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تعيين سرنوشت اينيستا در بارسلونا بعد از فينال جام حذفى

شمارش معكوس براى
«دون آندرس» 

 جابجايى ركورد جهانى تيراندازى 
توسط الهه احمدى
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خط خبر

اقدام دادستانى عليه تيترهاى 
تحريك كننده مجازى

خط قرمز-بهاره بختياري: دستگاه قضايى عزم خود 
را جزم كرده تا با مواردى از تخلف كه باعث ميشــود تا 
شهروندان گرفتار برخى كانال ها و سايت هاى تبليغاتى 
شوند مقابله كند، انتشــار تيترهاى دروغ و غلو آميز يا 

تحريك كننده از اين جمله است.
امروزه ارتباطات در فضاى مجازى فاقد چارچوب و مرز 
بوده كه افراد با هويت هاى ناشناس و غيرواقعى دراين 
فضا  اقدام به هرگونه رفتار و فعاليتى مى كنند، ازآنجايي 
كه افزايش عضو يك كانال تلگرامى يا صفحه اينستاگرام 
و درپى آن بازديد پســت ها باعث جذب سرمايه براى 
مديران آن ها مى شود، متاسفانه در بسيارى از گروه ها 
و كانال ها مشــاهده مى شــود كه لينك ها و پيام ها و 
تيترهاى تحريك آميزى منتشر مى شود كه گاه مربوط 
به مسائل جنســى و خالف اخالق و عفت است و گاه 
حاوى مطالب غيرواقعى، واهى و كذب است. آن ها تالش 
دارند از اين طريق اقدام به جذب مخاطبان جديد كنند 
اين درحالى است كه هم موجب انحراف اوليه مخاطب 
شــده و هم بى اعتمادى به ســاير اخبار و اطالعات را 

فراهم مى كند.
 اگرچه به هيچ وجه دســتگاه قضايى مخالف فعاليت 
مشــروع افراد و شــهروندان درعرصه مجازى نيست، 
اما بايد بدانيم كــه اين ترفندها از منظــر قانون گذار 
جرم انگارى شده و مرتكبان، تحت عناوينى همچون 
نشراكاذيب، تحريك و فريب به ارتكاب اعمال منافى 

عفت و انحرافات جنسى و غيره قابل تعقيب مى باشد.
در همين راســتا، با قاضي مهدي حقدادي، جانشين 
سرپرســت دادســراى ناحيه 7 مشــهد به گفت وگو 
نشستيم، او به خبرنگار ما مى گويد: پرونده هاى زيادى 
در اين زمينه داشتيم كه برخى داراى شاكى خصوصى 
بوده و برخى هم براســاس رصدهاى پليس تخصصى 
شناسايى شده است.او در ادامه به مرتكبان ترويج اين 
شيوه جذب مخاطب هشدار داده و مى گويد: درمورد 
مشابهى درسال گذشته طرحى درخصوص مدلينگ 
درفضاى مجازى اجراكرديم كه نتايج خوبى دربرداشت 
و آثارمثبت آن هم اكنون نمايان شده است، البته براى 
انتشار تيترهاي اغواگرايانه در شبكه هاى پيام رسان كه 
براي شهروندان و مشتركان جذاب است و تهديدهايي 
هم در پي دارد،هــم برنامه هــا و برخوردهاى قانونى 
تدارك ديده شده اســت.قاضي ويژه جرايم رايانه اى 
دادسراي فضاي مجازي مى گويد: انتشار اين خبرهاي 
تاريخ گذشته با تيترهاي نامناسب و گاه غلوآميز باعث 
ايجاد جو ناامني وافزايش احســاس ناامنى درجامعه 
مى شود. اين درحالى است كه مخاطبان گاه با مراجعه 
به اصل خبر بــا مطلبي كامال متفاوت بــا تيترمواجه 
مى شــوند كه باعث ســلب اعتماد آن ها از رسانه هاى 
خبري مى شود.وي همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه مسئول رسيدگي به مواردي از اين دست كيست؟ 
مي افزايد: مســئوليت حفظ امنيــت، آرامش روحى، 
روانى و جسمانى تمامى اقشار جامعه با مدعى العموم 
(دادستان) اســت و بنابراين دادستان تكليف قانونى و 

حق ورود به چنين موضوعات مهمى را دارد.

تصادف خونين 2 پرايد در جوين 
خط قرمز:  فرمانده انتظامي شهرستان جوين از برخورد شديد 2دستگاه خودروي 
پرايد در محور شهر حكم آباد- جوين با يك كشته و پنج مصدوم خبر داد. سرهنگ 
«مهدي غالم زاده» در تشريح اين خبر گفت: ساعت 18:30روزگذشته در پي اعالم 
مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر يك  فقره تصادف جرحي در محور حكم آبادبه 
جوين (محدوده روستاي كالته شهيدان) بالفاصله مأموران پاسگاه انتظامي عطاملك 
و عوامل امدادي و پليس راه در محل حاضر شدند.فرمانده انتظامي شهرستان جوين 
افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد يك دستگاه پرايد با رانندگي خانمي 
با 2 سرنشين كه از غرب به شرق در حركت بوده با يك پرايد ديگر با سه سرنشين به 
شدت با هم برخورد كرده است.وي تصريح كرد: در اين سانحه پسري نوجوان،سرنشين 
خودروي پرايدي كه راننده آن يك خانم بود به علت شدت جراحات وارده در دم فوت 
كرد و 5 سرنشين ديگر اين 2 پرايدكه مصدوم شــده بودند با كمك عوامل اورژانس 
115 به بيمارستان منتقل شدند.فرمانده انتظامي شهرستان جوين خاطر نشان كرد: 
نظريه اوليه كارشناسان پليس راه بي احتياطي از جانب راننده پرايد كه رانندگي آن را 

خانم برعهده داشته به علت تغيير مسير ناگهاني اعالم شده است.

يك معتاد عامل قطع برق هاى مكرر در قوچان
خط قرمز: فرمانده انتظامي قوچان از دستگيري عامل سرقت هاي سريالي سيم و 
كابل برق دراين شهرستان خبر داد. ســرهنگ « رضا قدمگاهي» گفت: در پي وقوع 
چند فقره سرقت ســيم و كابل در سطح حوزه اســتحفاظي كه منجر به نارضايتي 
شهروندان شــده بود  موضوع به صورت ويژه در دســتور كار تيم هايي از مأموران 
پليس آگاهي، تيم هاي تجسس كالنتري و پاسگاه هاي اين فرماندهي قرار گرفت.

سرهنگ قدمگاهي ادامه داد: مأموران انتظامي با انجام اقدامات اطالعاتي و كنترل 
و مراقبت هاي نامحسوس، عامل اين سرقت ها كه جواني 37 ساله بود را شناسايي 
و در حال سرقت دســتگير كردند. وي تصريح كرد: متهم كه اعتياد شديد به مواد 
مخدرصنعتي (كريستال) دارد در تحقيقات فني و پليسي به 30 فقره سرقت سيم 

و كابل اعتراف كرد.

قاچاقچي ترياك در فرودگاه مشهد سقوط كرد
خط قرمز: فرمانده پليس فرودگاه هاي استان از كشــف بيش از 6 كيلو گرم مواد 
مخدر و دستگيري 2 متهم خبر داد. ســرهنگ مهدي رستمي قرائي گفت: ساعت 
22:30 روز يكشنبه تيم كنترل پليس به حركات و رفتار فردي كه ادعا مي كرد براي 
استقبال از ميهمانش با تاكسي به فرودگاه آمده مشكوك و در بازرسي بدني از او چهار 
گرم شيره ترياك كشف كردند.فرمانده پليس فرودگاه هاي خراسان رضوي افزود: 
پليس درتحقيقات اوليه دريافت كه اين فرد با خودروي شخصي به فرودگاه آمده و 
در بازرسي از خودروي سواري پنج كيلو و 130 گرم ترياك، 226 گرم شيره ترياك 
و 93 گرم سوخته ترياك كشف كردند.سرهنگ رستمي قرائي گفت:  متهم كه راهي 
جز بيان حقيقت نمي ديد اعتراف كرد مواد مخدر را از فردي در بلوار مصلي مشهد 
تحويل گرفته است. وي افزود: مأموران انتظامي با شناسايي متهم ديگر پرونده پس 
از هماهنگي با مقام قضايي، منزل مســكوني او را بازرســي و يك كيلو و 833 گرم 

ترياك كشف كردند.

15 كشته و مصدوم در تصادف 4اتوبوس و 
تريلى با يك پرايد

ايسنا: تصادف ميان چند دستگاه اتوبوس، 
تريلى و پرايد در اتوبــان كرج - قزوين 14 
مصدوم و يك فوتى بر جاى گذاشت.مجتبى 
خالــدى در مورد اين حادثــه، اظهار كرد: 
ساعت 23:45 شب يكشــنبه تصادفى در 
الين شــمالى اتوبان كرج - قزوين، حوالى 
كارخانه ماموت به اورژانس اعالم شد و اين 

تصادف بين يك دستگاه تريلر و سه دســتگاه اتوبوس و يك دستگاه پرايد رخ داد. 
سخنگوى اورژانس كشور در ادامه ، اضافه كرد: پس از حضور تكنسين هاى اعزامى و 
ارزيابى صحنه حادثه مشخص شد كه 14 نفر در اين حادثه مصدوم شدند كه 7 تن 
از آن ها خانم و 7 نفر ديگر آقا بودند و يكى از راننده هاى اتوبوس ها كه مردى 50 ساله 

بود بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داده است.

