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هوادارانهواداران استقالل مى گویند مى گویند
 چرا به  چرا به سپاهان سپاهان نرفتى!نرفتى!

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

بانک ملى ایران در نظر دارد، قســمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و 
پیشه و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى 
قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به 
فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد 
مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  پنج شنبه  مورخ   
96/05/26    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین 

طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2-پیشنهادات فاقد سپرده 
یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3-رعایت کلیه موارد 

مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور 
شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ســاعت 8صبح روز شنبه مورخ                 
96/05/28 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) 
ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت 
شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل 
کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده 
خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه امالك ، 
بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر 

عهده خریدار است.8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى 
راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت 
نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10-هزینه 
آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم 
نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ 
دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اســناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به 
همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12-در صورتى که مبالغ پیشنهادى 
خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.13-نحوه فروش امالك مازاد بانک 
بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایســتى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به 

صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش با 
شرایط نقد

ست و در وضعیت موجود واگذار مى گرد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و 

اقساط

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به 1
استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس  ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه 
مسجد امام حسین ( 38)کوچه شهید 

بهرامى بن بست قائم پالك 61
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,441,600,000است فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ 2
زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,457,600,000است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد امام 3
حسین (ع ) مقابل حسینیه

یک درب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار14/176-510/80زراعىباغ

298,922,400است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 4
بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار28319614/142مسکونىخانه

516,600,000است فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله 5
کریمیان پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار463195387/814مسکونىخانه

871,920,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان 6
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهگلها 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیهشهرکها 42
4,299,372,000است فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه106/3545159/7214و تجارى

997,920,000است فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى 8
بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,300,320,000است فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  9
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,419,200,000است فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

993,636,000است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 11
سپید

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 12
گلدیس

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 13
زمرد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 14
نسترن

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 15
محال

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 16
کوثر

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 17
شکوفه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 18
خرداد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 19
الله

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 20
شقایق

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 21
بنفشه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 22
صباح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  23
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  24
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  25
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000است فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى 26
شهردارى و بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه943130349مسکونىخانه

1,325,408,000است فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  27
نبش کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه206/5527813390تجارى

8,265,600,000است فروش با وضع موجود
7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش 29

کوچه  شهید سید مهدى جان نثار
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000است فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار 30
روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000است فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما 31
پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

7,862,400,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت 32
اسبق میسان تجارت

کارخانه و  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

5,935,104,000است فروش با وضع موجود

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  33
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه 15528و 108/6215535--مسکونىآپارتمان

5,292,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید 34
بزرگى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000است فروش با وضع موجود 

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى 35
گلشن بن بست میخک  پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,268,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 36
یاس 4

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

9,352,000,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه 37
شرکت نفت  مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 38
کوچه میرزا کریم  پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,592,000,000است فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى 39
(خیابان چهارباغ) 

یک باب 
مسکونى تجارى 

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه572388225/2625مسکونى 

3,480,512,000است فروش با وضع موجود

م الف:81306
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بهترین ترفندهاى 
اینستاگرام را بشناسید

155

ىترینترفندهاى هاتر دهت ندین فنری ىىىىترت ببههتبهت
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نوت 8 سامسونگ به 
زودى مى آید!

خواص شوید چیست؟

جزئیات پیدا شدن
 سر بریده
 زن و مرد جوان 

ساسان، بهانه جدید 
حمله به ساکت
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«ساعت 5 عصر» مهران مدیرى قرار بود اتفاق سینمایى  سال 
باشد. پرفروش ترین فیلم سال، که مهران مدیرى را در مقام 
کارگردان سینما تثبیت کند. در واقع تمام برنامه ها براى رسیدن 
به این هدف چیده شده بود. توپخانه تبلیغاتى این فیلم از چند 
روز مانده به اکران، آتش وسیعى را تدارك دید تا قدر و قیمت 
نخستین ساخته سینمایى مهران مدیرى را پیش از دیده شدن 
در نگاه بینندگان فیلم باال ببرد و موفق هم شد. نتیجه آغازى 
باشکوه براى فیلمى بود که اگر خود مهران مدیرى و دوستانش 
توقعات را تا این حد باال نبرده بودند، نقطه قابل اتکایى براى 
یک کارگردان فیلم اولى به شمار مى رفت اما توقعات فراوانى 
که ایجاد شده بود، «ساعت 5 عصر» را درنهایت چونان فیلمى 
شکست خورده جلوه گر ســاخت؛ و این آغاز پایان رؤیاهاى 

مدیرى درباره نخستین فیلمش بود.
«ساعت 5 عصر» با سروصداى فراوانى آمد. حتى «فروشنده» 
اصغر فرهادى نیز که قبل از آغاز نمایش هم به عنوان شانس 
اصلى اسکار قلمداد مى شــد، اینقدر قیل و قال نداشت. آغاز 
سروصداى «ســاعت 5 عصر» با مشکالت مختلفى بود که 
این فیلم در مســیر اکران با آنها روبه رو شد که آخرین مورد 
آن مربوط به چند مورد اصالحیه بود که براســاس شنیده ها 
با مخالفت مهران مدیرى هم روبه رو شــدند. شــایعاتى نیز 
در مورد رابطه اعمال ممیزى هاى جدیــد و انتقادات مهران 
مدیرى به عملکرد دولت در برنامه «دورهمى» مطرح شد، 
ولى درنهایت این مشــکالت مرتفع شد تا فیلم مدیرى خود 
را آماده راند دوم مبارزه کند، که آن نیز با اکران 
خصوصى شــلوغش رخ داد. 

اکرانى که نگاه بــه روش و منش برگزارکنندگانش مى تواند 
خالصه اى از تمام استراتژى هایى باشد که طراحان تبلیغات 
این فیلم پى گرفته بودند. تأکید عجیب مدیرى روى ترکیب 
شلوغ ترین اکران خصوصى تاریخ سینماى ایران و سپس انواع 
و اقسام رکوردشکنى ها و رکوردسازى هاى تیم تبلیغاتى فیلم را 

مى توان در این راستا ارزیابى کرد. 
در همان روزهاى اول انواع و اقسام این گونه تأکیدها را دیدیم. 
آن زمان که اعالم شد «ساعت 5 عصر» رکوردهاى بیشترین 
تماشاگر، بیشترین سانس در یک سینما، بیشترین سانس در 
کشور، بیشترین سانس فوق العاده بامدادى، بیشترین فروش 
اینترنتى و بیشترین فروش روز اول اکران یک فیلم در سینماى 
ایران را شکسته است و بعدتر نوبت رکوردهاى جدیدتر و دور از 
ذهن تر رسید. همه اینها هم در جهت آن استراتژى تبلیغاتى بود؛ 
که درنهایت در روزهاى اول نیز به آن نایل شد؛ و آغازى رؤیایى 
رقم خورد. آغازى واقعاً رؤیایى با فروشى معادل 700 میلیون 
تومان در یک روز که باعث شد این فیلم با عبور از رقم فروش 
600میلیونى فیلم «سالم بمبئى» بدل به پرفروش ترین فیلم 

تاریخ سینماى ایران در نخستین روز نمایش شود.
شروع امیدوارکننده فروش «ساعت 5 عصر» این امید را به 
وجود آورده بود که یکى از پرفروش ترین فیلم هاى  سال، روى 
پرده رفته است اما ادامه روند فروش این ذهنیت را تغییر داد. 
در واقع به گفته یکى از خبرگزارى ها، بعد از آنکه «گشت2» 
اکران موفقى را پشت سرگذاشت و به رغم عرضه نسخه قاچاق 
توانست به موفقیت قابل توجهى در اکران دست پیدا کند و در 
ادامه «نهنگ عنبر 2» را نیز به خوبى فروخت، این انتظار ایجاد 
شده بود که نخستین ساخته سینمایى مهران مدیرى بتواند 
همچنان ســینماها را پررونق نگه دارد. در ابتدا هم ماجرا 
داشت به همین روال پیش مى رفت؛ فیلم در هفته اول 
اکرانش توانست به فروش دو میلیارد و500 میلیون 

تومان برسد اما چند روز که گذشت و بساط نمایش هاى ویژه 
که برچیده شد و سروصداها که خوابید و نوبت خود فیلم رسید 
تا محل بحث مخاطبان و تحلیل منتقدان باشد، «ساعت 5 

عصر» روند نزولى را آغاز کرد.
مدیرى در «ساعت 5 عصر» ماجراى یک روز از زندگى یک 
وکیل به نام «مهرداد پرهام» را از ســاعت 7 صبح تا 5 عصر 
روایت مى کند. سیامک انصارى نقش اصلى این فیلم را ایفا 
مى کند و امیر جعفــرى و آزاده صمدى دیگــر بازیگران آن 
هستند. در واقع «ســاعت 5 عصر» روایتى خطى از وکیلى با 
بازى سیامک انصارى است که با تماس تلفنى کارمند بانک 
مواجه مى شود که در صورت عدم مراجعه به بانک و تسویه تا 
«ساعت 5 عصر»، خانه اش توقیف مى شود و این آغاز مسیرى 
مملو از مصایب براى جناب وکیل است. مشکل فیلم نیز در 
همین آغاز ریشه دارد؛ در جایى که نمى تواند باورپذیرى الزم را 
در فضا، داستان و شخصیت ها به وجود آورد و مثًال به تماشاگر 
بباوراند که مى شــود وکیلى هم که ظواهر زندگى اش نشان 
مى دهد وکیل موفقى است، وجود داشــته باشد که باور کند 
یک روز تأخیر در واریز اقساط بانک ممکن است بهایى چون 

مصادره خانه اش را داشته باشد.
در حقیقت مهران مدیرى که حتى در فانتزى ترین سریال هاى 
کمدى اش هم ابتدا تکلیف داستان و قهرمان ها را مشخص 
مى کند و به مخاطب مى گوید که قرار است در چه دنیایى، چه 
اتفاقاتى را تماشا کند، در فیلمش بیشترین لطمه را از همین جنبه 
مى خورد و نتیجه هم این مى شود که فیلم در روایت داستانش 

کمترین نشانى از منطق روایى نشان نمى دهد. 
در شــرایط فعلى به نظر مى رسد «ســاعت 5 عصر» براى 
تجدید آن شور و حالى که مردم را چنان مشتاقانه به سالن ها 
مى کشانید، راه بسیار بسیار دشوارى پیش رو داشته باشد. راهى 

تا اندازه بسیار بسیار زیادى، غیرممکن...

مهران مدیرى، اتفاق سینمایى سال...؟ !مهران مدیرى، اتفاق سینمایى سال...؟ !

هومن حاجى  عبداللهى مجموعه سریال هاى «پایتخت» 
را ُپرمخاطب برشــمرد و گفت: فکــر مى کنم یکى از 
دالیل موفقیت مجموعه هاى «پایتخت »  این اســت 
که عوامل این ســریال هیچ وقت به خودشــان مغرور 
نمى شــوند و وقتى قرار اســت فصل جدیدى را کلید 
بزنند، همچنان مثل همان فصل اول سختگیر هستند، 
توقعشان باالست و با وسواس بیشترى پیش مى روند. 
فکر مى کنم همیــن موضوع هم باعث شــده که هر 
فصل جدیــد «پایتخــت» ُپربیننده تــر از فصل هاى

 قبلى باشــد و باز هم مردم بخواهند که فصل جدید آن 
ساخته شود. 

حاجى عبداللهى همچنیــن درباره دو ســال دورى از 
مجموعه «پایتخت» و نزدیک شــدن دوباره به نقش 
«رحیم» در ایــن مجموعه اظهار داشــت:  آنقدر با این 
نقش عجین هستم که بعد از گذشت دو سال براى ایفاى 
دوباره آن مشکلى ندارم؛ البته برخى تکیه کالم ها براى 
شخصیت ها طراحى شده است که مردم آنها را دوست 
دارند و فراموش کردنى و حذف شــدنى نیستند اما قطعًا 
براى اینکه به تکــرار نیافتم و همچنان براى مخاطبان 
جذاب باشــم با تکیه بر فیلمنامه و مشــورت با آقایان 
تنابنده و مقدم، ویژگى هاى جدیدى براى شــخصیت  

طراحى مى کنیم.
این بازیگر با اشاره به فیلمنامه مجموعه هاى «پایتخت» 
یادآور شــد: براى ایفاى نقش حتمًا بــه فیلمنامه تکیه 
مى کنم، چون بســیار جزئى به شخصیت ها، دیالوگ ها 
و موقعیت ها مى پــردازد. عالوه بر ایــن پیش از اینکه 
جلوى دوربین برویم در جلسات دورخوانى، دیالوگ ها 
و بداهه گویى هــا را بار دیگر با آقاى تنابنده مشــخص 

مى کنیم.

حاجى عبداللهى با تأکید بر اینکه براى ایفاى نقش خود 
بسیار به متن وفادار است، گفت:  اگر الزم باشد موردى 
را کم یا زیاد یا تکیه کالم یا حرکتــى را اضافه کنیم، با 
تعامل این اتفاق مى افتد. براى شخصیت رحیم مى توان 
گفت حدود 20 تا 30 درصد بداهه گویى وجود دارد که در 

جلسات دورخوانى مطرح مى شود.
او در پایان به سریال «پایتخت 5»  اشاره و اظهار کرد:  

با توجه به قصه فوق العاده جالبى که در این فصل وجود 
دارد، فکر مى کنم مردم این فصل را بســیار جذاب تر از 
چهار فصل گذشــته بدانند و این به دلیل وسواس گروه 
است که تا این لحظه کسى خاطر جمع جلوى دوربین 
نرفته و فکر نکرده است که مى توان هر کارى کرد و هر 
حرفى زد به حساب اینکه چون «پایتخت» است مردم 

مى بینند و خوششان مى آید.

رزیتا غفارى بازیگر درخصوص حضور خود 
پس از چهارسال در تلویزیون گفت : تنها دلیل 
حضورم پس از چهار ســال در مقام بازیگر در 
تلویزیون جذابیت آدم هاى این داستان و حضور 
داریوش یارى و نعمت چگینى  در سریال «هاتف» 
است.  بعد از سالیان سال وقتى نام این عزیزان را دیدم، 
حتى فیلمنامــه را نخواندم و به اعتبار گــروه به کار 

ملحق شدم.
وى ادامــه داد: در خصــوص نقشــم تنها چیزى 
که مى توانم بگویم این اســت که نقش بســیار 
حساسى است، کارگردان و تهیه کننده حساسیت

 فوق العاده اى روى این نقش دارند چرا که نقش به 
نوعى یک الگو است.

غفارى در پایان گفت: خدا را شکر سریال «هاتف» 
برایم خوش قدم بوده است و از روزى که خبر این 
کار رسانه اى شده است دو پیشنهاد کارى دیگر نیز 

گرفته ام که البته هر دو براى سیما فیلم است.

رسول نجفیان، بازیگر، آهنگساز و کارگردان که این روزها مشغول بازى در 
سریال «از یادها رفته» اســت، گفت: قصد دارم به زودى داستان هاى طنز 
ادبیات فارسى از ســعدى گرفته تا موالنا و عبید زاکانى را که به زبانى ساده  
جمع آورى کردم را در قالب سریالى به نام «ژرفا خند» در 100 قسمت بسازم.

این بازیگر در ادامه با اشاره به اینکه ساختارى جدید را در سریال سازى روایت 
خواهد کرد، بیان داشت: این سریال ترکیبى از نمایش، همخوانى و هم سرایى 
به شکل طنز خواهد بود و قصد داریم تا صد داســتان  شاد را به صورت طنز 

بیان کنیم.
نجفیان ادامه داد: بازیگران این سریال همگى از همان افراد حاضر در گروه 
کر و موسیقى اى هستند که سال هاســت با یکدیگر کار مى کنیم. آنها فارغ 

التحصیل رشته تئاتر - موسیقى هستند.
وى افزود: به حضور بازیگران چهره و معروف در کارم اعتقادى ندارم، چراکه 
معتقدم آنقدر کار باید قوى باشــد که بازیگرها را چهره کند. مگر چهره هاى 
حاضر تلویزیون و سینما چطور چهره شدند؟! آنها هم از کارهاى خوب و قوى 
معروف شدند و امیدوارم که بازیگران این سریال هم بعد از پخش به چهره هاى 

خوب تبدیل شوند.
بازیگر سریال «از یادها رفته» با اشاره به شــبکه پخش کننده سریال بیان 
داشــت: بعد از اینکه ســریال را تولید کردیم درباره این موضوع ها صحبت 

خواهیم کرد.

چرا مجموعه«پایتخت» موفق است؟

رزیتا غفار
پس از چها
حضورم پس
تلویزیون جذاب
داریوش یارى و ن
است.  بعد از سالیانس
فیلمنامــه را حتى

ملحق شدم.
د وىادامــه داد:
که مى توانم بگو
ک حساسى است،
 فوق العاده اى رو
نوعى یک الگو اس
غفارى در پایانگ
برایم خوش قدم
کار رسانه اى شد
گرفته ام که الب

«هاتف» 
خوش قدم بود

اکبر زنجانپور، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
درخصوص دالیــل  بازى در ســریال «والیت 
عشق» گفت: در ابتدا فیلمنامه را خواندم، نقش و 
شخصیت را بسیار دوست داشتم. البته براى یک 
بازیگر چه چیز بزرگ تر و مهمتر از اینکه نقشى 
را بازى کند که راجع به مسئله اصلى زندگى اش 

بوده و عشق او باشد.
وى در همین راستا ادامه داد: بازى در سریالى که 
مضمون زندگى امام رضــا (ع) را روایت مى کرد 
افتخار بى نظیرى بود که در آن زمان نصیب من 
شد و با جان و دل در این سریال به ایفاى نقش 

پرداختم.
بازیگر سریال «مختارنامه» حضور در «والیت 
عشــق» را افتخار خود خواند تأکیــد کرد: من 
همواره با همه انرژى سعى مى کنم در کارهایم 
گزیده کار باشم و اگر کارى را قبول کردم آن را 

به بهترین شکل ممکن انجام دهم اما به نظرم 
بازى در سریال «والیت عشــق» گل سر سبد 

نقش هایى بود که در زندگى ایفا کرده ام.
وى با اشاره به ارادت قلبى خود به امام هشتم(ع) 
تصریح کرد: آن زمان براى ایفاى این نقش شرط 
و شــروطى را با حضرت امام رضا (ع) قرار ندادم 
تا این کار را خوب بازى کنم و نذرى هم نکردم، 
چون بازى در نقش «فضل بن سهل» در سریال 
«والیت عشق» در ابتدا وظیفه من بوده و در ثانى 
همین که این نقش را بــازى کردم یعنى من به 

تمام نذر و نیاز خودم رسیده ام.
بازیگر سریال «تنهایى لیال» از لطف همیشگى 
مردم تشــکر کرد و افزود: بعد از گذشــت زمان 
زیادى که از پخش ســریال «والیت عشــق» 
مى گذرد همچنان مردم به من محبت داشــته و 
بازى من در آن ســریال را به یاد مى آورند. براى 

یک بازیگر این در یادها ماندن اتفاق بسیار لذت
 بخشى است.

