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برانكو : بازيكنان جايى بهتر 
سراغ دارند بروند

 از ايران فقط نام سعيد رجبى هست 

1010مدارك فيفا عليه ادعاى شمسايى

10

خط بين الملل 

مجازات دروغگويى خواستگار در رابطه با تجرد 
چيست؟ 

- فصل نوزدهم قانون مجازات اسالمى به جرايم بر ضد 
حقوق تكاليف خانوادگى مى پردازد.

-  ماده 643 بيان مى دارد هرگاه كسى عالما زن شوهردار 
يا زنى را كه درعده ديگرى است براى مردى عقد نمايد به 
حبس از شش ماه تا سه ســال يا از سه ميليون تا هجده 
ميليون ريال جزاى نقدى و تا 74 ضربه شــالق محكوم 
مى شود و اگر داراى دفتر ازدواج و طالق يا اسناد رسمى 

باشد براى هميشه از تصدى دفتر ممنوع خواهد گرديد.
- ماده 644 مى افزايد كســانى كه عالما مرتكب يكى 
از اعمال زير شوند به حبس از شــش ماه تا دو سال و 
يا از ســه تا دوازده ميليون ريال جزاى نقدى محكوم 

مى شوند.
 1- هر زنــى كه در قيد زوجيت يا عده ديگرى اســت 
خود را به عقد ديگــرى درآورد در صورتى كه منجر به 

مواقعه نگردد.
2- هر كســى كه زن شــوهردار يا زنى را كه در عده 
ديگرى اســت براى خود تزويج نمايــد در صورتى كه 

منتهى به مواقعه نگردد.
- ماده 647 تصريح مى كند چنانچه هر يك از زوجين 
قبل از عقــد ازدواج طرف خــود را به امــور واهى از 
قبيل: داشتن تحصيالت عالى، تمكن مالى، موقعيت 
اجتماعى، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب 
دهد و عقد بر مبناى هر يك از آن ها واقع شود مرتكب به 
حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال محكوم مى گردد.

 اگر مردى براى فرار از پرداخت مهريه اموالش را 
به نام ديگران زد، تكليف چيست؟

- در پاسخ به اين سؤال بايد گفت به موجب قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصــوب 1394 انتقال مال 
به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداى 
دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى 
نباشد، موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش 
يا جزاى نقدى معادل نصــف محكومٌ به يا هر دو مجازات 
مى شود؛ و در صورتى كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع 

اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است.
- در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، 
مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه 

اخذ و محكوم ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.

مجازات تحصيل مال ازطريق فريب افراد
- هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها 
يا تجارتخانه ها  يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به 
داشتن اموال واختيارات واهى فريب دهد يا به امور غير 
واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاى غير واقع 
بترساند و يا اســم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به 
يكى از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبى ديگر وجوه و يا 
اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و 
امثال آن ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد 
كالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، 
به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاى نقدى معادل 

مالى كه اخذ كرده است محكوم مى شود.

6كشته درسقوط 2 بالگرد نظامى فرانسه 
 خبرگزارى فرانسه: 2 هلى كوپتر نظامى در جنوب فرانسه سقوط كردند 

و چند نظامى اين كشور را به كام مرگ فرستادند. 
به گزارش خبرگزارى فرانسه، 2 هلى كوپتر كالس «گزل» ارتش فرانسه در 
منطقه «وار» در نزديكى درياچه «كارسه» در جنوب فرانسه سقوط كردند. 
بر اساس آمار اوليه، 6 نفر در اين حادثه كشته شدند كه اجساد 5 تن از آن ها 

پيدا شده است. جست وجو  براى پيدا كردن ششمين جسد ادامه دارد.

تيراندازى دختر 12 ساله آمريكايى در كالس 
درس

ركنا: تيراندازى در كالس درس مدرسه «سال كاسترو» شهر لس آنجلس، 
منجر به زخمى شدن 3 تن شد. 

به دنبال تيراندازى در كالس درس يك مدرســه در لس آنجلس يك 
دانش آموز پسر 15 ساله به همراه يك دختر دانش آموز 15 ساله زخمى 
شدند كه حال پسر دانش آموز، وخيم گزارش شده است.همچنين گفته 
مى شود كه در پى اين تيراندازى يك خانم 30 ســاله نيز زخمى شده 
است. همه زخمى شدگان به بيمارســتان منتقل شدند.به گفته پليس 
آمريكا يك دختر 12 ســاله مظنون اصلى اين تيراندازى است و اكنون 

در بازداشتگاه قرار دارد.

راز قتل خواهر دوقلوى آمريكايى
ركنا: مرد ميانسال كه هنگام رانندگى، 
شاهد حادثه عجيب و مرگبار رانندگى 
بود، با ارائــه اطالعاتش، به افشــاى 
رازقتل زن 38 ساله آمريكايى پرداخت 
كه به دســت خواهر دوقلويش كشته 
شده بود. در اين جنايت، راننده خودرو 
در اقدامى هولناك، خواهر دوقلويش 
را در تصادف ساختگى به قتل رسانده 

بود.به گزارش پليس، اين واقعه چندى قبل هنگامى رخ داد كه «الكساندريا 
دوال» همراه خواهرش، سوار بر خودرو در جاده اى واقع در حوالى نيويورك 
در حركت بودند كه ناگهان ميان آن ها مشاجره اى تند درگرفت. تا اينكه 
زن عصبانى، خودرو را طورى به كوه كوبيد كه خواهرش «آناستازيا» در دم 

كشته شد و خودش نيز مصدوم گرديد.
راز اين جنايت زمانى فاش شــد كه سرنشين يكى ازخودروهاى عبورى با 
پليس تماس گرفت و اطالعات ارزشمندى دراختيار مأموران قرار داد. او 
گفت: هنگام حركت پشت خودروى حادثه ديده، شاهد مشاجره و درگيرى 
فيزيكى شديد سرنشينان بوده اســت. بعد هم به روشنى ديده كه راننده 
به طور عمدى خودرو را به كوه كوبيده است. بدين  ترتيب زن جوان كه ابتدا 
سعى داشت با صحنه سازى خود را غمگين نشان دهد سرانجام لب به سخن 

گشود و به قتل خواهرش اعتراف كرد.

ريزش معدن در سودان 17 قربانى گرفت
الجزيره: پايگاه خبرى «ســودان تريبون» نوشت: بر اثر ريزش معدن 
در شمال سودان، 17 معدنچى كشــته و دو نفر ديگر نيز زخمى شدند.
اين پايــگاه خبرى افزود: اين معدن در جاده پورت ســودان و نزديكى 
شهر «هيا» قرار داشت و در زمان ريزش ده ها معدنچى در آن بودند كه 
تا كنون دو نفر نجات داده شده و جسد 17 نفر نيز بيرون كشيده شده 
است. اين پايگاه خبرى اشاره اى به شمار دقيق معدنچيان در اين معدن 
نكرد. منابع محلى اعالم كردند بيشــتر كاركنان ايــن معدن از   اهالى 

منطقه دارفور بودند.

خط حقوقى

 مرد ميانسال كه هنگام رانندگى، 
شاهد حادثه عجيب و مرگبار رانندگى 
بود، با ارائــه اطالعاتش، به افشــاى 
 ساله آمريكايى پرداخت 
كه به دســت خواهر دوقلويش كشته 
شده بود. در اين جنايت، راننده خودرو 
در اقدامى هولناك، خواهر دوقلويش 

خط قرمز: خواهرزاده مردى كفاش به نام نازنين وقتى خيال 
كرد دايى اش كيف پر از دالر پيــدا كرده چند مرد آدمربا اجير 
كرد و نقشه خود را براى صاحب شدن دالرهاى خيالى به اجرا 

درآورد.
رسيدگى به اين پرونده با شكايت مرد كفاشى در دادسراى 
امور جنايى تهران آغاز شــد. اين مرد در متن شكايتش به 
بازپرس عنوان داشــت: در خيابان بودم كه پنج نفر به من 
حمله كردند. آن ها مرا در ماشــينى انداختنــد و با تهديد 
به پاركى بردند. در آنجا مورد ضرب و شــتم قــرار گرفتم 
و آدم ربا ها كه آن ها را مى شناســم از من درخواست كيف 
دالر مى كردند و مى گفتند دالرها كو؟ من نيز چون دالرى 
نداشتم و از طرفى هم مورد ضرب و شتم قرار مى گرفتم هر 
بار يك آدرســى مى دادم تا اينكه مرا به خانه خودم بردند و 

در آنجا نيز كتكم زدند كه در انتها مرا آزار هم دادند. من از 
آن ها شــكايت دارم كه با ادعايى واهى چنين بالهايى سرم 

در آوردند.

بازپرس با طرح اين ادعا شاكى را به پزشكى قانونى معرفى 
كرد و بعد از آن مسئله با دستگيرى دو تن از متهمين كامال 
مشخص شد. خواهرزاده شاكى از فردى شنيده بود قربانى 
كيفى پر از دالر پيدا كرده اســت و پس از آن آدمرباها را كه 
با يكى از آن ها آشنا بود اجير مى كند تا بتواند از اين طريق 
به ثروت هنگفتى برسد در حالى كه هيچ كيف دالرى وجود 
نداشته و به اين طريق پرونده تنها با ســه متهم كه يكى از 
آن ها خواهرزاده شــاكى بود تكميل و به دادگاه فرســتاده 

مى شود.
 سر انجام متهمان در شــعبه پنجم دادگاه كيفرى يك استان 
تهران به رياست قاضى بابايى و مستشار قاضى ساجد محاكمه 
شدند و هر كدام جداگانه در حضور وكيل شان به دفاع از خود 

پرداختند. 

