
رضا پورعالي  /  گروه ورزش

ــي قهرماني در ليگ  ــدال همزمان 3 مدع اولين ج
ــپاهان و تراكتورسازي و توقف  برتر فوتبال با پيروزي س
ــتقالل به پايان رسيد تا طاليي پوشان اصفهاني يك  اس
ــب عنوان سومين قهرماني متوالي در  گام ديگر به كس

ليگ برتر نزديك تر شوند.
ــپاهان ديروز در شرايطي مقابل فوالد خوزستان  س
ــازي تا دقيقه 86 با  ــيد كه اين ب ــه برتري 2 بر يك رس ب
ــاوي يكـ  يك در جريان بود و تيم كرانچار از دقيقه  تس
58 به دليل اخراج حسن اشجاري 10 نفره بازي مي كرد. 
با اين حال ميل به قهرماني در سپاهان باعث شد اين تيم 
ــوكاي  در فاصله 4 دقيقه به پايان بازي با گل جواهير س
ــت  ــپاهان گل نخس نتيجه را به نفع خود تغيير دهد. س
ــيدمهدي  ــه 8 و روي فرصت طلبي س ــود را در دقيق خ
سيدصالحي به ثمر رسانده بود، اما اين گل را فوالدي ها 
در دقيقه 79 توسط آرش افشين جبران كردند. با برتري 
ــت تداوم  ــن تيم از باب ــل فوالد خيال اي ــپاهان مقاب س
ــيني در ليگ برتر راحت تر از قبل شد، چراكه در  صدرنش
بازي همزمان استقاللي ها از انگيزه كافي براي پيروزي 
ــاوي يكـ  يك مقابل  برخوردار نبودند و در نهايت با تس
ــدند. شاهين تا دقيقه 62 تيم  شاهين بوشهر متوقف ش

ــر  پيروز ميدان بود، اما در اين لحظه يركوويچ با ضربه س
خود روي كرنري كه شاهيني ها به آن اعتراض داشتند، 
گل دقيقه 45 امجد شكوه مقام را جبران كرد. 30 دقيقه 
پاياني بازي در اختيار بازيكنان استقالل بود،  اما كم دقتي 
مهاجمان اين تيم به خصوص آرش برهاني، مانع   برتري 
ــد تا اين تيم در فاصله 3 هفته تا پايان ليگ، 3  آبي ها ش

امتياز از سپاهان صدرنشين عقب بيفتد.
ــازي تبريز  در ديگر بازي همزمان ديروز تراكتورس
هم در دقيقه 87، توسط اميرحسين صادقي به گل رسيد 
ــاوي مقابل راه آهن و از دست دادن 2 امتياز  ــر تس تا از ش

حساس در هفته هاي پاياني ليگ نجات پيدا كند.
ارزش  شاگردان امير قلعه نويي به لطف اين پيروزي با 

ــتقالل هم امتياز شدند، تا  خارج از خانه، در عدد 59 با اس
با تفاضل گل برابر و فقط به دليل گل زده كمتر نسبت به 

اين تيم در همان مكان سوم باقي بمانند.

ــت 3 مدعي قهرماني در 3 هفته  ــا نتايج ديروز رقاب ب
پاياني همچنان داغ و مهيج پيگيري خواهد شد. البته فعال 
ــانس سپاهان 62 امتيازي بيشتر از 2 تيم 59 امتيازي  ش
ــت. ديروز يك بازي هم  ــتقالل و تراكتورسازي اس اس
ــي آن 2 تيم ذوب آهن و  ــد كه ط ــان برگزار ش در اصفه
ــنبه  ــاوي بدون گل رضايت دادند. پنجش داماش به تس
ــازي در  ــي و دوم ليگ برتر تراكتورس و در آغاز هفته س
ــپوليس است و  ــگاه يادگار امام (ره) ميزبان پرس ورزش
ــاهيني مي رود كه با  ــپاهان نيز در خانه به مصاف ش س
ــوز اميدهايش براي بقا در  ــتقالل، هن متوقف كردن اس
ليگ برتر را از دست نداده است. روز جمعه نيز استقالل در 
تهران ميزبان شهرداري تبريز ديگر تيم فانوس به دست 

ليگ است.
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ــتين فيلم بلند  ــواده محترم» نخس «يك خان
ــدات مركز  ــي و از تولي ــعود بخش ــتاني مس داس
ــه كارگردان هاي  ــش 2 هفت ــه  بخ ــيمافيلم ب س