بازیگر ســریال «آواى فاخته» یکى از بهترین 
خاطــرات دوران کارى اش را اینگونه توصیف 
کــرد: خاطره عجیــب و شــیرینى از روز هاى 
فیلمبردارى ســریال «والیت عشق» همواره 
با من اســت. صحنه مرگ فضل بن ســهل را 
در دکورى ســاختگى با فضاى حمام آن هم در 
سرماى زمســتان و وســط بیابان فیلمبردارى 
مى کردیم. من در آن صحنه عریان بودم و بخاطر 
فضاى حمام در آن سرما روى من آب مى ریختند 
و فیلمبردارى کار یک روز تمام زمان برد. اتفاق 
بسیار عجیب براى من این بود که آن روز برفى 
ســرما را حس نکردم و حتى بعد از آن سرما هم 
نخوردم. یقین دارم که تحمل من در آن یکى از 

الطافى بود که امام رضا (ع)  بر من داشتند.

بازى در
«والیت عشق» 

افتخارى بى نظیر

زمان برگزارى هفدهمین جشن سینمایى و تلویزیونى 
«حافظ» اعالم شد. 

هفدهمین جشن ســینمایى و تلویزیونى «حافظ» روز 
شنبه 21 مردادماه ساعت 19 در تهران برگزار مى شود. 
فروش بلیت این جشن از روز چهارشنبه 11 مردادماه 
آغاز شده است.على اوجى به عنوان کارگردان برگزارى 
جشن «حافظ»، این مراسم را برگزار مى کند. همچنین در 
این جشن به رسم سال هاى گذشته چهره هاى شناخته 
شده سینما، تلویزیون و موســیقى ایران حضور دارند.

این جشن اولین بار بعد از گذشــت 16 دوره است که 
بدون حضور على معلم بنیانگذار جشن «حافظ» برگزار 
مى شود.على معلم اســفندماه 95 به دلیل سکته قلبى 

دارفانى را وداع گفت.

اولین «حافظ»  بدون على معلم «ژرفا خند» به روایت رسول نجفیان 

تقاضاى پروانه ساخت فیلم «پیشونى سفید2» 
از اردیبهشت ســال جارى به شوراى وزارت 
ارشاد ارائه شــده اما همچنان گروه سازنده 
فیلم در انتظار دریافت پروانه ساخت از وزارت 
ارشاد هستند. این در شرایطى است که فصل 
مناســب براى تولید فیلم در تابستان است و 
سازندگان اثر مدتى اســت پیش تولید کار را 
به دلیل پرحجم بودن ســاخت و ساز دکور 

و صحنه آغــاز کردند.فیلمنامه «پیشــونى 
ســفید2» در جشــنواره کودك و نوجوان 
اصفهان به قلم جواد هاشمى موفق به دریافت 
جایزه شــد اما همچنان پروانه ساخت فیلم 
صادر نشده است. شخصیت هایى چون  آهوى 
پیشونى طال (مادرپیشونى سفید) به داستان 
اضافه شده است و فیلمنامه به گونه اى طراحى 
شده که داستانى پرماجرا و جذاب براى افراد 

خانواده را تدارك دیده  است. داستان قسمت 
دوم، پنج ســال بعد را روایت مى کند و مادر 
پیشونى ســفید به دنبال بچه اش مى گردد. 
بنابراین گزارش، «پیشونى سفید2» توسط 
سید جواد هاشمى نوشته و کارگردانى مى شود 
این فیلم در ادامه  «آهوى پیشــونى سفید و 
اختاپوس» اســت که داســتانى موزیکال و 

جذاب بود.

پیشونى طال در جستجوى پیشونى سفید  پیشونى طال در جستجوى پیشونى سفید  
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کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود خواص منحصربه فرد، انواع ویتامین هاى 
ضرورى، کمیاب و مواد معدنى را درمیوه هاى زیر شناسایى کردند و به افراد توصیه مى کنند 

براى تامین انرژى مورد نیاز بدن از این میوه ها در رژیم غذایى خود استفاده کنند.
هریک از این میوه ها به قدرى از لحاظ مواد مغذى غنى هستند که مى توان از آنها مانند یک وعده 

غذایى سالم براى تقویت و افزایش انر ژى بدن استفاده کرد.
■   ■   خواص موز

موز داراى سطح باالیى از پتاسیم است و به تنظیم الکترولیت بدن کمک مى کند، از دیگر خواص 
موز تقویت اعصاب و افزایش حجم عضالت اســت. این میوه غنى از انواع آنتى اکسیدان هاى 

ضرورى براى بدن و فیبر است.
■   ■   خواص هلو براى سالمتى

هلو نیز یکى دیگر از میوه هاى بســیار مقوى و با خواص فراوان براى تقویت بدن است. هلو را 
مى توان به عنوان یک مکمل خوراکى بسیارمفید مصرف کرد، قند فروکتوز موجود در هلو مى تواند 

انرژى مورد نیازبدن انسان را براى مدت زمان طوالنى تامین کند.
■   ■   خواص آناناس براى سالمتى

آناناس مخصوص مناطق استوایى نیز داراى خاصیت ضد التهابى بسیار قوى است و مى تواند خطر 

ابتال به 
حملــه قلبــى و 

سکته مغزى را در افراد کاهش دهد، 
سبب افزایش قدرت بارورى در زوجین همچنیــن 

تقویت بدن و جلوگیرى از ابتال به انواع بیمارى ها شود.مى شود. آناناس مى تواند باعث 
■   ■   خواص انگور براى سالمتى

انگور نیز حاوى آنتى اکسیدان هاى بسیار مفید از جمله کورستین و رزوراترول است و مى تواند از 
ابتال به بیمارى هاى قلبى و باال رفتن کلسترول خون جلوگیرى کند.

از جمله دیگر مواد مغذى در انگور مى توان پتاسیم و آهن را نام برد که مانع از گرفتگى عضالت و 
کم خونى مى شوند. کارشناسان بهترین انگور براى مصرف را انگور هایى به رنگ بنفش یا قرمز 

مى دانند که حاوى مقادیر باالترى آهن است.
■   ■   خواص کیوى براى سالمتى

کیوى را از فصل بهار مى تــوان آن را مصرف کرد و داراى ویتامین  C و E اســت که هر دو براى 
جلوگیرى از ابتال به سرطان و افزایش قدرت بینایى مفید هستند. کیوى از حجم کم کالرى و مقدار 
زیاد فیبر برخوردار است و براى افرادى که رژیم غذایى دارند یا مى خواهند وزن خود را کم کنند، 

بسیار مفید است.
■   خواص انبه براى سالمتى

انبه میوه بسیار لذیذ تابستانى که مورد عالقه 
اکثر افراد اســت و حاوى درصد باالیى از ویتامین 
A براى کمک به رشد استخوان ها و تقویت سیستم 

ایمنى بدن است.
■   خواص سیب براى سالمتى

سیب نیز از دیربازبه عنوان یک ماده غذایى با خواص بسیارزیاد مشهور بوده و داراى 
آنتى اکسیدان هاى ضرورى براى حفظ سالمت بدن، جلوگیرى از مرگ سلول هاى مغزى 
و ابتال به آلزایمر، کاهش دهنده فشارو کلسترول خون باال، محافظت از بدن و پیشگیرى از ابتال 
به انواع سرطان ها بویژه سرطان روده بزرگ است. مصرف روزانه سیب مى تواند سبب تقویت 

دندان ها و جلوگیرى از آسیب دیدن آن ها شود.
از دیگر میوه هاى مفید براى ســالمت بدن که مصرف هریک از 

آن ها مى تواند مزایاى درمانى بى شمارى داشته باشد مى توان 
آب انار، گریپ فروت و پرتقال را نام برد.

شوید یا شبت از سبزیجات 
معطر و پرخاصیت است که در پخت انواع 

غذاهایى ایرانى مصرف فــراوان دارد. عالوه بر ارزش 
تغذیه اى شوید، این سبزى داراى خواص درمانى و موارد 
مصرف طبى بسیار است، در طب سنتى از برگ، ساقه و 
تخم شوید در درمان بیمارى ها استفاده بسیار مى شود. 
خواص شــوید و کاربردهاى دارویى آن در غالب گیاه 
دارویى، شامل خاصیت ضد نفخ، ضد اسپاسم، شیرافزا، 
معطر، مدر،  خواب آور، ضد میکروب و آنتى اکســیدان 
اســت. در این مطلب خالصه اى از مهمترین خواص 
شــوید براى درمان بیمارى ها در طب سنتى گردآورى 

شده است.

گیاه شناسى شوید
شــوید گیاهى علفى، یکســاله با برگ هاى سوزنى و 

گل هاى چترى ســفید تا زرد با دانه هاى ریز است. در 
اکثر کشورها از تخم شوید نیز به عنوان ادویه استفاده 
مى شود ولى در کشــور ما بیشترین اســتفاده از برگ 
و ساقه شوید است که در بیشــتر غذاها از آن استفاده

مى شود.

خواص شوید
شوید داراى طبعى گرم و خشک است. برخى از مهمترین 

خواص درمانى گیاه شوید عبارتند از:
یکى از خواص شوید که در طب ســنتى از آن استفاده 
مى شــود درمان مشــکالت خــواب و بــى خوابى 

اســت، به این منظور بــراى درمان بــى خوابى، قبل 
از خواب مقــدارى از برگ هاى تازه شــوید را بجوید، 
همچنین به کســانى که در خــواب خوروپف مى کنند 
توصیه مى شود، قبل از خواب کمى تخم شوید را بجوند 
و با کمى آب بخورند. الزم به ذکر اســت اســتفاده از 

ایــن درمــان را نباید بیــش از یک هفتــه ادامه 
داد.

در طب ســنتى از شــوید براى رفع دل درد و نفخ 
استفاده مى شود.

شوید خاصیت ضد چربى دارد و مصرف آن 
در کاهش چربى خون مؤثر است.

گیاه شوید، افزایش 
دهنده شیر مادر بوده و جالب است 
بدانید شــیر حاصله بعد از مصرف این سبزى خاصیت 
ضد کولیک در نوزادان دارد و به تســکین دل درد نوزاد 

کمک مى کند.
از دیگر خواص شوید در طب سنتى، استفاده از آن براى 
درمان تنگى نفس، ضعف معده، کبد، طحال و ســنگ 

کلیه و مثانه است.
در مورد بیمارانى که مبتال به استفراغ 

ید  شد
هســتند و هیچ 
غذایى حتى آب را نمى توانند در 
معده خود نگاه دارند بهترین درمان مصرف دم کرده 

شوید است .
تخم شوید اشــتها را زیاد مى کند، باعث تقویت معده 

مى شود و به بدن انرژى مى دهد.
یکى از خواص جالب شوید استفاده از آن به منظور درمان 
و تســکین دل درد در دام اســت. به عنوان مثال براى 
گوسفند و بز کافى است که مقدار 30 گرم تخم شوید به 

آنها داد که نفخ و دل درد را ساکت کنند .

ارزش غذایى و ترکیبات مؤثر شوید
سبزى شــوید منبع خوبى براى آهن، کلسیم، منیزیم، 
منگنز و فیبر غذایى اســت. فالونوئیدهــا، کومارین، 
اسیدهاى فنولیک و پارافین ها از دیگر مواد مؤثر موجود 

در این سبزى پرخاصیت و معطر است.

مضرات شوید 
مقدار سدیم شوید تقریبًا باالست و بیمارانى که مجبور 
به رعایت رژیم غذاى کم نمک هســتند، بایســتى از 

زیاده روى در مصرف شوید خوددارى کنند.
برخى افراد ممکن است در تماس با شوید دچار حساسیت 

پوستى شوند.
با توجه به اینکه طبع شــوید گرم اســت، افراد داراى 
مزاج گرم بایســتى از زیاده روى در مصرف آن پرهیز

 کنند.

ى
د

همچنیــن ک وعده 
ث ا ان ت آناناسم مى شود.

ز
 درمــان را نباید بیــش ازیک هفتــه ادامه 

 ســنتى از شــوید براى رفع دل درد و نفخ 
 مىشود.

اصیت ضد چربى دارد و مصرف آن 
ش چربى خون مؤثر است.

درمان تنگى نفس، ض
کلیه و مثانه است.
در مورد

 استفاده از آن براى 
گ

گوسفند و بز
آنها داد که نف

زبب افزایش قدرت بارورى در زوجین 
وویتبدنو جلوگیرى از ابتال به انواع بیمارى ها شود.

د از جمله کورستین و رزوراترول است و مى تواند از
ل خونجلوگیرى کند.

فتگى عضالت و ازگ ان ک

بسیار مفید است.
اخواصانبه براى سالمتى خ■ ■
انبهمیوه بسیار لذیذ تابستانى که مورد عالقه
اکثر افراد اســت و حاوى درصد باالیى از ویتامین

یی براى کمک به رشد استخوان ها و تقویت سیستم  A
ایمنى بدن است.
خواص سیب براى سالمتى خ■ ■

نسیبنیز از دیربازبه عنوان یک ماده غذایى با خواص بسیارزیاد مشهور بوده و داراى
آنتى اکسیدان هاى ضرورى براى حفظ سالمت بدن، جلوگیرى از مرگ سلول هاى مغزى
شدهندهفشاروکلسترول خون باال، محافظت از بدن و پیشگیرى از ابتال کا

خو
پوستى شو

با توجه به اینکه طبع شــوید گرم اســت، افراد داراى

ب ر

مزاج گرم بایســتى از زیاده روى در مصرف آن پرهیز
 کنند.

ابتال به 
حملــه قلبــى و 

دسکته مغزى را در افراد کاهش دهد، 
سبب افزایش قدرت بارورى

ضعف معده، کبد، طحال و ســنگ 

بیمارانى که مبتال به استفراغ 

آنها داد که نف

اندازه دارو ها بى دلیل نیست و این اندازه ها به دلیل نیاز بدن به دوز خاصى از دارو است تا تأثیرات مورد 
نظر پزشک و داروساز را بر بدن بگذارد.

برخى افراد به ویژه سالمندان در قورت دادن دارو ها مشکل دارند و برخى اوقات بدون مجوز از 
پزشک اقدام به نصف کردن دارو ها مى کنند که این کار مى تواند آنها را در معرض آسیب هاى 

شدید سالمتى قراردهد.
از جمله دارو هاى بیمارى هاى روانى، چون اختالل دوقطبى و یا بیمارى نارسایى قلب و 

ریتم غیرعادى ضربان قلب را حتماً باید به طور کامل و منظم مصرف کرد، زیرا هرگونه 
تغییر در اندازه و مصرف دارو مى تواند سبب بى تأثیرشدن آن، بروز عوارض جانبى و 

مشکالت معده شود.
اگر در قورت دادن دارو ها مشکل دارید و مى خواهید قرص خود را نصف کنید حتماً با 
پزشک و متخصص داروساز مشاوره انجام دهید. بسیارى از دارو ها به دو نوع قرص 
جامد و یا مایع وجود دارند و مى توانید از پزشک تقاضاى داروى مایع مشابه کنید 

تا به آسانى بتوانید دارو را در دوز مشخص مصرف کنید.
درصورت مجاز بودن نصف کردن قرص، حتماً از دستگاه برش دهنده قرص که 
در داروخانه ها وجود دارد استفاده کنید، زیرا این دستگاه قرص را بدون شکستن 
و خرد شدن به قطعات مورد نظر تقسیم مى کند و مانع از هدر رفتن دارو مى شود. 

همچنین خطرات استفاده از چاقو براى خرد کردن دارو روى دست را نیز ندارد.
نصف کردن یک قرص پیش از مصرف آن باعث مى شود ذرات ریزى از دارو در هوا 

منتشر شود که پس از تماس این ذرات با قسمت هاى حساس پوست همچون صورت، 
پلک و گردن، التهاب و حساسیت پوست را به همراه خواهد داشت.

برخى مردم نصف مسکن را مصرف مى کنند اما متخصصان تأکید مى کنند قرص هایى 
را که وســط آن خط ندارد نباید نصف کرد، زیرا با نصف کردن دوز کامل دارو به بدن 

نمى رسد و تأثیرى نخواهد گذاشت.
برخى قرص هاى ضداستروئیدى و ضدالتهابى داراى الیه است که از دیواره معده 
محافظت مى کند، با شکستن آن قرص نه تنها خوردن آن سخت مى شود بلکه به 
جاى اینکه جذب روده کوچک شــود، در معده جذب مى شود. برخى قرص ها به 
گونه اى طراحى شده است که باید آرام جذب شود و با شکستن آن، این روند طى 

نمى شود.
هنگام مصرف دارو، حتماً از آب ولرم استفاده کنید، و از نوشیدن آب بسیار سرد یا 
داغ جداً خوددارى کنید، پس ازمصرف قرص تا نیم الى یک ساعت از دراز کشیدن 

یا انجام فعالیت هاى شدید و خوردن مواد غذایى تند و پرادویه خوددارى کنید.
قبل از خوردن دارو مطابق دستور پزشک نسبت به غذا خوردن یا ناشتا بودن اقدام کنید.