 ربودن دايى به دستور خواهرزاده به خاطر دالرهاى خيالى

دستگيرى عامل جنايت كثيف اتاقك 
نگهبانى در12ساعت

ركنا: فرمانده انتظامى ويژه شرق 
استان تهران از دســتگيرى قاتل 
فرارى تبعه افغانســتان  در كمتر 
از 12 ســاعت در دماوند خبر داد. 
سردار عبدالرضا ناظرى اظهار كرد: 
در پى وقوع يك فقره قتل در منطقه 
هومنــد وادان شهرســتان دماوند 

تالش در خصوص شناسايى و دستگيرى قاتل در دستور كار مأموران 
پليس آگاهى شهرستان دماوند قرار گرفت.وى افزود: مأموران پليس 
آگاهى ضمن هماهنگى با مقام قضايى و تالش هاى گسترده اطالعاتى 
و عملياتى، موفق شدند در كمتر از 12 ســاعت قاتل را شناسايى و در 
يك اقدام غافلگير كننده دســتگير كنند. ناظرى اضافه كرد: متهم در 
تحقيقات و بازجويى هاى پليسى پس از ارائه مستندات و ادله جرم، لب 
به سخن گشود و به جرم خود اعتراف كرد. وى با اشاره به اعترافات قاتل 
26 ساله پرونده در خصوص نحوه ارتكاب قتل تشريح كرد: قاتل و مقتول 
از اتباع كشور افغانستان مى باشند كه نسبت فاميلى نيز داشتند و در 
اتاقك سرايدارى باغى واقع در منطقه هومند وادان همديگر را مالقات 
كردند و پس از مدت كوتاهى به دليل فحاشى و استفاده از الفاظ ناسزا 
و غيراخالقى نسبت به هم، با يكديگر درگير شدند و در حين درگيرى، 
قاتل با وارد نمودن چهار ضربه چاقو به شكم و پشت مقتول 17 ساله، 
وى را به قتل رسانده و پس از قفل نمودن درب اتاقك از محل متوارى 
مى شود. اين مقام ارشد انتظامى در ادامه بيان كرد: مالك باغ با حضور 
در محل باغ و اتاقك سرايدارى با مشاهده جسد مقتول مراتب را به مركز 
فوريت هاى پليسى اعالم مى نمايد و با حضور مأموران پليس آگاهى و 
تحقيقات گسترده قاتل در مدت كمتر از 12 ساعت دستگير و به جنايت 

هولناك خود اعتراف مى كند.

دستگيرى فرارى متهم به قتل در تايباد
خط قرمز: فرمانده انتظامى تايباد گفت: فرارى متهم به قتل كه قصد خروج 
از كشور از طريق مرز دوغارون تايباد را داشت در اين شهرستان شناسايى و 
دستگير شد. سرهنگ حسين ناگهانى پنجشنبه شب افزود: اين متهم 33 
ساله چند روز قبل طى درگيرى، صاحبكار 45 ساله خود را در تهران با ضربه 
ميلگرد به قتل رسانده و متوارى شده بود.وى اظهار كرد: متهم فرارى كه 
قصد داشت از طريق مرز دوغارون تايباد از كشور خارج شود با هوشيارى 

مأموران انتظامى اين شهرستان شناسايى و دستگير شد.

تعقيب و گريز زوج جوان تبهكاردر جاده 
قديم 

خط قرمــز: زوج جوان در پوشــش مســافركش در غــرب تهران 
طعمه هايشان را هدف زورگيرى قرار مى دادند. سرهنگ حبيب آقايى 
رئيس كالنترى 154 چيتگر گفت: با وقوع چهار فقره سرقت به عنف، 
تحت پوشش مسافربرى با خودرو از سوى زوج جوان، تيم هاى عملياتى 

براى دستگيرى متهمان وارد عمل شدند.
وى افزود: تيم هاى عملياتى به صورت محسوس و نامحسوس، ضمن 
حضور و گشــتزنى در محدوده هاى جرم خيز غرب تهران، مشخصات 
متهمان و خودروى آن ها را به دســت آورده و به تعقيب و مراقبت در 
اين زمينه پرداختند.رئيس كالنترى 154 گفت: تجسس هاى پليسى 
ادامه داشت تا اين كه عصر روز چهارشــنبه ماموران در كيلومتر 18 
جاده قديم كرج، موفق به شناسايى خودروى متهمان شده و به تعقيب 
آن ها پرداختند. سرهنگ آقايى اعالم داشت: متهمان كه متوجه حضور 
ماموران پليس شده بودند سعى كردند با استفاده از تاريكى هوا از دست 
ماموران فرار كنند اما در نهايت پــس از يك تعقيب و گريز طوالنى در 
جاده قديم كرج، خودروى متهمان متوقف و هر دو نفر دستگير شدند.

وى اظهار داشت: متهمان به همراه خودروى سوارى شان به كالنترى 
منتقل و تحت بازجويى هاى انجام شده به جرم خود مبنى بر چهار فقره 
سرقت و زورگيرى اعتراف و همچنين در بازرسى از خودروى آن ها نيز 
تعداد زيادى گوشى تلفن همراه، گردنبند، گوشواره، دستبند، انگشتر، 
كارت بانكى، ساعت مچى مردانه، تعدادى سيم كارت، حافظه جانبى، 

فلش ممورى، ادكلن، قمه و تعدادى چاقو كشف شد.

4كشته ومصدوم در انفجار فوالد دامغان 
مهر: رئيس اداره تعاون، كار و رفــاه اجتماعى دامغان گفت: در حادثه 
انفجار بامداد پنج شــنبه منبع مذاب كارخانه فوالد كوير دامغان يك 
كارگر كشته و سه نفر زخمى شــدند.محمود پور معظمى ضمن تائيد 
جان باختن يك كارگر در اثر حادثه انفجار و پاشــيدن مواد مذاب در 
كارخانه فوالد دامغان، تاكيد كرد: اين حادثه بر اثر انفجار در كوره ذوب 
فوالد به وقوع پيوست كه يك كارگر فوت و سه نفر ديگر مصدوم شدند.
رئيس اداره كار دامغان علت وقوع اين حادثه را ســقوط غلتك بر روى 
ديگ كوره ذوب بيان كرد و افزود: سه كارگر اين كارخانه نيز كه دچار 
مصدوميت شده بودند به بيمارستان واليت دامغان منتقل شده بودند.

ايمان مظهرى 28 ساله، مهدى جاللى 32 ساله و مهدى هراسانيان 34 
ساله اسامى كارگران مصدوم اين حادثه است و محمد رضا كالشان 34 

ساله در اين واقعه جان خود را از دست داده است.

5 كشته وزخمى در تصادف 
زنجيره اى اتوبان كرج 

خط قرمز: سخنگوى سازمان آتش نشانى 
شــهردارى تهران از تصادف چندخودرو در 
مســير غرب به شــرق اتوبان كرج خبر داد و 
گفت: اين حادثه سبب كشــته شدن يك و 
مصدوميت 4 نفر شد.سيد جالل ملكى گفت: 
ساعت 35 دقيقه بامداد جمعه برخورد چند 
دستگاه خودرو در مسير غرب به شرق اتوبان 
كرج زير پل حكيم به ســامانه 125 سازمان 

آتش نشانى شهردارى تهران اطالع داده شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى شهردارى 
تهران ضمن تشــريح حادثه اضافه كرد: يك 
دســتگاه خودرو ســوارى «آريزو» به هنگام 

حركت در مســير شــرق به غرب بــه دليل 
نامشخصى از مســير منحرف شــده و پس 
از برخورد با گاردريل هــاى ميانى بزرگراه و 
شكستن آن ها وارد مسير مقابل شده و در آن 
جا با 4 خودرو «كيــا»، «پرايد»، «پژو 405» 
و يك دستگاه «سمند» برخورد كرده است.

ملكى اضافه كرد: همه سرنشــينان پيش از 
رسيدن آتش نشانان از خودروهاى خود خارج 
شده بودند. سخنگوى ســازمان آتش نشانى 
شهردارى تهران از تحويل مصدومان حادثه 
به عوامــل اورژانس خبــر داد و گفت: راننده 
خودروى «آريزو» كه يــك جوان حدودا 36 
ســاله بود، به دليل جراحات وارده جان خود 
را از دســت داده بود و 4 نفر ديگر شامل يك 
خانم و 3 آقاى ميان ســال در اثر اين حادثه 
دچار مصدوميت هاى جزئى از نواحى مختلف 

بدن شده بودند.

