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سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در 
راستاى ماده 5 قانون الحاقى برخى مواد به قانون تنظیم 
بخشــى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن 
امالك و مستغالت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 

عمومى اجاره دهد.

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
کمیسیون معامالت

آگهى مزایده عمومى

شماره نام ملکردیف
عرصه پالك ثبتىکاربرىمزایده

(مترمربع)

اعیان (مترمربع)
اجاره ماهیانه 

توضیحاتنشانى(ریال)
سایرساختمان

انبار و 1
دهاقان- خیابان 7/000/000-339/4271260360انبار96/02سوله

-شهید مجازى

باند 96/03زمین2
فالورجان- 7/500/000--430/77437485فرودگاه

-مینادشت

3
مرکز 

اصالح 
نژاد

4/000/000-540-167/400ادارى96/04
شهرضا- جاده 

شهرضا به دهاقان 
جنب هواشناسى

مورد اجاره صرفاً قسمت 
ساختمان ادارى واقع در ضلع 

شرقى مى باشد که محل ورود و 
خروج به آن از جاده خاکى واقع 
در جنوب شرقى ملک مى باشد.

م الف: 72674 

داوطلبان شــرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر 
آگهى به مدت 3 روز براى دریافت اســناد مزایده به 
نشــانى: اصفهان- خیابان هزارجریب- ســاختمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان- اداره امور پیمان ها و 

قراردادها مراجعه فرمایند.
 شماره تماس: 37913250

شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، 
گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان 

مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره 3629184236291842 و  و 3626680136266801 تماس  تماس 
ویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایندویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایند
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در روزهاى گذشــته با یادآورى رســانه ها تأکید 
مى شــود که مهلت دو ماهه اى که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى به سازمان ســینمایى براى تعیین 
تکلیف فیلم هاى توقیفى داده بود به پایان رسیده 
است و فیلم  عیارى به عنوان یکى از چند اثرى که 
در کمیته آثار رفع توقیف بررسى شده، اخیراً از جنبه 

دیگرى هم مورد توجه قرار مى گیرد.
کیانوش عیارى در گفتگویى تأیید کرد: «در سال 83 
از طرف شهردار وقت جایزه اى دریافت گرفتم که 
این جایزه تقبل نیمى از بودجه ساخت فیلم جدیدم 
بود و این فیلم جدید با نام "خانه پدرى" در سال 87 

کلید خورد.»
عیارى که به تازگى ســریال جدیدش را کلید زده 

است، ادامه داد: «در حال حاضر بدهى هایى هم بابت 
آن پروژه باقى مانده است که اگر فیلم اکران مى شد 
مى توانســتم آنها را پرداخت کنم چــرا که هزینه 
ساخت "خانه پدرى" 900 میلیون تومان شده بود.»
البته با توجه به توقیف چند ساله فیلم، فروش خوب 
«خانه پدرى» در صورت اکران خیلى دور از ذهن 
نیســت اما با این حال به همراه دیگر فیلمسازان 
برگزیده اى که مشــمول جایزه شهردار مى شدند 
پیگیرى هایى را انجام دادند که به نتیجه اى نرسیده 
است. عیارى در این باره گفت: «من به همراه آقایان 
عباس رافعى، امیرشهاب رضویان و فخیم زاده قرار 
بود این جایزه را بگیریم و در این سال ها نامه هایى 
به آقایان قالیباف و ایازى نوشتیم ولى به مکاتبات ما 

ترتیب اثر داده نشد.»
او همچنین درباره اینکه آیا از نتیجه بررسى فیلمش 
در کمیته رفع توقیف خبرى دارد یا خیر؟ هم بیان 
کرد: «در آخرین روزهایى که معاون قبلى ارزشیابى 
و نظارت در سازمان ســینمایى بود براى جلسه اى 
دعوت شدم که همان حرف هاى قبلى براى حذف 
سکانس هایى از فیلم مطرح شــد و من هم تأکید 
کردم که اگر ایــن کار به صالح فیلــم  بود همان 
هفت سال قبل انجام مى دادم اما پس از آن دیگر 

خبرى ندارم.»
فیلم «خانه پدرى» با بازى مهدى هاشمى، ناصر 
هاشمى و شهاب حســینى سه سال قبل فقط یک 
روز روى پرده تعداد محدودى سینما رفت ولى خیلى 

زود اکران آن متوقف شد.
اخیراً ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابى و نظارت 
سازمان سینمایى نمایش این فیلم را بدون مشکل 
دانست و گفت: «براى رفع مشــکل فیلم "خانه 
پدرى" راه اول این اســت که با تهیه کننده گفتگو 
کنیم تا آن سکانسى که بحث ایجاد کرده (ضربه 
زدن به سر دختر و کشــتن او) حذف شود ولى اگر 
اصرار داشته باشند که آن صحنه در فیلم باشد پس 
باید رده سنى براى تماشاگران فیلم تعیین کنیم.»