ع سرطان ها بویژه سرطان روده بزرگ است. مصرف روزانه سیب مى تواند سبب تقویت 
آها و جلوگیرى از آسیب دیدن آن ها شود.

سر میوه هاى مفید براى ســالمت بدن که مصرف هریک از 
ممى تواند مزایاى درمانىبى شمارى داشته باشد مى توان

ر، گریپ فروت و پرتقال را نام برد.

اند سبب تقویت  ت

وز خاصى از دارو است تا تأثیرات مورد 

ند و برخى اوقات بدون مجوز از
د آنها را در معرض آسیب هاى 

ا بیمارى نارسایى قلب و 
صرف کرد، زیرا هرگونه 
روز عوارض جانبى و 

صف کنید حتماً با 
ا به دو نوع قرص
مایع مشابه کنید 

هنده قرص که 
 بدون شکستن 
ن دارومى شود.

ت را نیز ندارد.
ت ریزى از دارو در هوا 

 پوست همچون صورت، 
ت.

ید مى کنند قرص هایى
 دوز کامل دارو به بدن 

ت که از دیواره معده 
ت مى شود بلکه به 
برخى قرص ها به 
اینروند طى آن،

ب بسیار سرد یا 
ت از دراز کشیدن 

ددارى کنید.
 ناشتا بودن اقدام کنید.

اتفاقاتى 
که با 

نصف کردن 
قرص 

براى بدن 
مى افتد

ــــــــــــى شود؟
عینک عینک نزنیم نزنیم چه م

گاهى عینک باید آنچنان تمام وقت استفاده شود که حتى اگر بیمار دقایقى عینک 
خود را به چشم نداشته باشد ممکن است براى سالمت بینایى وى مضر باشد.  اما 
همیشه اینجور نیست. مثًال فردى ممکن است دچار اندکى نزدیک بینى باشد 
و تنها هنگام سینما رفتن، دیدن تلویزیون از فاصله دور و هنگام رانندگى دچار 
مشکل در دیدن اشیاى ریز شود. در این مواقع اگر فرد عینکش را در مواقعى غیر 
از مثال هاى فوق نزند شاید اتفاق خاصى نیافتد و تنها مى تواند عینک خود را در 

مواقع ضرورى به چشم بزند.
حتى گاهى در چنین فردى اگر باالى 40 ســال داشته باشد ممکن است بدون 
عینک براى فاصله نزدیک و فواصل میانى راحت تر باشد. بهتر است براى مواقعى 
که ذکر شد عینک استفاده شود و در بقیه مواقع مى توانید عینک را استفاده نکنید.

موارد دیگرى وجود دارند که میزان عیوب انکسارى چشم بسیار کم است. در این 
مواقع بعضى افراد نیاز به استفاده از عینک دارند و برخى از افراد به استفاده از عینک 
نیاز ندارند و واقعاً به قول معروف «مى شود عینک را نزد». مرز بین موارد بسیار 
ضرورى و موارد ضرورى، مواردى که بهتر است و مواردى که مى تواند عینک را 
استفاده کند یا نکند خیلى در همه موارد یکسان نیست و بر اساس عوامل متعددى 

تعیین مى شود و از فردى به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین پاسخ این سئوال که عینک نزنم چه مى شود؟ از فردى به فرد دیگر متفاوت 
است و بهتر است در یک معاینه کامل چشم و بینایى توسط یک اپتومتریست یا 
چشم پزشک این سئوال را مطرح و جواب اختصاصى آن را براى خودتان دریافت 
کنید. گفتنى است این پاسخ قابل تعمیم از شما به دیگران نیست که عیناً آن را 
براى دیگران نسخه بفرمایید، زیرا همانطور که گفته شد شاید توصیه ها در این 
موارد از فردى به فرد دیگر براساس جمیع عوامل تأثیرگذار فرق داشته باشد. گاهى 
تجویز یک نمره عینک با شماره کمتر بسیار ضرورى تر از یک نمره عینک با شماره 
بیشتر باشد و تشخیص این موضوع براساس معاینات شما توسط اپتومتریست تان 

تعیین مى شود.

یک 
وعده غذایى 

کامل 
با خوردن 

میوه

خواص شوید چیست؟
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وقتى یک رسانه اصفهانى با تو گفتگو مى کند 
فکر مى کنى اولین سئوال چه باید باشد؟

 رسانه اصفهانى؟! فکر مى کنم اگر موضوع کامًال ورزش و فوتبال 
باشد یک رسانه اصفهانى باید از سپاهان و ذوب آهن صحبت کند 
و بخشى از ســئواالت مربوط به این دو تیم باشــد. اگر سئواالت 
غیرفوتبالى باشد که مى شود در مورد خیلى از زیبایى ها و مکان هاى 
دیدنى شهر قشنگتان صحبت کرد. اما در مورد شخص خودم هم 
خیلى از سئواالت را تقریباً حفظم و مى دانم دوستان رسانه اى عمومًا  

مجموعه سئواالتشان در مورد علیرضا نیکبخت واحدى چیست.
 در مورد ســپاهان و  ذوب آهن و اصفهان در 
ادامه سئوال مى پرسیم. ولى اینکه مى گویى 
خیلى ســئواالت را حفظى با تو موافقم.  این 
روزها شاید اگر در  هر گفتگویى شرکت کنى 
خیلى از سئواالت تکرارى است. مدام در مورد 
اشتباهاتت از تو ســئوال مى کنند.  بى آنکه 
خیلى ها به یاد داشــته باشــند که علیرضا 
نیکبخت واحدى در کنار اشتباهاتش، روزهاى 
خیلى خوبى در فوتبال داشت و بازیکنى بود که 
خیلى ها آرزو داشتند  جاى او باشند و لحظات 
خوشى را براى هواداران فوتبال رقم زده است.

بله. خیلى در گفتگوها مدام از اشــتباهات مــى گویند. به هر حال 
زندگى هر انسانى مملو از کارهاى خوب و کارهاى خطاست اما آنچه 
خیلى ها در مورد من دوســت دارند مدام بگویند بخش اشتباهات 
زندگى من است که مدام به من یادآورى مى کنند. بى آنکه بعضى 
ها قصدشان خیر باشد. ولى به هر حال مهم نیست. من خودم به علت 
اشتباهاتم تاوان هاى سختى داده ام و خیلى به آنها فکر کرده ام. در 
این سال ها هزاران بار فکر کردم چرا کسى که فیکس تیم ملى بود 
به یکباره باید ســر از تیم هاى معمولى در بیاورد و مجبور شود در
 تیم هاى درجه 2 و 3 هم باز کند.  یا اینکه اشتباهاتم منجر به این شود 
که به جام جهانى نروم یا از روى لجبازى تیمم را عوض کنم. یا اینکه 
به اسپانیا نروم. بى خیال پیشنهاد فنر باغچه شوم و به دلیل لجبازى، 

قلب خیلى از هواداران استقالل را ناخواسته بشکنم.
 ما سعى مى کنیم کمتر  این سئواالت را مطرح 
کنیم. این را تا یادم نرفته بپرسم؛ در یکى از 
مصاحبه ها گفته بودى که محمود یاورى یکى 
از دالیل احیاى مجدد تو بــود. در این مورد 

صحبت کن.
 بله همینطور اســت. این حرف من را ظاهراً به خوبى به یاد دارید و 
دلیلش هم این است که محمود خان همشهرى شماست(مى خندد). 
در صبا بود که آقاى یاورى خیلى به من کمک کرد. در صبا شرایط 
خوبى داشتم و محمود یاورى من را در این تیم بعد از آن اتفاقات احیا 
کرد اما باز هم یکى از اشــتباهات بزرگم در این چند سال انتخاب 
استیل آذین بود. من نتوانســتم در این تیم دوام بیاورم و زیاد بازى 

هم نکردم.
 قرار شــد خیلى از اشتباهات صحبت نکنیم!  
براى مان بگوعلى نیکبخت این روزها مشغول 

چه کارى است؟
 یک مدرســه فوتبال دارم که اســتقبال خوبى از آن شده است و 
دوره هاى مربیگرى را هم مى گذرانم تا ببینم در ادامه چه مى شود.  
حضورم در فوتبال در حال حاضر پررنگ نیســت. ولى شما 

مطمئن باشید من را در چند سال آینده در فوتبال مى بینید.  االن که 
مى بینید کمى از فوتبال دورى مى کنم براى این است که خسته شدم. 
یک چیزهایى شما را خسته مى کنه و چیزى نمى توانى جایگزینش 
کنى و تنها کارى که مى توانى بکنى آرامشــى است که در خودت 
ایجاد مى کنى و فکرى که درباره آینده ات دارى. شــاید االن من 
فعالیت چندانى براى فوتبال ندارم ولى تمریناتم را دارم و اگر االن 
از نظر قدرت بدنى و جسمانى از من تست بگیرید در حد لیگ برتر 

هستم. حیف که دیگر در تیمى نیستم.
 اگر از تو ســئوال کنند اســتقاللى هستى یا 
پرسپولیسى دقیقاً امروز پاسخت چه خواهد 

بود؟
 من بارها گفته ام که با احترام به همه هواداران پرســپولیس، قلبًا 
طرفدار استقالل هستم. البته من احترام مى گذارم هم به استقالل 
هم به پرســپولیس هم به کســانى که از من ناراحت باشند. ولى 
متأسفانه در این مدت براى خیلى ها سئوال پیش آمده که چرا من 
استقالل را با آن همه محبوبیت و هفت سالى که بازى کردم ترك 

کردم و به پرسپولیس رفتم.
داستانش خیلى مفصل است من عاشق استقالل بودم و هستم و اگر 
این اتفاق افتاد که من پرسپولیس را براى ادامه بازى انتخاب کردم به 
این دلیل بود که من فقط در تیم هاى محبوب مى توانستم بازى کنم 
و با تماشاچى بزرگ شدم و این تماشاچى من را نیکبخت کرد. نه تنها 
من که خیلى از بازیکن ها را. ولى بعضى از آنها خیلى مغرور بودند. 
من همیشه با افتخار مى گویم اگر این تماشاچى ها تو استادیوم من 
را تشویق نمى کردند من به این جایگاه نمى رسیدم. پرسپولیس را 
انتخاب کردم به این علت که فقط در تیم هاى بزرگ مى توانستم 
بازى کنم و سالى که از استقالل جدا شدم اوج فوتبالم بود. فکر مى 
کنم براى همین خیلى ها از من ناراحتند و خیلى ها نمى دانند چرا من 
از استقالل جدا شدم. ولى من شاید به علت مشکالت مدیریتى و 
مربى آن زمان از استقالل جدا شدم و فکر مى کنم کج سلیقگى مربى 
و مدیرعامل باعث شد از این تیم جدا شوم. ولى فکر مى کنم االن 
مردم خیلى بهتر فوتبال را مى فهمند و درکشان از فوتبال باال رفته 
است. من حتى تا دو روز مانده به نقل و انتقاالت براى استقالل ماندم 
ولى هیچ پیشنهادى به من نشد چه از طرف مدیرعامل چه از طرف 
مربى و من زمانى براى تیم پیدا کردن نداشتم. اگر ناخواسته موجب 
ناراحتى خیلى ها شدم، عذرخواهى مى کنم. اما بدانید که من باید در 

یک تیم بزرگ بازى مى کردم.
 هواداران اســتقالل در هنگام 

بازگشــت دوباره ات به این 
تیم، این موضــوع را مطرح 
مى کردنــد که چــرا اگر 
مى خواســتى بــه دلیل 
اختالفاتت در استقالل از 
این تیم جدا شوى و به یک 
تیم بزرگ بروى، تیمى 
دیگر غیر از پرسپولیس 
را انتخاب نکردى؟ تیمى 

مثل سپاهان.
 بله همینطور اســت. خیلى ها این 
موضوع را به من گفتنــد و به من 

رى و آ د یــا

مى کردند که بهتر بود به تیمى مثل سپاهان بروى. ببینید من واقعًا 
نیاز داشتم که به یک تیم مدعى و قدرتمند بروم. آن موقع هنوز در 
فوتبال ایران خیلى قطب وجود نداشت و فقط استقالل و پرسپولیس 
در فوتبال ایران مطرح بودند و سپاهان تازه در حال تبدیل شدن به 
یک قطب بود. من هم نمى خواســتم از نگاه  ها دور باشم و سر لج و 
لجبازى به پرسپولیس رفتم. نمى گویم کار خوبى کردم و پشیمان 
هم هســتم ولى از انصاف نگذریم، من در آنجا هم خاطرات خوبى 

داشتم و افتخارات زیادى به دست آوردم اما باز هم مى گویم 
نباید مى رفتم. سپاهان در آن سال ها به 
تازگى اوج گرفته بود و هنوز کســى باور 
نمى کرد که بتواند سالیان سال قهرمان 

شــود و به قدرت بزرگ فوتبال ایران 
تبدیل شود. ولى شاید اگر همان سال 
به جاى پرسپولیس به اصفهان آمده 
بودم شــرایط فرق مى کرد و اوضاع 
بهترى برایم رقم مــى خورد. آن زمان 
فقط مى خواستم همچنان درصدر اخبار 
باشم. شاید اگر آن سال سپاهان قدرت 
این روزها را داشــت و مثل امروز که پر 

افتخارترین تیم لیگ برتر ایران اســت در شرایط خوبى 
بود لحظه اى براى اینکه به جاى پرسپولیس به سپاهان بروم درنگ 
نمى کردم. ولى به هر حال شرایط به آن شکل رقم خورد. باور کنید 
هنوز هواداران اســتقالل به من مى گویند چرا به سپاهان نرفتى. 
اى کاش آن سال سپاهان مثل سال هاى بعد از آن در قدرت بود تا 

من انتخاب بهترى را انجام مى دادم.
در مورد اختالفاتت با اســتقالل و جدایى ات 

بیشتر صحبت کن.
به هر حال بارها گفته ام که  مشکل من غیرفوتبالى بود. یک روز رفتم 
پشت در اتاق قریب در خیابان اسفندیار یک ساعت و نیم معطل شدم. 
منشى اش آمد و گفت شما آقاى یاورزاده هستید؟ خب شما تا آخرش 
را بخوانید. از سرمربى تا اطرافیانش نمى خواستند من باشم و همین 
اتفاق هم افتاد. این به من فشار آورد تا تصمیم عجوالنه گرفتم. یک 
ساعت بعد رفتم باشگاه پرسپولیس. مگر مى شود کاپیتان استقالل در 
اوج محبوبیت به تیم رقیب برود. روز اولى که رفتم، سر شماره پیراهن 
با همه بازیکنان پرسپولیس دعوایم شد. اصالً حال خوبى نداشتم. 
در استقالل  من با آن جایگاه را نباید به آن شکل کنار مى گذاشتند. 
شاید من هم یک روز مربى شدم و در این شرایط قرار گرفتم 
اما سعى مى کنم به این شکل با بازیکن بزرگ تیمم 

برخورد نکنم. اینکه با افکار عمومى بازى 
کردند، جالب نبود. من بهترین 

پاسور اســتقالل شدم 
گل هــاى  و 

زیادى به ثمر رساندم اما کسى شــهامت پیدا نکرد که بگوید دلیل 
کنار گذاشتنم چیســت؟ هرکس بر گردن فرد دیگرى مى اندازد. 
من بدون تماشاچى مى مردم و عجوالنه رفتم آنجا. من نیاز به تیم 

پر طرفدار داشتم.
ولى ســپاهان هم تیم پر طرفــدارى بود و 
مى توانست خیلى از خواسته هاى تو را در آن 
سال بر آورده کند. ضمن اینکه تا سال جدایى 

تو از استقالل هم دو جام کسب کرده بود.
بله حق با شماســت. قبــول دارم، اما 
تنها تیمى که در آن زمــان از لحاظ  
هوادار خیلى توى چشم بود و فکر مى 
کردم که از روى لجبازى مى توانم بى 
معرفتى ها را تالفى کنم پرســپولیس 
بود که البته پشیمانم. نیکبخت واحدى 
کسى بود که در فوتبالش نمى توانست 
حرف زور را تحمل کند. من براى انتقال 
در پرسپولیس دنبال منفعت نبودم. دنبال 
غرورم بودم. دوست نداشتم غرورم خدشه 
دار بشود. بعد هم که آدم قرارداد مى بندد 
ُخب باید پول حالل به خانه ببرد. من در ســه سالى که در 
پرسپولیس بودم به اندازه کل هفت سال استقالل گل زدم. در سالى 
که من به پرسپولیس رفتم، انصاریان به استقالل رفت. اما برخورد 
هواداران آبى بــا من متفاوت بود. من این را مى گذارم به حســاب 
محبوبیتى که در استقالل داشتم. شاید محبوبیت او به اندازه من نبود. 
شاید باور نکنید یکسال بعد از دربى پرسپولیس و استقالل بعضى 
وقت ها گریه کردم. آن توهین ها را مى گذارم به حساب تعصبات 
بى منطق. از کسى هم االن گله اى ندارم. چون نصف بیشتر آدم ها 
مى آیند به استادیوم که خودشــان را خالى کنند. متأسفانه ما هیچ 
فرهنگسازى درستى نداریم. از دایى و کریمى و فرهاد مجیدى که 
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هواداران استقالل مى گویند چرا به سپاهان نرفتى!
وقتى که براى دومین بار و پس از ســال ها به استقالل تهران 
بازگشــت، جمعى از هواداران آبــى او را دوره کردند و حســابى 
گالیه هایشان را بابت اینکه به پرسپولیس رفته بود با او در میان 
گذاشتند. به او گفتند: «چرا رفتى و اگر مى خواستى بروى چرا به 
پرسپولیس رفتى لعنتى؟!» پاسخ داد: «شرایط جورى بود که با توجه 
به جوى که برایم به وجود آمده بود  و مرا محبور به رفتن کردند باید 
حتماً به یک تیم بزرگ مى رفتم، یک تیم مدعى و پر تماشاگر.» به 
او گفتند: «قبول، به یک تیم بزرگ مى رفتى. ولى چرا پرسپولیس؟ 
چرا به ســپاهان نرفتى؟» گفت: «آن روزها هنوز سپاهان قدرت 
امروز را نداشت»، گفتند: «خیلى هم قدرتمند بود و تا آن سال دو 
جام آورده بود و چند بار هم استقالل و پرسپولیس را برده بود.» به 
یکى از آنها پاسخ داد: «آره. حق با شماست. اى کاش به اصفهان 

رفته بودم... آن روز مشاوران خوبى نداشتم.»
وقتى در مورد زندگینامه او جستجو مى کنیم نکات جالب توجهى 
دستمان مى آید و موضوعاتى که مرور آنها قبل از گفتگو با علیرضا 

نیکبخت واحدى خالى از لطف نیست.
علیرضا 9 تیر 1359 در مشهد به دنیا آمد. پدرش خیاط بود و مادرش 
خانه دار. وى در رشته فنى و حرفه اى دیپلم گرفت. اما شاید الزم 
باشد محل تولد او در شناســنامه کارى و حرفه اى اش، ابومسلم 
خراسان ذکر شــود. در واقع واحدى فوتبال را با بازى در تیم هاى 
آموزشگاهى شروع کرد و خیلى زود به تیمى به نام «راوند» پیوست. 
باید خیلى خوش شانس باشى که فقط چند ماه بعد از حضورت در 
چنین تیمى، بازى با ابومسلم در مسیرت قرار بگیرد و باعث شود 
درخشش تو، مسئوالن مشهورترین تیم تاریخ مشهد را به صرافت 
جذب بیاندازد. علیرضا دقیقًا به همین انــدازه خوش اقبال بود و 
نتیجه اش شد همین که در 18 سالگى سر از ابومسلم درآورد و در 
لباس سیاه جامه ها خوش درخشید. انجام 30 بازى و به ثمر رساندن 
شش گل باعث شد تا نیکبخت تنها یکسال بعد از آغاز کارش با 
ابومسلم، مورد توجه استقالل تهران قرار بگیرد. این مى توانست 

به معناى جهشى خیره کننده باشد.