خط  گزارش

 تصادف ميان چند دستگاه اتوبوس، 

مصدوم و يك فوتى بر جاى گذاشت.مجتبى 
خالــدى در مورد اين حادثــه، اظهار كرد: 
 شب يكشــنبه تصادفى در 
الين شــمالى اتوبان كرج - قزوين، حوالى 

خط قرمز-ليالطاهرى: شــيطان شيشــه اى تهران كه در 
پوشش مسافربر زنان را آزار و اذيت مى كرد، شناسايى و دستگير 
شد. چندى قبل زن جوانى با مراجعه به كالنترى 119 مهرآباد 
جنوبى به مأموران اعالم كرد كه توسط سرنشين يك دستگاه 
خودرو سوارى دوو سيلو، با تهديد به قتل مورد آزار و اذيت قرار 
گرفته است. با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «آدم ربايى 
و تهديد به قتل با سالح ســرد و اقدام به آزار و اذيت»، پرونده 
در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ حميد مكرم معاون مبارزه با جرايم جنايى در خصوص 
تحقيقات انجام شده از شاكى پرونده عنوان داشت: شاكى پرونده 
پس از حضور در اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ در 
اظهاراتش عنوان كرد كه به عنوان مسافر سوار خودرو شده، اما 
در ادامه، توسط راننده خودرو و با تهديد سالح سرد مورد آزار و 

اذيت قرار گرفت است.
اين زن در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: ســاعت 20:30 
روز 22 فروردين، در محدوده ميدان آزادى به عنوان مسافر و 
به مقصد شهرك  ولى عصر ســوار يك دستگاه خودرو سوارى 
دوو سيلو شدم كه راننده آن جوانى حدودا 35 ساله با قد بلند 
بود. پس از طى مسافتى، راننده تغيير مسير داد كه به او اعتراض 
كردم، اما اين شخص با كشيدن چاقو تهديد به كشتن من نمود؛ 
در محدوده جاده قديم كرج با تهديد چاقو مرا مورد آزار و اذيت 
قرار داد و در حالى كه به شــدت از ناحيه گردن مورد آسيب و 

جراحت قرار گرفته بودم توانستم از دست او فرار كرده و در اين 
زمان موفق به برداشتن قسمتى از شماره پالك خودرو شدم.

معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ با اشاره 
به دســتگيرى متهم در زمان ارتكاب دومين جنايتش عنوان 
داشت: با شناسايى دقيق دوو سيلو، كارآگاهان اقدام به شناسايى 
محل سكونت متهم در محدوده شــهرك وليعصر كرده، اما در 
مراجعه به اين محل و در تحقيقات نامحســوس پليسى اطالع 
پيدا كردند كه متهم از اين مكان متوارى شــده است. در ادامه   
تحقيقات و با ثبت دستور توقيف خودرو دوو سيلو در سيستم 
جامع پليس، واحد گشت پليس آگاهى تهران بزرگ در محدوده 
اتوبان فتح موفق به شناســايى خودرو مورد نظر شد. در زمان 
اعالم دستور ايســت به راننده خودرو، مأموران متوجه حضور 

خانم جوانى در خودرو شدند كه در حال درگيرى با راننده بود. 
با وجود اعالم دستور ايست از سوى واحد گشت پليس آگاهى، 
راننده   خودرو اقدام به فرار مى كند كه در طى مسير فرار با چند 
دستگاه خودرو عبورى ديگر تصادف كرده و درنهايت متوقف؛ 

دستگير و به پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل مى شود.
معاون مبارزه بــا جرايم جنايى پليــس آگاهى تهران بزرگ 
با اعالم ايــن موضوع كه متهــم قصــد آزار و اذيت دومين 
طعمه  خودش را داشت كه از ســوى مأمورين دستگير شد، 
به اظهارات خانم جوان داخل خودرو متهم اشاره كرد كه به 
عنوان مســافر، در محدوده ميدان آزادى و به مقصد شادآباد 
سوار خودرو متهم شده بود.سرهنگ حميد مكرم با اشاره به 
اعتراف صريح متهم عنوان داشت: متهم ضمن اعتراف صريح 
به آزار و اذيت شــاكى اصلى پرونده، در خصوص تالش براى 
قربانى كردن دومين خانم جوان نيز عنوان داشــت: پس از 
مصرف شيشه، در محدوده ميدان آزادى و به مقصد شادآباد 
اين خانم جوان را سوار كردم؛ نرســيده به شادآباد بود كه با 
چاقو اين خانم جوان را تهديد كردم؛ در حالى كه قصد داشتم 
تا به داخل جاده اى فرعى تغيير مســير بدهم ناگهان متوجه 
گشت پليس شــدم كه به من نزديك شــده و به من دستور 
ايست مى داد. بسيار ترسيده بودم؛ اقدام به فرار كردم، اما در 
زمان فرار با چند دستگاه خودرو ديگر تصادف كرده و نهايتاً 

توسط پليس دستگير شدم.

خط قرمز: رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
اسالم آبادغرب از اسيدپاشى به صورت يكى از دانش 
آموزان اين شهرستان خبر داد.جمال الدين برجى در 
خصوص اسيد پاشــى صورت گرفته در شهرستان 
اسالم آبادغرب، اظهار كرد: حدود ساعت هفت و نيم 
صبح روز 26 فروردين دانش آموز كالس ششــم، در 
مسير مدرسه و قبل از وارد شدن به مدرسه از سوى 
دو نفر مورد اسيدپاشى قرار گرفت.وى با بيان اينكه 
اين دانش آموز از ناحيه صورت و پشت دچار سوختگى 
شــده، افزود: اين دانش آموز ابتدا به بيمارســتان 
اسالم آباد غرب منتقل و به دليل شدت جراحات به 
بيمارســتان امام خمينى(ره) كرمانشاه منتقل شد. 
رئيس اداره آموزش و پرورش شهرســتان اسالم آباد 
غرب با بيان اينكه اين اسيدپاشــى خارج از محيط 
مدرسه اتفاق افتاده، گفت: بنا به گفته مسئوالن نيروى 
انتظامى يكى از اين دو نفر(افراد اسيدپاش) دستگير 

شده و تالش براى دستگيرى فرد ديگر ادامه دارد.
* دستگيرى متهم اسيدپاشى

معــاون اجتماعى انتظامى اســتان كرمانشــاه از 
دستگيرى يكى از متهمان اسيدپاشى در شهرستان 
اسالم آبادغرب خبر داد. سرهنگ محمدرضا آمويى 
اظهاركرد: به دنبال اعالم مركز فوريت هاى پليسى 
مبنى بر وقوع يك فقره اسيد پاشــى كه صبح روز 
26 فروردين در شهرستان اسالم آبادغرب رخ داد، 
موضوع به صورت ويژه تحت بررسى قرار گرفت.وى 
با بيان اينكه اين حادثه در مقابل يكى از مدارس رخ 
داد، ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل حادثه 
مشخص شد نوجوانى يازده ساله مورد حمله اسيد 

پاشى قرار گرفته است. آمويى خاطرنشان كرد: اين 
دانش آموز از ناحيه سمت راست صورت و پشت دو 
كتف مجروح شده و اكنون در حال طى كردن مراحل 
درمانى در بيمارستان است.معاون اجتماعى انتظامى 
كرمانشــاه با بيان اينكه دو متهم در اين خصوص 
شناســايى شــدند، افزود: يكى از آن ها دستگير و 
متهم ديگر فرارى است كه تالش جهت دستگيرى 
وى ادامه دارد.وى با بيان اينكه متهمان اسيد پاشى 
نسبت فاميلى با يكديگر ندارند، تصريح كرد: علت 

وقوع اين حادثه اختالفات شخصى بوده است.
* 9 درصد بدن سوخته است

رئيس مركز آموزشــى و درمانى امام خمينى(ره) 
كرمانشــاه با اشــاره به مداواى دانش آموز قربانى 
اسيدپاشى در بخش ســوختگى اين بيمارستان، 
گفت: اين فرد دچار 9 درصد ســوختگى عميق از 
ناحيه صورت و قسمتى از بدن شــده است.دكتر 
بهنام رضا مخصوصى روز دوشــنبه افزود: يكشنبه 
ساعت 9 و 30 دقيقه صبح پسربچه 11 ساله ساكن 
اسالم آبادغرب براثر سوختگى به بيمارستان امام 
خمينى(ره) منتقل شــد و به ســرعت در بخش 
ســوختگى مورد مداوا قرار گرفت.وى اظهار كرد: 
امروز يك عمل بر روى قسمت هاى سوخته اين پسر 
نوجوان انجام شد و به طور حتم در روزهاى آينده 
به عمل هاى ديگرى نيز نياز خواهد بود.وى با اشاره 
به عارضه جدى در صورت اين پســر، گفت: چشم 
اين نوجوان اسالم آبادى نيز به شدت آسيب ديده 
كه اميدواريم با تالش هاى تيم مجرب ســوختگى 

بيمارستان بتوانيم از عارضه وى كم كنيم.

شكارچى شيشه اى زنان تهران شكارپليس شد

تعيين سرنوشت اينيستا در بارسلونا بعد از فينال جام حذفى

شمارش معكوس براى  جابجايى ركورد جهانى تيراندازى 
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برادركشى در تقاطع اتحاد بخاطر يك مشت ريال
خط قرمز: مرد انتقامجو با شــليك به قلب برادرش در 
شرق تهران او را به قتل رساند. سرهنگ كارآگاه حميد 
مكرم، معاون مبــارزه با جرايم جنايــى پليس آگاهى 
تهران بزرگ، از دستگيرى شــخصى خبر داد كه شب 
يكشــنبه، با شــليك گلوله برادرش را به قتل رسانده و 
پس از ارتكاب جنايت در داخل خودرو ســوارى هيوندا 
آزراى متعلق به بــرادرش (مقتــول) از محل متوارى 
شده بود. ســرهنگ حميد مكرم در توضيح اين پرونده 
گفت: ساعت 11 شب يكشنبه 26 فروردين سال جارى 

مأموران كالنترى 144 جواديه تهرانپارس در حين گشــت زنى در خيابــان دماوند   تقاطع خيابان 
اتحاد به يك هيوندا آزراى موتورروشن در حاشيه خيابان مشــكوك شده؛ با مراجعه به محل توقف 
خودرو جهت بررسى موضوع، با جسد راننده روى صندلى روبرو شدند كه از ناحيه سينه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و به قتل رســيده بود.با اعالم خبر وقوع جنايت به پليس آگاهى و قاضى كشــيك 
ويژه قتل دادسراى امور جنايى، كارآگاهان اداره دهم ويژه قتل و تيم تشخيص هويت پليس آگاهى 
در محل كشف جســد حاضر و پس از تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» تحقيقات 

جهت شناسايى و دستگيرى قاتل در دستور كار اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ با اعالم خبر دســتگيرى متهم در كمتر از 12 
ساعت از زمان وقوع جنايت عنوان داشت: همزمان با شناســايى هويت مقتول 39 ساله كه در محدوده 
تهرانپارس داراى مغازه لوازم خانگى اســت، كارآگاهان اداره دهم با بررســى تصاوير بدســت آمده از 
دوربين هاى مداربسته ى محدوده كشف جسد موفق به شناسايى برادر مقتول به نام سعيد (40 ساله) 
شدند كه دقايقى قبل از كشف خودرو از ســوى مأمورين، از ماشــين پياده و محل را ترك كرده بود.با 
شناسايى تصاوير ســعيد از ســوى خانواده مقتول، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه اين دو برادر داراى 
اختالفات شديد مالى با يكديگر هستند؛ درنهايت سعيد در ساعت 10 صبح دوشنبه 27 فروردين ماه و 
در كمتر از 12 ساعت در محل سكونتش دستگير، سالح كمرى مورد استفاده در جنايت از وى كشف و در 
همان تحقيقات به ارتكاب جنايت و قتل برادرش اعتراف كرد. متهم در اظهارات خود عنوان داشته است 
كه به واسطه اختالف شديد مالى با برادرش، از حدود دو ماه پيش اقدام به تهيه سالح كمرى كرده و پس 

از شدت پيدا كردن درگيرى با برادرش، وى را به قتل رسانده است.