گفتنى اســت پیش از این ضیاء الدین درى، عضو 
سابق شوراى پروانه نمایش در جدیدترین مصاحبه 
خود، در مورد فیلــم «خانه پــدرى»، ادعاهایى 
مطرح کرده بود. او مى گوید در سال 92 فیلم «خانه 

پدرى» قرار بود با قید رده بندى ســنى به نمایش 
درآید اما حجت ا...  ایوبى، رئیس وقت ســازمان 
سینمایى به دلیل عجیبى این فیلم را قابل نمایش 

ندانسته است.
این کارگردان مى گوید: «من خودم موافق اکران 
"خانه پدرى" با قید رده سنى باالى 20 سال بودم و 
این تقریباً در شوراى نمایش حتى از سوى اعضاى 
ارزشــى، مورد اجماع بود و آقاى عیارى هم جایى 
به من گفت که من با نظر شــما موافقم ولى آقاى 
ایوبى بعداً آمد و گفت: "من فیلم را دیدم و دخترم 
حالش بد شد و به نظرم قابل پخش نیست" وگرنه 
همان سال 92 به اصطالح قال قضیه با رده بندى 

سنى کنده شده بود!»

آتنه فقیه نصیرى، بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: این روزها مشغول ایفاى نقش در فصل 
دوم سریال «شهرزاد» و همچنین مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» هستم.

وى ادامه داد: تصویربردارى فصل دوم «شهرزاد» همچنان ادامه دارد و قرار است تصویربردارى 
فصل سوم این مجموعه نیز با تعطیلى چند روزه پس از فصل دوم آغاز شود.

بازیگر سریال تلویزیونى «شیدایى» تصریح کرد: براســاس بازخوردى که از برخوردهاى مردم 
درباره فصل دوم سریال «شهرزاد» داشته ام، متوجه شدم تا اندازه بسیار زیادى این سریال را دنبال 

مى کنند و به آن عالقه دارند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: فصل نخست سریال «شهرزاد» از شخصیت ها و 

روابطى برخوردار بود که براى مردم تازگى داشت اما هم اکنون مردم با آنها آشنا شده اند 
و به خوبى چنین شــخصیت هایى را مى شناســند و در عین حال در فصل دوم 

«شهرزاد» اتفاق هاى جدیدى به وقوع مى پیوندد که مخاطبان این رویدادها 
را پیگیرى مى کنند.

بازیگر مجموعه تلویزیونى «دختران» یادآور شــد: شخصیتى که در 
فصل دوم سریال «لیسانسه ها» و در روند همکارى با سروش صحت 
ایفا مى کنم، نقشى است که در سرى جدید ساخت این مجموعه به 

آن اضافه شده و در سرى قبل وجود نداشت.
وى خاطرنشان کرد: فصل دوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» 
پس از پایان ماه هاى محرم و صفر روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.

گفتنى اســت، در فصل نخست سریال «لیسانســه ها» هنرمندانى 
همچــون هوتــن شــکیبا، امیرحســین رســتمى، امیرکاظمى،

 بیژن بنفشــه خواه، کاظم سیاحى، متین ستوده، ســیاوش چراغى پور و 
مهران رجبى به ایفاى نقش پرداختند.

ما، تئاتــر و تلویزیون 
فرحناز منافى ظاهر، بازیگر ســین

 بازیگران در ســینما 
درخصوص وضعیــت انتخــاب

ســینما وضع بســیار
گفت: اوضــاع انتخاب نقش در 

رد زیرا این روزها اکثر نقش ها فروخته 
ناراحت کننده اى دا

ه اند که به هیچ وجه نه 
ازیگرانى در سینما آمد

مى شوند و ب

بازیگر هستند و نه اندك استعدادى براى پیشرفت دارند.