بازیکنى که تا سه سال پیش در فوتبال آموزشگاه ها مشغول به کار 
بود، حاال به عضویت یکى از دو تیم برتر تهران درآمده و همه اینها 
در حالى رخ مى دهد که او هنوز 20 سالش را هم پر نکرده است! در 
مورد استقاللى شدن نیکبخت روایت هاى متعددى وجود دارد؛ مثًال 
عده اى مى گویند امیر قلعه نویى وقتى در کادر فنى تیم ملى امید 
حضور داشت، از بازى واحدى خوشش آمد و او را به استقالل دعوت 
کرد. روایتى دیگر اما مى گوید بازى درخشــان علیرضا در دیدار 
ابومسلم و فجرسپاسى باعث شد اســم و رسم او در حافظه مربى 
وقت تیم شیرازى یعنى منصور پورحیدرى به ثبت برسد و وى بعد 
از رسیدنش به نیمکت استقالل سراغ همان ستاره جوان را بگیرد.

به هر حال نیکبخت در ســال 78 با عقد یک قرارداد پنج ساله به 
استقالل پیوســت و تا روز آخر قراردادش و حتى بیشتر از آن در 
جمع آبى پوشان باقى ماند. او بهترین نمایش هاى ممکن را براى 

استقالل ارائه داد.
بازى نیکبخت در این سال ها مملو از سکانس هاى به یادماندنى 
براى هواداران بوده است که احتماًال مهمترین شان به ضربه سر 
او مقابل االتحاد عربســتان مربوط مى شود؛ گل دیرهنگامى که 
استقالل را نجات داد. نیکبخت حاال به وضوح در مسیر پیشرفت 
قرار گرفته بود. او در دومین سال حضورش در استقالل با این تیم 
قهرمان جام آزادگان شــد و بعدتر در واپسین فصل حضورش در 
جمع آبى پوشــان نیز قهرمانى ایران را یک بار دیگر با فتح جام 
لیگ پنجم حرفه اى تجربه کرد. استیلش و همینطور پست بازى 
نیکبخت واحدى ویژگى هایى داشت که مى توانست مورد توجه 
یک مربى خارجى قرار گیرد. او در روزهاى اوجش خوش شانس بود 
که «میروسالو بالژویچ» هدایت تیم کشورمان را برعهده داشت 
و مى توانســت قابلیت هاى نیکى را به عنوان یک مدافع چپ در 

سیستم دفاع خطى درك کند.
چیرو به بازى واحدى اعتقاد داشــت و او را در کنار کســانى مثل 
هاشــمى نســب، رحمان رضایى و على دایى یکى از پرندگان 
آسمانى تیمش به شمار مى آورد. با این همه اما سرنوشت آن تیم 
چیزى غیر از تلخکامى نبود. تیم زیبا و دوست داشتنى میروسالو 

بالژویچ با قبول شکســت برابر بحرین و بعدتر باخت در دو بازى 
رفت و برگشت مقابل ایرلند جنوبى از راهیابى به جام جهانى کره 
و ژاپن محروم شد تا نیکبخت واحدى هم به یکى از بزرگ ترین 
ستارگان تاریخ فوتبال ایران تبدیل شود که موفق به حضور در جام 

جهانى نشده اند.
بدون تردید شگفت انگیزترین تصمیم زندگى حرفه اى نیکبخت 
واحدى، در پایان لیگ پنجم توسط او اتخاذ شد؛ جایى که نیکى در 
کمال تعجب در اردوى ترکیه سرخپوشان با آنها به توافق رسید و به 
پرسپولیس پیوست. این اتفاق از جنبه هاى بسیار زیادى نامتعارف 
بود و خیلى از هواداران استقالل هرگز نتوانستند هضمش کنند و 
هنوز که هنوز است با او در این باره بحث مى کنند. پرسپولیسى ها 
که در آن فصل تا پیش از توافق با نیکبخت اقدام به جذب بهشاد 
یاورزاده براى جناح چپ کرده بودند، عذر این بازیکن را خواستند 
و کار را در لیگ ششم با واحدى شروع کردند. برخالف بسیارى از 
یاغیان این سال هاى فوتبال ایران، حضور نیکبخت در پرسپولیس 
براى او توأم با موفقیت بود. نیکى در پرسپولیس مفید و مختصر 
ظاهر شــد. او ســه فصل براى سرخپوشــان توپ زد. سال اول 
«مصطفى دنیزلى» پست او را تغییر داد و به عنوان مهاجم نوك از 
وى بازى گرفت. در این سال سرخپوشان بازى هاى خوبى ارائه 
دادند و نیکبخت هم بعد از معدنچى به عنوان بهترین گلزن قرمزها 
شــناخته شــد. از جمله بهترین اتفاقاتى که در لیگ ششم براى 
نیکبخت رخ داد، گلزنى او به استقالل در دربى تهران بود. او بعدها 
از این گل به عنوان شیرین ترین گل زندگى اش یاد کرد که البته 
پس از پیوستن دوباره به استقالل دیگر آن گل را شیرین ندانست!

موفقیت هاى واحدى با پرســپولیس همچنان ادامه داشت و او 
در لیگ هفتم توانســت همراه با سرخپوشــان به مقام قهرمانى 
لیگ هفتم حرفه اى دســت پیدا کند. با حضور افشین قطبى در 
پرسپولیس، حاشــیه هاى نیکبخت هم به اوج رسید. او که ناچار 
بود هفته اى سه بار اختالفاتش با امپراتور را تکذیب کند، همراه با 
محمدرضا مامانى و شیث رضایى باندى را تشکیل دادند که از سوى 
بخشى از افکار عمومى به عنوان گروه ضد مربى شناخته مى شد. 

کار تا آنجا بیخ پیدا کرد که شیث از پرسپولیس کنار گذاشته شد اما 
نیکبخت ماند و جام را با قرمزها باالى سر برد. 

لیگ هشتم آخرین فصل از دوران حضور واحدى در پرسپولیس به 
شمار مى آمد. او آن سال هم بد بازى نکرد اما بحران مرگبارى که 
بر فراز سر سرخپوشان سایه انداخته بود، همه چیز را نابود کرد. فرار 
شبانه قطبى، تغییرات پى در پى کادر فنى و مدیریتى و بسیارى از 
مسائل جانبى دیگر باعث شد آب خوش از گلوى قرمزها پایین نرود. 
در پایان آن فصل نیکبخت از پرسپولیس جدا شد و به استیل آذین 
پیوست. از اینجا به بعد دیگر مى شد به وضوح نشانه هاى تنزل را در 
زندگى حرفه اى واحدى دید. عجیب اینکه بعد از جدایى نیکبخت 
و پرسپولیس از هم، دیگر هیچکدام شان طعم موفقیت را در لیگ 
برتر نچشیدند! تا اینکه پرسپولیس باالخره در فصل شانزدهم پس 
از ده سال قهرمان شد. نیکبخت واحدى کًال از آن دست بازیکنانى 
بودکه «شایعه خورش» خیلى ملس به نظر مى رسید. در مورد او به 
ویژه وقتى در روزهاى خوب فوتبالش به سر مى برد، شایعات زیادى 
وجود داشت و گاه و بیگاه مى گفتند علیرضا   قرار است به اروپا برود.

 وقتى بازیکنان عمدتًا نازل امروزى هر کدامشــان روى کاغذ از 
چند پیشنهاد خارجى درشت حرف مى زنند، طبیعى بود که یکى 
مثل نیکبخت در آن زمان از این نظر حــرف اول را بزند. یک روز 
مى گفتند چند تیم بوندســلیگایى او را مى خواهند، روز دیگر از 
احتمال پیوستنش به لیگ جزیره ســخن به میان مى آمد و یک 
روز هــم از اتلتیکو مادرید به عنوان مشــترى نیکــى حرف زده 

مى شد!
 این بازارگرمى ها البته چندان هم براى واحدى ناخوشایند نبود. 
اصًال یکى از مهمترین اصطکاك هاى او با کادر فنى پرسپولیس در 
لیگ هفتم، همین بود که نیکبخت مدام از در کار بودن پیشنهادات 
خارجى حرف مى زد. در یکى از مصاحبه هــاى همان روزهاى 
واحدى مى خوانیم: «به هر حال من براى نیم فصل چهار پیشنهاد 
دارم که یکى از آنها از انگلیس اســت؛ با این حال بخاطر قطبى 
مى خواهم بمانم و به قهرمانى پرسپولیس کمک کنم. من با قطبى 

مشکلى ندارم.»

 با وجود این همه هیاهو اما نیکبخت فقط یک بار براى 
یک تیم غیرایرانى به میدان رفت؛ آنچه مربوط به سال 2005 و 

حضور او در تیم الوصل مى شد. این کارنامه با آن همه قیل و قال 
ابداً همخوانى ندارد.

 از استیل آذین به بعد کارنامه علیرضا نیکبخت کامًال معطوف به 
قهقراست. او بعد از خروج از پرسپولیس، در تیم هاى استیل آذین، 
صبا، پیکان و داماش توپ زد اما در همه این باشگاه ها تنها 46 بار 

وارد زمین شد.
 این کارنامه اى کامًال غیراستاندارد است براى بازیکنى که از 28 
تا 32 سالگى مى توانست بیشتر از صد مسابقه انجام بدهد. نیکى 
طى این سال ها به دفعات مصاحبه کرده است و گفته اشتباهات 
فردى اش نقش زیادى در غروب زودهنگام خورشید اقبالش داشته 
است. مهم اما سال هایى بودند که گذشتند و دیگر برنمى گردند. 
این هم ایستگاه پایانى بود. بازیکنى که یک روز در جشن قهرمانى 
پرسپولیس بلندگو را دستش گرفت و به شدت به استقالل یورش 
برد، هفت سال بعد ناچار شد براى دوباره بر تن کردن پیراهن آبى، 
از حضورش در جمع سرخپوشان به عنوان اشتباهى بزرگ یاد کند! 

و البته افسوس خورد که چرا به سپاهان اصفهان نیامده بود.
 در حالى که خیلى از هواداران استقالل در مورد بخشیدن یاغى 
سابقشان تردید داشــتند؛ امیر قلعه نویى در دوران جدید حضور 
در اســتقالل، نیکبخت را به عنوان دفاع چپ به کار گرفت و 18 
بار به او بازى داد، اما داســتان «کیفیت» چیزى نبود که بشــود 
نادیده اش گرفت. بازى هاى نــه چندان قابل قبول نیکبخت در 
استقالل خیلى زود صداى منتقدان را درآورد. وقتى آخرین اشتباه او 
باعث شد ادینیو در یک روز برفى طاق دروازه رحمتى را فرو بریزد، 
خیلى ها گفتند که او دیگر گیم آور شده و در سطح اول فوتبال ایران 

جایى براى او قابل تصور نیست.
همه اینها را گفتیم و مرور کردیم تا مقدمه اى طوالنى باشــد بر 
گفتگوى اختصاصى روزنامه نصف جهان با این ستاره سال هاى 
نه چندان دور فوتبال ایران. پیشــنهاد  مى کنیم این گفتگو را از 

دست ندهید.

گفتگوى  اختصاصى نصف جهان با علیرضا نیکبخت واحدى

فکرکرده ام. در اشتباهاتم تاوانهاى سختى داده ام و خیلىبه آنها
این سال ها هزاران بار فکر کردم چرا کسى که فیکس تیم ملى بود
مجبور شود در باید ســر از تیم هاى معمولىدر بیاورد و به یکباره
3 و 3 هم باز کند.  یا اینکه اشتباهاتم منجر به این شود 2 تیم هاى درجه 2
از روى لجبازى تیمم را عوض کنم. یا اینکه  که به جام جهانىنروم یا
به اسپانیا نروم. بى خیال پیشنهاد فنر باغچه شوم و به دلیل لجبازى، 

قلب خیلى از هواداراناستقالل را ناخواسته بشکنم.
 ما سعى مى کنیم کمتر  این سئواالت را مطرح 
کنیم. این را تا یادم نرفته بپرسم؛ در یکى از 
ووبودى که محمود یاورى یکى  مصاحبه ها گفته 
از دالیل احیاى مجدد تو بــود. در این مورد 

صحبت کن.
 بله همینطور اســت. این حرف من را ظاهراً به خوبى به یاد دارید و 
دلیلش هم این است که محمود خان همشهرى شماست(مى خندد). 
در صبا بود که آقاى یاورى خیلى به من کمک کرد. در صبا شرایط 
خوبى داشتم و محمود یاورى من را در این تیم بعد از آن اتفاقات احیا 
کرد اما باز هم یکى از اشــتباهات بزرگم در این چند سال انتخاب 
استیل آذین بود. من نتوانســتم در این تیم دوام بیاورم و زیاد بازى 

هم نکردم.
قرار شــد خیلى از اشتباهات صحبت نکنیم!  
براى مان بگوعلى نیکبختاین روزها مشغول 

چه کارى است؟
 یک مدرســه فوتبال دارم که اســتقبال خوبى از آن شده است و 
دوره هاى مربیگرى را هم مى گذرانم تا ببینم در ادامه چه مى شود.  
حضورم در فوتبال در حال حاضر پررنگ نیســت. ولى شما 

بازى کنم و سالى که از استقالل جدا شدم اوج فوتبالم بود. فکر مى 
کنمبراى همین خیلى ها از من ناراحتند و خیلى ها نمى دانند چرا من 
از استقالل جدا شدم. ولى من شاید به علت مشکالت مدیریتى و 
مربى آن زمان از استقالل جدا شدم و فکر مى کنم کج سلیقگى مربى 
مدیرعامل باعث شد از این تیم جدا شوم. ولى فکر مى کنم االن  و
مردم خیلى بهتر فوتبال را مى فهمند و درکشان از فوتبال باال رفته 
است. من حتى تا دو روز مانده به نقل و انتقاالت براى استقالل ماندم 
ولىهیچ پیشنهادى به من نشد چه از طرف مدیرعامل چه از طرف 
مربىو من زمانى براىتیمپیدا کردن نداشتم. اگر ناخواسته موجب

ناراحتى خیلى ها شدم، عذرخواهى مى کنم. اما بدانید که من باید در 
یک تیم بزرگ بازىمى کردم.

مممممگام  هواداران اســتقالل در هن
ناینن بازگشــت دوباره ات به 
تیم، این موضــوع را مطرحح
اگر  مى کردنــد که چــرا
مى خواســتى بــه دلیل 
اختالفاتت در استقالل از 
این تیم جدا شوى و به یک 
تیم بزرگ بروى، تیمى 
از پرسپولیس غیر دیگر
را انتخاب نکردى؟ تیمىى

مثل سپاهان.
 بله همینطور اســت. خیلى ها این
موضوع را به من گفتنــد و به من 

رى و آ د یــا

اختالفاتت با اســتقالل و جدایى ات  در مورد
بیشتر صحبت کن.