مرد انتقامجو با شــليك به قلب برادرش در 
شرق تهران او را به قتل رساند. سرهنگ كارآگاه حميد 
مكرم، معاون مبــارزه با جرايم جنايــى پليس آگاهى 
تهران بزرگ، از دستگيرى شــخصى خبر داد كه شب 
يكشــنبه، با شــليك گلوله برادرش را به قتل رسانده و 
پس از ارتكاب جنايت در داخل خودرو ســوارى هيوندا 
آزراى متعلق به بــرادرش (مقتــول) از محل متوارى 
شده بود. ســرهنگ حميد مكرم در توضيح اين پرونده 

  اسيدپاشى  به دانش آموز 11 ساله مقابل مدرسه 

 قدرت نمايى استقالل و پرسپوليس در آسيا

ايرانى ها در صدر 
حريف مى طلبند

ورزش: استقالل و پرسپوليس مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا را با سرگروهى به پايان رساندند. ديروز در استاديوم سرد و بارانى آزادى 
سرخپوشان پايتخت در يك بازى نفس گير موفق شدند السد قطر را با نتيجه يك بر صفر شكست داده و به عنوان سر گروه راهى مرحله 
بعد شوند. در اين ديدار در دقيقه 2 پورعلى گنجى به اشتباه دروازه تيم خود را باز كرد تا بازى پرهيجان نيز ادامه يابد. پرسپوليس پس از 
خروج از فشارهاى بعد از گل بهتر و روان تر توپ را در ميدان به جريان انداخت . در نيمه اول فرماندهى ژاوى در تيم قطرى چشم نواز بود 
اما آنها در محوطه جريمه ميزبان ناموفق بودند. در نيمه مربيان بازهم مردان برانكو هدفمندتر توپ را مى چرخاندند اما السدى ها در ضد 
حمالت خطرناك بودند و حتى توسط بوجناح يك بار تير دروازه سرخپوشان را به لرزه درآوردند. برانكو براى اين نيمه تعويض هاى تهاجمى 
انجام داد. منشا ، رسن و مصلح به زمين آمدند تا بهترين دفاع در حمله باشد. اتفاقا اين تاكتيك جواب داد و پرسپوليس با همان يك گل 
بازى را تمام كرد . پرسپوليس با اين برد 13 امتيازى شد و به صدر جدول گروه � صعود كرد و در مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان آسيا روز 

17 و 24 ارديبهشت بايد بازى رفت و برگشت را با تيم االهلى عربستان يا الجزيره امارات برگزار كند. 
تيم هاى نسف قارشى ازبكستان و الوصل امارات هم در ديدارى تشريفاتى در آخرين ديدار از مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 

هم رفتند كه اين ديدار با برترى 2 بر يك نماينده ازبكستان به پايان رسيد.
استقالل هم در كويت مقابل الهالل عربستان موفق شد يك بر صفر به پيروزى برسد و به عنوان صدرنشين از گروه مرگ صعود كند. براى 

استقالل كه ميزبان بود وريا غفورى گل زنى كرد.



مرتضایی:منتظر تصمیم هیئت مدیره هستیم

انحالل تأسیسات دریایی و بالتکلیفی فرش آرا در لیگ برتر فوتسال
 فوتسال  حمید رضا خداشناس  در حالی که دیروز 
خبر آمد تیم تاسیســات دریایی ، دارنده دو قهرمانی و یک 
نایب قهرمانی لیگ و یک قهرمانی آسیا به دالیل مالی منحل 
شد شایعاتی مبنی بر کناره گیری یکی دو تیم دیگر از لیگ 

برتر فوتسال هم به گوش رسید . در این بین فرش آرایی ها که 
تنها نماینده با دوام مشهد در لیگ برتر فوتسال طی سالیان 
قبل بوده اند هنوز در گیرو دار تصمیم گیری برای ماندن یا 

رفتن از لیگ برتر هستند. 
در همین رابطه طی تماسی که با قائم مقام باشگاه فرش آرای 
مشهد داشتیم وی گفت: بودن یا نبودن فرش آرا در لیگ برتر، 

منوط به تصمیم مجمع و هیئت مدیره شرکت خواهد بود.
علی مرتضایی درباره شرایط فرش آرا برای رقابت های آتی 

لیگ برتر اظهار داشت: جلسه مسئوالن شرکت هر ساله در 
اردیبهشت ماه برگزار می شود و برای ادامه تیمداری در لیگ 
برتر تصمیمات گرفته می شود و هرگونه تغییر و تحول در 

این تیم منوط به جلسه ماه آینده خواهد بود.

وی در مورد جدایی محســن خبیری، ســرمربی فرش آرا 
از این تیم تصریح کرد: آقای خیبری با پیشــنهاد خوبی از 
یک باشگاه گرجستانی مواجه شده بود و با توجه به نامعلوم 
بودن وضعیت ما ترجیح داد از جمع ما جدا شود و در خارج 
از کشــور به فعالیتش ادامه دهد. قائم مقام باشگاه فرش آرا 
همچنین در مورد جدایی برخی بازیکنان از این تیم از جمله 
قدرت بهادری گفت: قدرت بهادری هر سال پیش از شروع 
فصل راهی لیگ عراق  می شود و نفت عراق را در لیگ این 

کشور و جام باشگاه های آسیا همراهی می کند و در شروع 
لیگ برتر به فرش آرا می پیوندد. به هر حال قدرت بهادری 
کاپیتان محبوب فرش آراست و طبق گفته خودش دوست 
دارد در ایران در شهر خودش بازی کند و به فرش آرا کمک 

کند و او صحبتی مبنی بر جدایی کامل از فرش نکرده است.
علی مرتضایی درباره صحبت های که مبنی بر پیوستن مجید 
مرتضایی مربی ســابق فرش به این تیم می شود نیز گفت: 
مجید مرتضایی جزو مربیان محبوب مشهدی است و فصل 
پیش نیز خودش با فرش قطع همکاری کرد و باشــگاه نیز 
کماکان میل به همکاری با ایشان را دارد و در صورت تصمیم 
مســئوالن شــرکت فرش آرا مبنی بر ادامه تیمداری قطعاً 
مجید مرتضایی جزو اولویت های باشگاه برای سرمربیگری 

این تیم خواهد بود.
وی در پایان ابراز داشــت: با توجه به اینکــه فرش آرا تنها 
نماینده استان در لیگ برتر فوتسال کشور است و از طرفی 
هر روز بر تعداد طرفداران این تیم افزوده می شود امیدواریم 
همچون سالیان گذشته مسئوالن فرش آرا تصمیم بر ادامه 

تیمداری داشته باشند و دل هواداران تیم را شاد کنند.
مجید مرتضایی: شرایط مهیا باشد، برمی گردم

ســرمربی ســابق فرش آرا در خصوص بازگشت مجدد به 
این تیم اظهار داشــت: اگر فرش آرا در لیگ برتر قصد ادامه 
تیمداری داشته باشد و شرایط برای کار فراهم باشد یقیناً به 

این تیم برمی گردم.
مجید مرتضایی با بیان اینکه همیشــه دوست داشته ام به 
تیم شــهرم کمک کنم گفت: به هر حال هم برای فرش آرا 
و هم برای بنده گزینه های دیگری وجود دارد، باید منتظر 
بود و دید که آیا دو طرف شرایط هم را قبول می کنیم یا نه! 
قطعاً اولویت بنده فرش آرا است و همه تالشم چه زمانی که 
مسئولیتی در تیم داشته ام و چه زمانی که در بیرون بوده ام، 

موفقیت این تیم بوده است.
بهادری: اولویتم در کشور فرش آرا است

کاپیتان فرش آرا در مورد جدایی از فرش و پیوستن به نفت 
عراق گفت: در حال حاضر با فرش قراردادی ندارم و بازیکن 
نفت عراق هســتم و طبق صحبتی که با مدیر عامل فرش 
داشته ام بعد از جام باشگاه های آسیا قرار است به این تیم 
برگردم ولی هیچ چیز در این مورد قطعی نیســت و قرارداد 

مجدد بنده با فرش بستگی به شرایط این تیم دارد.
قدرت بهادری با اشاره به داشتن پیشنهاد از چند تیم لیگ 
برتری گفت: اولویتم در لیگ برتر فرش آرا است ولی باید دید 
که مسئوالن این تیم با کدام مربی به توافق می رسند، شاید 
سرمربی جدید با من اختالف سلیقه داشته باشد و اصال مرا 

نخواسته باشد! 
وی در مورد شرایط این روز های فرش آرا و بالتکلیفی این 
تیم گفت: مســئوالن تیم باید هر چه زودتر تکلیف تیم را 
مشــخص کنند؛ چرا که تیرماه لیگ برتر شروع می شود و 
امسال نیز مسابقات قرار است به صورت پلی اف انجام شود. 
با این وجود باید بازیکنان جدید به تیم اضافه شوند و تیمی 
آماده کنند که امسال حرفی برای گفتن در لیگ داشته باشد 

و نماینده شایسته ای برای استان باشد.