ســینما افزود: اینقدر 
ره به ســابقه خود در 

وى با اشــا

ده که همه باور دارند 
 سینمایى به من کم ش

پیشنهادات

ورتى که من سابقه بازى 
زیگر سینما نیستم در ص

من با

م. متأسفانه این روزها 
م ســینمایى بلند را دار

در 27 فیل

ى به بازیگران قدیمى 
شده ایم و هیچ پیشنهاد

فراموش 
نمى شود.

» با ابراز گالیه از وضعیت بازیگران 
بازیگر فیلم «عروس

: اوضاع پیشکسوتان 
پیشکسوت ســینما تصریح کرد

سینما وحشتناك است. هیچکس هواى این قشر را ندارد 

طور و در چه شرایطى 
ى نمى داند که اینها چ

واصًال کس

وتان سینما این روزها 
کنند. خیلى از پیشکس

زندگى مى 

حال  دق کردن هستند.
خانه نشین شده و در 

 در سینما را نابجا دانست و 
وى حضور برخى بازیگران

ن مى بینند و مى گویند 
د: مردم من را در خیابا

اضافه کر

ز مردم مى گویند که 
چرا دیگر بازى نمى کنید. خیلى ا

سینما توهین به شعور 
حضور بسیارى بازیگران امروز 

مخاطب است اما چه مى شود کرد وقتى سینماى امروز 
اینگونه اداره مى شود.

یلم «دخترشیرینى فروش» دلیل کم کارى خود 
بازیگر ف

مى کنم چون پیشنهادى 
نگونه تشریح کرد: بازى ن

را ای

نیست و اگر هم باشد مى خواهند با مبلغ 20 سال پیش 

صاً من با این وضع بازى 
برایشــان بازى کنم. مشــخ

ح مى دهم بیکار باشم.
نمى کنم و ترجی

ى با تمام این شرایط 
ن راستا ادامه داد: گاه

وى در همی

ل مى کنم و مى بینم نقش مقابلم با 
ســخت کار را قبو

ى نداشــته کامًال با 
اینکه حتى یک بار هم تجربه باز

ى به ســینما آمده است. من از وضعیت 
البى و باندباز

وارم اتفاقى اساسى براى 
 بســیار ناراحتم و امید

فعلى

غییر این شرایط بیافتد.
ت

ر با اشــاره به بد عهدى بســیارى 
منافى ظاه

طرنشــان کرد: بسیارى از 
ه کنندگان ســینما خا

از تهی

یه کنندگان به مشکل 
 سینمایى با بدقولى ته

پروژه هاى

مى خورد. خود من سال ها پیش در یک پروژه بازى کردم 

یون دستمزدم را دریافت نکردم. شش 
و هنوز شش میل

اضر چه ارزشى دارد. 
ان آن موقع در حال ح

میلیون توم

ه کننده هنوز هم نمى خواهد پولم 
تازه با این وضع تهی

را بدهد، پس مى خواهد 

پولم را ســر قبرم 
بیاورد؟

مســعود ده نمکــى، کارگــردان ســرى فیلم هــاى 
«اخراجى هــا» در گفتگویى اعالم کــرد: اگر فیلمى 
بخواهد رکورد «اخراجى ها 2» را بشــکند باید بیش از

 50 تا 60 میلیارد فروش کند. 
ده نمکى در این مصاحبه گفت: یکى از ویژگى هاى من 
این است که از 19ســالگى تیتر روزنامه ها بودم! سال 
67 که جنگ تمام شــد وارد فضاى اعتراضى شدم و از 
آن موقع تمام حرف هایى کــه چه از قول من در جراید 
نقل شده چه حرف هایى را که دیگران درباره من زده اند 
آرشیو کرده ام تا بعداً معلوم شود در تاریخ چه کسى درست 

مى گفته است!