جشنواره كن 2012 راه يافت.
ــده فيلم با اعالم اين  ــد آفريده، تهيه كنن محم
خبر به «جام جم» گفت: اين فيلم روايتگر داستاني 
ــت كه با نگاهي به  ــذاب و درامي خانوادگي اس ج
ــتان هابيل و قابيل در بستر اتفاقات و حوادث  داس
ــهر به  ــا آزادي خرمش ــالب مخصوص ــد از انق بع
تصوير كردن شرايط و ديدگاه هاي شخصيت هاي 

داستان در حال حاضر مي پردازد.
ــك خانواده  ــينمايي «ي آفريده افزود: فيلم س
ــترك ايران و فرانسه است كه با  محترم» توليد مش
حمايت و مشاركت مركز سيمافيلم تهيه شده است. 
ــم در ايران و تمامي  ــل پيش توليد و توليد فيل مراح
ــط يك شركت فرانسوي  مراحل پس از توليد، توس
به انجام رسيده است. اين فيلم تنها نماينده سينماي 

ايران در جشنواره كن 65 خواهد بود.
ــازنده اين فيلم مي توان به مسعود  از عوامل س
ــنده و كارگردان)، مهدي جعفري  بخشي (نويس
ــدري، توما  ــن حي ــرداري)، بهم ــر تصويرب (مدي
ــس  ــدا)، ژاك كومت ــي وران (ص ــرت، ژان گ راب
ــي (مدير هنري)، كيهان  ( تدوين)، محمود بخش
ــيقي) و نويد فرح مرزي (چهره پرداز)  كلهر (موس

اشاره كرد.
ــان، آهو  ــرداد صديقي ــان، مه ــك حميدي باب
ــوش نظريه، بهناز  ــد، مهران احمدي، پري خردمن
ــي، داوود فتحعلي بيگي،  ــري، مهرداد ضياي جعف
ــلمي، نيكي  ــين مس ــاه طاليي، حس ــان ش عدن
ــيدي و... از بازيگران اين  نصيريان، يزدان جمش

فيلم هستند.
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مسيري هموار ميان 
خانه اول و دوم

كردستان و شهرستان هاي ورزقان(آذربايجان شرقي)
 و بروجرد(لرستان)

بي ثباتي تامين اجتماعي؛  
سرگرداني بيمه شدگان
 سازمان تامين اجتماعي در6 سال اخير با تغيير 

6 مدير روبه رو بوده است

تعيين سرنوشت قيمت بنزين، فردا در مجلس
 پليس با 6 گلوله

 سارق ميلياردي را زمين گير كرد

مصباحي مقدم: تلقي اشتباه دولت از قانون هدفمندي يارانه ها منجر به ارائه طرح دو فوريتي ديروز براي تعيين تكليف قيمت حامل هاي انرژي شد

سپاهان به جام قهرماني نزديك شد
استقالل در بوشهر متوقف شد تا با تراكتورسازي هم امتياز شود

مستوره برادران نصيري/ گروه جامعه

شايد يك زماني داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي 
ــد ايراني از واجبات بود، اما اين  ــراي هر كارگر يا كارمن ب
ــده است، با گذشت  روزها اين واجب كمي بي مواجب ش
يك ماه از شروع سال جديد هنوز خيلي از مراكز خدمات 
پاراكلينيك قرارداد جديدي با اين سازمان نبسته اند و اين 
وسط فقط بيماران هستند كه به رغم پرداخت حق بيمه 
بايد خيابان هاي شهر را گز كنند تا به مطب، داروخانه يا 
ــند كه دفترچه تامين اجتماعي  مركز پاراكلينيكي برس

آنها را بپذيرد.
اين در حالي است كه گفته مي شود، بخش عمده اي 
از بدهي تامين اجتماعي به مراكز طرف قرارداد پرداخت 
ــده، اما سابقه هر ساله تامين اجتماعي مي گويد كه با  ش
ــدن مديران جديد، احتمال  ــر هر مديري حتي با آم تغيي
ــه مراكز طرف قرارداد كم  ــر در پرداخت بدهي ها ب تاخي

نيست.
داستان مشكالت اين سازمان  بيش از 10 ماه پيش 
شروع شده و اين روزها كه تكليف رياست آن همچنان 
ــود به اوج خود  ــش امروز و فردا مي ش ــا خبر بقا يا عزل ب

رسيده است.
مراكز پاراكلينيك مانند آزمايشگاه هاي تشخيص 
ــكي، راديولوژي، عكسبرداري ها و خدماتي از اين  پزش
ــت كه با تامين اجتماعي قرار داشته اند، از مرداد ماه  دس
سال گذشته تا اواخر فروردين ماه امسال به ازاي خدمات 

ارائه شده، حق بيمه اي را كه سازمان تامين اجتماعي بايد 
پرداخت كند؛ دريافت نكردند.