برای جام جهانی 2014
عقیلی، قربانی سرود تیم ملی را می خوانند

ورزش: نشست خبری امضا تفاهم نامه میان فدراسیون فوتبال ایران و بنیاد 
رودکی درباره ساخت سرود جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برگزار و خواننده سرود 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه مشخص شد. ساالر عقیلی و علیرضا 
قربانی دو قطعه در روسیه اجرا خواهند کرد. همچنین یک قطعه دیگر هم اجرا 
می شود که خواننده آن هنوز مشخص نیست. گفته می شود اگر تمام کارها به 
خوبی پیش برود در مراسم بدرقه تیم ملی که ۱۰ خرداد برگزار می شود از سرود 
رونمایی خواهد شد. البته احتمال دارد در صورت تکمیل مراحل تا پیش از این 
تاریخ در برخی کنسرت ها هم سرود تیم ملی اجرا شود. پیش از این شایعه شده 
بود امیر تاجیک به عنوان خواننده سرود تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده اما 
زمان آبادی معاون فرهنگی فدراسیون فوتبال خیلی زود این شایعه را تکذیب 
کرد. در جام جهانی ۲۰۱4، احسان خواجه امیری سرود تیم ملی را خوانده بود.

طارمی: با تراکتورسازی بازی دوستانه داریم
ورزش: مهــدی طارمی در نشســت خبــری پیش از دیــدار تیم های 
تراکتور ســازی تبریز و الغرافه قطر در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
خیلی خوشحالم که به ایران و شــهر تبریز آمده ام برای یک بازی تقریباً 
دوستانه که برای هر دو تیم زیاد مهم نیست. ما در بازی قبلی مان بدشانسی 
آوردیم و نتوانستیم پیروز شویم. ملی پوش ایرانی الغرافه در ادامه افزود: 
امیدوارم یک بازی خوب و زیبا داشته باشیم تا هواداران تراکتورسازی یک 
بازی خوب ببینند و شاد به خانه های شان برگردند. طارمی عنوان کرد: دو 
تیم انگیزه خاصی برای این بازی ندارند و بازی حساسی هم نیست. این 
یک دیدار معمولی است که دو تیم 9۰ دقیقه در آن تالش خواهند کرد. 

عزیزی: رغبت نمی کنیم بازی های 
مشکی پوشان را ببینیم

تسنیم: مدیر سازمان فوتبال مشکی پوشان مشهد هم رغبتی برای تماشای 
دیدارهای این تیم ندارد. خداداد عزیزی درباره وضعیت تیم مشکی پوشان 
برای فصل آینده اظهار داشت: به عنوان مدیر سازمان های فوتبال باشگاه 
یکسری برنامه ها نوشتم و چند مربی را کاندیدا کرده ایم، اما منتظر پایان 
فصل هستیم. از دیدن بازی های مشکی پوشان هم خسته شده ایم، چرا که 
تیمی شکل گرفته که رغبت نمی کنید بازی هایش را ببینید. بازی با سایپا 
را به مدت 3۰ دقیقه دیدم و فرار کردم! این تیم در حد لیگ برتر بسته نشده 

و خجالت آور است. البته هر مربی سلیقه خودش را دارد. 

تفاضل گل مالک رتبه بندی تیم های لیگ برتر
 سپاهان در انتظار محرومیت

ورزش:  در شرایطی که لیگ برتر به هفته های پایانی خودش رسیده رقابت 
در باال و پایین جدول رده بندی به اوج حساسیت رسیده و تیم ها برای کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و بقا در لیگ با هم می جنگند. سعید فتاحی 
در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که در صورت برابری امتیازات 
تیم ها آیا مالک رتبه بندی آن ها تفاضل گل یا بازی رو در رو است، اظهار 
کرد: ما مانند خیلی از لیگ های دنیا تفاضل گل را مالک رتبه بندی قرار 
داده و تیم ها در صورت برابر شدن امتیازاتشان تنها با تفاضل گل رتبه بندی 
می شوند. مسئول برگزاری رقابت های سازمان لیگ فوتبال در ادامه  درباره 
حواشی رخ داده در بازی ســپاهان و صنعت نفت آبادان، تصریح کرد: ما 
گزارش این دیدار را برای کمیته  انضباطی ارسال کردیم و به احتمال زیاد 

محرومیتی برای باشگاه سپاهان در نظر گرفته شود.

برانکو: تیم ملی؟ هرچیزی امکان دارد
ورزش: برانکو در خصوص آینده حرفه ای خود و احتمال بازگشــتش به 
روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی ایران گفت: در فوتبال نمی توان حدس 
زد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. من به پرسپولیس آمدم چون پرسپولیس 
باشگاهی پرطرفدار بود و می دانستم که ارتش سرخ چیست و بیش از 4۰ 
میلیون هوادار دارد. به همین خاطر به اینجا آمدم و از کار در پرسپولیس 
لذت می برم و می خواهیم این را به هواداران مان هم نشان دهیم. با این حال 
هر چیزی ممکن است در آینده رخ دهد. باید ببینیم شرایط چطور پیش 
می رود و نمی شود چیزی را پیش بینی کرد. شاید دیدید زالتکو دالیچ به 

یکباره به رئال مادرید رفت یا سر از پرسپولیس سر در آورد. 

برنامه لیگ دسته اول
هفته سی و دوم لیگ دســته یک آزادگان امروز آغاز می شود که برنامه 

آن به شرح زیر است.
*سهشنبه 28 فروردین 1397
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در روز بازی تشریفاتی تراکتور و الغرافه

ذوب آهن به دنبال صعود در تاشکند

۱۰
سه شنبه  ۲۸ فروردین 1397

 ۳0 رجب 14۳9 1۷ آوریل 201۸  سال سی  ویکم  شماره ۸۶۶۳  

ورزشـــی

ورزش: داســتان انقراض یوزها از پهنه لباس تیم 
ملی و سادگی این پیراهن و باجی که بابت آن باید 
به آدیداس بدهیم این روزها حسابی جنجالی شده 
اســت.از فضای مجازی تا روزنامه ها و صدا  سیما 
نســبت به این طراحی و اتفاق واکنــش انتقادی 
داشتند و البته فدراسیون هم در مقام دفاع برآمد. 
دیروز رضا رشیدپور در برنامه بامدادی اش حسابی 
از خجالت فدراسیون درآمد. درحالی که اولین بار 
کانال ها و صفحات برخی از پرطرفدارترین برنامه 
های تلویزیونی نیز عکس منتسب به لباس به تیم 
ملی ایران را منتشــر کردند اما فدراســیون بعد از 
مدت زمان یک روزه و حرف های رضا رشیدپور به 
آن پاسخ داد و او را متهم به بی اطالعی از شرایط و 

اظهار نظر غیر تخصصی کرد. 
برخی نماینــدگان مجلس هم بنا دارند با ارســال 
نامه ای به وزیر ورزش خواستار توضیح درباره لباس 

تیم ملی فوتبال در جام جهانی شوند!
با این حال خبر مهم در این رابطه را داورزنی معاون 
حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش بــا بیان اینکه 
تمام لباس های تیم ملــی از این پس تولید داخل 

خواهند بود داد. 

*تولید داخلی
داورزنی، در مورد بحث لباس تیــم  ملی و اینکه 
برندهای جهانی باید به ما پول بدهند تا لباس آنها 
را بپوشیم اما حاال برعکس شــده و ما به آنها پول 
می دهیم گفت: فدراســیون ها از تولیدات داخلی 
اســتفاده کنند تا آنها هم در بهبــود کیفیت گام 
بردارند تا ما شاهد این باشیم که کشورهای دیگر 
هم برند ما را اســتفاده می کنند. در فدراســیون 
فوتبال ۱۸ رده داریم کــه ۱7 رده از برند داخلی 
اســتفاده می کنند. وی افزود: قرارداد اسپانسری 
که با فدراســیون فوتبال امضا شده به این صورت 
بود که آنها ضمن تهیه لبــاس تیم ملی پولی را به 
فدراســیون می دادند. فدراسیون تالش کرده این 
قرارداد را با تخفیف هایی که گرفته تا جام ملت ها 

به پایان برساند. 
* لباس وطنی بعد از جام ملت ها

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ 
به این ســؤال که فرصت کمی تا جام جهانی باقی 
مانده اما هنوز لباس ایران طراحی نشده، گفت: ما 
گفته ایم فدراسیون هایی که از قبل قرارداد داشتند 
قرارداد جدید نبندند، فدراسیون فوتبال هم با توجه 

به اصالحی که در قراردادش دارد با برند موردنظر 
که شرکت اسپانسری به تجاری تبدیل شده تا جام 
جهانی و جام ملت ها همــکاری دارد اما بعد باید با 
برندهای داخلی قرارداد ببندد.«این   نکته را مهدی 

تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال هم تایید کرد.
*بازگشت یوزها

حذف تصویر یوزاز روی لباس تیم ملی فوتبال اما با 
انتقادهای زیادی از سوی محیط زیستی ها روبرو 
شــد.با این حال مهدی فغانپور - مسئول حقوقی 
فدراسیون فوتبال- حذف یوز را از پیراهن تیم ملی 
فوتبال قطعی ندانسته و تاکید دارد که »مسئوالن 
آدیداس از حضــور یوز روی پیراهــن، ایراد فنی 
گرفته اند که درحال پیگیری هســتیم تا راه حلی 
برای آن پیدا کنند و اگر این اتفــاق رخ دهد، یوز 
ایرانی روی پیراهن های تیــم ملی نقش می بندد 
البته نظــر کادر فنی و بدنســازهای تیم ملی هم 
درباره بودن یا نبودن یوز مهم اســت و باید منتظر 

نقطه نظرات آنها باشیم.«
آنچه قطعی به نظر می رسد اینکه با واگذاری البسه 
تیم ملی به تولیدکنندگان داخلی قطعا نقش یوز بر 

لباس تیم ملی نقش خواهد بست. 