فرمانده انتظامى ويژه شرق 
استان تهران از دســتگيرى قاتل 
فرارى تبعه افغانســتان  در كمتر 
 ســاعت در دماوند خبر داد. 
سردار عبدالرضا ناظرى اظهار كرد: 
در پى وقوع يك فقره قتل در منطقه 

تراكتور آرزوهاى پديده را شخم زد

پرسپوليس فاتح نبرد گل ها و گلوله ها

على كريمى: اگر جرئت دارند من را 
جريمه كنند

پرتاب ميكروفون نود 
توسط جادوگر

ورزش: سرمربى سپيدرودى ها پس از ديدار ديروز 
تيمش در نشست مطبوعاتى به انتقاد شديد از كميته 

داوران فدراسيون فوتبال پرداخت.
على كريمى درباره رابطه مشــكل سپيدرودى ها با 
نتيجه به دســت آمده گفت: پرداختى ها انجام شده 
است و فكر مى كنم مسائل مالى ربطى به بازى امروز 
نداشــت. اما درباره داورى چيــزى را بايد گفت كه 
پيش از اين نيز عنوان شــده بود. ما پيش از اين هم 
با اشــتباهات داورى روبرو شديم و گفتيم كه اين ها 
جزئى از فوتبال است اما امروز اتفاقاتى افتاد كه نمى 
توان آن را هضم كرد. من نمى دانم آقاى اصفهانيان 
چه مى كند؟ آقاى غياثى چه مــى كند ؟ االن كه او 
پست گرفته است همه چيز روبراه شده است؟ واقعا 
انتصاب ها در فدراســيون فوتبال روى چه حساب و 
كتابى است؟ او در رابطه با يك برنامه تلويزيونى نيز 
گفت: بحث به سمتى رفته كه خبرى از كارشناسى در 
بازى ها نيست. يك بازى را درست نشان نمى دهند. 
(در اين لحظه كريمى ميكروفون مربوط به آن برنامه 
را از روى ميز پرت مى كند) اصال چرا اين ميكروفون را 
اينجا گذاشتيد وقتى آن برنامه بازى ما را پخش نمى 

كند و داورى هايمان را نشان نمى دهد.
او ادامه داد: فقط مى توانند پشــت ســر هم جريمه 
كنند. يك بطرى به زمين پرت كردند چهل ميليون 
تومان ما را جريمــه كردند. اين جريمــه روى چه 
حسابى است؟ مگر جريمه نبايد حساب و كتاب داشته 
باشد؟ كسرى بودجه و جفت و جور شدن هزينه ها 
مگر بايد توسط باشــگاه ها جبران شود؟ يك زمانى 
جريمه ها دو و ســه ميليون تومان بود اما االن ديگر 
زير بيســت ميليون تومان جريمه نمى كنند. ديگر 
بايد اسم آنجا را بايد بگذاريم بانك فدراسيون فوتبال. 
وقتى بخش خصوصــى مى آيد و ســرمايه گذارى 
مى كند بايد سرش بريده شود؟ االن هم مى خواهند 
من را جريمه كنند اشكال ندارد اگر جرئت دارند من 

را جريمه كنند. 



تراكتور آرزوهاى پديده را شخم زد

پرسپوليس فاتح نبرد گل ها و گلوله ها
 فوتبال  جواد رستم زاده  هفته بيست و دوم ليگ برتر 
با 51 امتيازى شدن پرسپوليس و تحقير پديده در مشهد آغاز 
شد.  روز پنج شنبه روز تساوى بازى ها بود. مشكى پوشان 
در تبريز اگرچه برنده نشد اما يك امتياز مهم با تساوى صفر 
بر صفر مقابل گسترش فوالد به دست آورد كه در ادامه راه به 
دردش خواهد خورد. پيكان هم در ادامه روند ناكامى هاى 

خود مقابل نفت تهران يك بر يك مساوى شد.

*روزگار بد پديده
 اما روز جمعه با شخم خوردن آرزوهاى پديده مقابل تراكتور 
بازى ها شروع شد. در حالى كه پيش از اين بازى گفته مى شد 
مردان مهاجرى با اســتفاده از زمين هموار استاديوم مدرن 
امام رضا(ع) مدرن بازى خواهند كرد و دنبال سه امتياز بازى 
هستند اما در عمل اين سربازان ساغالم بودند كه ابتكار عمل 
را در ميانه ميدان به دســت گرفتند و در نيمه دوم به تمام 
خواسته هاى خود رســيدند. در اين بين البته اخراج مورد 
دار مرادمند در دقيقه 50 هم مزيد بر علت شــد تا ميزبان 
خلع سالح شده و با 3 گل بازى را واگذار كند.اين شكست در 
حالى در مشهد رقم خورد كه پديده هنوز به واسطه عملكرد 

درخشان در نيم فصل اول در حاشيه امنيت قرار دارد. اما در 
ادامه راه شرايطى ســخت در انتظار پديده اى هاى بى پول 

خواهد بود.
*سپاهان لبه دره

نبرد 6 امتيازى انتهاى جدول هم برنده نداشــت. سپيدرود 
رشت و استقالل اهواز يك بر يك شدند . اين نتيجه بيش از 

همه مشكى پوشان و سپاهان را خوشحال كرد. سپاهانى كه 
ديروز در آزادى حتى با ابراهيم زاده هم زورش به صدرنشين 
ليگ برتر نرسيد و دو بر صفر با گل هاى عليپور و خليل زاده  
به پرســپوليس باخت. در اين بازى شــاگردان برانكو سه 
گل هم نزدند كــه در بطن همه اين ناكامى ها منشــا قرار 
داشــت؛مهاجمى كه مثل آب خوردن موقعيت از دســت 
مى دهد. در اين بازى بارها شــاهد گلوله هاى برفى بوديم 
كه از سوى تماشاگران دوتيم به سمت هم و البته بازيكنان 

پرتاب مى شد.
*ركوردهاى سرخ ها و زرد ها 

اين چهارمين شكســت متوالى زردپوشان ســپاهان بود. 
اتفاقى كه در تمام ادوار ليگ برتر بى ســابقه بوده و نتايج به 
دســت آمده در 4 ديدار اخير براى هيچ كارشناس فوتبالى 

قابل پيش بينــى نبوده تا پرافتخارتريــن تيم ليگ برتر در 
بحرانى ترين شــرايط قرار گيرد. اما نكته جالبى كه درباره 
پرســپوليس اين فصل وجود دارد اين اســت كه اين تيم 
ركوردهايى كه خودش در ليگ فصل قبل ساخته بود را مى 
شكند. اين تيم اكنون با 51 امتياز يك امتياز بيشتر از فصل 
قبل در همين زمان به دست آورده است. از نظر گل زده نيز 

پرسپوليس 5 گل بيشــتر از فصل قبل به ثمر رسانده و به 
اندازه سال گذشته هم گل خورده است. 

در آخرين بازى ديروز هم پارس جنوبى جم و سايپا به تساوى 
بدون گل رسيدند.

ساير بازى هاى اين هفته فردا با ديدار فوالد - صنعت نفت 
آبادان و يكشنبه بازى ذوب آهن - استقالل به پايان مى رسد. 

ابراهيم زاده: به سقوط فكر نمى كنيم
منصور ابراهيم زاده سرمربى جديد سپاهان گفت: ما سعى 
كرديم جمع بازى كنيم. در شروع بازى مسيرهاى حركتى 
آنها به عمق را قطع كرديم. در گل دوم نيز يك لحظه تمركز 
ما بر هم خورد. ما يك بازى بسته انجام داديم و البته طبيعى 
است كه در حمله حاضر باشيم. پرسپوليس نيز بسته بازى 
مى كرد .ابراهيم زاده در ادامه درباره آينده سپاهان و احتمال 

ســقوط اين تيم، تصريح كرد: به سقوط فكر نمى كنيم و از 
تمامى نيروها براى موفقيت استفاده مى كنيم. 

برانكو : بازيكنان جايى بهتر سراغ دارند بروند
 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس با ابراز خرسندى از پيروزى 
تيمش برابر ســپاهان گفت: روزهاى ســخت و فشرده اى 
را پيش رو داريم و بايد در ســه ماه 17 بــازى برگزار كنيم. 
سرمربى پرســپوليس اظهار داشــت: انتظار بازى سختى 
داشتيم. با اين حال بردمان واقعا حقمان بود. مى توانستيم با 

تفاضل گل بيشترى به پيروزى برسيم. 
سرمربى پرسپوليس درباره شرايط كمال كاميابى نيا و بحث 
تمديد قرارداد بازيكنان گفت: در مورد كاميابى نيا بايد بگويم 
سالمتى اش را بطور كامل به دست آورده است. با پزشك كه 
صحبت مى كرديم اسمش را در ليست براى بازى امروز قرار 

داديم تا در اردو باشد. 
برانكو ادامه داد: من ناراحت نيستم كه چرا هنوز قراردادها 
تمديد نشــده اســت. وقت داريم و فكر مى كنم اين اتفاق 
مى افتد. تا نوروز اميدوارم اين مشــكل حل شود. بارها هم 

گفتم اگر بازيكنان جايى بهتر سراغ دارند مى توانند بروند.
وى درباره عدم استفاده از مسلمان گفت: امروز صالح بر اين 
بود كه از تركيب مد نظر خودم اســتفاده كنم. بايد به تخته 
بزنم كه همه سالم هستند و حتما هم مى دانيد اميد عاليشاه 

در پايان فصل به ما اضافه مى شود.

ايران 14-0 ميانمار؛ شروع توفانى 
فوتسال

 C ورزش: تيم ملى فوتســال كشــورمان در اولين ديدار خود در گروه
مسابقات فوتسال قهرمانى آسيا در چين تايپه، به مصاف ميانمار رفت كه 
اين ديدار با برترى 14 بر صفر شاگردان محمد ناظم الشريعه خاتمه يافت. 
مهدى جاويد و اصغر حسن زاده (هر كدام 4 گل)، حسين طيبى (3 گل)، 
مهران عاليقدر، سعيد احمدعباسى و اوالدقباد براى تيم ملى ايران در اين 
بازى گلزنى كردند. با اين نتيجه، ايران با 3 امتياز و تفاضل گل 14+، در 
صدر جدول گروه C جاى گرفت و عراق كه مقابل چين به پيروزى 4 بر 
2 رسيده بود، در رتبه دوم جدول ايستاد. ايران از ساعت 14:30 فردا در 

دومين بازى خود به مصاف تيم ملى چين خواهد رفت.