ــازمان تامين اجتماعي به اين  مساله بدهي هاي س
ــاند كه  مراكز و خصوصا داروخانه ها، كار را به جايي رس
رئيس انجمن داروسازان ايران اواخر فروردين ماه اعالم 
كرد كه داروخانه داران تصميم گرفته اند ديگر داروها را با 
نسخه هاي بيمه ندهند و هزينه داروها را به صورت آزاد 

و نقدي با بيماران محاسبه كنند.

ــازمان تامين اجتماعي  به گفته رهبر مژدهي آذر، س
ــالف قانون كه بايد مطالبات داروخانه ها را حداكثر  برخ
طي 2 ماه پرداخت كند، اين مطالبات را عموما بعد از  5 تا 

7 ماه پرداخت مي كند
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ــوراي اسالمي ديروز 2 فوريت طرحي را  مجلس ش
تصويب كرد كه سرنوشت قيمت كل حامل هاي انرژي 
در قانون هدفمندي يارانه ها را تعيين خواهد كرد، لذا فردا 
ــتان خواهد بود كه تكليف نهايي اين  چشم ها به بهارس

طرح چه مي شود.
به گزارش خبرنگار جام جم، براساس اين طرح براي 
ــاي 7 حامل انرژي  ــر قيمت و افزايش نهايي به حداكث
ــت اعمال كند، تصميم گيري خواهد  كه دولت مجاز اس
شد. به عبارت بهتر مجلس به روشني معين خواهد كرد 

ــفيد،  كه مالك افزايش قيمت گازوئيل، بنزين، نفت س
ــه خواهد بود و  ــاير حامل هاي انرژي چ ــت كوره و س نف
ــا در پايان اجراي  ــد قيمت اين حامل ه ــد و اندازه رش ح
برنامه پنجم و قانون هدفمندي يارانه ها به كجا محدود 
و منتهي مي  شود. ظاهرا نوع نگارش و لحن قانون فعلي 
ــه اين مالك ها به  ــت ك هدفمندي يارانه ها طوري اس
ــت، لذا 77 نفر  ــفافيت در آن ذكر نشده اس ــني و ش روش
از نمايندگان كه چهره هاي شاخص سياسي و اقتصادي 
ــس، محمدرضا  ــي رئي ــي الريجان ــس نظير عل مجل

ــري، غالمرضا  ــس اول، علي مطه ــب رئي ــر ناي باهن
مصباحي مقدم، الياس نادران، پزشكيان، اميدوار رضايي 
و... نيز در ميان آنان  به چشم مي خورند، ديروز با تسليم 
يك طرح قانوني درصدد برآمدند  اين مالك ها را شفاف 
ــرح، حداكثر  ــاس چكيده و خالصه اين ط ــد. براس كنن
حدي كه دولت مي تواند قيمت حامل هاي انرژي را تا آن 

افزايش دهد، بهاي فوب خليج فارس است.
ــاخص محاسبه  فوب (Free on Board) به ش
ــوخت را روي  ــنده، س ــود كه فروش ــت گفته مي ش قيم

ــاير هزينه ها پس از  ــتي تحويل خريدار مي دهد و س كش
بارگيري سوخت برعهده خريدار خواهد بود.حال مالك 
نمايندگان براي حداكثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
ــتي در  ــوخت روي كش در هدفمندي يارانه  ها، قيمت س
خليج فارس خواهد بود.به اين ترتيب دولت اجازه خواهد 
ــا را در پايان اجراي  ــت اين حامل ه ــت طوري قيم داش
هدفمندي يارانه ها افزايش دهد كه قيمت فروش داخلي 

مثال بنزين با قيمت فوب خليج فارس يكي باشد. 
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ــبكه بزرگ  مرد تبهكاري كه با همكاري3 زن ش
ــكيل داده بود، با اصابت گلوله  ــرقت ميلياردي تش س
پليس در تهران دستگير شد و راز سرقت هاي ميلياردي 

را فاش كرد.
به گزارش جام جم، 18 بهمن سال گذشته فردي با 
مراجعه به كالنتري 109 بهارستان مدعي شد سارقان 
به مغازه اش در خيابان فردوسي دستبرد زده و با تخريب 
ــت لباس و شلوار به ارزش چند  قفل كركره، صدها دس

ميليون تومان سرقت كرده اند. 
ــتور بازپرس  ــكيل پرونده مقدماتي و به دس با تش
ــراي ناحيه 12 تهران، پرونده براي  ــعبه اول دادس ش
ــيدگي در اختيار پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران  رس

بزرگ قرار گرفت.
ــري روز  ــابه ديگ ــات، پرونده مش ــا آغاز تحقيق ب
ــرقت از يك مغازه  ــال 90 در ارتباط با س ــفند س اول اس
لباس فروشي در خيابان فردوسي به پايگاه هفتم ارسال 
و معلوم شد ساعت 3 بامداد سارقان به شيوه مشابه، پس 

از تخريب قفل، اجناس را سرقت كرده اند. 
ــرقت، كارآگاهان پايگاه  با گزارش خبر دومين س
ــرقت در تحقيقات ميداني  هفتم با مراجعه به محل س

متوجه شدند تعدادي از مغازه هاي اطراف محل سرقت 
مجهز به دوربين هاي مداربسته است.