ورزش: هفته ششم لیگ قهرمانان آســیا در حالی عصر امروز با دیدار دو نماینده ایران 
پیگیری می شــود که دو تیم ذوب آهن و تراکتورسازی شــرایط متفاوتی را پشت سر 
می گذارند. شاگردان ساغالم در حالی در خانه برگزار می شود که این دیدار حکم بازی 
تشــریفاتی را برای نماینده ایــران دارد. تیم قطری نیز همراه با تراکتورســازی از این 
مسابقات کنار رفته و بازیکنان این تیم نیز انگیزه چندانی برای شکست تراکتورسازی 

ندارند.
در مهم ترین دیدار روز دوم لیگ قهرمانان آسیا و در منطقه غرب، ذوب آهن ایران میهمان 
لوکوموتیو است. شاگردان قلعه نویی توانســتند در پنج دیدار قبلی خود عملکرد نسبتا 

خوبی داشته باشند و کسب 6 امتیاز در رده دوم گروه B قرار بگیرند. ذوب آهن در پنج 
بازی قبلی خود، دو پیروزی و سه شکست کسب کرده و با توجه به قانون بازی رو در رو 

باالتر از حریف ازبکستانی اش، توانسته در جایگاه دوم قرار بگیرد.
شــاگردان قلعه نویی برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی یا تساوی مقابل نماینده 
ازبکســتان دارند و در صورت شکســت باید در همین مرحله گروهی با این مسابقات 
خداحافظی کنند. نماینده ایــران در بازی رفت با دو گل میهمانش را شکســت داد و 
تساوی در دیدار برگشــت برابر لوکوموتیو می تواند ذوب آهن را با قانون بازی رو در رو 

راهی مرحله بعد کند.

یوزها بعد از جام ملت ها باز می گردند

خداحافظی با لباس های خارجی در تیم های ملی
یادداشت

طراحی هدیه به جای طراحی لباس رسمی
جاده را برعکس رفتند

سینا حسینی : در روزی که بیشترین فشــارها در ارتباط با لباس ساده تیم ملی در محافل خبری و 
ورزشی مطرح شد، یک خبر خاص از سوی فدراسیون فوتبال ابهامات فراوانی را به وجود آورد!

خبر کوتاه اما بحث برانگیز بود، فدراسیون فوتبال از سه تخته فرشی نفیس که قرار است به کاپیتان های 
تیم های حریف یادگاری بدهد رونمایی کرد! هرچند اهدای سه تخته قالیچه نفیس ایرانی می تواند پیام 
دوستی ایرانیان را ترویج کند اما سوالی که در ذهن هواداران فوتبالی نقش بسته، این است که چگونه 
مسئوالن فدراسیون فوتبال به موضوع مهم لباس تیم ملی که می تواند نماد معرفی ایران به شمار آید 
توجهی نداشته و ندارند اما برای قالیچه هدیه دادن به حریفان ایران در جام جهانی روسیه برنامه ریزی 
دقیقی داشته اند! نگاه ساده و دم دستی مسئوالن فدراســیون فوتبال در این ماجرا به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست، چون لباس تیم ملی ایران می توانست در بازی های حساس جام جهانی که میلیون ها 
ببینده دارد به سمبل خاص برای معرفی فرهنگ ایرانی تبدیل شود اما بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری 
دست اندرکاران این پروسه سبب شد ایران با ساده ترین و ضعیف ترین لباس راهی این مسابقات حساس 
و پر مخاطب شود، حذف یوز ایرانی از روی پیراهن تیم ملی به دلیل نرسیدن اکسیژن و مخالفت آدیداس 
شاید از نگاه مدیران فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رئیسه این فدراسیون توجیه قابل قبولی باشد 

اما برای ایرانیانی که مدت ها تالش کردند این نماد روی پیراهن تیم ملی قرار گیرد پذیرفتنی نیست!
واقعیت این است که انتخاب یک لباس ساده و بدون طراحی که پیشتر از ما توسط تیم وست برومویچ 
در تمریناتش استفاده می شده و حاال بابت هر پیراهن حدود 4۰ یورو از خزانه فوتبال ایران خارج شده تا 
برند آدیداس آن را در اختیار ما بدهد، هیچ شایستگی منحصر به فردی نسبت به تولیدات داخلی ندارد! 
ماجرا زمانی غم انگیزتر می شود که متوجه می شویم این لباس از تکنولوژی جدید برند آدیداس نیز 
برخوردار نیســت بلکه فقط مدل آن از نوع TIRO17 است که در حال حاضر هیچ یک از کشورهای 

طرف قرارداد آدیداس حاضر به استفاده از آن نیستند!
از این رو سوال مهم این است که قالیچه هدیه دادن مهم است یا انتخاب لباسی که قرار است نمایندگان 
ایران در مقابل چشم میلیون ها انسان آن را بپوشند تا نشان دهند فوتبال ایران به عنوان قطب نخست 

آسیا و دومین تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ حرف های زیادی برای گفتن دارد؟



پوالد مردان ايرانى قربانى دوپينگى ها  شدند

نا اميدى براى بازگشت سهميه تيم ملى وزنه بردارى 
 وزنه بــردارى  ورزش  اعالم كاهش ســهميه هاى 
وزنه بردارى ايران از 6 به 2 در المپيك 2020 شوك بزرگى 
را به اين رشــته مدال آور و مجموعه ورزش ايران وارد كرد. 
وزنه بردارى كه در تاريخ المپيــك همواره يكى از اميدهاى 
اصلى ايران براى كسب مدال بوده، با 2 سهميه كار به جايى 

نخواهد برد و اميدهايش به حداقل مى رسد.
اين تصميم از سوى هيئت رئيســه فدراسيون جهانى براى 
كشورهايى رخ داده كه از ســال 2008 تا امروز داراى بيش 
از 10 نمونه مثبت دوپينگ بوده باشــند. ايران هم در اين 
دسته قرار گرفته چون از سال 2009 تا 2015 در رده هاى 
سنى مختلف 10 نمونه مثبت داشته و حاال چوب آن روزها 

را مى خورد.
وزارت ورزش و كميته ملــى المپيك هم به اين ماجرا ورود 
كرده و جلسه اى را در اين راستا برگزار و تاكيد كردند كه بايد 
فدراسيون وزنه بردارى از طريق نهادهاى بين المللى موضوع 

را پيگيرى كنند.

  *جلسه فورى
شاهرخ شهنازى، دبيركل كميته ملى المپيك گفت: بعد از 
اطالع از اين خبر و تصميم IWF بالفاصله نشستى با حضور 
ســلطانى فر وزير ورزش و جوانــان،  صالحى اميرى رئيس 
كميته ملى المپيك، داورزنى معاون وزارت ورزش  و دكتر 
سجادى سرپرست كاروان اعزامى ايران به جاكارتا در محل 
وزارت ورزش برگزار  كرديــم و ابعاد اين اتفاق مورد بحث و 
بررسى قرار گرفت. در اين نشست سلطانى فر با تاكيد ويژه 
مبنى بر پيگيرى عاجل موضوع، از فدراسيون وزنه بردارى 
خواست تا تالش و رايزنى هاى خود براى تغيير در تصميم 
هيئت رئيســه IWF را آغاز كرده و وزارت ورزش و كميته 
ملى المپيك نيز پشــتيبانى و حمايت الزم را از فدراسيون 
بعمل آورند. همچنين، صالحى اميرى نيز در اين جلســه با 
اشاره به موفقيت هاى رشته وزنه بردارى در ميادين مختلف 
بخصوص المپيك، پيگيرى ايــن موضوع را جزو اولويتهاى 
اصلى فعاليت وزارت ورزش و كميته برشمردند و خواستار 
پيگيرى جدى موضوع شدند. شهنازى در پايان گفت: با تمام 
اين تفاسير تغيير تصميم فدراسيون جهانى وزنه بردارى كار 

راحتى نيست.
*تيم پاك

در همين راستا رئيس فدراســيون وزنه بردارى گفت: همه 
مى دانند كه مبارزه با دوپينگ در فدراســيون وزنه بردارى 

در حد شعار نيست و ما با افتخار و شايستگى پيش مى رويم. 
با همين تيم پاك در چند سال اخير نايب قهرمان المپيك، 
قهرمان بزرگســاالن جهان، قهرمان جوانان جهان و نايب 

قهرمان نوجوانان جهان شده ايم.
 در 3 سالى كه بنده به عنوان رئيس فدراسيون حضور دارم، 
سياست اصلى ورزش كشور يعنى عمل كردن به ورزش پاك 
را سرلوحه خود قرار داده    ايم. باالى 400 نمونه دوپينگ در 
سال هاى اخير در ســطح داخلى، قاره اى و جهانى از وزنه 
برداران ما گرفته شده كه هيچ كدام به جز يك مورد در رده 
نوجوانان كه آن هم خارج از اردو رخ داده بود؛ مثبت نشده 
است. وزنه بردارى ايران پاكى خود را ثابت كرده و همچنان 
با دوپينگ مبارزه مى كند. البته ما از سياســت هاى كالن 
فدراسيون جهانى وزنه بردارى در مبارزه با دوپينگ به ويژه 

اينكه مورد تاييد IOC قرار گرفته، حمايت مى كنيم.
*حق خورى

متاسفانه هيئت رئيسه فدراســيون جهانى تصميمى براى 

تنبيه كشــورهايى كه دوپينگ كرده اند، در نظر گرفته و 
ما را در گروهى قرار داده كــه با 10 نمونه مثبت از المپيك 
2008 به بعد فقط 2 سهميه در المپيك 2020 داريم. البته 
اين تصميم معقولى بوده كه 2 دوره المپيك 2008 و 2012 
را در نظر بگيرند چون در اين مســابقات نمونه هاى مثبت 
زيادى رخ داده بود. با اين حال ايران از ســاير كشورها جدا 
بوده و سال گذشته هم قهرمان جهان شد. انتظار ما اين بود 
كه در تصميم اتخاذ شده، به موارد خاصى مثل ايران توجه 
شود. ما قهرمان هاى بزرگى مثل كيانوش رستمى، سهراب 
مرادى، على هاشمى، سعيد على حسينى و بهداد سليمى 
داريم كه خيلى از آنها ركورددار دنيا هم هســتند. حضور 
اين وزنه برداران در رقابت هــاى جهانى و المپيك كيفيت 
مســابقات را باال مى برد. به طور كلى فدراسيون جهانى 4 
سهميه آقايان و 4 ســهميه زنان در نظر گرفته و ما از اين 
تصميم كميته بين المللى المپيــك حمايت مى كنيم. با 
اين حال كشورى مثل ايران كه با دوپينگ مبارزه مى كند، 

نبايد محدود شود. 
*هميت ملى

وزير ورزش و رئيس كميته ملى المپيك هم جلسه فوق العاده 
و مهمى را برگزار كردند. حتى من شــنيدم مجلس شوراى 
اسالمى هم در اين رابطه موضع گيرى كرده است. آنها به ما 
تاكيد كردند كه اين مساله را به صورت جدى پيگيرى كنيم. 
ما هم از راههاى مختلف اعتراض خواهيم كرد و مكاتبه خود 
را با نهادهاى بين المللى انجام مى دهيم. قطعا راههاى زيادى 
وجود دارد و نمى توانم فعال به صورت روشن بگويم كه به كجا 

شكايت مى كنيم. 
 *در انتظار معجزه

درباره اينكه راى هيئت رئيسه فدراسيون جهانى وزنه بردارى 
بر مى گردد يا خير؛ بايد بگويم خيلى بعيد است. اين تصميم 
به صورت كلى گرفته شــده و ايران هــم در آن چارچوب 
گنجانده شده است. اينكه بخواهيم ايران را از اين جمع خارج 

كنيم، بيشتر شبيه يك معجزه است.