شفر: كى روش ،حسينى را به روسيه مى برد
ورزش: شفر،سرمربى استقالل در مورد نيمكت نشينى حسينى و احتمال از 
دست دادن جام جهانى گفت: من متوجه هستم كه حسين حسينى از نيمكت 
نشينى خوشحال نيست و اين طبيعى است كه از ذخيره شدن خوشحال 
نباشد. اما نبايد فراموش كنيم كه رحمتى چه حمايت ها وكارهاى خوبى در 
حمايت از حسينى انجام داده است. يك عكسى وجود دارد كه هردو سنگربان 
ما يكديگر را در آغوش گرفتند و اين همه ماجرا است. كى روش هم سطح  
حسين حسينى رامى داند و مطمئن باشيد او را با وجود نيمكت نشينى در 

استقالل هم به جام جهانى مى برد.

رادوشويچ:صحبتى از تمديد نيست
ورزش: رادوشويچ ،دروازه بان پرســپوليس در مورد تمديد قراردادش 
گفت: 4تا 5 ماه از قرارداد من با پرسپوليس باقى مانده. قبال گفته ام، االن 
هم مى گويم كه برنامه من ماندن در پرسپوليس است و دوست ندارم ايران 
را ترك كنم. در ضمن خانواده من هم اينجا خوشحال هستند. نكته اى كه 
وجود دارد اين است كه تا به االن هيچ كس از باشگاه براى تمديد قرارداد 
با من تماسى نگرفته است. تيم مجارستانى كه من قبال 2 فصل خوب را در 
آن گذراندم، اكنون مرا مى خواهد و به من پيشنهاد خوبى داده است. من 

ناراحت مى شوم اگر مجبور به ترك پرسپوليس باشم. 

براى مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا 
الهالل جانشين خريبين را مشخص كرد

ورزش: باشگاه الهالل جانشين مهاجم سوريه اى خود و مرد سال آسيا 
را اعالم كرد. طبق اعالم الهاللى ها ژلمين ريواس، مهاجم ونزوئاليى اين 
تيم، جايگزين خريبين در بازى هاى آسيايى الهالل خواهد شد. ريواس 
در بازى هفته گذشته الهالل در ليگ عربستان موفق شد گل برترى اين 
تيم مقابل الرائد را به ثمر برساند تا صدرنشين عربستان فاصله امتيازى 

خود را با االهلى حفظ كند.

عنايتى: بازيكنان من باشعورند
ورزش:رضا عنايتى در نشســت خبــرى بعد از ديدار با گســترش فوالد 
گفت:متاسفانه از موقعيت هاى بى شمارى كه بدست مى آورديم، نمى توانيم 
استفاده كنيم. اين موضوع دست از سر ما برنمى دارد. اميدوارم در ديدارهاى 
آينده شانس با ما يار باشد.از ســوى ديگر با توجه به اينكه شرايط جدولى 
ما خوب نيست، اين مسئله استرس بازيكنان را بيشتر مى كند. با اين حال 
بازيكنان ما شعور فنى بااليى دارند و مى توانند اين شرايط را تغيير بدهند و تا 

آخر فصل اين شرايط تغيير خواهد كرد.

نيايش ساغالم در ورزشگاه امام رضا(ع)
ورزش: ارطغرل ساغالم ســرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى در فاصله 
كمتر از يك ساعت به آغاز بازى تيمش مقابل پديده در نمازخانه ورزشگاه 
امام رضا(ع) با خداى خود راز و نياز كرد.وى به صورت پنهانى و در حالى 
كه بازيكنانش در رختكن حضور دارند نماز را در نمازخانه ورزشگاه امام 
رضا(ع) بر پا كرد. سرمربى تراكتورسازى كه فردى مذهبى است به محض 
حضورش در تبريز در نماز جمعه اين شهر هم حاضر شد كه خبر حضور 

وى بازتاب هاى زيادى در  رسانه ها داشت.

دردسر بزرگ قائدى؛ چه كسى پشت 
فرمان بود؟

آى اسپورت : رازهاى تصادف جنجالى بوشــهر، يكى يكى رمزگشايى 
مى شود. قدرت اهللا كشــكولى رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان 
بوشــهر حضور قائدى پشــت فرمان خودرو را تأييد كرد و گفت: «بنا بر 
اظهارنظر  كالنترى، بررسى صحنه تصادف نشان داد راننده آقاى قائدى 
بوده است.» تازه پس از افشاى يك فيلم بود كه همه متوجه شدند خانم 
هم در ماشــين بوده است. البته كشــكولى هم اين موضوع را تأييد كرد 
و گفت يكى از سرنشين ها خانم بوده اســت ولى باز هم شايعاتى در اين 
زمينه شنيده مى شود. شايعه اى مى گويد 6 نفر در ماشين بوده اند؛ سه نفر 
دختر و سه نفر پسر. اگر حرف سرهنگ كشكولى رئيس پليس راهنمايى 
رانندگى بوشهر درست باشد، قائدى دچار دردسر بزرگى شده است. يكى 
از بازيكنان استقالل گفت مطمئن است قائدى گواهينامه ندارد و حتى از 
بعضى بازيكنان كمك خواسته بود تا بتواند گواهينامه  اش را سريعاً بگيرد. 

شكايت شهباززاده از القطر
ورزش: حتما در جريان هستيد كه چند روز قبل مديران باشگاه القطر تصميم 
گرفتند قرارداد سجاد شهباززاده را به صورت يكطرفه فسخ كنند. از يكطرف 
گفته مى شود عملكرد او مورد تائيد قطرى ها نبوده و از طرف ديگر مصدوميت 
سجاد را دليل فسخ قرارداد اين بازيكن مى دانند اما هر دليلى كه باشد، گويا 
سجاد اصال از مديران القطر بابت اين داستان راضى نيست و به همين دليل 

قصد دارد از مسئوالن باشگاه جديدش به فيفا شكايت كند. 

مشكالت مالى داد مهاجرى را درآورد
ورزش: سرمربى پديده در نشست خبرى درباره بسيارى از مشكالت اين 
تيم صحبت كرد. رضا مهاجرى گفــت: بايد چه كار كنم؟ بايد به تراكتور 
تبريك بگويم؟ خدا نگذرد از كسانى كه تيم ما را به اين روز انداختند. تيم ما 
داشت سهميه مى گرفت. كاش اين بازى را نتيجه مى گرفتم و بعد صحبت 
مى كردم. عوامل متعددى رخ داد تا به امروز رسيديم. او افزود: شب قبل 
از بازى بايد تا ساعت 11 شــب با بازيكنم صحبت كنم و قسم بخورم كه 
قرار است مشكالت مالى ما حل شود. مهاجرى خاطرنشان كرد: از اردوى 
كيش كه نيم فصل رفتيم قرار بوده پول تزريق كنيم، هنوز كه هنوز است 
پولى به تيم داده نشده است. من بايد روى مسائل فنى تيمم تمركز كنم 

نه اين صحبت ها.

مسقط ميزبان تيم هاى ايرانى شد
ورزش:رســانه هاى عربى اعالم كردند كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به 
صورت رسمى ميزبان تيم هاى ايرانى را براى بازى هايى كه در زمين بى 
طرف برگزار مى شوند، مشخص كرده است. هم ديدار تراكتورسازى مقابل 
االهلى در تاريخ 12 فوريه و هم بازى تيم هاى اســتقالل در برابر الهالل 

در روز 20 فوريه در ورزشگاه سيب شهر مسقط عمان برگزار مى شود.

ضد حمله

فغانى: داوران و خبرنگاران جزو ضعيف ترين 
قشرها هستند

ورزش:عليرضا فغانى داور بين المللى كشــورمان بعد از بازى پيكان و نفت و در 
حضور خبرنگاران گفت : حمايت هاى الزم از طرف فدراسيون انجام نمى شود. 
عليرغم اينكه اعالم كردند دستمزد داوران افزايش پيدا كرده ولى هفته پيش بدهى 
داوران را با همان دستمزد قبلى پرداخت كردند و هيچ افزايشى نداشت . تمامى 
اين تبليغات در جهت بازى با افــكار عمومى صورت مى گيرد . وى صحبت هاى 
خود را اين گونه ادامه داد : همان طور كه نظام ، دولت و فدراســيون ؛ تمام فكر و 
ذكرشان اين است كه به تيم ملى كمك كنند تا به دور دوم صعود كند بايد به فكر 
ما داوران هم باشند . فغانى در آخر تصريح كرد : با توجه به دستمزد هاى موجود 
؛ داوران و خبرنگاران جزو ضعيف ترين قشرهايى هستند كه بر سر سفره فوتبال 
نشسته اند. تعجب من اين است كه چرا هيچ كدام از داوران هيچ اعتراضى نسبت 

به اين موضوع نكردند و وقتى چيزى نمى گويند يعنى راضى هستند .