به هر حال بارها گفته ام که  مشکل من غیرفوتبالى بود. یک روز رفتم 
پشتدر اتاق قریب در خیابان اسفندیار یک ساعت و نیم معطل شدم. 
منشى اش آمد و گفت شما آقاى یاورزاده هستید؟ خب شما تا آخرش 
را بخوانید. از سرمربى تا اطرافیییییییایانش نمى خواستند من باشم و همین 
آآآآ آورد تا تصمیم عجوالنه گرفتم. یک  اتفاق هم افتاد. این به من فشار
ساعت بعد رفتم باشگاه پرسپولیس. مگر مى شود کاپیتان استقالل در 
ره رفتم،سر شماره پیراهن اوجمحبوبیت به تیم رقیب برود. روز اولى ک

با همه بازیکنان پرسپولیس دعوایم شد. اصالً حال خوبى نداشتم. 
استقالل  من با آن جایگاه را نباید به آن شکل کنار مى گذاشتند.  ردر
شاید من هم یک روز مربى شدم و در این شرایط قرار گرفتم 
با بازیکن بزرگ تیمم اما سعى مى کنم به اینشکل

برخورد نکنم. اینکه با افکار عمومى بازى 
کردند، جالب نبود. من بهترین 

پاپاسور اســتقالل شدم 
گل هــاى وو 

وقت ها گریه کردم. آن توهین ها را مى گذارم به حساب تعصبات 
بى منطق. از کسى هم االن گله اى ندارم. چون نصف بیشتر آدم ها 
مى آیند به استادیوم که خودشــان را خالى کنند. متأسفانه ما هیچ 
فرهنگسازى درستى نداریم. از دایى و کریمى و فرهاد مجیدى که 
3     ادامه در صفحه 13 بزرگ تر ندادیم. ...                                                        

مرتضى رمضانى راد

 من بارها 
گفته ام که با احترام به 

همه هواداران پرسپولیس، 
قلبًا طرفدار استقالل هستم. 
البته من احترام مى گذارم هم 

به استقالل هم به پرسپولیس     
هم  به  کسانى   که از من 

ناراحت باشند
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دراستادیوم به آنها هم توهین شد. اگر شما به زندان ها 
سرى بزنید مى بینید که بیشتر زندانى هاى قتل و دعوا 
براى یک فحاشــى و توهین در عصبانیت بوده که فرد 
روبه رو نتوانسته خودش را کنترل کند. حاال ببینید که ما 
فوتبالیست ها چقدر آستانه تحملمان زیاد است که عکس 

العمل نشان نمى دهیم.
 سال هاى بعدتر از آن، از سپاهان و 

ذوب آهن پیشنهاد داشتى؟
یکسرى صحبت هایى مى شد که البته برخى با واسطه 
مطرح مى کردند و کًال قسمت نشــد در سال هایى که 
فوتبال بازى مى کــردم در خدمت مردم خوب اصفهان 

باشم.
 تو یکى از خوشتیپ ترین بازیکنان 
هم بــودى و به نوعى شــماره یک 
خوشتیپ هاى آن زمان فوتبال ایران 
بودى که مدام هم روى جلد روزنامه ها 
مى رفتى و با عکس تو حسابى فروش 

مى کردند.
 بله در آن سال ها به نوعى خوشتیپ ترین بازیکن فوتبال 
ایران و حتى آسیا بودم. هنوز هم خوشتیپ ترین هستم 
و فکر هم نمى کنم خوشتیپ تر از من بیاید. البته این را 
بگویم من به شخصه عاشق اســتایل و تیپ احمدرضا 
عابدزاده بودم. خوشتیپ تر از مرحوم ناصر حجازى هم 
ندیدم. ناصرخان نظیر نداشــت. من و احمدرضا و ناصر 

خان مثلث خوشتیپ هاى فوتبال ایران بودیم.

 هنوز که هنوز اســت آن شادى گلت 
به اســتقالل در لباس پرسپولیس، 
موضوع دلخورى هواداران آبى با تو 
است. در مورد آن حرکاتت که به نوعى 

خیلى هم عجیب بود صحبت کن.
 بله متأســفانه. از شــدت ناراحتى نمى فهمیدم چه کار 
مى کردم. از ناراحتى مى خندیدم. وارد ورزشگاه که شدم 
50هزار نفر به من فحش دادند. من مهدى هاشمى نسب 
را دیدم ولى در جایگاه او قرار نگرفته بودم. تازه فهمیدم 
چه شرایط سختى بود. بعد از آن ماجرا یک روز و نیم از 
خانه بیرون نیامدم، بدترین روزهاى زندگى ام بود. شاید 
براى پرسپولیسى ها محبوب شدم ولى به خودم نچسبید. 
سر لج و لجبازى کارى کردم که دیگر جبرانش سخت 
بود. من در همه دوران فوتبالم لجباز بودم. با همه درگیر 
مى شدم. دنبال موقعیت اگر بودم، االن وضعیتم بهتر از 
خیلى ها بود. همان موقع که به الوصل رفتم مثل خیلى ها 
رضایتنامه ام را کامل هم مى گرفتم و همه پول را خودم 
برمى داشتم. من در حال ترانســفرى باز هم قراردادم را 
تمدید کردم و پولى از فوتبال عایدم نشده است. قرارداد 
من با الوصل 370هزار دالر بود کــه 70 درصد پولم را 
باشگاه برداشــت. آقاى فتح ا... زاده و منزوى در جریان 
کامل قراردادم هستند. مى توانستم رضایتنامه ام را بگیرم 
اما نخواســتم. خب من هم آنها را دوست داشتم. من را 
باشگاه استقالل على نیکبخت کرد و منکر این مسئله 

نشدم و نمى شوم.
در استقالل و پرســپولیس سکوها 

کامًال حامى تو بودند و با شعارهایى 
خاص به طور ویژه تشویق مى شدى.

  بله واقعًا حاال که این را مى گوییــد و به آن روزها فکر 
مى کنم دلم براى شــعارهاى ورزشــگاه آزادى تنگ 
مى شود. مردم مرا واقعاً دوست داشتند و تشویق هایشان 
از ته دل بود. نمى خواهم از کسى اسم ببرم، اما زمانى که 
در پرسپولیس بودم  خیلى از بازیکن ها پول مى دادند تا 
سکوها را بخرند. اما من با تالش و گلزنى کارى کردم که 
در میان پرسپولیسى ها هم محبوب بودم. خیلى ها وقتى 
از این دو تیم رفتند، محو شدند. اما من بهترین بازى هایم 
را براى پرسپولیس کردم و سکوها از من حمایت کردند. 
این هم فکر آقاى دنیزلى بود که من پستم را از هافبک به 

فوروارد تغییردهم و بیشتر محبوب شوم.
  در مورد لیگ امسال صحبت کن. همه 
مى گویند  امسال یک مربع قهرمانى 
شــکل مى گیرد و تیم هاى سپاهان، 
ذوب آهن، پرســپولیس و استقالل 

مدعى قهرمانى هستند.
بله، کامًال موافقم که این چهار تیم  مدعى اصلى قهرمانى 
هستند و جام یا اصفهان مى رود و یا تهران و خیلى بعید 
است جام به ســوى شــهر دیگرى برود. من خودم به 
شخصه امیدوارم استقالل با علیرضا منصوریان قهرمان 
شود. اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت عملکرد خیلى 
خوبى داشته و مى تواند اگر دچار اتفاق ناخواسته اى نشود 
جام قهرمانى را به دســت بیاورد و حتى دبل کند و جام 
حذفى و لیگ برتر را توأمان به دست بیاورد. پرسپولیس 

هم ترکیب سال گذشته را حفظ کرده و چند بازیکن دیگر 
را هم  جذب کرده اســت و به این ترتیــب قطعًا مدعى 
قهرمانى خواهد بود. در مورد تیم هاى اصفهانى هم باید 
بگویم که سپاهان در سال هاى اخیر کارى کرده است که 
هر چقدر هم که دچار تغییر و ضعف شده باشد بازهم در 
اشل یک مدعى خواهد بود و نام این تیم همیشه یادآور 
قهرمانى هاى زیادى اســت. این تیم یک مربى بزرگ 
مثل آقاى «زالتکو کرانچــار» دارد که در جام جهانى و 
جام ملت هاى اروپا مربیگرى کرده و دانش زیادى دارد 
و من فکر مى کنم امسال ســپاهان اجازه ندهد که یک 
تیم به راحتى و به شکل زودهنگام قهرمانى را به دست 
بیاورد. ذوب آهن هم همیشه تیم با شخصیتى بوده که 
امسال با امیر قلعه نویى مى تواند قدرتمندتر ظاهر شود. به 
خوبى یادم مى آید که ذوب آهن در سال هاى اخیر خیلى 
پرسپولیس و استقالل را در مسابقات آزار داده و یک تیم 

همیشه خطرناك است.
تیم ملى با کى روش براى دومین بار 
متوالى به جام جهانى صعود کرده و 
در اوج قدرت اســت. دلت براى تیم 
ملى تنگ نمى شود؟ دوست نداشتى 
عضو این تیم ملى قدرتمند بودى و به 

روسیه مى رفتى؟
100درصد همینطور اســت و یکى از آرزوهایم این بود 
که شرایط جورى مى شــد که در دورانى که بازى مى 
کردم دوباره به تیم ملى دعوت شــوم و همیشه حسرت 
مى خورم. اما حسرت خوردن فایده اى ندارد و مهم این 

است که کنار تیم ملى باشم. فعًال باید خوشحال بود که 
تیم ملى در اوج قدرت اســت. یک مربى خوب مثل کى 
روش داریم و باید براى اینکه در جام جهانى روســیه به 

دور دوم صعود کنیم برنامه ریزى کنیم.
درمورد اصفهان و زیبایى هایش هم 

یادمان رفت از تو سئوال کنیم!
اصفهان که نیازى به تعریف من ندارد. شهرتان همانند 
یک موزه فوق العاده زیباســت که هر کسى در هر جاى 
دنیا اگر از اصفهان دیدن نکند واقعاً ضرر کرده است و من 
یکى از طرفداران اصفهان هســتم و به نظرم این شهر 
یکى از نقاطى است که مى تواند باعث افتخار ایران در 

عرصه گردشگرى و جذب توریسم باشد.
ممنون علیرضاى عزیز! صحبت هاى 

پایانى ات را مى شنویم.
ممنون از شــما. خوشــحالم که با یک رسانه اصفهانى 
صحبت کردم. از همینجا به هواداران ســپاهان و ذوب 
آهن هم سالم مى کنم و امیدوارم که روزهاى خوشى در 
انتظارشان باشد. هر چند من گفتم که آرزوى قهرمانى 
اســتقالل را دارم ولى براى دو تیم خوب و با شخصیت 
اصفهان هم آرزوى موفقیت دارم. سپاهان و ذوب آهن 
با قهرمانى هاى متعددى که در سال هاى اخیر در لیگ 
برتر و جام حذفى آورده اند جذابیت هــاى رقابت ها را 
دو چندان کرده اند و باعث شــده اند تا رقابت تهران- 
اصفهان یک رقابــت و دوئل جالب توجه باشــد و هر 
ســال این دو شــهر براى قهرمانى بــا یکدیگر مبارزه 

کنند. 

هواداران استقالل مى گویند چرا به سپاهان نرفتى!

در سال هاى اخیر که والیبال ایران پیشرفت چشمگیرى 
داشته و بازیکنان تیم ملى بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته اند و البته از نظر قراردادهاى مالى نیز بیشتر حمایت 
مى شوند، کارشناسان بعد از هر گونه انتقاد به ملى پوشان 
با عکس العمل تند آنها مواجه شده اند. کار به جایى رسیده 
است که به نظر مى رسد کارشناسان و مربیان والیبال در 
جبهه مخالفى با ملى پوشان قرار دارند و ماجراى اخیر که 
باعث اخراج عادل غالمى از تیم ملى شد، بیش از پیش به 

این اختالف دامن زده است. 
هفته پیش ســعید معروف، کاپیتان تیم ملى والیبال در 
اظهارنظرى تند به منتقدان والیبال از جمله کارشناسان 
حمله کرد که این موضوع به مذاق مربیان والیبال ایران 

خوش نیامده است. 
حاال علیرضا نادى که در ابتداى مسیر پیشرفت والیبال 
ایران در ســال هاى 2011 و 2012 کاپیتانى تیم ملى 
را برعهده داشــت و بعد از خروج او سعید معروف چنین 
عنوانى را در اختیار گرفت،  به صحبت هاى تند جانشین 
خود در تیم ملى در گفتگو با ورزش سه پاسخ داد. بخشى 

از اظهارات معروف را بخوانید:
■ در چند ســالى که من در تیم ملى به عنوان کاپیتان 
حضور داشتم، به هیچ عنوان دعوا و جروبحثى را شاهد 
نبودم. با این حال در تمام دنیا بــا بهترین بازیکنان هم 
بعد از انجام یک کار خطا همینطور برخورد مى شــود. 
البته موضوع این بود که این درگیرى دوطرف داشت اما 
فقط یک نفر قربانى شد. در مجموع من اقدام سرمربى 
تیم ملى را یک شوك به موقع و مثبت مى دانم تا در آینده 
دیگر چنین اتفاقى رخ ندهد. سرمربى تیم ملى اقتدار خود 
را نشان داد وگرنه شاید رســانه ها از او انتقاد مى کردند 

و مى گفتند بازیکن ساالرى در تیم ملى رخ داده است. 
■ شاهد انتقاد عجیب ســعید معروف از کارشناسان و
 رسانه ها بودیم اما به نظرم این صحبت ها اصًال خوب 
نیســت. باید بدانیم در هر تیمى سرمربى تصمیم نهایى 
را مى گیرد و بازیکنان نیز بهتر اســت حواسشان به کار 
خودشان باشــد. مى بینیم که همین بازیکنانى که االن 
اینطور انتقاد مى کنند یکى دو سالى است که در فرم ایده 
آل خود نیستند و نتایجش را هم در لیگ جهانى دیدیم. 

■ از نظر من تمرینــات ناکافى باعث آســیب دیدگى 
بازیکنان تیم ملى مى شــود که در این یکى  دو ســاله 
افزایش پیدا کرده است. بازیکنان باید هوش و حواس خود 
را به کار خودشان بدهند چون تیم سرمربى و سرپرست 
دارد. اگر غیر از این باشــد،  به نفع تیم ملى نیست. اینکه 
بازیکن در کار مربى دخالت کند و ترکیب بچیند در هیچ 
رشــته اى رخ نداده و بازیکنان هم باید به نظر سرمربى 

احترام بگذارند. 
■ وقتى مى خواهیم حرفى بزنیم و انتقادى کنیم، بهتر 
است که به پشت سرمان نگاه کنیم که در کدام جایگاه 
حضور داشتیم و االن کجا هســتیم. باید بدانیم که یک 
روز هم از این جایگاه کنار مى رویم و نباید گذشته مان را 
فراموش کنیم. اگر والیبال موفق شده،  همین کارشناسان 
و رسانه ها که شما به آنها مى گویید ناکارشناس حمایت 
کردند که به اینجا رسیده است. باید به نظر کارشناسان 

احترام گذاشت. 

■ من سال ها کاپیتان تیم ملى بودم اما االن هیچ اسمى 
از من نیســت. هیچکدام از مجریان تلویزیون هم مرا 
یادشان نیست اما من هم هیچگاه از این موضوع گالیه 
نکردم. بهترین دفاع جهان بودم و پنج سال هم از آن موقع 
نگذشته است. این را مى گویم که بازیکنان تیم ملى بدانند 
خیلى زود فراموش مى شــوند و خصوصیات اخالقى و 
رفتارى شــان است که برایشــان مى ماند. پس به آنها 
مى گویم که انتقادات را بپذیرید، نه اینکه بجنگید چون 

در آخر خودتان بازنده مى شوید.

نقاشــى فاطمــه حمامــى، نقــاش معلــول ایرانى 
که بــا پاهایش، «کریســتیانو رونالــدو» را به تصویر 
کشــیده، مورد توجه رســانه هاى فوتبالى قرار گرفته 
است. حمامى که ســاکن آران و بیدگل کاشان است، 
استعداد اســتثنایى در نقاشــى کردن با پاهایش دارد، 
او این بار کریستیانو رونالدو، فوق ســتاره رئال مادرید 
و تیم ملى پرتغال را به تصویر کشــیده اســت که این 
نقاشــى بازتاب ویژه اى در رســانه هاى جهان داشته

 است.

ســایت گل در این رابطه نوشــت:«هنرمند با استعداد 
ایرانى، جهــان فوتبال را با نقاشــى اســتثنایى که با 
پاهایش کشــیده، تحت تأثیر قرار داده اســت. فاطمه 
حمامى، عکسى از نقاشى اســتثنایى اش از فوق ستاره 
رئال مادریــد و پرتغال را در اینســتاگرامش منتشــر 
کرده اســت. ایــن هنرمنــد معلــول که به شــدت 
فوتبالــى اســت، پیــش از ایــن نیــز نقاشــى 
زیبایــى از علــى دایــى، اســطوره فوتبــال ایــران 

کشیده بود.»

هافبــک تیم ســپاهان که با آســیب 
دیدگــى از ناحیــه ربــاط صلیبــى 
روبه رو شــده، هفته جــارى جراحى 

مى شود.
 صابر دیده ور، یکى 

بازیکنــان  از 
بدشانس پنجره 
بود  تابستانى 
که در تمرینات 
آماده ســازى 
تیم سپاهان و 

در دیدار دوستانه 
برابر پیکان با پارگى 

رباط صلیبى روبه رو شد. 
این بازیکن پس از انجام معاینات الزم و 
مشخص شدن میزان آسیب دیدگى، این 
هفته جراحى مى شود تا دوران بازتوانى 
را آغاز کند. گفتنى است مدت دورى این 
بازیکن از میادین شش تا 9 ماه تخمین 

زده شده است.

سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
در دیدارى که با سرگروه هاى هواداران 
این تیم داشت به بیان اخبار جدیدى از 
ورزشگاه اختصاصى سبزپوشان پرداخت.   
طبق اعالم آذرى، باشــگاه ذوب آهن 
در تالش اســت تا منابع مالى جدیدى 
جذب این تیم شوند تا به وسیله حضور 
آنها شرایط این باشگاه نیز تغییر کند، از 
جمله تغییراتى که ذوبى ها در نظر دارند 
تعویض چمن ورزشگاه فوالد و همینطور 
ایجاد سکوى جدید براى هواداران در زیر 
اسکوربورد است که باید دید تا چه زمانى 

محقق خواهد شد.