نامه رسول خادم به شوراى امنيت ملى 
با ديپلماسى مانع از تعليق كشتى شويد

ورزش: رئيس فدراســيون كشــتى به نمايندگى از خانواده بزرگ كشتى با 
ارسال نامه اى به اعضاى شوراى امنيت ملى از آنها درخواست كرد با ورود تيم 
ديپلماسى كشور در برابر مناسبات آمريكايى - صهيونيستى كميته بين المللى 
المپيك، مانع از محروميت كشــتى گيران و تعليق كشتى ايران شوند. خادم 
در بخشى از اين نامه با اشاره به اينكه تالش ها و تقاضاى كمك خانواده بزرگ 
كشتى در چهارماه گذشته و بويژه دوماه اخير براى حل اين مشكل به نتيجه اى 
نرسيده از اعضاى  شوراى امنيت ملى خواست تا با توجه به كارنامه مديريتى 
كميته بين المللى المپيك در چشم بستن در برابر مواضع سياسى كشورهاى 
دنيا و برخوردهاى دوگانه اين نهاد كه نشان دهنده مناسبات ديپلماتيك در 
درون كميته بين المللى المپيك است با ورود تيم هاى ديپلماسى واجد شرايط 
براى مذاكره با كميته بين المللى المپيك، در اين زمينه از ورزش ملى كشور 
دفاع شود. خادم در ادامه اين نامه با اشاره به اينكه رقابتهاى جهانى كشتى از 
تيرماه آغاز مى شود، زمان بسيار محدود و فعاليت ديپلماتيك كارى زمان بر 
اســت و قهرمانان ملى در صف اول ميدان پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ايران 

هستند، خواستار دستور اقدام عاجل در اين زمينه شد.

دومين سهميه قايقرانى براى المپيك 
جوانان كسب شد

ورزش: نيروانا اسدبيگى با كسب مدال نقره رقابت هاى قهرمانى جهان دومين 
سهميه المپيك جوانان را كســب كرد.   نيروانا اسدبيگى پس از كسب مدال 
نقره، دومين سهميه المپيك جوانان رشته كانوئينگ را در ماده كانواساللوم 
بانوان كسب كرد. اسدبيگى در فينال با رقيب آلمانى مسابقه داد و عنوان نائب 
قهرمانى جهان را كسب كرد. با احتســاب نتايج مجموع اسپرينت و اساللوم 
نيروانا اسدبيگى دومين سهميه المپيك جوانان را در مسابقات جهانى بارسلون 
بدست آورد. پيش از اين نيز سبحان بيرانوند ديگر سهميه المپيك جوانان در 

رشته كانوئينگ را بدست آورده بود.

  داورزنى: بيشترين تعامل را با 
فدراسيون كشتى داريم

ايسنا: معاون ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت ورزش و جوانان با تاكيد بر حمايت 
100 درصدى وزارت ورزش از فدراسيون كشتى گفت: مباحثى مطرح شده كه 
مورد اختالف ما و فدراسيون كشتى نيست و در نهادهاى باالدستى در حال بررسى 
است.  محمدرضا داورزنى گفت: فدراسيون كشتى جزو فدراسيون هايى است كه 
به لحاظ حمايتى بيشترين اهميت را براى وزارت ورزش و جوانان دارد. به ويژه  
اين كه در دو سال گذشته شخص وزير ورزش و جوانان تاكيد ويژه اى بر حمايت از 

كشتى داشته و از اين به بعد نيز اين حمايت ها انجام خواهد شد.

خبر

انگليس - ليگ برتر
 نيوكسل 2 -  1 آرسنال

 منچستريونايتد 0 - 1 وست برومويچ
اسپانيا - الليگا
 ايبار 0 - 1 آالوس

 اتلتيكومادريد 3 - 0 لوانته
 ختافه 1 -  0 اسپانيول

 ماالگا 1 - 2 رئال مادريد
ايتاليا - سرى آ

 فيورنتينا 0 - 0 اسپال
 ساسولو 2 - 2 بنونتو

 بولونيا 2 - 0 هالس ورونا

 آث ميالن 0 - 0 ناپولى
 يوونتوس 3 - 0 سامپدوريا

 التزيو 0 -   0 آاس رم 
آلمان - بوندسليگا

 شالكه 2 - 0 دورتموند
 وردربرمن 1 - 1 اليپزيش

ميز نتايج

سهشنبه 28 فروردين  ليگ قهرمانان آسيا
 لوكوموتيو ازبكستان - ذوب آهن
 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 28 فروردين  ليگ قهرمانان آسيا
 تراكتورسازى - الغرافه

 ساعت: 19:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 28 فروردين  جام حذفى آلمان
 بايرلوركوزن - بايرن مونيخ

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 29 فروردين  هفته 33 الليگا اسپانيا
 رئال مادريد - اتلتيك بيلبائو

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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اعتراف سرمربى تيم 

ملى كشتى فرنگى نوجوانان
 ورزش:سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان ايران با بيان اين كه به 

غير از سه نفر ساير نفرات تيم ملى تجربه حضور در رقابت هاى بين المللى را 
ندارند، گفت: مهم ترين مشكل ما براى حضور در رقابت هاى قهرمانى آسيا همين 

موضوع است.  فرشــاد عليزاده  گفت: در حال  حاضر چهارمين اردوى تيم   ملى 
كشتى فرنگى نوجوانان در حال برگزارى است و خوشبختانه كشتى گيران نسبت به 
اردوهاى قبل به لحاظ فنى و آمادگى جسمانى و همچنين روحى و روانى خيلى بهتر 
شده اند. وى  گفت : از آن جا كه اين مسابقات به عنوان سهميه  المپيك نوجوانان 

نيز محسوب مى شود، همه كشــورها با حداكثر توان خود پا به اين رقابت ها 
مى گذارند، اما ما نيز زحمات زيادى كشيده ايم و به بچه ها خيلى ايمان 

دارم تا بتوانيم با بهترين كسب نتيجه  مزد زحماتمان را بگيريم.
وى گفت:  تيم   ملى كشــتى فرنگى نوجوانان ســال پيش 

قهرمان شد و ما نيز مى رويم كه از عنوان قهرمانى 
دفاع كنيم.

عالميان: 
جزو چهار تيم برتر 

دسته دوم جهان هستيم
مهر: ملى پوش تنيس روى ميز با تاكيد بر اينكه امســال شانس ايران 

براى صعود از دسته دوم جهانى خيلى بيشتر اســت، گفت: در حال حاضر 
جزو چهار تيم برتر اين دســته از مسابقات هستيم.  نوشــاد عالميان  گفت:  با 

شرايطى كه داريم شــانس مان براى صعود از دسته دوم رقابت هاى جهان خيلى 
بيشتر از هميشه است. نيما كه در كاپ آسيا نشان داد شرايط خوبى دارد. من هم از 
آمادگى خوبى برخوردارم. در كاپ آسيا ديدارهاى خوبى برگزار كردم و پيش از آن 
هم در قطر خيلى خوب ظاهر شدم.  وى گفت: اگر امسال به هر دليلى نتوانيم به 
دسته يك جهانى صعود كنيم تا رقابت هاى تيمى دو سال آينده يعنى سال 

2020 مى توانيم با استفاده از همين قانون جديد وارد دسته يك شويم به 
خصوص اگر شرايط مان در رنكينگ جهانى بهتر شود. در رنكينگ 

جديدى كه منتشر خواهد شد، من و نيما به خاطر كاپ آسيا 
و عملكردمان در اين رقابت هــا جايگاه بهترى 

كسب خواهيم كرد.

 
جابجايى ركورد جهانى 

تيراندازى توسط الهه احمدى
ورزش: بانوى ملى پوش تيراندازى ايران موفق به شكستن ركورد 

جهان در مسابقات كشورى شــد.  نخســتين مرحله رقابت هاى آزاد 
تيراندازى كشور طى روزهاى گذشته در محل ســالن 80 خط مجموعه 

ورزشى آزادى برگزار شــد.  گوران ماكسيموويچ مربى و قهرمان المپيك كه 
به تازگى هدايت تيراندازان ايرانى را برعهده گرفته هم از نزديك تماشاگر اين 
دوره از رقابت ها بود و عملكرد ملى پوشان را مورد بررسى قرار داد.  در مرحله 
نخست مســابقات آزاد تفنگ، الهه احمدى در قانون جديد 60 تير موفق به 
كسب 630,3 امتياز شد و بر سكوى نخســت اين رقابتها تكيه زد. سون 
نيگ از چين در مســابقات جهانى مكزيك در اسفندماه 96 با كسب 

629,5 امتيازعنوان قهرمانى جهان را از آن خود كرده بود. بدين 
ترتيب بانوى تيرانداز ايرانى كه سابقه 2 دوره حضور در 

المپيك را هم دارد، در مسابقات كشورى موفق 
به شكستن ركورد جهان شد.