گابريل-پرسپوليس؛ كسر امتياز كنسل!
ورزش:فرناندو گابريل، بازيكن برزيلى سابق پرسپوليس درخواستى را عليه اين 
باشگاه مطرح كرده بود و طى اين درخواست مقرر شده بود كه باشگاه 120 هزار 
دالر به او پرداخت كند. طبق شكايت جديد گابريل، پرسپوليس فقط 18 هزار دالر 
به او پرداخت كرده و 102 هزار دالر ديگر باقى مانده است اما پرسپوليسى ها مدعى  

شدند كه از طريق واسطه اين مبلغ را به گابريل پرداخت كرده اند.
پرسپوليس از تاريخ 26 آذر به مدت 30 روز فرصت داشت كه مدارك خود را به 
فيفا ارسال كند تا از خطر كسر 6 امتياز فرار كند. مدارك پرسپوليس مورد تاييد 
فيفا قرار گرفته و مشــخص شــده كه قرمزها مبلغ را به مديربرنامه اين بازيكن 
پرداخت كرده اند. فيفا هم نامه اى به باشــگاه ارسال كند تا اين پرونده به دادگاه 
CAS منتقل شده و راى نهايى صادر شود كه پروســه اى حدود يك سال طى 

خواهد كرد و فعال خطر كسر امتياز، قرمزها را تهديد نمى كند. 10
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ورزشـــى

حميد رضا عرب: اهالى فوتسال در حالى از بازگشت وحيد 
شمسايى به تيم ملى  در راستاى بازگرداندن ركورد 

آقاى گلى جهان فوتسال خبر داده اند كه ممكن 
است اين بازگشت به درازا بكشد و براى حفظ 
اين ركود ناچار به حفظ اين بازيكن درتيم ملى 
فوتسال باشيم. شــايد اگر موافقان بازگشت 
وحيد شمسايى به تيم ملى فوتسال قدرى 
تامل مى كردند چنين تصميم احساســى 
گرفته نمى شد به اين دليل كه فالكائو قصد 
ندارد به اين زودى ها از بــازى هاى ملى كه 

خودش ترتيب مى دهد خداحافظى كند. اين 
ستاره برزيلى فوتسال جهان در برزيل صاحب نام 

واعتبار ويژه اى است و محبوبيت بسيارى هم دارد كه 
اين ويژگى باعث شده بسيارى از شركت هاى تجارى برزيل 

حامى مالى اش باشند.
 در واقع اگر مى بينيم فالكائــو در ماه هاى اخيرپى در پــى در بازى هاى 
دوستانه تيم ملى برزيل به ميدان رفته دليلش اين است كه هزينه هاى تمام 
اين بازى ها را خودش تقبل مى كند و بارى به دوش فدراســيون فوتبال يا 
كميته فوتسال اين كشور نيست. ماجراى شمسايى با تيم ملى فوتسال ايران 
اما كامال متفاوت است و تمام هزينه هاى برگزارى بازى هاى دوستانه اى كه 
قرار است تنها براى شكستن ركورد فالكائو توسط شمسايى شكسته شود را 

فدراسيون فوتبال تقبل مى كند. 
موجى كــه در هفتــه هاى اخيــر از ســوى برخى 
جريان هاى رســانه اى به پا شد اما موجب گرديد 
كميته فوتســال در نهايت تن به اين بازگشت 
دهد تا شمســايى ركورد آقاى گلى فوتسال 
جهان را دوباره از فالكائو پس بگيرد اما به واقع 
اين سوال مطرح است كه فدراسيون فوتبال 
و كميته فوتسال تا چه زمان مى تواند هزينه 

برگزارى اين بازى ها را تقبل كند.
 بازى هايى كه در اسفند ماه براى ملى پوشان 
فوتسال ايران كه در رتبه پنجم جهان قرار دارد 
در نظرگرفته شده غالبا با تيم هاى درجه 3 فوتبال 
آسيا و جهان اســت و عمال تقابل با اين تيم ها هيچ 
بهره فنى براى فوتســال ايران كه تشنه بازى با تيم هاى 
بزرگ است ندارد. بدون شــك اگر بازى هاى دوستانه با تيم هاى 
نامدار فوتسال جهان تدارك ديده شود و دقايقى هم به شمسايى بازى داده 
شود تا ركوردش را جا به جا كند تصميم درستى است اما از فدراسيون فوتبال 
مى شنويم كه قراراست با تيم هاى آســان بازى گذاشته شود تا شمسايى 
راحت تر بتواند ركوردش را پس بگيرد. ضمن اينكه بازگشــت شمســايى 
موجب حذف نام يكى ازبازيكنان جوان وآينده دار خواهد شد كه اين تصميم 

هم براى آتيه فوتسال ايران چندان خوب نيست.

در حالى كه جامعه فوتسال تحت تاثير خبر 
شكسته شدن ركورد وحيد شمسايى به عنوان 
آقاى گل دنيا توســط «فالكائو» قرار گرفته، 

فيفا واكنش جالبى به اين موضوع داشت.
  فيفا   اعالم كرد  كه عنوان آقاى گل فوتسال 
جهان در اين نهاد به شيوه متفاوتى محاسبه 
مى شــود و فقــط گلهاى مســابقاتى ثبت 
مى شود كه تحت نظر فيفا برگزار شود يعنى 
گلهاى مربوط به جام هاى جهانى فوتسال. 
پاسخ فيفا به اين شرح است:  لطفا توجه كنيد 
كه ما تنها آمار مربوط به رويدادهاى فيفا را 
داريم. لطفا به سندى كه ضميمه شده است 

توجه كنيد.»
طبق ســند فيفا، فالكائو كه از جام جهانى 
2000 به طور مداوم و 5 دوره در جام هاى 
جهانى حضور داشته است، موفق شده 48 
گل بزند و در صدر جدول گلزنان فوتسال 
فيفا قرار دارد. چهــار نفر بعد هم به ترتيب 

مانوئل توبياس از برزيل (43 گل)، ارمنكو 
كونستانتين از روســيه (28 گل)، فالويو 
ســرجيو از برزيــل (25 گل) و فينينو از 
برزيــل (20 گل) هســتند. نكتــه جالب 
اينجاســت كه حتى نام گلزنان مسابقات 
فوتسال گرندپرى برزيل كه در دوره هاى 
گذشــته يكى از مســابقات ســطح باالى 
فوتسال جهان محسوب مى شوند، در فيفا 

ثبت نشده است.
 در اين فهرســت 21 نفره از ايــران فقط نام 
سعيد رجبى ملى پوش پيشين تيم ملى ايران 
ديده مى شود كه در جام جهانى 1992 هنگ 

كنگ توانست 16 گل به ثمر برساند.
فالكائو با 10 گلى كه در جام جهانى كلمبيا به 
ثمر رساند، توانست تعداد گلهاى ملى خود را 
در جام جهاى جهانى به عدد 48 برساند و در 
صدر جدول گلزنان فوتسال دنيا قرار بگيرد؛ 

آن هم با 48 گل نه 394 گل!

 فالكائو هزينه بازى هاى دوستانه برزيل را مى دهد، شمسايى چى؟ 
 از ايران فقط نام سعيد رجبى هست 

مدارك فيفا عليه ادعاى شمسايى
اهالى فوتسال در حالى از بازگشت وحيد 

شمسايى به تيم ملى  در راستاى بازگرداندن ركورد 
آقاى گلى جهان فوتسال خبر داده اند كه ممكن 

است اين بازگشت به درازا بكشد و براى حفظ 
اين ركود ناچار به حفظ اين بازيكن درتيم ملى 
فوتسال باشيم. شــايد اگر موافقان بازگشت 
وحيد شمسايى به تيم ملى فوتسال قدرى 
تامل مى كردند چنين تصميم احساســى 
گرفته نمى شد به اين دليل كه فالكائو قصد 
ندارد به اين زودى ها از بــازى هاى ملى كه 

خودش ترتيب مى دهد خداحافظى كند. اين 
ستاره برزيلى فوتسال جهان در برزيل صاحب نام 

واعتبار ويژه اى است و محبوبيت بسيارى هم دارد كه 
اين ويژگى باعث شده بسيارى از شركت هاى تجارى برزيل 

فدراسيون فوتبال تقبل مى كند. 
موجى كــه در هفتــه هاى اخيــر از ســوى برخى 
جريان هاى رســانه اى به پا شد اما موجب گرديد 
كميته فوتســال در نهايت تن به اين بازگشت 

فوتسال ايران كه در رتبه پنجم جهان قرار دارد 
در نظرگرفته شده غالبا با تيم هاى درجه 

آسيا و جهان اســت و عمال تقابل با اين تيم ها هيچ 
بهره فنى براى فوتســال ايران كه تشنه بازى با تيم هاى 
بزرگ است ندارد. بدون شــك اگر بازى هاى دوستانه با تيم هاى 

ورزش : نخســتين دوره هم انديشى و تربيت 
مدرس اخالق و مرام پهلوانى در ورزش كشــور 
در موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى با 
حضور بيش از 25 تن از انديشمندان و محققان 
علوم ورزش و پژوهشــگران كشورى در مشهد 

برگزار شد.
در اين هم انديشــى دو روزه مباحث مختلفى 
در حوزه اخــالق و مرام پهلوانــى در ورزش 
كشــور مطرح شــده و مورد بحث و بررســى 

قرار گرفت.
مديرعامل موسســه تربيت بدنى آســتان قدس 
رضــوى در ابتداى اين هم انديشــى هدف اصلى 
برگزارى اين نشست را پيدا كردن راهكارهايى براى 
هماهنگ كردن دغدغه هاى مهم و ســازماندهى 
شــدن افكار و انديشــه ها و در نهايت عملياتى 
شــدن راهكارهاى ترويج مرام پهلوانى در ورزش 

كشور دانست. 
على اكبر هاشمى جواهرى در ادامه توضيح داد : 
وجود نورانى حضرت رضا (ع) در اين خطه باعث 

شد تا با رويكردهاى اسالمى و واليى آستان قدس 
رضوى پرچمدار اين حركت مهم در ورزش كشور 

باشد.
هاشــمى جواهرى با بيان اينكه پس از گذشت 

چهار دهــه از انقالب شــكوهمند اســالمى ، 
متاسفانه ورزش كشور در تعريف و معرفى الگوى 
اخالقى در ورزش آماتور و حرفه اى، شاخص هاى 
باشــگاه هاى اخالق مــدار و زمينه هاى ترويج 
جوانمردى در ورزش همگانــى و قهرمانى و ... 
چندان موفق نبوده ايم كه برخى بى اخالقى هاى 
ورزش نيز نتيجــه همين غفلــت تاريخى بوده 
اســت، گفت : اين گفتمان در واقع نخســتين 
گام هاى شــكل گيــرى عملى خــرد جمعى و 
مرجعيت علمى آستان قدس رضوى در پيشبرد 
اهداف معنوى و فرهنگى در ورزش كشور خواهد 
بود. وى همچنين تصريــح كرد : بر خالف تصور 
، برگزارى اين همايش تنها مختص به رشته اى 
خاص يا مربوط به ورزش زورخانه اى نخواهد بود 
و هدف آن تدوين الگويى براى رصد فعاليت هاى 
فرهنگــى در ترويج منــش اخالقــى در تمام 