هافبک سپاهان 
این هفته  

جراحى مى شود

ورزشگاه
 ذوب آهن

 نونوار مى شود

انتقاد تند کاپیتان نادى از کاپیتان معروف

بدانید که زود فراموش مى شوید

نصف جهان بخشــش بخشــى از محرومیت ساسان 
انصارى حــاال به موضوعــى جدید بــراى حمله به 
محمدرضا ســاکت که این روزها مدام به بهانه هاى 

مختلف مورد انتقاد قرار مى گیرد، تبدیل شده است.
ساســان انصارى که به دلیل لمس داور، سه جلسه از 
حضور در مسابقات فوتبال محروم شده بود در حکمى، 
دو جلســه از محرومیتش به حالت تعلیق درآمد. این 
حکم در روزهاى پرحاشیه تقابل سرخابى هاى پایتخت 
با فدراسیون به تنهایى مى توانست جریان تازه اى باشد 

و دوباره از گوشــه و کنار صداى بهانه گیران و آنهایى 
که براى هر چیزى بانــد اصفهانى را مطرح مى کردند 
را بلندتر کند و آنها را از ســوراخ موش هایشان کامًال 
بیرون بیاورد. این در حالى اســت که تعلیق بخشى از 
محرومیت هایى از این دست در گذشته نیز سابقه داشته 
و با توجه به حسن سابقه ساسان در اخالق مدارى این 
حکم کامًال طبیعى به نظر مى رسد و بهتر است منتقدین 
ساکت، از سایر بهانه هاى خود براى حمله به دبیرکل 

فدراسیون فوتبال استفاده کنند.

ساسان، بهانه جدید حمله به ساکت

دوربین عنکبوتى یا همان اسپایدرکم که براى پوشش 
همه جانبه مسابقات فوتبال در ورزشگاه آزادى مستقر 
شده بود به دلیل هزینه هاى باالى نگهدارى و تعمیرات 

دیگر مورد استفاده قرار نمى گیرد.
دوربین عنکبوتى یا اســپایدر کم با هیاهوى زیاد براى 
پوشش زیباى مسابقات فوتبال در سال 1389(2010) 
خریدارى شد اما این دوربین خیلى زود  و بنا به دالیلى از 

جمله هزینه باالى نگهدارى از رده خارج شد.
آخرین بارى که ازاین دوربین اســتفاده شــد، در لیگ 
قهرمانان ســه فصل پیش بود که در آن بازى دوربین 
عنکبوتى در یکى از مسابقات لیگ  دچار آسیب  جدى 
شد. خاصیت دوربین عنکبوتى حرکت در جهات مختلف 
است اما در این بازى یکى از تسمه هاى حرکت دهنده 
این دوربین خراب شد و این موضوع کارآیى این دوربین 
را تحت الشــعاع قرار داد. این اتفاق حرکت و در نهایت 
تصاویر ارســالى از طریق این دوربیــن را تحت تأثیر 
قرار داد. درحال حاضر خرابى نقاله این دوربین باعث شده 
است حرکت آن از تعادل خارج شود و در نهایت تصاویر 
ثبت شده توسط آن تصاویر مناسبى نباشند. ضمن اینکه 
تصاویرى که در زوایــاى ثابت با ایــن دوربین گرفته

 مى شد دچار اشکاالتى بود که باعث شد استفاده از این 
دوربین فعًال منتفى شود. موضوع اصلى این دوربین بحث 
کابل نگه دارنده و ضخامت آن است که استفاده از آن را از 

صرفه اقتصادى خارج مى کند.
در حــال حاضر مهندســان تلویزیونى هنــوز در حال 
تالش هســتند تا بتوانند اســپایدرکم را دوباره براى 
پوشــش مســابقاتى که در اســتادیوم آزادى برگزار

 مى شــود، آماده کنند اتفاقى که هنوز رخ نداده است. 
الزم به ذکر است که گفته مى شود که این دوربین براى 
تعمیر باید با هزینه بسیار باال به کشور اتریش فرستاده 
شود؛ همچنین همواره یک متخصص اتریشى همراه 
این دوربین در تهران حضور داشته باشد. موضوعى که 
هنوز مورد قبول مسئوالن و صاحبان دوربین قرار نگرفته

 است.
در عین حال گفته شــده است متخصصان و مهندسان 
ایرانى در دانشــگاه هاى مختلف در حال تالش براى 
روش هاى تعمیر و بازسازى این دوربین هستند. بنا به 
گفته منبع  ما  جمعى از اساتید و مهندسان دانشگاه صنعتى 
شریف نیز سعى دارند که تکنولوژى ساخت این دوربین 

را به دست آورند.

چرا نام جام عنکبوت گران بازنشسته شد!
جهانى 2018 
تغییر کرد؟!

بازتاب جهانى نقاشى دختر هنرمند اصفهانى

رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه با 
تغییر نام روبه رو شد.

ناتالیا توروپوآ، نماینده مبــارزه با مواد 
مخدر سازمان جهانى بهداشت 

در تــازه ترین اظهار 
نظر خود گفت 

توجــه  بــا 
بــه اینکه 
ل  ستعما ا
هرگونــه 
دخانیــات 

مرگ  بــه 
زودرس منجر 

مى شــود ودر هر 
شــش ثانیه یک نفر در 

جهان به دلیل استعمال دخانیات فوت 
مى کنــد با هماهنگى مســئوالن فیفا 
ومســئوالن برگزارکننده جام جهانى 
2018 تصمیم گرفته شــد تا ممنوعیت 

جدى در این زمینه انجام شود.
براساس این گزارش نام جهانى 2018 
به زودى به جام جهانى بدون دخانیات 
تغییر نام پیدا مــى کندواین تصمیم با 
موافقت فیفا وکمیته ملى المپیک روبه 
رو شــده اســت.در این زمینه به نظر 
کارشناســان فیفا، ژاپن بهترین برگزار 
کننده جام جهانى بدون دخانیات تاکنون 
بوده ودر ســال 2002 موفقیت هایى را 

کسب کرده است.

برسد به دست کریستیانو رونالدو
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چهل تکه

پسر نوجوان انگلیسى که در حمایت از دوستش، مرد گردشگر 
لهستانى را با ضربه سهمگین مشت به قتل رسانده بود دستگیر 

شد و تحت بازجویى قرار گرفت.
«آرکادیوژ جوزویک» 40 ساله که به همراه دوستانش براى 
سفرى تفریحى از لهســتان به انگلیس رفته بود، در درگیرى 
شبانه با چند نوجوان در شهر «ایســکس» هدف حمله قرار 

گرفت و کشته شد.
گرچــه در ابتداى تحقیقات به نظر مى رســید کــه این مرد 
قربانى جنایت نژادپرستانه شــده باشد اما متهم 15 ساله پس 
از دستگیرى گفت: «مقتول، دوستم را تحقیر کرده بود ومن 
هم فقط قصد ادب کردن او را داشتم که این اتفاق افتاد. ضمن 
اینکه هرگز تصور نمى کردم مرد قــوى هیکل با یک ضربه 

مشت من بمیرد.»

 مافیاى مواد که تصاویرى از اســلحه هاى از جنس طال ، 
پول و حیوانات خانگى اش را در صفحه اینســتاگرام انتشار 

داده بود لو رفت.
متهم « داماســو لوپزســرانو» 25 ســاله در عکس هاى 
اینستاگرامش ثروت کالنى را که از راه فروش مواد مخدر به 
دست آورده، به رخ کشیده است اما مأموران پلیس وى را از 

این طریق شناسایى و دستگیر کرده اند. 
یک مقام امنیتى مرزى در این باره گفت:« متهم چند ببر را به 
عنوان حیوان خانگى نگهدارى مى کرده و زندگى مرفهى را 

براى خود فراهم کرده بود. 
 این متهم ادعا کرده که گروهــى از قاچاقچیان را رهبرى 

مى کند که نام فرزندان «ال چاپو» را بر خود نهاده اند.

زن کامبوجى که نوزاد پنج ماهه دوستش را ربوده و او را درون 
کیسه زباله قرار داده بود دستگیر و زندانى شد.

بنا بر گزارش هاى پلیس کامبوج متهم 34 ساله «سوتهار یین» 
نیمه هاى شب وارد اتاق نوزاد شده و او را با طنابى بسته و از پنجره 
اتاق به بیرون از خانه حمل کرده است وى پس از آن از دوستش 

درخواست پول کرده تا فرزندش را به وى بازگرداند.
«ییم داوفت» از مقام هاى منطقه در این باره گفت:« رهگذران 
متوجه گریه نوزاد شده و با پلیس تماس گرفته اند.خوشبختانه 
نوزاد در این حادثه آسیب ندیده است .متهم پس از دستگیرى 
ادعا کرده که به دلیل عالقه اش به نوزاد وى را ربوده است اما ما 
مى دانیم که از مادر کودك که جزو دوستانش نیز بوده باج خواهى 
کرده است. این متهم پس از کشف نوزاد بالفاصله شناسایى و به 

11 سال زندان محکوم شد.»

نوزاد 5 ماهه درون کیسه زباله«ال چاپو » در اینستاگرام لو رفتیک مشت براى قتل گردشگر لهستانى  030201

ســاعت 8صبح 11 مرداد ماه رهگــذرى در حال عبور از 
خیابان شیخ بهایى تهران بود که داخل یک زمین خاکى، 
صحنه هولناکى دید. ســرهاى بریده زن و مردى روى 
زمین افتاده و فردى تالش کرده بود آنها را بسوزاند.او با داد 
و فریاد افرادى را که از خیابان عبور مى کردند خبر کرد و 

ماجرا به پلیس گزارش شد.
طولى نکشــید که مأموران کالنترى 125یوسف آباد در 
محل حاضر شدند و همزمان گزارش این حادثه به قاضى 
سیدسجاد منافى آذر بازپرس جنایى تهران مخابره و او به 
همراه تیمى از کارآگاهان تجسس راهى محل شد.سرها 
متعلق به زن و مردى بود که داخل زمین خاکى که دورتا دور 
آن فنس کشیده شده افتاده بود؛ درست روبه روى برج هاى 
آ.اس .پ. آنطور که مشخص بود قاتل یا قاتالن پس از رها 
کردن سرها در آنجا تالش کرده بودند آنها را بسوزانند و 
سپس محل را ترك کرده بودند اما به نظر مى رسید خیلى 

زود آتش خاموش شده و چهره ها قابل شناسایى بود.
هردو قربانى جوان بودند و حدود 30تا 35سال سن داشتند. 
از ســوى دیگر زمان زیادى از مرگشــان نمى گذشت و 
احتماًال در نیمه هاى شــب به قتل رسیده بودند و قاتل یا 
قاتالن پس از مثله کردن اجساد، سرها را در زمین خاکى 
رها کرده بودند.این در حالى بود که در کنار سرها، قسمتى 
از لباس زنانه و یک لنگه کفش زنانه مشــکى رنگ دیده 
مى شد که به نظر مى رســید متعلق به زن جوانى بوده که 

به قتل رسیده است.
کارآگاهان در نخســتین فرضیه احتمال دادند که بقایاى 
دیگر اجساد در همان حوالى باشد اما جستجوى یک ساعته 
آنها در اطراف منطقه بى نتیجه ماند. در چنین شرایطى، با 
دستور قاضى جنایى، سرهاى کشف شده به پزشکى قانونى 
منتقل شــد تا هم هویت آنها شناسایى و هم با پیدا شدن 

بقایاى اجساد، معماى این جنایت هولناك آشکار شود.

جنایت مرموز
یکى از افرادى که پلیس را با خبر کرده بود گفت: «زمین 
خاکى حدود 2000 متر اســت که شنیده ایم صاحبش در 
خارج از کشــور اســت. براى همین فقط دورتادور زمین 
راحصار کشیده بود اما قســمتى از فنس ها را مدتى قبل 
تخریب کرده و برداشــته بودند. نمى دانیم چه کســانى 
فنس ها را برداشته بودند اما خیلى راحت مى شد از خیابان 

شیخ بهایى وارد زمین خاکى شد.»
وى ادامه داد: «ســاعت 8صبح بود که صداى فریادهاى 
مردى را شــنیدم، وقتى از آن طرف خیابان خودم را به او 
رساندم متوجه شدم که رهگذر است و هنگام عبور از آنجا 
سرهاى بریده را دیده است. خیلى وحشت زده بود. راستش 
من جرأت نمى کردم نگاه کنم اما همکارم گفت قربانیان 
زن و مردى جوان هستند. من در همین حوالى کار مى کنم 

اما قبل از آن هیچ مورد مشکوکى ندیده بودم.» 
شــخص دیگرى نیز که محل کارش در نزدیکى زمین 
خاکى بود، گفت: «این اطراف دوربین مداربســته وجود 
ندارد و گویا قاتل یا قاتالن از این موضوع خبر داشته اند که 
اجساد را احتماًال شبانه در این زمین خاکى رها کرده و قصد 
سوزاندن آنها را داشتند اما به احتمال زیاد آتش خیلى ُگر 

نگرفته و زود خاموش شده بود. »
وى ادامه داد: «هیچکس شــب حادثه قاتل یا قاتالن را 
ندیده، چون این منطقه بسیار خلوت است و آنها احتماًال از 

قبل این منطقه را شناسایى کرده بودند.»
براساس این گزارش، تحقیقات در این پرونده در حالى ادامه 
دارد که هنوز بقایاى اجساد قربانیان پیدا نشده است و معلوم 

نیست آنها با چه انگیزه اى به قتل رسیده اند.

جزئیات پیدا شدن سر بریده زن و مرد جوان 

طى روزهاى اخیر در میان اخبــار حوادث روزنامه ها و فضــاى مجازى، خبرى از 
پیوستن نام کودکى به فهرست گم شدگان افزوده شــده است.هنوزافکارعمومى 
در شوك ناشى از جنایت اردبیل بود که خبر کوچ ابدى نوزاد هشت ماهه اى به نام 

«بنیتا» در پاکدشت، منتشرشد.
پس از ربوده شدن «ملیکا» در مشهد و پیدا شدنش در اصفهان دو اتفاق از این دست 
دراستان مازندران نیز چالش تازه اى را پیش روى پلیس این استان قرار داده است. 
ماجراى ناپدید شدن 30 روزه پسر بچه اى در امامزاده هاشم(ع) آمل و ربودن ناموفق 

کودکى در «میاندرود»، پلیس را به واکاوى گسترده دراین باره واداشته است. 
گفته مى شود که سرنوشت پسر هشــت ساله اى به نام «پارســا» قندى که یک 
ماه پیش در حوالى امامزاده هاشــم(ع) آمل مفقوده شده اســت، هنوز در هاله اى 
از ابهام قرار دارد و همچنان هیچ خبرى از او در دســت نیســت. بعدازظهر روز 11 
تیر 96 بود که او همراه خانواده اش از سفر شــمال به تهران باز مى گشت. اعضاى 

این خانواده، درطول مســیردرمحلى بعد از تونل وانا، حوالى امامزاده هاشــم(ع)، 
در مکانى معروف به نام «نقشه شــاه» در نزدیکى رودخانه براى صرف غذا توقف 
کردند. والدینش در حال آماده کردن غذا بودند وپارســا هم کمى دورتر، در جایى 
که دو خودروى دیگر نیز توقف کرده بودند، مشغول بازى بود اما به یک باره ناپدید 

شد.
دقایقى بعد وبه دنبال ناپدید شــدن مرموزپســرك، تالش هاى گســترده براى 
به دست آوردن ردى از او آغازشد اما نتیجه اى به دســت نیامد و امدادگران هالل 
احمر هم بعد از کاوش هــاى فراوان نتوانســتند ردى از او در رودخانه به دســت 
آورند. محســن، پدر کودك ناپدید شــده، بر ربوده شــدن فرزندش تأکید دارد در 
حالى که اعتقاد گروه هاى تجســس بر این اســت که اوبه احتمال زیاد به داخل 
آب ســقوط کرده و جریان تنــد رودخانه او را با خــود برده اســت.با این حال به 
علت اصرار و پافشــارى پدر پارســا، پرونده اى در این باره در پلیس آگاهى شهر 

آمل تشکیل شــد و در دســتور کار تیم پلیس قرارگرفت. اما باوجود تجسس هاى 
گســترده تاکنون هیچ ســرنخ و اثرى ازپســرك ناپدید شــده به دســت نیامده

است.
پرونده دوم اما خیلى زود نتیجه داد و به گفته حجت االسالم والمسلمین سیدجواد 
هاشمى، دادستان عمومى و انقالب میاندرود رباینده دختر ده ساله در این شهرستان 
با سرعت عمل مأموران شناسایى و بازداشت شد.آدم ربا مرد 31 ساله اى است که 
پس از چند ساعت آزاردخترك و سرقت گوشــواره ها، قربانى اش را رها کرده بود.
تبهکار سابقه دارکه با ردیابى هاى تخصصى کارآگاهان شناسایى و دستگیرشده بود 
در مراحل مختلف بازجویى به آزارو اذیت دخترك وسرقت طالهایش اعتراف کرد.
به گفته دادســتان میاندرود متهم بازداشــت شــده پــس از انجــام تحقیقات 
و بازســازى صحنــه وقــوع جــرم، راهــى زندان شــده اســت تــا محاکمه 

شود.