           سه شنبه  28 فروردين 1397
 30 رجب 1439 17 آوريل 2018  سال سى  ويكم  شماره 8663  

اميرمحمد سلطانپور:  حذف بارســلونا از ليگ قهرمانان به 
دستان آاس رم ضربه سختى بر پيكره اين باشگاه وارد كرد و به 
نظر مى رسد هيچكس به  اندازه آندرس اينيستا از اين اتفاق تاثير 
نپذيرفته است. اكنون تعداد روزهاى باقى مانده او در نيوكمپ به 
شماره افتاده و بعد از فينال جام حذفى سرنوشت او كه به احتمال 

زياد ترك بارسلونا است توسط او اعالم خواهد شد.
شكســت در مقابل نماينده ايتاليا دردناك ترين تجربه او در 
آخرين فصل حضورش در بارسلوناســت اما با كسب نهمين 
قهرمانى در ليگ و احتماال كسب پنجمين جام حذفى، اين 

خاطره بد بسيار كمرنگ تر خواهد شد.
اينيستا به جرئت يكى از بهترين بازماندگان دوران طاليى 
كاتاالن ها از سال 2009 اســت كه جام ها و موفقيت هاى 
بسيارى را رقم زده اند. او 16 فصل را در بارسلونا توپ زده 
و مســلما خداحافظى از اين تيم مى تواند براى او دردناك 
باشد. صحبت هاى اينيستا بعد از پيروزى اين هفته مقابل 
والنســيا كه گفت: «من از همين حاال مــى دانم كه براى 
آينده ام چه كارى انجام خواهم داد» نشــان مى دهد كه 
تصميم او قطعى اســت. او تاكيد كرد كــه به عالقه اى كه 

طرفداران اين روزها به او نشــان داده اند احترام
 مى گذارد امــا تاثيــرى در تصميمش نخواهد 
گذاشــت.نكته عجيب در مورد تصميم اينيستا 
اين است كه او چند ماه پيش يك قرارداد مادام 
العمر با باشــگاه بارســلونا امضا كرد كه بيشتر 
به نظر مى رســد سياســتى از طرف مديرعامل 

باشگاه يعنى جوزپ ماريا بارتامئو براى تثبيت 
جايگاهش بعــد از پنجره نقــل و انتقاالت 
بسيار بد تابســتانى بود. اينيستا در نيوكمپ 
از فوتبال خداحافظى نخواهد كرد و يكى از 
احتماالت قوى در مورد آينده او، پيوستن به 
هم تيمى سابقش يعنى خاوير ماسكرانو در 
سوپرليگ چين است. جام جهانى روسيه نيز 

آخرين حضور بين المللى اينيستاى 
33ساله خواهد بود و با اينكه به پايان 
دوران حرفه اى خــود نزديك مى 
شود اما پيش بينى درآمد او در چين 

حدود 30ميليون يــورو در هر فصل 

خواهد بود و باشگاه تيانجين كوآنجين در چين 
كه پيش از اين الكساندر پاتو و اكسل ويتسل را 
به خدمت گرفته براى خريد اينيستا اصلى ترين 

گزينه محسوب مى شود.
در شهر بارسلونا اين اتفاق كه اينيستا جزو تركيب 
تيم براى فصــل 19-2018 نخواهد بود كم 
كم در اذهــان مردم پذيرفته شــده اما 
پيش بينى مى شــود در زمين بازى 
جاى خالى او توسط فيليپ كوتينيو 
و آرتور پر شود. البته براى خريد 
آرتور ســتاره جوان باشــگاه 
گريميوى برزيل، بارســلونا 
بايد جاى يك ســهميه غير 
اروپايى را خالــى كند؛ البته 
بعيد اســت بتوان بــه اين 
راحتى ها، فقدان تجربه و اعتبار 
بازيكنى مانند آندرس اينيســتا را به اين 

زودى پوشش دهند.

تعيين سرنوشت اينيستا در بارسلونا بعد از فينال جام حذفى

شمارش معكوس براى وداع «دون آندرس» 
داليل قهرمانى منچسترسيتى از 

ديدگاه تيرى آنرى
ورزش : بعد از شكست تعجب آور منچســتريونايتد، سومين قهرمانى 
منچسترســيتى در ليگ برتر انگليس در هفت فصل گذشته در فاصله 
پنج هفته مانده به پايان مسابقات تثبيت شد. بر همين اساس اسطوره 
باشگاه آرسنال يعنى تيرى آنرى كه اكنون به كارشناسى فوتبال مشغول 
اســت داليل اصلى اين قهرمانى قدرتمندانه شاگردان پپ گوارديوال را 

برشمرده است.
 نقش كليدى كمپانى

او دو فصل سخت را با مصدوميت سپرى كرد اما تسليم نشد. اكنون هوش 
و ذكاوت خوب، شناخت باالى او از فوتبال و رهبرى عالى اش تمام چيزى 

بود كه سيتى براى قهرمانى به آن نياز داشت.
 شكل دفاعى پپ

اضافه شدن واكر و ادرســون به ســيتى تفاوت زيادى ايجاد كرد. پپ 
هميشــه تيم خود را هجومى به زمين مى فرســتد اما انگيزه بااليى كه 
براى گل نخوردن در ايــن فصل در تيم او ديده مى شــد يكى از داليل 

اصلى قهرمانى بود.
 چرا تيم پپ مالكيت نداشته باشد؟

در فوتبال روش هاى مختلفى براى قهرمانى وجود دارد و مهم نيست اين 
قهرمانى از چه راهى به دست مى آيد. عده اى در پايان فصل گذشته به او 
ايراد مى گرفتند كه مالكيت توپ در اين ليگ جواب نمى دهد اما او كار را 
بسيار خوب بلد است و نشان داد در اين ليگ هم اين روش جواب مى  دهد.

طرفداران اين روزها به او نشــان داده اند احترام
 مى گذارد امــا تاثيــرى در تصميمش نخواهد 
گذاشــت.نكته عجيب در مورد تصميم اينيستا 
اين است كه او چند ماه پيش يك قرارداد مادام 
العمر با باشــگاه بارســلونا امضا كرد كه بيشتر 
به نظر مى رســد سياســتى از طرف مديرعامل 

باشگاه يعنى جوزپ ماريا بارتامئو براى تثبيت 
جايگاهش بعــد از پنجره نقــل و انتقاالت 
بسيار بد تابســتانى بود. اينيستا در نيوكمپ 
از فوتبال خداحافظى نخواهد كرد و يكى از 
احتماالت قوى در مورد آينده او، پيوستن به 
هم تيمى سابقش يعنى خاوير ماسكرانو در 
سوپرليگ چين است. جام جهانى روسيه نيز 

آخرين حضور بين المللى اينيستاى 
ساله خواهد بود و با اينكه به پايان 
دوران حرفه اى خــود نزديك مى 
شود اما پيش بينى درآمد او در چين 

ميليون يــورو در هر فصل 

خواهد بود و باشگاه تيانجين كوآنجين در چين 
كه پيش از اين الكساندر پاتو و اكسل ويتسل را 
به خدمت گرفته براى خريد اينيستا اصلى ترين 

گزينه محسوب مى شود.
در شهر بارسلونا اين اتفاق كه اينيستا جزو تركيب 

تيم براى فصــل 
كم در اذهــان مردم پذيرفته شــده اما 
پيش بينى مى شــود در زمين بازى 
جاى خالى او توسط فيليپ كوتينيو 
و آرتور پر شود. البته براى خريد 
آرتور ســتاره جوان باشــگاه 

راحتى ها، فقدان تجربه و اعتبار 
بازيكنى مانند آندرس اينيســتا را به اين 

زودى پوشش دهند.

شمارش معكوس براى وداع «دون آندرس» 
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خــبر

سیروس مقدم: پایتخت 5 اصالً سفارشی نبود
 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوست   عصر یکشنبه سیروس مقدم در 
نشست نقد و بررسی سریال پایتخت که به همت انجمن فیلم سازان انقالب 
اســالمی در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد، با بیان اینکه مخاطب ما 
باهوش است و به خوبی حرف صادقانه را از غیر صادقانه تشخیص می دهد، 
گفت: از همان ابتدا هم قصدم این بوده که اگر به دالیلی نمی توانم حرف 
راست را به مخاطب بزنم، دروغ هم نگویم و شاید همین قضیه یکی از دالیل 

اصلی موفقیت سریال پایتخت است.
مقدم با اشــاره به اینکه ســریال پایتخت یک ســریال واقعی و از جنس 
دغدغه های مردم اســت در پاســخ به این پرسش که شخصیت های این 
ســریال از ابتدا تاکنون به لحاظ رفتاری و حتی پوششی تغییرات زیادی 
داشته اند، بیان کرد: همزمان با باال رفتن سن شخصیت های داستان، آن ها 
به مرور پخته تر شده و دچار تغییر و تحوالتی می شوند. ارسطویی که امروز 
بوتیک لباس دارد و به اصطالح بیزینس می کند با ارسطویی که زمانی روی 
ماشــین و برای مردم کار می کرده است، خیلی فرق دارد و طبیعتاً شیوه 
پوشــش و حتی طرز رفتار او هم فرق می کند. یا مثالً بهتاش، جوان امروز 
جامعه ماســت و دیگر از جنس ارسطو نیست، از جوان 10 سال گذشته 
است. کارگردان سریال پایتخت با بیان اینکه در ابتدا مشهد، یزد، زاهدان و 
حتی لرستان برای ساخت سریال موردنظر بود، اظهار داشت: طی جلساتی 
که با عوامل گروه داشتیم، بحث آهنگین بودن لهجه مازندرانی و در آستانه 
به فراموشی سپرده شدن موسیقی این منطقه مطرح شد و بعد از آن هم 
در ســفر به مازندران و تحقیقات میدانــی و فرهنگی غنی مازندران، این 
منطقه برای ســاخت این اثر انتخاب شــد. مقدم در رد اتهامات وارده به 
سفارشــی بودن پایتخت 5 اضافه کرد: ما سال گذشته قصد ساخت یک 
نسخه سینمایی از سریال پایتخت را داشتیم و عالقه مند بودیم در این قصه 
به اتفاقات فرا مرزی در افغانستان، عراق و یا سوریه بپردازیم و از آن جایی 
که ســال گذشته بحث داعش بسیار داغ بود و حتی به مرزهای ایران هم 
کشیده بود، به سوریه پرداختیم. وی اضافه کرد: چون تأمین وسایل جنگ 
و نفربر و دیگر ادوات جنگی برای ما دشوار بود از مؤسسه اوج کمک گرفتیم 
و از آنجایی که چون این موضوع با اهداف آن ها نزدیکی داشــت خواستند 
که در این کار شراکت داشته باشند وگرنه هیچ سفارشی از طرف اوج برای 
ساخت این کار به ما داده نشد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع 
تلخ داعش را در یک ســریال طنز گنجانده است، گفت: این روزها داعش 
مسئله واقعی اســت و از کودک یک ساله تا پیرمرد کهن سال باید از آن 
مطلع باشــند. وظیفه من به عنوان فیلمساز این بود که به موقع با داعش 
شوخی کنم و آن را گوشزد کنم و مخاطبان ما هم باید بدانند که این مسئله 
همیشه برای همسایه نیست و ممکن است در کشور خود آن ها را ببینیم.