رشته هاى ورزشى خواهد بود.
هاشــمى جواهرى با بيان اينكــه اين همايش 
در راستاى تحقق بخشــيدن به منويات توليت 

آستان قدس رضوى درباره ضرورت ايفاى نقش 
آســتان قدس رضوى در مرجعيــت علمى اين 
آســتان متبرك در ترويج ارزش هاى اخالقى 
در ورزش كشور برگزار شــد و مطمئنا در ادامه 
مســير با راهكارهايى عملياتى تبعات مثبت آن 
را در ورزش شــاهد خواهيم بــود، گفت: البته 
تمام فعاليت هاى ايــن نهاد در اين زمينه بدون 
دخالت و موازى كارى و صرفا در راســتاى هم 
افزايى و تعامل با دســتگاه هــاى فعال در اين 

موضوع در كشور انجام خواهد شد. 
در ادامه اين نشست روساى بســيج ورزشكاران 
كشور و مديرعامل موسسه حاميان اخالق و مرام 
پهلوانى در كشور و تعدادى از اعضاى هيئت علمى 
دانشگاه ها و پژوهشگران به بيان نقطه نظرات خود 
پرداخته و در پايان تفاهم نامه اى نيز در اين زمينه 
ميان مديران تربيت بدنى آســتان قدس رضوى، 
بسيج ورزشــكاران و تربيت بدنى بسيج به امضا 
رسيد و قرار شد اتاق فكرى نيز در همين موضوع 

تشكيل شود. 

در هم انديشى اخالق و مرام پهلوانى تأكيد شد
آ ستان قدس رضوى پرچم دار معنويت و اخالق در ورزش
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یادداشت

به مناسبت درگذشت رضا مقدسی
خادمیار  رسانه 

روزنامه نگار تراز  انقالب اسالمی
 ایمان شمسایی  

روزنامــه نگاران آموخته اند از درد مردم بگویند. حرفه و تخصصشــان با 
مخاطب گره خورده و بیشــتر از آنکه از خود سخن به میان آورند دیگران 
را در رسانه بازتاب دهند. حال پربیراه نیست حرف اصلی امروز یک رسانه، 
تکریم و تمجید از روزنامه نگاری باشــد که ســال ها در قدس قلم زده و 
از مردم گفته اســت.  روز گذشته درگذشــت یکی از فعاالن عرصه خبر 
و اطالع رســانی، روزنامه نگار مشهدی، از اولین خبرنگاران روزنامه قدس، 
به تیتر رســانه ها تبدیل شــد. مرحوم رضا مقدسی که در سابقه فعالیت 
خود، مدیرعاملی خبرگزاری مهر، شورای سردبیری روزنامه های جام جم، 
همشهری، خبر و... را دارد در سن بیست سالگی وارد روزنامه قدس شد و 
روز گذشــته در سن 50 سالگی پس از مدتها تحمل بیماری، دعوت حق 
را لبیک گفت. اما آنچه این روزنامه نگار فقید را موضوع ســتون یادداشت 
روزنامه قدس کرده، نه تنها مرگ یک همکار، که خصوصیات و ویژگی های 
اوست. نخســت آنکه روزنامه قدس، تجربه ارزشــمندی در نوع مواجهه 
مؤلفه ها و متولیان امور دینی با وقایع مدرن دنیای امروز است. رسانه بویژه 
روزنامه، از مترقی ترین ابزارهای ارتباطی عصر حاضر است که آستان قدس 
رضوی به عنوان یک نهاد مقدس، به آن ورود کرد و تأسیس روزنامه قدس 
در ســال 66، قدمی در مسیر مواجهه صحیح سنت و مدرنیته به حساب 
می آید. از این رو، روزنامه نگارانی که در این رسانه قلم زدند، مصداق فعاالن 
عرصه دین و روزنامه نگاری هستند. دیگر آنکه مشهد، قطب علم ارتباطات 
ایران است و رضا مقدسی به عنوان فرزند این آب و خاک و روزنامه نگاری 
خراســانی، برای ما مخاطبان مشهدی حائز اهمیت است. اما هیچ یک از 
موارد فوق، به تنهایی مزیتی برای یک فرد محسوب نمی شود تا سوژه خبر 
و یادداشــت و تمجید شود. آنچه رضا مقدسی را شاخص می کند؛ تعهد، 
انقالبی گری، اخالص و اخالق اوســت که در ذهن همکاران و مخاطبان 
رسانه ای مانده است. او با فعالیت در روزنامه های جبهه انقالب، بی پروا و 
با شــهامت از انقالب دفاع کرد و بویژه حضورش در خبرگزاری مهر، از آن 
رســانه مؤثر در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، رسانه ای فعال در جبهه 
انقالب ساخت. رضا مقدسی، دلداده امام مهربانی ها بود و عشق و ارادتش 
به حضرت علی بن موســی الرضا علیه الســالم را در عیان اعالم می کرد. 
از همین روی بود که مرداد ماه ســال جاری این روزنامه نگار تراز انقالب 

اسالمی، مفتخر به عنوان خادمیار رسانه ای رضوی شد.
روحش شاد و با صاحب نامش محشور باد.

در پی درگذشت رضا مقدسی
پیام های همدردی مسئوالن با خانواده رسانه

فرهنگ و هنر: در پی درگذشــت رضا مقدسی، روزنامه نگار پیشکسوت 
کشورمان، چهره های سیاســی و مقامات دولتی، فقدان وی را به جامعه 

رسانه ای کشور و خانواده داغدیده اش تسلیت گفتند. 

علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل و رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد اسالمی با 
انتشار تصویری از رضا مقدسی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »خبر درگذشت مدیر متعهد، متدین و 
فعال رسانه ای کشور، مرحوم رضا مقدسی که پس از 

تحمل بیماری دعوت حق را لبیک گفت موجب تاسف و تاثر شد.«

محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولــت طی پیامی،  
نوشــت: »خبر درگذشت جناب آقای رضا مقدسی 
از چهره های برجســته رســانه ای کشور موجب 
تاثر و تاسف عمیق اینجانب شد. فقدان این چهره  
ارزشمند و اخالق مدار رســانه ای را که چند سال 

رنج بیماری را تحمل کرد به خانواده و بازماندگان ایشان و جامعه رسانه ای 
کشور تسلیت می گویم.«

معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در پی 
درگذشت رضا مقدسی، فعال رسانه ای پیشکسوت 
کشــور، پیام تســلیتی صادر کرد. در پیام ســید 
نظام الدین موسوی آمده است: »روح بلند مرد اخالق 
و بصیرت و مدیر انقالبی عرصه رسانه، زنده یاد رضا 

مقدسی پس از دوره ای طوالنی از ابتال و صبر، آسمانی شد و همه دوستان 
و همکاران را در غم و اندوه فرو برد. حاج رضای عزیز ضمن برخورداری از 
ذهنی خالق و پویا در عرصه رسانه که منشاء خدمات و تأثیرات فراوان در 
این عرصه گردید، سربازی ثابت قدم برای آرمان های امام)ره( و مقام معظم 
رهبری بود و در ادوار مختلف با فراست و زمان آگاهی، نقشی مؤثر در دفاع 
از ســاحت انقالب و نظام و والیت در حوزه های فرهنگی و مطبوعاتی ایفا 
کرد. اینجانب فقدان این برادر خدوم و صبور و انقالبی را به خانواده محترم، 
همسر مکرمه و فرزندان و همه همکاران عزیز رسانه ای تسلیت گفته و از 
خداونــد متعال می خواهم در این ایام عزیز، روح بلنــدش را با امام)ره( و 
شهیدان محشور فرماید و بر سر خوان کرم موالیش حضرت ثامن الحجج)ع( 

میهمان گرداند.«

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیــز در پیامی، ضایعه از دســت دادن این روزنامه 
نگار متعهد کشــورمان را تســلیت گفت و نوشت: 
»درگذشت روزنامه نگار متعهد و مدیر ارشد رسانه، 
مرحوم رضا مقدســی پس از تحمل دوره ســخت 

بیماری موجب تأثر و تألم گردید.«

محمد باقر قالیباف نیز با انتشــار پستی در صفحه 
اینستاگرامش درگذشت رضا مقدسی، پیشکسوت 
و مدیر ارشــد رسانه ای را تســلیت گفت. شهردار 
سابق تهران، در صفحه شخصی خود نوشت: »حاج 
رضا مقدسی، از همرزمانم در گردان نصراهلل لشکر 

نصر، پیشکسوت و مدیر ارشد رسانه ای، سردبیر اسبق روزنامه های قدس، 
جام جم، خبر و همشهری و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر، که در فرآیند 
طراحی و انتشــار روزنامه صبح نو نیز حضور مؤثر داشــت، بعد از تحمل 

سختی های بیماری سرطان، امروز از میان ما رخت بربست.«
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 فرهنگ و هنــر/ زهره کهندل   بیماری، فرهنگ و هنر
امانش نداد همانطور که به خیلی های دیگر. رضا 
مقدسی فعال رســانه ای، پس از تحمل یک دوره 
طوالنی بیماری گوارشــی، صبح دیروز در ســن 
50 ســالگی دار فانــی را وداع گفت. او که متولد 
مشهد بود، فعالیت رســانه ای خودش را از دوران 
دانش آموزی و با نوشــتن در نشریه دانش آموزی 
آغاز کــرد. اولین حضور حرفــه ای اش در عرصه 
روزنامه نــگاری، با روزنامه قدس بــود. خود او در 
گفت وگویی گفته بود: روزنامــه قدس برای من 
مجموعه ای از خاطرات تلخ و شــیرین است. من 
کار رســانه ای را بــا این روزنامــه از انتهای دوره 
دانش آموزی و اول دوره دانشــجویی آغاز کردم و 
برای من مجموعه ای از خاطرات ارزشمند در کار 
رسانه ای شکل گرفته که هیچ گاه از ذهن و خاطرم 

پاک نخواهد شد.