پارساى 8 ساله همچنان ناپدید است

مرد 42 ساله اى که به دلیل مشــکالت مالى به دوســت قدیمى خود پناه 
آورده بود و با انجام امور ادارى و مالى دوستش، زندگى اش را مى گذراند در 
اقدامى ناجوانمردانه نمکدان را شکســت و حامى خود را در باغ ویال به قتل

 رساند.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى در تشریح ماجراى این جنایت هولناك 
گفت:  نهم مرداد، شهروندان جسد دفن شده مردى حدوداً 60 ساله را در دو 
راهى باغچه به ســمت نیشابور مشــاهده کردند که بخشى از جسد از خاك 
بیرون زده بود. به همین دلیل گروهى از کارآگاهــان اداره جنایى به همراه 
قاضى ویژه قتل عمد، عازم محل کشف جسد شدند و به تحقیق در این باره

 پرداختند. 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: با مشخصاتى که کارآگاهان از جسد 
مذکور ارائه دادند، بررسى پرونده هاى فقدانى در دستور کار قرار گرفت تا اینکه 
پس از تجزیه و تحلیل هاى اطالعاتى مشخص شد دو روز قبل از کشف جسد، 
یک پرونده آدم ربایى در شهرستان بینالود تشکیل شده است که مشخصات 
فرد ربوده شده با جسد مذکور مطابقت دارد بنابراین با راهنمایى ها و دستورات 
قاضى کاظم میرزایى هماهنگى هاى الزم اطالعاتى و عملیاتى با کارآگاهان 
شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) انجام و با شناسایى جسد توسط خانواده 
مقتول، رسیدگى به این پرونده وارد مرحله جدیدى شد.این مقام ارشد انتظامى 
تصریح کرد: تبادل اطالعاتى کارآگاهان، بیانگر آن بود که پیامکى از گوشى 
تلفن «د» (مقتول) براى «ب» (دوســت و همکار مقتول) ارسال شده است. 
که در آن افراد ناشناس تقاضاى دریافت 300 سکه طال براى آزادى گروگان 
(مقتول) کرده اند. وى گفت: این درحالى بــود که «ب» حدود 119 میلیون 

تومان از حساب بانکى مقتول برداشــت کرده بود و به همین خاطر این مرد 
42ساله مورد ظن کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ رزمخواه اضافه کرد: با انتقال مظنون به اداره جنایى پلیس آگاهى 
خراســان رضوى که با هماهنگى هاى قضائى صــورت گرفت، وى درباره 
ماجراى آدم ربایى و پرداخت صد سکه بهار آزادى به زنى ناشناس به تناقض 

گویى و داستان سرایى پرداخت.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى خاطرنشان کرد: متهم که با صدور قرار 
قانونى از ســوى قاضى میرزایى در اختیار کارآگاهان قرار گرفته بود، مدعى 

شد دو کارت عابر بانک «د» (مقتول) دست من بود و من براى امور ساخت و 
ساز و خرید کاال از آن حساب ها برداشت مى کردم تا اینکه «د» به من گفت: 
باید صد ســکه بهار آزادى به زنى که با او ارتباط داشتم، بدهم. من هم 119 
میلیون از حساب برداشت کردم و با خرید سکه ها سرقرار رفتم و سکه ها را 
به زنى سانتافه سوار دادم اما بعد پیامکى برایم آمد که «د» را ربوده اندو باید 

300 سکه دیگر بپردازیم! 
ســرهنگ رزمخواه ادامه داد: تناقض گویى هاى متهم موجب شــد از او با 
شیوه هاى فنى و تخصصى بازجویى شــود. وى افزود: متهم که دیگر همه 
راه هاى فرار را بســته مى دید به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: بخاطر 
مشکالت مالى زیادى که گریبانگیرم شده بود، طلبکاران حکم جلب مرا گرفته 
بودند، من هم که تحت تعقیب بودم و حتى به منزلم نمى رفتم نزد «د» ماندم 
و او به طور کامل از من حمایت مى کرد به طورى کــه با اعتماد و اطمینان، 
همه امور مالى و بانکى خودش را به من سپرده بود ولى من براى رهایى از این 
مشکالت به پول بیشترى نیاز داشــتم. آن روز عصر وقتى به ویالى «د» در 
منطقه ویالشهر طرقبه رفتیم از او پول خواستم که نداد به همین خاطر او را 

خفه و جسدش را در دو راهى باغچه- نیشابور زیر خاك دفن کردم.
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: متهم پس از آنکه در حضور قاضى میرزایى 
جزئیات چگونگى جنایت خود را تشــریح کرد با صدور قرار قانونى در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت تا بررسى هاى بیشترى در این باره انجام 
شود. وى گفت: تحقیقات کارآگاهان به فرماندهى سرهنگ محمدرضا غالمى 
ثانى (رئیس اداره جنایى پلیس آگاهى) درحالى ادامه دارد که کارآگاهان 95 

عدد از سکه هاى طال را نیز کشف کردند.

سکه هاى طال را به زنى سانتافه سوار دادم

اقدامات اطالعاتى پلیس منجر به زمینگیرى سه 
دزد لوازم خودرو در خرم آباد شد.

رئیــس پلیــس خــرم آبــاد در تشــریح این 
خبر گفــت: در پى وقــوع چند فقره ســرقت 
محتویــات و قطعــات داخل خــودرو در خرم 
آبــاد، بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار 
مأمــوران کالنتــرى 14 این شهرســتان قرار 

گرفت. 
ســرهنگ صفى ا... بیرانوند، ادامه داد: مأموران 
کالنترى 14 شهرســتان پس از انجام یکسرى 
کارهــاى اطالعاتــى و تخصصــى، موفق به 

شناسایى سه سارق حرفه اى شدند. 
وى با اشاره به اینکه متهمان در بازجویى هاى 
انجام شده به 15 فقره ســرقت اعتراف کردند، 
خاطرنشان کرد: از ســارقان یک پراید که حکم 
توقیف از اســتان هاى همجوار را داشــته نیز 
کشف شــد و متهمان پس از تشــکیل پرونده 
براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى 

شدند.

دستگیرى 
3 دزد 

در خرم آباد 

 مأموران پلیس شهرستان نیشابور دو جوان 
زورگیر را کمتر از 48 ساعت دستگیر کردند.

ســرهنگ حســین بیات مختارى فرمانده 
انتظامى شهرستان نیشــابور گفت: در پى 
گزارش ســرقت به عنف در محدوده بلوار 
بنیاد شهید شهر نیشــابور بالفاصله تیمى 
از مأمــوران دایره تجســس کالنترى 11 
طالقانى براى بررســى موضــوع وارد عمل 

شدند.
وى افزود: باحضــور عوامل انتظامى در محل 
و بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد دو 
جوان موتورسوار با سر و صورت پوشیده ، از 
متصدى یک باجه فروش شارژ اتوبوس مبلغ 
یک میلیون و 840 هزار ریال را با تهدید چاقو 

زورگیرى و متوارى شده اند.
ســرهنگ بیات مختــارى تصریــح کرد: 
مأموران ایــن فرماندهى پس از بررســى 
دقیق اظهارات مالباخته و آثــار به جامانده 
تحقیقات میدانى گسترده اى را آغاز و یکى 
از افراد زورگیر را که فردى سابقه دار است 
کمتر از 48 ســاعت شناسایى و با هماهنگى 
مقام قضائى او را در اقدامى ضربتى دستگیر 

کردند.
وى عنــوان کــرد: متهــم 24 ســاله در 
بازجویى هــاى به عمل آمده بــه زورگیرى 
با همدستى دوست 21 ســاله اش اعتراف 
که با اطالعات به دســت آمده تیم تجسس 
کالنترى طالقانى همدســتش نیز را دستگیر 

کردند.

زورگیران نیشابور به دام افتادند
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اینســتاگرام یکــى از محبــوب تریــن
 اپلیکیشن هاى به اشــتراك گذارى تصاویر و 
فایل هاى ویدئویى اســت. این برنامه به دلیل 
سادگى طراحى و محیط زیبایش شما را ترغیب 
مى کند تا مدت ها در بین دنیایى از تصاویر به 
صورت بى پایان پیمایش کنید. در این نرم افزار 
ابزارها و میانبرهایى وجود دارد که با دانستن آنها 
بهتر از قبل مى توانید با برنامه کار کنید. در این 
مطلب به صورت خالصه با بهترین ترفندهاى 
اینستاگرام آشنا خواهید شــد. ترفندهایى که 
ممکن اســت مدت ها از وجود آنها بى اطالع 

بوده باشید.

1- فیلترها را مخفى و سازماندهى 
کنید

فیلترها بخش اصلى اینســتاگرام هســتند، با 
وجود این، بســیارى از فیلترهاى در دسترس، 
ممکن اســت از نظر شــما پنهان باشند. شما 
مى توانید ترتیب نمایش ایــن فیلترها را تغییر 
دهید و همچنین موارد بى استفاده را مخفى کنید 
تا فرآیند اشتراك تصاویر تسریع پیدا کند. براى 
این کار در صفحه فیلترها بــه انتهاى صفحه 
اســکرول کنید، روى Manage تپ کنید، 
سپس آن مواردى که مى خواهید مرتب کنید را 
تیک بزنید و تیک مواردى که قصد مخفى کردن 

آنها را دارید را بردارید.

2- هیچ پستى را از دست ندهید
اینستاگرام در الگوریتم جدید خود، پست هاى 
جدیدى که در فید کاربران نمایش مى دهد را 
بر اساس اهمیت آنها مرتب مى کند، با توجه به 
انتشار پست ها در ساعات و تاریخ هاى مختلف 
این موضوع باعث شده تا بسیارى از پست ها از 
دید کاربران خارج شود و یا الاقل دسترسى به 
آنها به مانند گذشته آسان نباشد. براى اطمینان 
از اینکه پست هاى شخص مورد عالقه تان را از 
دست نداده اید کافى است تا پروفایل فرد مورد 
نظر را باز کنید و با انتخاب ســه نقطه در گوشه 
ســمت راســت واقع در باالى صفحه، پنجره 
 Turn On اختیارات را باز کنیــد. در این منو
Post Notifications را انتخاب کنید تا از 
این پس هر آپدیتى توسط این فرد انجام شد از 

طریق نوتیفیکیشن به اطالع شما برسد.

3- داده کمترى مصرف کنید
اگر بسته هاى اینترنت شــما زود به زود تمام 
مى شود و مصرف اینستاگرامتان هم باالست! 
شاید فدا کردن سرعت لود تصاویر و ویدئوهایى 
که همینطور سریع در فید شما نمایش مى دهد 
چاره کار باشــد. براى این کار به پروفایل خود 
مراجعه کنید. روى سه نقطه گوشه راست باال 
تپ کنید، قسمت Cellular Data Use را 
 Use Less Data انتخاب کنید و در نهایت

را تیک بزنید. امتحان کنید. ارزشش را دارد.

4- الیک هاى خود را ببینید
به دلیل حجم باالى پست ها، شــاید ردیابى
 پست هاى قدیمى دوستتان در اینستاگرام کار 
سختى باشد، اما اگر بدانید که آن پست را الیک 
کرده اید به ســادگى قادر به ردیابى آن خواهید 
بود. کافى اســت تا به پروفایل خــود مراجعه 
کنید، ســه نقطه واقع در باالى صفحه را بزنید 
 Posts You’ve Liked و ســپس گزینه
را انتخاب کنید. همچنین مى توانید با انتخاب 
آیکون بوکمارك ذیل هر پست، آن را در فولدر 
بوکمارك ها که فقط براى شــما قابل رؤیت 
است ذخیره کنید. براى مشاهده آنچه بوکمارك 

کرده اید آیکونى که به همین منظور در باالى 
پروفایلتان وجود دارد را تپ کنید.

5- هشتگ هاى مرتبط را پیدا کنید
پوشــیده نیســت که با اســتفاده مناسب از 
هشتگ هاى مرتبط تعداد بازدیدهاى آن پست 
باالتر مى رود ولى همیشه انتخاب هشتگ هاى 
مرتبط کار ساده اى نیست. شما مى توانید با تایپ 
کردن کلمه کلیدى مورد نظر در نوار جستجوى 
اینستاگرام، هشــتگ هاى مرتبط را مشاهده 
کنید، با اســکرول کردن این ردیف مى توانید 

موارد بیشترى نیز مشاهده کنید.

6- سوابق جستجوى خود را پاك 
کنید

به هر دلیلــى اگر قصد پاك کــردن تاریخچه 
جســتجوهاى خــود را دارید بــه پروفایلتان 
مراجعه کنید، سه نقطه ســمت راست باالى 
 Clear صفحه را انتخاب کنید و سپس گزینه
Search History را بزنید. با توجه به اینکه 
جستجوهاى شــما تعیین کننده پیشنهاداتى 
است که اینستاگرام نمایش مى دهد مى توانید 
یک گام فراتر بروید و حتى این پیشــنهادات را 

هم حذف کنید. براى این کار به صفحه جستجو 
بروید، بر روى تصویر اکانت مورد نظر طوالنى 
تاچ کنید تا دیالوگ مخفى سازى ظاهر شود. در 

این پنجره Hide را انتخاب کنید.

7- تصاویر که در آنها تگ شده اید 
را مخفى کنید

با اینکه عکس هاى تگ شده در اینستاگرام به 
اندازه فیسبوك برجســته نیست، اما سایر افراد 
مى تواننــد با مراجعه به پروفایل شــما تمامى 
تصاویرى که شما در آنها تگ شده اید را مشاهده 

کنند. 
اگر مایل نیســتید بعضى از تصاویر که در آنها 
تگ شــده اید در معرض نمایش دیگران باشد، 
 photo به پروفایلتان مراجعه کنید و قسمت
of you را بــاز کنید و با تــپ طوالنى روى 
 Hide from تصویر مورد نظر و انتخــاب
my profile آن تصویــر را مخفــى کنید. 
همچنین براى مخفى کــردن یکباره تمامى 
تصاویر تگ شــده مى توانید روى ســه نقطه 
باالى همین صفحــه تپ کنید و بــا انتخاب 
گزینــه Hide Photos ایــن کار را انجام 

دهید.

8- اکانت اینستاگرام خود را ایمن 
کنید

با فعالسازى اعتبارســنجى دومرحله اى حتى 
در صورت لــو رفتن اطالعــات الگین باز هم 
حســاب شــما ایمنى الزم را دارد. براى این 
کار مجدداً بــه پروفایل خــود مراجعه کنید، 
 Two-Factor ســه نقطه را بزنید، بخش
Authentication را بــاز کنید و همانند 
 Require Security تصویــر، گزینــه

Code را فعال کنید.

9- همه تصاویر را با هم به اشتراك 
بگذارید

اگر مایل به آپلود چندین تصویر و ویدئو هستید، 
 Gallery ،روى دکمه پالس(+) تــپ بزنید
 Select را انتخــاب کنید و ســپس دکمــه
Multiple را تپ کنید، تا ده تصویر و کلیپ 
را مى توانید انتخاب کنید و سپس با تپ کردن 
Next و سپس مرتب سازى تصاویر انتخاب 

شده با درگ دراپ کار را به پایان برسانید.

10- بدون نگه داشــتن دســت 
فیلمبردارى کنید

در نسخه هاى قبلى اینستاگرام براى فیلمبردارى 
در بخش استورى باید دست خود را بر روى دکمه 
ضبط فیلم نگه مى داشتید. در نسخه هاى جدید 
اینســتاگرام قابلیت فیلمبردارى دست آزاد یا 
Hands Free به این برنامه اضافه شد. براى 
این کار در صفحه stores به پایین ســوایپ 
کنید تا بتوانید گزینه Hands-Free را ببینید.

11- پست هایتان را بعد از انتشار 
ویرایش کنید

اغلب افراد از حذف کــردن تصاویرى که قبًال 
منتشــر کرده اند آگاه هســتند ولى افراد کمى 
هستند که در مورد قابلیت ویرایش تصاویر بعد 
از انتشار مطلع باشند. اینستاگرام به شما اجازه 
مى دهد تا عنوان اصلى تصویر را ویرایش کنید، 
موقعیت جدیدى بــراى آن عکس ثبت کنید و 
یا تگ هاى جدیدى براى تصویر ثبت نمایید. 
براى این کار از همان بخشــى کــه تصویر را 
حذف مى کنید، گزینه ویرایش نیز در دسترس 

شماست. 

ایسوس برند نخست تولید کننده مادربورد در جهان، طى مراسمى ویژه و 
اختصاصى، از آخرین مادربوردهاى سازگار با سوکت X299 خود در ایران 

رونمایى کرد.
در این مراسم ابتدا امیر درودگریان، سرپرست بخش فروش دفتر ایسوس ، 
به توضیحاتى در مورد اهداف و دستاوردهاى بخش قطعات ایسوس در سال 
میالدى جدید پرداخت وگفت: «با فراگیر شدن تب ماینینگ، ایسوس برخالف 
سایرین، ماینرها را به رسمیت مى شناسد و محصوالتى اختصاصى براى آنها 
تولید کرده است. اگر دغدغه باج افزارهاى جدید را دارید، ما در محصوالت 
شبکه خود، با استفاده از راهکار خالقانه AiProtection، به طور کامل این 
مشکل جهانى را حل کرده ایم. در نیم سال پیش رو، با فروش محصوالت 
مخصوص کسب کار یا CMS، به کسب و کارهاى کوچک و اداره دولتى بیش 

از پیش رونق خواهیم داد.»
پس از رونمایى نمادین از مادربورد DELUXE-PRIME X299 سعید 
مســلمى، مدیر فنى روابط عمومى بخش قطعات ایسوس اظهار داشت:

 «در سال 2016 رسانه هاى معتبر در سراسر جهان با برگزارى نظرسنجى 
برند برتر گیمینگ، ایسوس با کسب 2096 جایزه و تأییدیه، با قدرت به برند 
نخست گیمینگ جهان شناخته شد. امسال ایسوس براى اولین بار کیت قابل 
گسترش (SDK) AURA را براى برنامه نویسان، کمپانى هاى بازى سازى 
و تولید کنندگان سخت افزار به صورت رایگان قابل دریافت قرار داد تا همه 

بتوانند از این فناورى در محصول خود استفاده کنند.»
مسلمى در ادامه در مورد علت نامگذارى سرى PRIME ایسوس به ارائه 
توضیحاتى پرداخت و افزود: «مادربورد DELUXE-PRIME X299 با 
داشتن بیشترین امکانات براى کاربران حرفه اى، محدودیت ها را از کاربر 
دور کرده است. به طور مثال با داشتن نسل جدید شبکه بى سیم با استاندارد
ad  802,11، تا 4,6 گیگابیت بــر ثانیه امکان انتقال اطالعات را در محیط 
بى سیم فراهم کرده اســت. شــکل ظاهرى جدید، نورپردازى چشم نواز 
AURA، LiveDash OLED، کارت ThunderBoltEX، افزونــه 
FAN EXTENTION و ... مجموعه کاملى از امکانات را براى هر کاربرى 

و سلیقه اى در یک مادربورد قرار داده است.»
وى در پایان خاطر نشان کرد: «محصوالت جدید در بازار ایران هم اکنون 

موجود هستند.» 

