرفته شــده اســت. به این راحتی 
کــه نمی شــود در خصوص فرهنــگ صحبت 
کنیم. این همه هزینه هایی که کشــور ما داده و 
هنوز هم شاهد آن هســتیم برای این است که 

درزیرساخت های فرهنگی مان کم گذاشته ایم.

کارگردان مستند » نسیان« در جلسه نقد و بررسی فیلم :
هدف از سفر به مشهد زیارت است، نه تجارت

پرده نقره ای

فرهنگ و هنر: در ادامه سلسله نشست های 
فیلم های گروه هنر و تجربه شــامگاه شــنبه 
فیلم مســتند »نســیان« با حضورحســن 
آخوندزاده)کارگردان( درســالن شــماره پنج سینما هویزه 
مشــهد برگزار شد. در ابتدای این جلســه آخوندپورگفت: 
وقتی »نســیان« در شــهرهای دیگر اکران می شود، شاید 
برایشان جذاب باشد ولی مشهدی ها این فیلم را طور دیگری 
می بینند. شاید چون مسئله خودشان است. شانسی که در 
زندگی من اتفاق افتاد آشنایی با پژوهشکده ثامن بود و این 
مجموعه باعث شــدند که من درگیر مسئله تخریب بافت 
تاریخی اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( شــوم. این آشنایی 
در ابتدا به ســاخت فیلم های کوتاهی منجر شد که به درد 
گفت و گوها و پنل های تخصصی می خــورد و در نهایت به 
ساخت یک مستند بلند رســیدیم. درواقع از ابتدا مضمون 
و جهت فیلم نگاه انتقادی به مدل توسعه شهری در مشهد 
بود ومن سعی کردم دراین اثر از زوایای مختلف و با استفاده 
از پژوهش های دانشجویی و صحبت های کارشناسی که در 

اختیارم قرار گرفته بود، فیلمنامه را بنویسم.
وی ادامه داد: من با ســاخت این مستند، قصدی برای بیان 
مخالفتم با توسعه شهری را نداشتم. من هم مثل خیلی ها با 
اضافه شدن فضای دسترسی، صحن های زیارتی وپارکینگ 

و... موافقم. مشکل من با زمین هایی است که قسطی پولش را 
پرداخت کرده اند وهمین موارد باعث شد صاحبانش مستأجر 
و بی خانه شوند.متاسفانه مشکل دیگری که در مشهد وجود 
دارد این است که با نام امام رضا)ع( پروژه هایی شروع می شود 
اما مقاصدشان بیشتر تجاری است. کسی مشکلی با توسعه 
ندارد اما انگار هدفمان را فراموش کرده ایم، اینکه قصد از سفر 

به مشهد زیارت است، نه چیزهای دیگر.
یکی از اهداف و سیاســت های هنر و تجربه، آگاهی بخشی 
است و »نســیان« هم دقیقاً بر همین اساس ساخته شده 
است. این فیلم شاید از لحاظ فرم و تکنیک خاص نباشد ولی 

به لحاظ مفهوم و محتوا بسیار بکر و جدید است.

انتقاد استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از شرایط فرهنگی کشور

همه خودشان را متخصص علوم انسانی می دانند

دیدگاه

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  اســتاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت: عده ای از 
علوم فنی، پزشکی و علوم پایه، مسئولیت علوم 
انسانی اسالمی  را بر عهده گرفته اند و علوم انسانی را فنی ها 
و پزشکی ها می نویســند، چون همه خودشان را متخصص 
علوم انســانی می دانند. دکتر ابراهیم فیاض در گفت وگو با 
خبرنگار ما، اضافه کرد: با دسته بندی اسالمی  و غیراسالمی، 
علوم انســانی را کنار گذاشتند و نتیجه آن جامعه ای که پر 
از فساد است. ما جامعه استانداردی نداریم که بخواهیم آن 
را اســالمی  کنیم. آمارهای طالق و بزه هر روز دارد بیشتر 
می شــود. او در پاسخ به این پرســش که مگر علوم انسانی 
نتوانســت نیروی خوب تحویل جامعه بدهد؟ گفت: نیروی 
علوم انسانی تربیت شد ولی از آن ها استفاده نشد. اولین قدم 
اصالح، عقالنیت اســت و اینکه هر چیزی را جای خودش 
بگذاریم. اینکه یکی برود ســرکالس پزشکی، فلسفه درس 
بدهد نتیجه اش چه می شــود؟ به همین دلیل شورای عالی 
انقالب فرهنگی شکســت خورده است و اگر با همین رویه 
پیش برود به جایی نمی رسد.فیاض ادامه داد: از مرجع های 
جدی مطلعم بودجه ای که به نام علوم انسانی، هزینه می شود 
برای حوزه های فنی، پزشکی و تکنولوژی نمی رود ولی این 

پول ها کجا می رود؟ 

او تصریح کرد: بسیاری گالیه می کنند که علوم انسانی فقیر 
اســت، این پول ها کجا می رود؟ االن علوم انسانی اسالمی، 
محملی برای رانت خواری شــده است. هیچ کاری در علوم 
انســانی اسالمی نمی شود ولی طلبه ای که در قم کار علمی  
می کند، پول ندارد یا کسانی که در دانشگاه کار می کنند، با 
مشکل مالی مواجهند، درحالیکه طرح های چندصد میلیونی 

می گیرند ولی نتیجه آن را در جامعه نمی بینیم.
او  افزود: جای امثال مطهری و بازرگان خالی است که بحث 
علمی  کنند. جای روحانیون متفکر جدی در دانشگاه تهران 
خالی اســت.  به باور فیاض، جای روحانیون متخصص در 
دانشگاه ها خالی است، روحانیونی که حرفشان مرجع باشد. 

خبر

مخاطبان می گویند

گزارش قدس از کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اعتبار صدا و سیما

دولت بودجه رسانه ملی را گروگان گرفته است

آنچه می خوانید

برای دولت ها فقــط تبلیغ کردن 
بــرای خودشــان مهم اســت اما 
صدا و ســیمایی که می گوید من 
از دولت مستقلم و سیاست های 
کلی نظام را تبلیــغ می کنم، باید 
آنقدر توانایی داشــته باشد که 
کاهــش بودجه برایش مشــکلی 

پیش نیاورد
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