 سرقت با خودروي گران قيمت
ــي تصاوير دوربين ها موفق به  كارآگاهان با بررس
شناسايي يك دستگاه خودروي گران قيمت شدند كه 
سارقان اجناس داخل مغازه را با آن خودرو سرقت كرده 

و از محل متواري شده بودند. 
ــالك خودرو  ــماره پ ــي ش در اين مرحله با بررس
ــابقه سرقت در پايگاه  ــد اين خودرو داراي س معلوم ش
ــت. بررسي پرونده  دوم پليس آگاهي تهران بزرگ اس
ــان داد مالك خودرو از طريق چاپ  سرقت خودرو نش
آگهي در يكي از روزنامه ها، قصد فروش  آن  را داشته 
ــفند فردي پس از تماس تلفني با مالك  كه روز دوم اس
خودرو به غرب تهران مي رود و به بهانه امتحان كردن 
ــت فرمان خودرو نشسته و در يك لحظه آن را  آن پش
سرقت و فرار مي كند. با توجه به احتمال خريد و فروش 
اجناس سرقتي در سطح بازار، بالفاصله اقدامات الزم 
ــوس بازار و ديگر مناطق و مراكز  براي كنترل نامحس

فروش اجناس مسروقه، صورت گرفت. 
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 رمزگشايي كدهاي
 پهپاد آر.كيو.170

ــورد پهپاد  ــپاه در م ــده نيروي هوافضاي س فرمان
ــت: براي اطمينان مقامات  آمريكايي آر. كيو. 170 گف
ــايي  آمريكايي كه مدعي بودند ايرانيان توانايي رمزگش
ــه از حافظه هاي  ــد، مي گوييم ك ــن هواپيما را ندارن اي
ــي عملياتي را كه  ــين تمام اين هواپيماي بدون سرنش
ــال هاي گذشته روي  كرده و تعميراتي را كه در س اجرا 

آن شده بود، به سهولت رمزخواني كرديم.
ــردار حاجي زاده طي سخناني در  به گزارش ايرنا، س
ــيما با بيان اين كه تقريبا نقطه پنهاني در  ــبكه خبر س ش
اين هواپيماي جاسوسي وجود ندارد، افزود: البته در اين 
ــت، ولي با اين حال  ــا رمزهاي زيادي وجود داش هواپيم
همه اطالعات حافظه آن از جمله پروتكل ها و تعميرات 
ــه آن، اطالعات پرواز  ــت آمد كه نمون ــا به دس و پروازه
ــركت در  ــال 2010 يا ش ــدد آن پس از تعمير در س مج
عمليات عليه بن الدن در خاك پاكستان بود. حاجي زاده 
ــه نرم افزارها و هاردهاي اين هواپيما  ــه داد: اگر ما ب ادام
دست پيدا نكرده باشيم، نمي توانستيم اين موضوعات 
ــان ما كامال به بخش ها  ــت بياوريم. متخصص را به دس
ــتند.حاجي زاده  ــلط هس و برنامه هاي اين هواپيما مس
ــارس در خصوص برخي  ــو با ف ــن در گفت وگ همچني
ــار خودكار در اين  ــتم انفج گفته ها مبني بر وجود سيس
هواپيما گفت: موشك ها سيستم انفجار خودكار دارند، 
ولي همه هواپيماها نه و اين موضوع صحت ندارد، آنها 
ــتند كه اين كار را  ــه اين هواپيما اطمينان داش ــدر ب اينق

نكردند.

طرح نظارت مجلس بر نمايندگان تاييد شد
ــرعي و  ــوراي نگهبان «طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» را خالف موازين ش ش

قانون اساسي ندانست و آن را تاييد كرد.
شوراي نگهبان همچنين برخي از بندهاي اليحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را مغاير 

قانون اساسي تشخيص داد.
برخي از بخش هاي اليحه آيين  دادرسي كيفري نيز كه در جلسات متعدد شوراي نگهبان 

مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، مغاير قانون اساسي تشخيص داده شد.

رهبر معظم انقالب:
 ارتش ايران درخدمت مردم 

و منافع ملي است
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