12

فرهنگ و هنر

قدس جدول پرفروش ترین کتاب های عمومی »عیدانه کتاب« را بررسی می کند

غلبه »رمان خارجی« بر»شعر ایرانی«
 فرهنگ و هنر/ آرش شــفاعی   با پایان 
سومین طرح »عیدانه کتاب« فهرست 50 کتاب 
پرفروش عمومی  در بخش های ترجمه و تألیف 

معرفی شدند.
روابط عمومي مؤسســه خانه کتــاب در حالی 
اسامی پرفروش ترین کتاب های »عیدانه کتاب« را 
که با شــعار »کتاب عیدي دهیم« و با مشارکت 
۷۹۳ کتابفروشي در سراسر کشور اجرا شد، اعالم 
کرد که در این فهرســت نکته های قابل توجهی 

وجود دارد.
چنــان که می دانیم این طرح با تخفیف های 20 
تا ۳0 درصد از اواخر اسفند تا 15 فروردین اجرا 
شــد و کتاب های عمومی پرفروش در این طرح، 
می تواند چشــم اندازی کلی از کتاب های مورد 
توجه مردم را در بازار نشــر کشور به مخاطبان 

ارائه دهد. 
اولین نکته قابل تأمل در این فهرســت، غیبت 
نام شاعران اســت. در میان 50 کتابی که مورد 
اســتقبال مردم قرار گرفته است حتی نام یک 
کتاب شعر نیز دیده نمی شود. ناشرانی که معموالً 
به نام شعر مشهورند در این فهرست حضور ندارند 
و به نظر می رســد وفور بیش از اندازه شــعر در 
فضای مجازی ســبب شده است، این هنر جای 
خود را به صورت کامل به رمان و داستان واگذار 

کند.

 بازار کتاب ایران در تسخیر خارجی ها
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم و بخصوص 
در سال حمایت از کاالی ایرانی قابل توجه است، 
حضور پررنگ و چشمگیر کتاب های خارجی در 

بازار نشر ایران است. 
رقابت بر ســر نشــر کتاب های ترجمه ای چنان 
اســت که برای مثال کتاب »مردی به نام اوه« با 
دو ترجمه از دو نشر متفاوت درمیان کتاب های 
پرفروش است و چهار کتاب از »جوجومویز« در 

این فهرست وجود دارد. 

نبود ســاز و کار رعایت حق کپی رایت در ایران 
ســبب شده اســت، ترجمه آثار خارجی به یک 
کار پررونق و کم خطر در صنعت نشر ایران بدل 
شود و فرصت نفس کشــیدن را از نویسندگان 

ایرانی بگیــرد. 66 درصد کتاب های پرفروش در 
طرح »عیدانه کتاب« ترجمه اســت. این مسئله 
چنان پررنگ اســت که چنــدی پیش انجمن 
داستان نویسان استان تهران در یکی از نخستین 
اقدام هــای خــود ضمن حمایــت از طرح هایی 
مانند »عیدانه کتــاب« اعتراض خود را به آنچه 

بی توجهی به آثار تألیفی خوانده، اعالم کرد.
در نامه سرگشــاده ای که در اختیار ایســنا قرار 
گرفته، آمده است: یکسان یارانه دادن به کتاب های 
خارجی و ایرانی طبعاً به معنای کمک بیش تر به 
انتشــار کتاب های خارجی و بیش تر سوق  دادن 
ناشران و کتاب خوان ها به سوی ترجمه و اجحاف 

در حق نویسندگان ایرانی است. 
چنانچه مطلعید در نبود کپی رایت و دســِت باز 
ناشران برای انتشار کتاب های خارجی به شیوه  

دلخــواه خود، ادبیات و بخصوص داســتان های 
ایرانی که با مشــقت های گاه چند ساله نوشته 
می شوند،  بســادگی در مرتبه دوم توجه ناشران 
قرار دارند. آســان  بودن دسترسی به کتاب های 

خارجــی و امکان برگزیدن هــر کتابی از میان 
میلیون ها کتابی که هر ســاله در سراسر جهان 
منتشر می شود،  طبعاً تولید ادبیات و فکر ایرانی 
را مانند تولیدات دیگر ایرانی در رقابتی نابرابر قرار 
می دهد و دادن یارانه  برابر به کتاب های خارجی و 

ایرانی به این نابرابری دامن زده است.

این مسئله وزارت ارشــاد را برآن داشته است تا 
به دنبال راه هایی برای حمایت بیشتر از تولیدات 
ایرانی در عرصه کتاب و تألیف برآید اگرچه هنوز 

سازو کار اجرایی این کار مشخص نیست.

 رمان بیشترین مشتری را دارد
در میان موضوعات قابــل توجه بین مخاطبان، 
رمان بیشــترین توجه را میان مخاطبان ایرانی 
دارد و 60 درصد آثار پرفروش به این گونه ادبی 
اختصــاص دارد؛ ضمن اینکــه کتاب های روان 
شناســی با 20 درصد در رتبه دوم توجه مردم 
به کتاب قرار دارند. 10 درصد دیگر به کتاب های 

زندگینامه و دیگر مباحث اختصاص دارد. 
درمیان نویســندگان ایرانی موفق ترین نویسنده 
رضا امیرخانی است که توانســته در رتبه سوم 
فروش قرار بگیرد و برند خود را به عنوان نویسنده 
مورد اقبال مخاطبان حفــظ کند؛ همچنین از 
میان مؤلفان ایرانی که در یکی دو ســال اخیر، 

کتاب هایشان را به بازار کتاب عرضه کرده اند باید 
از روزبه معین، مصطفی مستور، نسیم مرعشی 
و یوســف علیخانی نام برد که در این فهرســت 
حضور موفقی دارند؛ ضمن اینکه عباس معروفی، 
نادرابراهیمی و مصطفی مستور با دو کتاب در این 

فهرست حاضرند.
به همین دلیل ناشــرانی توانسته اند مورد توجه 
مردم قرار بگیرند کــه در فعالیت های خود هم 
به انتشار رمان و هم به انتشار آثار روان شناسی 

توجه داشته اند. 
نشر چشمه که هفت کتاب در این فهرست دارد، 
موفق ترین ناشر ایرانی در این طرح بوده است و 
بعد از این انتشارات، نیلوفر، آموت و قطره با چهار 

کتاب مشترکاً در رتبه دوم قرار دارند. 
همچنین بایــد از دو کتاب زندگینامه با موضوع 
زندگی شــهید ابراهیم هادی یــاد کرد که تنها 
کتاب هایی است که از میان کتاب های خاطرات 

دفاع مقدس در این فهرست دیده می شود.

آنچهمیخوانید

بــه نظر می رســد وفــور بیش از 
انــدازه شــعر در فضــای مجازی 
سبب شده اســت، این هنر جای 
خود را به صورت کامل به رمان و 

داستان واگذار کند

موضوعنشرایرانی/خارجینویسندهنام کتابردیف
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

رمانققنوسترجمهالیف شفقملت عشق

رماننشر افقایرانیرضا امیرخانيرهش
رماننشر چشمهترجمهاستیو تولتسجزء از کل

رمانآموتترجمهجوجو مویزمن، پیش از تو

رمانآموتترجمهجوجو مویزپس از تو

رمانمیلکانترجمهجوجو مویزدختري که رهایش کردي

مباحث دیگرتیساترجمهخاویر کرمنتبي شعوري

رماننیماژایرانیروزبه معینقهوه سرد آقای نویسنده

رمانققنوسایرانیعباس معروفيسمفوني مردگان
روان شناسینیلوفرترجمهآلن دوباتنجستارهایي در باب عشق

در این جدول اطالعات 10 کتاب پرفروش در طرح عیدانه کتاب را می بینید:

فارس: حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
سینما ابزاری برای برقراری ارتباط و انتقال گفتمان های متعددی است که در دنیای 
اطراف ما وجود دارد. پژمانفر با اشاره به ظرفیت بزرگی که جشنواره جهانی فیلم فجر 
در اختیار ایران قرار می دهد، گفت: ما با جشــنواره جهانی فیلم فجر این فرصت را 
پیدا کردیم که همه  دست اندرکاران سینمایمان بتوانند روی حوزه  بین الملل متمرکز 
شوند. اگر در میزبانی مان موفق باشیم، وقتی این افراد به کشورشان برمی گردند نه 
تنها یک آدم آشــنا به ایران هستند بلکه احساس رسالت می کنند تا از ایران دفاع 
کنند. وی افزود: ســینما یک امر بسیار جدی  اســت و باید از آن به شکل مغتنم 
اســتفاده کنیم و ما در مجلس هر کاری را کــه بتوانیم، چه در ارتباط با پیگیری 
تخصیص اعتباراتی که برای این حوزه الزم است و چه نیازمندی هایی که در حوزه 

قانون گذاری برای روان شدن این کار الزم است، انجام می دهیم.

سینما
مهر: حمید حسام نویسنده برگزیده »چهره سال ۹6 هنر انقالب« گفت: مهم ترین 
نگرانی او برای آینده فرهنگ و هنر انقالب اســالمی تحریف واقعیت های تاریخی 
آن اســت. نویسنده کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« با اشاره به مسئولیت دریافت 
عنوان »چهره سال هنر انقالب اســالمی«، گفت: مهمترین نگرانی من برای آینده 
هنر و فرهنگ انقالب اســالمی در حال حاضر تحریف واقعیت هاست. هنر با همه 
زیبایی هایش گاهی واقعیت را دستخوش تغییر می کند و به سمت خواست و عالقه 
مخاطب می برد. این امر نه در کتاب که در ســینما و ســایر هنرها نیز در حال رخ 
دادن است. یادمان باشد هر چیزی که در هر مدلی به عنوان جریان انقالب معرفی 
می کنیم، باید اصلش بر مدل واقعیت و حقیقت باشد و عناصر زیبایی شناسی برای 
معرفی آن را بر شالوده آن حقیقت بنا کنیم. اصل حقیقت تاریخ است و دور شدن از 
آن با همه زیبایی و خالقیتی که هنر ما می تواند داشته باشد کار پسندیده ای نیست.

ادبیات

نگران تحریف واقعیت ها 
هستم

جشنواره جهانی فجر
یک فرصت است
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