مســعود ده نمکى در پاســخ به این موضوع که برخى 
مى گویند او بعد از ورود به ســینما خیلى پولدار شــده، 
توضیح داد: من همان لباسى را که در گذشته مى پوشیدم 
حاال هم مى پوشــم. به هر حال صنعت سینما اینگونه 
است که در یک فیلم ســرمایه گذاران هستند که سود 
اصلى را مى برند. در برخى فیلم ها سهم من در سرمایه 
گذارى بیشتر بوده است و گاهى کمتر. گفتن ندارد خیلى 
وقت ها من براى کارهاى فرهنگى اى که انجام دادم از 
درآمد سینما گذاشتم، چون نه ژنش را داشتیم نه سهمى 

از انقالب که به ما بدهند یا بخواهیم که بدهند!
ده نمکى درباره اینکه بهترین بازیگر مرد، زن، کارگردان 

و فیلم محبوب ایرانى و خارجى او کیست، گفت: بهترین 
بازیگر مرد ایران اکبر عبدى است. بازیگر زن خوب زیاد 
داریم. کارگردان محبوب من آقاى ابراهیم حاتمى کیا 
است و فیلم محبوبم «دیده بان» است. فیلم خارجى را 
هم نمى گویم، همه مى روند مى بینند، پرفروش مى شود!
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 «خانه پدرى»  حال دختر ایوبى را بد کرد! «خانه پدرى»  حال دختر ایوبى را بد کرد!

راى 
نى ب

 زما
یون

ویز
تل

دهد 
مى 

ت ن
القی

خ شیرین اســماعیلى بازیگر فیلم 
ســینمایى «فصــل نرگــس» در 

خصوص فعالیت هاى اخیر خود گفت: به 
تازگى یک فیلم کوتاه سینمایى بازى کرده ام 

که امیدوارم به جشنواره فجر امسال برسد.
وى در مورد وضعیت فعلى ســینما و تلویزیون و تکرارى 

شدن آثار نیز گفت: در حال حاضر  سینما و تلویزیون به تکرار 
افتاده اند، اما من به عنوان بازیگر فقط مــى توانم صبر کنم تا کار 
متفاوت و جدیدى را تجربه کنم. از نظر من به نوعى تئاتر هم درگیر 

این مسائل شده است اما نمایشنامه ها هسته قوى ترى دارند.
اسماعیلى در مورد این موضوع که بیشتر دوست دارد در کدام حوزه 
حضور داشته باشد نیز گفت: برایم بیش از هر چیزى مهم است که 
در نقش خوبى حضور داشته باشم، مدیوم برایم زیاد اهمیت ندارد.

دوست دارم در نقشــى بازى کنم که جریان داشته، جدید و جذاب 
باشد.

 کار کردن در  تلویزیون بیش از اندازه سخت است ، چرا که پروسه 
تولید زمانى براى خالقیت به بازیگر نمى دهد.

شــیرین اســماعیلى در ســریال هاى «همه چیز آنجاســت» و 
«هشــت و نیم دقیقه» و در فیلم هاى سینمایى «حق سکوت» و 

«نیم رخ ها» به ایفاى نقش پرداخته است.

ى یر ى ر ین یر یب ن و ون چ
متین ستوده، ســیاوشچراغى پور و  بیژن بنفشــه خواه، کاظم سیاحى،

مهران رجبى به ایفاى نقش پرداختند.

فیلــم ســینمایى با نــام موقت
 «لونه زنبور» به کارگردانى برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگى سعید 
خانى تاکنون بیش از 20 درصد 
از مراحــل فیلمبردارى خود را 

پشت سر گذاشته است.
محســن کیایــى، پژمــان 
جمشیدى، بهاره کیان افشار و 
رعنا آزادى ور بازیگران اصلى 
«لونه زنبور» هستند، این فیلم 
داستانى کمدى دارد و براساس 
فیلمنامه اى از محسن کیایى مقابل 

دوربین رفته است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
تا حاال از نزدیک دســت چپ زن یک 

پادشاه را دیده اى؟!

ور»
زنب

نه 
«لو

در

پژمان جمشیدى

از «لیسانسه ها»
 تا «شهرزاد»

رند من بازیگر سینما نیستم    با آتنه فقیه نصیرى 
همه باور دا

روش» دلیل کم کارى خود  ى ر

مى کنم چون پیشنهادى 
یح کرد: بازى ن

0 باشد مى خواهند با مبلغ 20 سال پیش 
صاً من با این وضع بازى 

 کنم. مشــخ
 مى دهم بیکار باشم.

ى با تمام این شرایط 
تا ادامه داد: گاه

ل مى کنم و مى بینم نقش مقابلم با 

ى نداشــته کامًال با 
هم تجربه باز

ســینما آمده است. من از وضعیت 

وارم اتفاقى اساسى براى 
 و امید

.