 روزنامه نگاری در تراز انقالب اسالمی
او در روزنامه قدس در بخش های مختلف به عنوان 
خبرنگار و دبیر سرویس فعالیت کرد. هنگامی که 
موضوع سراسری شدن روزنامه قدس مطرح شد، 
او مأموریت یافت ایــن کار را عملی کند. ارتباط 
و پیوستگی او با روزنامه قدس و مجموعه آستان 
قدس رضوی تا سال ها بعد از ترک روزنامه قدس، 
ادامه داشــت به گونه ای که او امســال با دریافت 
حکمی از تولیت آســتان قدس رضوی به عنوان 

خادم  رسانه ای این آستان منصوب شد.
او پــس از مدتی حضور به عنوان مســئول دفتر 
روزنامه قدس در تهران، با تأســیس روزنامه جام 
جم به این روزنامه پیوســت و عالوه بر حضور در 
بخش های مختلف تحریریه  صدا و سیما، دبیری 
سرویس های جامعه و سیاســی روزنامه جام جم 
و عضویت در شــورای ســردبیری ایــن روزنامه 
را پذیرفــت. پــس از آن به روزنامه همشــهری 
رفت و قائم مقام مدیر مســئول این روزنامه شد. 
مدیرمسئولی روزنامه خبر، مدیرعاملی خبرگزاری 
مهر و مدیرمســئولی روزنامــه بین المللی تهران 
تایمز، مشــاور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی، عضویت در هیئت مدیره انجمن 
روزنامه نگاران مسلمان و نقش آفرینی در تأسیس 
تشکل های صنفی روزنامه نگاری بخشی از سوابق 

زنده یاد مقدسی است.
رضا مقدســی کــه در طول ســال های فعالیت 
فرهنگی و رســانه ای همواره به عنوان یک چهره 
پیشرو، ارزشی و والیت مدار شناخته شده و از او به  

عنوان روزنامه نگار تراز انقالب اسالمی  یاد می شود. 
پست های گسترده و فعالیت میدانی مقدسی در 
عرصه رسانه، از وی مدیر و صاحب نظری باتجربه 
در زمینه روزنامه نگاری انقالب اسالمی  ساخت. این 
مدیر پیشکسوت عالوه بر روزنامه نگاری، سوابقی در 

زمینه مدیریت روابط عمومی  وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی داشت و حضور وی در این وزارتخانه 
در ایجاد و گســترش فعالیت های تشکیالتی در 
حوزه روزنامه نگاری تأثیر زیادی داشت. درگذشت 
او با اندوه فراوان و ابراز تأســف روزنامه نگاران در 
همه طیف های سیاسی کشور همراه بود و دستیار 
ارشد و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و تشکل های 
حرفه ای روزنامه نگاران کشور، از دست دادن او را به 

جامعه مطبوعاتی ایران تسلیت گفتند. 

 روزنامه نگاری حساس و دلسوز
اولین  فیاضی،  سید جالل 
مدیرمسئول روزنامه قدس 
روزهای  نخســتین  از  که 
همــکاری رضا مقدســی 
بــا ایــن روزنامه، شــاهد 

تالش های وی بوده است، به خبرنگار ما می گوید: 
رضا مقدسی، دانش آموز بود که به خانواده روزنامه 
قدس پیوســت، جوانی عالقه مند و پرشور که در 
ابتدای کار، قلم بســیار روان و نگاه هوشمندانه و 
تیزی نسبت به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی داشــت. در دوران خبرنــگاری آقای 
مقدسی ، ســوژه هایی را که نیاز به حساسیت و 
دلســوزی خبرنگار داشت،به او محول می کردیم. 
او اضافه می کند: تحصیالت دانشــگاهی »رضا« 
در مقطع کارشناسی که تمام شد برای گذراندن 
تحصیالت تکمیلی به تهــران رفت و باز هم از او 
خواســتم که همکاری خودش را با روزنامه قدس 
ادامه دهد، مدتی سردبیر روزنامه در دفتر تهران 
بود که بسیار موفق عمل کرد. شورای سردبیری 

خوش فکری را در تهران گردهم جمع کرده بود 
و هر هفته درباره مســائل و موضوعات مختلف، 

گفت وگو می کردیم.
فیاضی، شخصیت زنده یاد مقدسی را بسیار آرام 
توصیف می کند و می افزاید: این آرامش به معنای 
ایــن نبود که درونش، عاری از عشــق به مردم و 
آگاهی بخشی باشد بلکه همواره جوش و خروش 

اطالع رسانی را داشت. 
بعــد از روزنامــه قــدس، در جایــگاه مدیریت 
خبرگزاری مهر بسیار خوش درخشید و متأسفانه 
در همان دوران، با بیماری سختی مواجه شد که 
نتوانســت، فعالیتش را  ادامه دهد. سال ها با این 
بیماری مبارزه کرد و همسرش فداکارانه در کنار 

او، حضور داشت.
او با اشــاره به دغدغه حرفه ای رضا مقدســی در 
عرصــه روزنامه نگاری می گوید: آنچه بیشــتر از 
همه، نســبت به آن حساسیت داشت، گسترش 

اخالق حرفه ای روزنامه نگاری و ارتقای کیفیت 
فعالیت خبرنگاران وروزنامه نگاران بود، سال ها 
دبیر جشــنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 
مطبوعات کشور بود که در این عرصه هم، این 
دو حساسیت را داشت. فیاضی تأکید می کند: 

دغدغه رضا مقدسی این بود که روزنامه نگاران با 
رعایت اخالق حرفه ای به درد و مشــکالت مردم 
بپردازند و بتوانند نقش مطالبه گری و واسط صادق 

میان مردم و مسئوالن را به خوبی ایفا کنند. 

 روزنامه نگاری اخالق مدار
فرشــاد مهــــدی  پــور 
روزنامـــه  مدیرمســئول 
صبح نو و استـاد دانشگاه، 
قدیمــی  دوســتان  از 
 رضا مقدســی اســت که 

کار روزنامه نــگاری را با وی شــروع کرده بود به 
خبرنگار مــا می گوید: »رضــا« در عمر طوالنی 
روزنامه نگاری اش که آن را از سال های میانی دهه 
60 و با فعالیــت در روزنامه قدس آغاز کرده بود، 
همواره روزنامه نگاری اخالق مدار، مخلص و فعال 
در زمینه دفاع از آرمانهای انقالب اســالمی  بود و 

تا آخرین لحظات هم در این مسیر حرکت کرد. 
او، ویژگی بارز مقدسی را در طول سه دهه فعالیت 
مستمر رسانه ای اش، چنین برشمرد: استمرار  و 
اســتقامت در کار و جدیــت بــر روزنامه نگاری 
حرفه ای، از اصول کاری اش بود به این معنا که هر 
کاری و هر مسئولیتی به ایشان سپرده شد، نگاهی 

کامالً حرفــه ای و مســتقر در کار روزنامه نگاری 
داشــت و این مهمترین و جه تمایز او بود که در 

راه دفاع از انقالب، هیچ وقت دچار سستی نشد. 
مدیر مســئول روزنامــه »صبح نو« با اشــاره به 
برنامه ای کــه چند ماه پیــش در روزنامه قدس 
برگزار شد و نشــان خادمیاری رسانه ای بر سینه 
رضا مقدسی نشانده شد، می گوید: رضا مقدسی در 
آن برنامه همراه با خانواده اش به مشهد آمده بود و 
همان زمان، مراحل شیمی درمانی را طی می کرد 
که وضعیت جسمی  بسیار بدی داشت ولی بخاطر 

ارادتی که به حضرت رضا )ع( داشت، آمد. 
شاید آخرین باری بود که به مشهد مشرف می شد 
اما همواره پیگیر این بود که لباس خادمیاری را به 
تن کند و یکبار در کسوت خادمی  امام رضا )ع( در 

بارگاه ایشان خدمت کند. مهدی پور ادامه می دهد: 
وقتی نشان خادمیاری رسانه را دریافت کرد بسیار 

خوشحال بود. 
شــاید آن لحظات، لحظاتی روحانــی برای رضا 
مقدســی بود. به یاد دارم که اشک در چشمانش 
حلقه زده بود چون نشــان خادمیاری رسانه ای، 

اتفاق بسیار فوق العاده ای بود.
او تأکید می کند: سالمت روزنامه نگاری برای رضا 
مقدسی بسیار مهم بود، از معدود روزنامه نگارانی 
بود که به شــدت به ســالمت حرفه ای، اخالق 
حرفه ای و تعهد به کار وفادار بود. می توانم شهادت 
بدهم که هیچ گاه اسیر منابع مالی و گروهی نشد 
و همواره آنچــه را مفید برای جامعه و مردم بود، 

می گفت. در این راه کامالً ثابت قدم و جدی بود.