شــرکت «اى ام دى» 
سرانجام از تراشه هاى 
جدید خود از ســرى 

Ryzen رونمایــى کرد، این 
تراشــه ها از ســرى رایزن 3، 5 و 7 هستند.

four-)هستند. چند ریزپردازنده هاى سرى رایزن اى ام دى چهارهسته اى و چهار ریسمانى (thread

ریسمانى توانایى یک برنامه در تقسیم شدن به چند ریسه (زیربرنامه) است که مى توانند 
جداگانه و در عین حال همزمان توسط رایانه اجرا شوند.شرکت اى ام دى این تراشه ها 
را به منظور رقابت با تراشه هاى Core i3  و  Pentium G4560 شرکت اینتل طراحى 

و عرضه کرده است.
تراشه هاى سرى Ryzen 3 متشکل از دو زیرمجموعه به نام هاى Ryzen 3 1200  و  

Ryzen 3 1300X هستند.

 Ryzen 3 1300X با ســرعت 3,1 گیگاهرتز 110 دالر قیمت دارد و Ryzen 3 1200 
با ســرعت 3,5 گیگاهرتز 130 دالر قیمتگذارى شده است. هر دو تراشه 65 وات انرژى 

مصرف مى کنند.
اى ام دى مدعــى اســت کــه Ryzen 3 1300X رقیبــى سرســخت و برتــر از

 Core i3-7300 اینتل بوده و 29 درصد از آن سریع  تر است و به خوبى مى تواند بازى هاى 

ویدئویى با دقت تصویرى 1080 پیکسل را اجرا کند.

Driving School 2017 را مى توان از واقعى ترین، زیباترین و متفاوت ترین بازى هاى 

شبیه ساز رانندگى و ماشین سوارى براى دستگاه هاى با سیستم عامل اندروید دانست 
که استودیوى بازى ســازى مطرح Ovidiu Pop آن را به صورت رایگان در گوگل 
پلى عرضه نموده است. در بازى Driving School 2017 همان کارهاى دنیاى واقعى 
مانند بستن کمربند، راهنما زدن و... را باید انجام دهید تا بتوانید امتیاز باالیى کسب کنید؛ 
ویژگى جذابى است، نه؟ درست است، اما به یاد داشته باشید این کار باعث شده تا کنترل 
بازى بسیار سخت شود و بازیکن وقت بیشترى را نســبت به عناوین دیگر در حرفه اى 
شدن صرف نماید! طبیعى هم است، وقتى حواستان باید به تمام اجزاى ماشین باشد کار 
ساده اى در پیش نخواهید داشت! به طور کلى در این بازى شما در شهر رانندگى مى کنید 
و ساعت ها خود را سرگرم مى ســازید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى ریسینگ شبیه 
سازى هستید عدم تجربه Driving School 2017 مى تواند گناه بزرگى باشد؛ اگر هم 
عالقه اى به این سبک ندارید انجام Driving School 2017 را پیشنهاد مى کنیم چون 

شاید با آن به دنیاى بازى هاى ریسینگ شبیه سازى عالقه مند شدید! 

بهترین ترفندهاى اینستاگرام را بشناسید
  بازى شبیه ساز واقعى اتومبیلرانى 

رونمایى اختصاصى ایسوس از 
X299 مادربوردهاى

ى»

ى کرد، این
7 و 7 هستند. 5 ،5 3ى رایزن 3

four ) ان ا ا ته ه ا د ا ا ز ندا تند ه (thread

رونمایى «اِى اِم دى» 
از تراشه هاى جدید 

4هسته اى

 سامســونگ جزئیاتى در رابطه با گلکســى نــوت 8 که ماه آینــده رونمایى 
مى شود، ارائه کرد.

 سامســونگ جزئیاتى در مورد اســتراتژى خود براى نیمه دوم ســال جارى 
میالدى را بیان کرد. شرکت سامسونگ انتظار دارد که تقاضا براى گوشى هاى
 هوشمند و تبلت هایش در نیمه دوم سال که فصلى پر فروش مى باشد، افزایش 
یابد. البته از این واقعیت نیز آگاه اســت که رقیب هایى جدى در این بازار وجود 
دارد.به این ترتیب، سامسونگ ماه آینده گوشى هوشمند جدیدى به نام گلکسى 
نوت 8 را رونمایى خواهد کرد که مورد توجه بسیارى قرار گرفته است. این شرکت 
همچنین اعالم کرده است که به شدت در تالش است تا روند فروش گلکسى 

اس 8  و گلکسى اس 8 پالس را نیز حفظ کند.
« دى جــى ُکه» مدیــر عامل سامســونگ، ضمن انتشــار نتایج ســود این 
شرکت به این نکته اشاره کرد که گلکسى نوت 8 براى کسانى که عالقه دارند 
مقدار زیادى از محتواى چند رســانه اى را در گوشــى خود به کار گیرند، بسیار 

مناسب خواهد بود.
ُکه گفت: سرى فبلت هاى گلکسى نوت، که براى اولین بار در سال 2011 عرضه 
شدند، با طیف وسیعى از قابلیت هاى چند رسانه اى از جمله؛ صفحه نمایش بزرگ 
و قلم S Pen، بسیار محبوب شدند. عالوه بر این، توجه داشته باشید که گلکسى 

ویژگى هاى پیشرفته تر و غنى تر چند رسانه اى است.نــوت 8 داراى 
آخرین اطالعات به دســت آمده از گلکســى 
نوت 8؛ صفحه نمایش 6.3  اینچ با نسبت 
تصویــر 18.5:9 همراه بــا ویژگى 
HDR، جدید ترین چیپست 
اسنپدراگون یا اگزینوس، 
6 گیگابایــت رم و 

باترى بــا ظرفیت 
میلــى   3300
ســاعت  آمپر 
مى باشد. کمتر 

از یک مــاه دیگر به 
رونمایى از این محصول 

نمانده است.

nو قلم SPen، بسیار محبوب شدند. عالوه بر این، توجه داشته باشید که گلکسى 
ویژگى هاى پیشرفته تر و غنى تر چند رسانه اى است.8نــوت 8 داراى 

آخرین اطالعات به دســت آمده از گلکســى 
با نسبت 3؛ صفحه نمایش 6.3  اینچ 8 8نوت
18.5:9 همراه بــا ویژگى 9تصویــر

HDR، جدید ترین چیپست 
اسنپدراگون یا اگزینوس، 
6 گیگابایــت رم و 

باترى بــا ظرفیت 
میلــى   3300
ســاعت  آمپر 
مى باشد. کمتر 

از یک مــاه دیگر به
رونمایى از این محصول 

نمانده است.

نوت 8 سامسونگ به زودى مى آید!

افزایش آلودگى منابع مختلف آبى به یک نگرانى جدى براى بشر مبدل شده و حاال علم 
روباتیک به کمک حل این مشکل آمده است.

روباتى که با الهام از آناتومى بدن مارماهى ساخته شــده مى تواند با سرعتى باال و به 
شیوه اى مؤثر در آب حرکت کند و منابع آلودگى آب را شناسایى کند تا کارشناسان براى 

رفع آنها اقدام کنند.
محققان مؤسسه فدرال فناورى سوئیس این روبات مارماهى را تولید کرده که مى تواند 

در درون آب شنا کند و منابع آلودگى آن را شناسایى کند.
روبات یادشده داراى بخش هاى مجزایى است که قابل جداشدن از یکدیگر هستند و به 
راحتى مى توانند به یکدیگر چسبانده شوند. روبات مارماهى داراى تعداد زیادى حسگر 
براى شناسایى انواع آلودگى ها و باکترى هاى بیولوژیک است و به راحتى مى تواند در 

انواع محیط هاى آبى حرکت کند و از منابع مختلف بگذرد.
امــکان نصب و افــزودن حســگر هاى شــیمیایى و فیزیکــى هم به ایــن روبات 
مارماهى وجود دارد تــا از این طریق انــدازه گیرى دماى آب و میزان رســانایى آن 
مشــخص شــود. با این روبات مى تــوان میزان ســمى بــودن آب را هــم اندازه

 گرفت. انتظار مى رود تکمیل مدل آزمایشى این رو بات تا قبل از پایان تابستان امسال 
صورت پذیرد.

آلودگى منابع آبى 
زیر ذره بین روبات مارماهى

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان در ساعت 4 بعدازظهر روز چهار شنبه مورخ 96/05/25 در محل 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى به آدرس سى و سه پل، جنب هتل پل برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون.
- تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر (ماده 21).

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان رأس ساعت 6 بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ 
96/06/09 در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى واقع در سى و سه پل، جنب هتل پل تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت مى گردد با در 

دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
دستور جلسه: - گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان       - ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا  م دیر مالى

- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 91، 92، 93، 94 و 95 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و 
کارکنان و بودجه سال جارى شرکت                                            - ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى

- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان

 آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

هیئت مدیره  شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهانهیئت مدیره  شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

تاریخ انتشار: 96/05/14

تاریخ انتشار: 96/05/14
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منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: میزان

منبع:  مهر

راى نخستین بار در روستاى سوالن از توابع استان همدان برگزار شد. 
جشنواره سیر «سوالن» ب

ساالنه به طور میانگین 15هزار تن سیر در شهرستان همدان تولید مى شود که امسال در شهرستان 

همدان 13هزار تن سیر تولید شده و سهم روستاى سوالن در این تولیدات 60 درصد است.

گردهمایى اهالى 
موسیقى در اعتراض 

به لغو کنسرت ها 
 در ساختمان خانه 

موسیقى برگزار شد.

در فصل برداشت برنج از 
شالیزارهاى مازندران بخشى 

از کار بر دوش کارگران فصلى 
مهاجرى است که عمدتًا از 

مناطق شمالى خراسان مى آیند. 
اما با گذشت سال ها هنوز جا و 
مکان مناسبى براى اسکان این 
کارگران مهاجر فراهم نشده و 

تجمع آنها در میادین و 
چهاراه ها و پارك ها صورت

 مى گیرد. 

مراسم
 تشییع پیکر 
محمود جهان

«وظیفه شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، یادآورى 
ایام ا... اســت تا معرفت و بصیرت در جامعه افزایش یابد 
و غفلت ها زدوده شده و از گذشــته عبرت گرفته شود. 
این در حالى است که شــوراى تبلیغات اسالمى تاکنون 

دستاوردهاى بسیار خوبى داشته است.»
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در نشستى 
با خبرنگاران به مناســبت 12 مرداد سالروز تأسیس این 
نهاد، با بیان این مطلب گفت: شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى نهادهاى غیردولتى منتسب به والیت است که 

در سال 1359 به فرمان امام راحل (ره) تأسیس شد.
جعفر عسگرى اظهار داشت: برنامه ریزى، نظارت و اجراى 
برنامه هاى نظام جمهورى اســالمى، از وظایف اصلى 
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى است که تاکنون 
با همدلى مردم و مســئوالن در ســطوح مختلف، این 
وظایف به خوبى اجرا شده است که جا دارد از همه تشکر 
و قدردانى شود. وى افزود: در استان اصفهان نیز از سال 
74 که به عنوان معاون شوراى هماهنگى مشغول انجام 
وظیفه بودم و این نهاد در اســتان داراى شرایط خاصى 
بود سعى کردیم در راســتاى سیاستگذارى هاى مدنظر 

مسئوالن شوراى هماهنگى کشور گام برداریم.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان، 
حفظ استقالل و وامدار نشدن به گروه هاى سیاسى و به 
کارگیرى همه ظرفیت هاى استان براى برگزارى ایام ا... 

را دو امتیاز ویژه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در 
استان اصفهان برشــمرد و گفت: حفظ استقالل و البته 
بهره گیرى از ظرفیت هاى اســتان در برگزارى ایام ا...، 
موجب شده است تا شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان از جایگاه ممتازى در کشور برخوردار باشد 

و در برگزارى مراسم هاى مختلف، موفق عمل کند.
عسگرى با بیان اینکه مردم شهیدپرور استان اصفهان 
در همه صحنه هاى انقالب، پیشتاز و تأثیرگذار بوده اند، 
افزود: مردم شهیدپرور استان در همه صحنه ها از زمان 
انقالب، دوران هشت سال دفاع مقدس، روز 9 دى و... 
حضورى گسترده داشته و درخشیده اند که این امر مرهون 

همدلى و همکارى همه است. 
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان اظهار داشت: رسانه ها نیز با بیان، قلم و نوشتار 
در بخش هاى تبلیغى و فرهنگــى تأثیرگذار بوده اند که 
یقیناً بیان و تبلیغ مؤثر است و باید از تالش همه رسانه ها 
که با شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 

همکارى کرده و مى کنند تشکر کنم.
عسگرى تأکید کرد: مخاطبین شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان به خصوص جوانان، انتظار دارند 
این شــورا با بهره گیرى از ابزار پیشرفته و به روز فعالیت 
خود را استمرار دهد که ما براى دســتیابى به این مهم، 
باید زیرساخت هاى الزم در سخت افزارى و نرم افزارى 

را مهیا سازیم.

وى خاطرنشان کرد: امروز حوزه هاى مختلف همچون 
امنیت، مســائل فرهنگــى، اقتصادى و... در شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى جاى کار دارد و این مى طلبد 
تا مســئوالن جدى تر به برگزارى مراســم در ایام ا... در 
جمهورى اسالمى توجه داشته باشند و این خواست ما در 

سالروز تأسیس این نهاد از مسئوالن است.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
همچنین از رسانه ها خواســت تا خود را عضوى از شورا 
دانسته و مدافع خوبى براى شورا باشند و براى تقویت در 

برگزارى مراسم، داوطلب باشند.
عسگرى گفت: در شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان 15 نیرو فعالیت مى کنند که هشت نفر آنان 
وظیفه لیسانس بوده و از هفت نفر دیگر، چهار نفر پرسنل 
رسمى و سه نفر قراردادى هستند و بقیه در شهرستان ها 
به شکل فى ســبیل ا... با ما همکارى مى کنند و شوراى 
هماهنگى استان با این وضعیت، در سیستم ما با مدیریت 

جهادى کارهاى بزرگ انجام مى دهد. 
وى افزود: بودجه سالیانه شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان براى برگزارى بیش از 40 مراسم 
در سال، کمتر از 500 میلیون تومان است و علیرغم اینکه 
مشکالت مالى حاکم است اما همواره کارها را با دست 

خالى ادامه داده و با موفقیت به سرانجام رسانده ایم.
وى البته این سئوال را هم مطرح کرد که بودجه فرهنگى 
استان کجاست و بازخورد آن تاکنون چگونه بوده است؟

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
اذعان داشت: در ســال گذشته 40 مراســم و در سال 
96 تاکنون حدود ده مراســم را در استان علیرغم همه 
مشکالت و دیدگاه هاى مختلف برگزار کردیم و براى ما 

فقط انجام وظیفه و عمل به تکلیف مهم است.
عسگرى بار دیگر از رسانه ها خواست در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، هر کدام با تقسیم کار 
از هم اکنون، نسبت به جمع آورى مستندات، ظرفیت ها و 
تالش ها در حوزه هاى مختلف اقدام کرده و دستاوردهاى 
انقالب به خصوص براى جوانان در جامعه را بازگو کنند 
و در این راســتا با ارائه نقطه نظرات، شوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى اصفهان را یاریگر باشند.
***

مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى شاهین شهر و 
میمه هم به خبرنگاران گفت: شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى نقش مهم و تأثیرگذار کاربردى در سیاستگذارى، 
برنامه ریزى و اجراى برنامه ها به صورت مطلوب دارد و 
امروز شاهدیم علیرغم همه مشکالت و تنگناهاى مالى، 
شورا عملکرد جهادى خود را به نمایش گذاشته و مى توان 
مدیریت همراه با تفکــر، تدبر و صالبــت را دید و این 
مى تواند براى دستگاه هاى اجرایى کشور که با کمترین 

هزینه، بیشترین فعالیت ها صورت مى گیرد الگو باشد.
مسیب نجیمى اظهار داشت: هر روز توطئه هاى دشمنان 
براى کمرنگ کردن ارزش ها بیشتر مى شود اما مردم ما 

با بصیرت، تبعیت از رهبرى و نقش شوراى هماهنگى که 
اتحاد مردم براى خنثى کردن توطئه دشمنان است، باعث 

مى شوند دشمنان به اهداف خود نرسند.
وى در ادامه افزود: شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
اســتان اصفهان، مجموعه اى کوچک اما پرتوان است 
که دچار روزمرگى نشــده و با هدایت و نظارت عالیه، در 
صیانت از ایام ا...، اجازه نــداده و نمى دهد تاریخ انقالب 

دچار انحراف شود که این از افتخارات نظام است.
مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى شاهین شهر 
و میمه، تحقق آرمان هاى امام راحل (ره)، رهنمودهاى 
رهبر معظم انقالب، شادابى ملت ایران و رشد و گسترش 
بیدارى ملت ها در سایه برگزارى مراسم  و ایجاد امید به 
آینده را از راهبردهاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
برشمرد و گفت: دستاوردهاى انقالب اسالمى بر دو نوع 
اصلى و فرعى است و در آستانه چهلمین سالگرد انقالب 

اسالمى، ما باید این دستاوردها را تفکیک کنیم.
نجیمى ادامه داد: فعالیت در عرصه هاى عمرانى، ساخت 
جاده، مسجد، مدرســه و... در زمره دستاوردهاى فرعى 
بوده و دســتاورد اصلى انقالب اسالمى «ما مى توانیم» 
است که این انقالب به ما هدیه کرد و در هویت انقالب 

به شمار مى رود. 
وى اظهار امیدوارى کرد شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى در سطح اســتان اصفهان، به اهداف موردنظر 

دست یابد.

در سالگرد تأسیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى تشریح شد

2 امتیاز ویژه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان

ساسان اکبرزاده

 حفظ استقالل 
و البته بهره گیرى از 
ظرفیت هاى استان 

در برگزارى ایام ا...، 
موجب شده است 

تا شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى 

استان اصفهان از 
جایگاه ممتازى در 
کشور برخوردار 

باشد و در برگزارى 
مراسم هاى مختلف، 
موفق عمل کند