ه بد عهدى بســیارى 

ضر چه ارزشى دارد. 
ل

ه کننده هنوز هم نمى خواهد پولم 
ازه با این وضع تهی

را بدهد، پس مى خواهد 

پولم را ســر قبرم
بیاورد؟

ده نمکى: از 19 سالگى تیتر روزنامه ها بودم

67 عتراضى شدم و از  که جنگ تمام شــد وارد فضاى اعت
ه از قول من در جراید آن موقع تمام حرف هایى کــه چه از
 دیگران درباره من زده اند نقل شده چه حرف هایى را که دیگ

شود در تاریخ چه کسى درست آرشیو کرده ام تا بعداً معلوم شود
مى گفته است!

گذارى بیشتر بوده است و گاهى کمتر. گفتن ندارد خیلى 
وقت ها من براى کارهاى فرهنگى اى که انجام دادم از 
درآمد سینما گذاشتم، چون نه ژنش را داشتیم نه سهمى 

انقالب که به ما بدهند یا بخواهیم که بدهند! از
ده نمکى درباره اینکه بهترین بازیگر مرد، زن، کارگردان 
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حفظ اصول بهداشــتى به خصوص در آشــپزخانه اهمیت 
بسزایى در پیشگیرى از بیمارى ها دارد. در این باره «یخچال» 
بسیار مهم است زیرا بیشتر مواد غذایى در این فضا قرار دارند 

و وجود باکترى ها قطعاً خطرناك خواهد بود. 
بعضى از رفتارهاى روزمره مانند گذاشــتن غذاى گرم در 
یخچال، استفاده از ظروف نامناسب نگهدارى غذا و... شاید 
پیش پاافتاده و بى اهمیت به نظر برسند اما تأثیرات منفى بر 
سالمت دارند. رعایت 10 نکته ساده که در ادامه همین مطلب 
به آن اشاره شده نه  تنها به حفظ عملکرد مطلوب یخچال 
کمک مى کند بلکه موجب سالمت مواد غذایى و پیشگیرى 

از بروز بیمارى ها مى شود. 

باز و بسته شدن مکرر در یخچال  
شاید چندان به نظر نیاید اما بیشتر افراد در طول روز بیش از 
ده بار در یخچال را باز مى گذارند. این کار موجب خروج هواى 
سرد از یخچال مى شود و موتور یخچال براى خنک کردن 
مجدد هوا باید مدت بیشترى کار کند که مى تواند 25درصد 

بیشتر از مصرف معقول یخچال در سال باشد. 
بنابراین سعى کنید مواد غذایى را مرتب در یخچال بچینید 
و از طرفى با یک بار باز کردن دریخچال هر آنچه الزم است 

را بردارید.

انتخاب درجه خیلى سرد
یکى از رایج ترین اشــتباه ها در مورد اســتفاده از یخچال، 
انتخاب درجه خیلى ســرد اســت، به طورى که بعضى از 
خوراکى ها حالت منجمد پیدا مى کنند. سرماى زیاد نه تنها 
براى نگهدارى مواد غذایى مناسب نیست، بلکه حتى مى تواند 
با از بین بردن رطوبت، موجب فساد آنها شود. از طرفى، این 
کار فشار زیادى به موتور یخچال وارد کرده و انرژى زیادى 
مصرف مى کند. توجه کنید، بهترین روش این است که چند 

ساعت درجه یخچال را روى یک عدد بگذارید تا متوجه شوید 
سرماى مطلوب چقدر است.

به هم ریختگى و انبوه مواد غذایى در یخچال
قراردادن حجــم زیادى از مواد غذایــى در یخچال مانع از 
عملکرد مطلوب آن مى شــود زیرا هوا بــراى خروج گرما 
به خوبى جریان پیدا نمى کند. بهتر اســت نیمى از فضاى 
یخچال پر باشــد و البته مواد غذایى نیز به شکل مساوى 
در طبقه ها چیده شوند. یادتان باشد کشوهاى یخچال نیز 
به رغم اینکه فضاى خوبى براى خوراکى ها به نظر مى رسند 
و مشکل کمبود فضا را جبران مى کنند، هوا به خوبى در آنها 

جریان ندارد.

چیدن مواد غذایى با بسته بندى
حتى اگر پس از خرید خیلى هم عجله دارید، چند دقیقه اى 
براى بازکردن بسته بندى مواد غذایى وقت بگذارید و آنها را 
نامناسب در یخچال نچینید. ضرورت این کار پیشگیرى از 
آلوده شدن یخچال و خوراکى ها توسط میکروارگانیسم هاى 
موجود در کارتن ها و پوشش هاى پالستیکى است. در این 
صورت جریان هواى ســرد به مواد غذایى نیز بهتر انجام 

مى شود.