گفت و گوی منتشر نشده قدس با رضا مقدسی

انسان لحظه به لحظه درحال کامل شدن است

گفت وگو

 فرهنگ و هنر/ آرش شفاعی   کمتر فعال 
رســانه ای در کشور را می توان سراغ گرفت که 
»رضا مقدسی« را نشناسد. بویژه از حدود 20 
سال پیش که »قدس« به عنوان نخستین روزنامه کشور چاپ 
همزمان خود را در تهران و مشهد آغاز کرد، فعالیت رسانه ای 
وی وارد مرحله تازه ای شد. مقدسی در ادامه همکاری با این 
روزنامه، مسئولیت هایی مانند طرح سراسری روزنامه قدس 
و ســردبیری و معاونت مدیرمسئول این روزنامه را در تهران 
عهده دار شد. این پیشکســوت و مدیر ارشد رسانه ای، صبح 
دیروز پس از ماه ها تحمل بیماری، به دیار حق شتافت. آنچه 
می خوانید گفت و گوی منتشــر نشده ما با اوست که تقدیم 

حضورتان می شود. 

 شــما در دو مقطع مهم روزنامــه قدس یعنی هم 
در ابتدای فعالیت و هم مقطع سراســری شدن آن 
مسئولیت داشــتید، از آن دوره و فضای فرهنگی و 
رســانه ای، مأموریت های ترسیم شده برای روزنامه و 

مشکالت موجود بگویید.
ورود روزنامه قدس به اســتان خراسان واقعاً اتفاق متفاوت و 
مبارکی بود. در دهه 60 که فضای بحث های سیاســی داغ 
بــود و دوران جنگ را هم می گذراندیم و می توان گفت یک 
دهه اســتثنایی در تاریخ انقالب اســالمی به شمار می رود، 
روزنامه ای جدید خلق شد. ورود روزنامه قدس، فضای جدید 
رســانه ای به استان خراسان اضافه کرد و رقابت بین روزنامه 
قدس و خراسان از لحاظ رسانه ای رشد بسیار خوبی را برای 
مشهد و خراسان به همراه داشت. افزون بر این، از نظر تربیت 
نیروی رسانه ای، امکانات و تجهیزات رسانه ای و فضای بحث 
و گفت وگوی رسانه ای در کشور نیز یک فضای جدیدی ایجاد 

شد.

 از ابتدای فعالیت »قدس« وارد روزنامه شدید؟
من از اولین پیش شــماره  کارم را با روزنامه آغاز کردم. الزم 
است یادی کنم از دوست قدیمی ام سیدابراهیم اصغرزاده که 
خداوند رحمتش کند، ایشــان عکاس و من به عنوان اولین 
خبرنگار روزنامه قدس بودیم و از پیش شماره ها کار با روزنامه 
قدس را در یک واحــد آپارتمان جمع و جور آغاز کردیم. آن 

زمان من 22-21 سال داشتم.

 پیش از آن هم تجربه کار رسانه ای داشتید؟
مختصر کار رســانه ای کرده بودم، در دوران دانش آموزی با 
مجلــه »عروه الوثقی«، مجله »امید انقــالب« و چندین کار 
رسانه ای محدود دانش آموزی فراتر از کار آماتوری انجام داده 
بودم. در روزنامه قدس عمالً وارد کار حرفه ای شــدیم، البته 
من نه تحصیالت آکادمیک داشــتم نه سابقه کار حرفه ای 
و اینجا کامالً یک کار تجربی را شــروع کردم. بیشتر نیروها 
تجربی بودند، البته دوســتان رسانه ای قدیمی مشهد که در 
دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( فعالیت می کردند و 
دوستانی از روزنامه خراسان همکاری با روزنامه قدس را آغاز و 

کمک کردند که به صورت حرفه ای آموزش ببینیم.

 چه سالی به تهران آمدید؟
در سال 74 بحث انتشار سراسری روزنامه قدس در جشنواره 
مطبوعات مطرح شد، از آنجا که روزنامه رشد خوبی داشت، 
این توقع ایجاد شد که روزنامه در یک شکل ملی منتشر شود 
و من مأمور شدم برای اینکه یک کار مطالعاتی برای انتشار 
روزنامــه انجام دهم. آن زمان دبیر گروه فرهنگی بودم. یکی 
دوماهی تهران آمــدم، روزنامه های مختلف را دیدم و بحث 

امکانات را ارزیابی کردم. 
اگرچه روزنامه قدس در تهران دفتر داشت و کارهای جاری 
خبری را در اینجا دنبال می کــرد، اما یک کار متفاوتی بود 
و مطالعــه مجزا و مفصل تری می طلبیــد که مجموعه این 
بررسی ها را به عنوان یک طرح به هیئت مدیره مؤسسه قدس 
ارائه دادم. طرح پذیرفته شد و از آنجا که در کشور رسم است 
هرکسی پیشنهاد یک طرح را می دهد بعد به گردن خودش 
می افتد، اجرای این طرح هم به بنده واگذار شد و از سال 75 
من به عنوان مدیر دفتر تهران و پیگیری کار رسانه ای عماًل 
در تهران مســتقر شدم. آن زمان امکانات انتقال صفحات از 
مشهد به تهران و کار چاپ بسیار محدود و بسته بود. با یک 
زحمتی این صفحات به تهران منتقل می شــد و کار چاپ و 
توزیع در تهران و سایر نقاط کشور به عهده دفتر تهران بود که 
بتدریج و با امکانات بعدی که فراهم و در فضای کشور ایجاد 
شد، در ســال های بعد، کمی تسهیل شد، اما یک کار واقعاً 
سخت و طاقت فرسا بود. به خاطر دارم، خیلی از شب ها بویژه 
در ماه ها و هفته های اول انجام آن تا بامداد طول می کشید و 
خوشبختانه یک تجربه موفق در کشور اتفاق افتاد به عنوان 

چاپ همزمان در تهران و مشهد. البته همزمان با ما روزنامه 
»خبر جنوب« نیز این تجربه را داشت و این دو اتفاق یک کار 

جدید در کشور بود.

 اگر به 30 ســال پیش بازگردیــد باز هم خبرنگار 
می شوید؟

کار رسانه بسیارجذاب است و نمی توانم به این پرسش پاسخ 
منفی بدهم. حس و حال کار رسانه انسان را همیشه در حال 
کامل شــدن قرار می دهد. این را همیشه با خودم مرور و با 
کسانی که نسبت به کار رسانه سؤال دارند مطرح کردم، وقتی 
کارمند یک اداره هستی انسان حس می کند همیشه درحال 
»بودن« است نه »شدن«! درحالی که تفاوت کار رسانه با بقیه 
شغل ها این است که انسان لحظه به لحظه درحال »کامل« 

شدن است، این خیلی تجربه متفاوتی است.

 از سال هایی که در روزنامه قدس بودید چه در تهران 
یا مشــهد و درگیری های خبر چه خاطره ای در ذهن 

دارید؟
یکی از جذاب تریــن خاطرات من مربوط بــه گزارش های 
تصویری است که اوایل دهه 70 با توجه به تغییرات مدیریتی 
که در کشــور اتفاق افتاد و دســتگاه های دولتی بتدریج به 
تجمالت و نونوار کردن ادارات و بانک ها و... روی آوردند، انجام 
دادم. در واقع یک سلسله گزارش های تصویری را آغاز کردم 
در مقام قیاس نقاط محروم مشــهد و شعب بانک هایی که 
لوســترهای آنچنانی آویزان کرده بودند، حتی دستگاه هایی 
مانند جهاد ســازندگی که نسبت به نقاط محروم مأموریت 

داشــتند، اما ســاختمان های آنچنانی در نقاط شمال شهر 
ســاخته و از فضای گذشــته خود فاصله گرفته بودند. این 
گزارش های انتقادی بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت، اما از 
آنطرف مسئوالن استان بشدت از این قضیه ناراحت و عصبانی 
شدند و استاندار وقت خراسان با آقای فیاضی )مدیر مسئول 
وقت قدس( تماس گرفته و بشدت معترض و گفته بود سفر 
تهرانش را به خاطر این گزارش های تصویری لغو کرده است 
تا مبادا انتشار این گزارش ها موجب به  هم ریختگی و آشوب 
در شهر شود که من گفتم اتفاقاً انتشار این تصاویر و مطالب 
به لحاظ اجتماعی و کارکرد رســانه می تواند جنبه سوپاپ 
اطمینان داشــته باشد تا مردم ببینند در یک جایی حرف و 
دغدغه هایشان دیده می شود و این گونه نیست که همه در 
غفلت به سر ببرند، این فاصله فقر و غنا دارد بیشتر می شود 
که متأسفانه این روند ادامه پیدا کرد و تاکنون هم ادامه دارد!

 به عنوان فردی که فضاهای مختلف رســانه ای را 
تجربه کرده  اید، ویژگی و امتیاز رسانه ای آستان قدس 
و روزنامه قدس که روزنامه می تواند برای آینده و جلب 

مخاطب به آن تکیه کند را چه می دانید؟
ابزار رسانه آستان قدس رضوی بسیار محدود است و با وجود 
میدان وســیعی از کار، وظایف و برنامه هایی که آستان دارد، 
یکی دو رسانه محدود اینچنینی، ظلم به این مجموعه است، 
بنابراین باید شبکه های متعدد ماهواره ای در داخل و خارج از 
کشور و رسانه های متعدد چه در حوزه مکتوب و غیرمکتوب 
در اختیارش باشــد، اما در بخش فرهنگ بعید می  دانم نگاه 

عمیق بلندمدت خوب وجود داشته باشد.

پیام تسلیت

رضا مقدسی، خادم رسانه ای آستان قدس رضوی به ابدیت پیوست

خداحافظ »رضــا«ی همیشگی قدس

آنچه می خوانید

نگاهی کامالً حرفه ای و مستقر در 
کار روزنامه نگاری داشــت و این 
مهمتریــن و جه تمایــز او بود که 
در راه دفاع از انقالب، هیچ وقت 

دچار سستی نشد
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