ذخیره طوالنى مدت مواد غذایى
نگهدارى مواد غذایى در یخچال باعث کندى روند رشد و 
تکثیر میکروارگانیسم ها، کاهش ابتال به مسمومیت هاى 
غذایى و حفظ کیفیت خوراکى ها مى شــود اما دلیل ذخیره 
انواع مواد غذایى به مدت خیلى طوالنى نیست. به طور مثال، 
فراموش نکنید که خوراکى هایى مانند ژامبون را باید پس از 
بازکردن پوشش بسته بندى در ظروف مخصوص نگه داشت 

و به تاریخ انقضاى آن توجه کرد.

نگهدارى انواع خوراکــى در طبقه هاى دِر 
یخچال

دِر یخچال براى نگهدارى همه مواد غذایى مناسب نیست و 
معموًال براى تخم مرغ، سس و نوشیدنى ها تعبیه شده است. 
در واقع، هواى ســرد به اندازه دیگر طبقه هاى یخچال در 
این قسمت جریان ندارد و مى تواند موجب فساد گوشت یا 

سوسیس و کالباس شود.

انجماد گوشــت پس از چند روز ماندن در 
یخچال

ممکن است براى شما هم پیش آمده باشد که پس از خرید، 
گوشت را در یخچال بگذارید تا در فرصت مناسب بسته بندى 
و منجمد کنید اما فراموش کرده  باشید. این اشتباه یکى از 
بزرگ ترین اشــتباه ها در مورد نگهدارى مواد غذایى است. 
خوراکى هایى مانند گوشت باید بالفاصله منجمد شوند زیرا 
قرار دادن آنها به مدت سه تا چهار روز در یخچال خطر رشد 

و تکثیر باکترى ها را افزایش مى دهد.

بسته نشدن کامل در یخچال
گاهى در یخچال بدون اینکه به نظر برسد، ممکن است کمى 
باز باشد که معموًال به  دلیل خراب یا کثیف بودن الستیک در 
اســت. این نوار مانع از خروج هواى سرد و کاهش عملکرد 
کمپرسور یخچال مى شــود. در صورت وجود این مشکل، 
ســرماى کافى براى حفظ مواد غذایى وجود ندارد و هوا به 
مایع تبدیل مى شود که به شــکل قطرات آب روى سطوح 
مختلف یخچال ظاهر شده و وارد مواد غذایى بدون درپوش 
مى شود. براى اطمینان از بسته شدن کامل در یخچال کافى 
است یک برگ کاغذ را بین بدنه و در گذاشت و آن را بست. 
اگر کاغذ به راحتى بیرون بیاید نشــان دهنده باز بودن در و 

ضرورت تعویض نوار است.

قرار دادن غذاى گرم در یخچال
مســلمًا یخچال بهترین فضا براى نگهدارى مواد غذایى 
اســت اما باید از قرار دادن غذاى گــرم در آن پرهیز کرد 
زیرا در این حالت هواى موجــود در این فضا به مایع تبدیل 
مى شــود که دماى یخچال را باال مى بــرد و به دیگر مواد 
غذایى آســیب مى زند. همچنین ممکن است این مایعات 
در یخچال جارى شــوند و خوراکى هاى بدون درپوش را 
آلوده کنند. توصیه مى شود غذا یک تا دو ساعت در محیط 
آشپزخانه بماند تا خنک شــده و سپس در یخچال گذاشته 
شــود. البته در صورت گرماى بیشتر از 32 درجه سانتیگراد 
آشپزخانه نباید بیش از یک ساعت بیرون بماند زیرا ماندن 
چند ساعت غذا بیرون از یخچال زمینه رشد و تکثیر عوامل 
بیماریزا را تشدید مى کند و زمینه ساز مسمومیت هاى غذایى

مى شود.

تمیز نکردن یخچال
گرچه تمیز کردن یخچال کمى وقت گیر و پردردسر است 
اما یک ضرورت براى حفظ سالمت محسوب مى شود. البته 
یک یا دو بار در سال کافى نیست و باید حداقل یک بار در ماه 

یخچال را تمیز کرد.
 در صورت نگهدارى مکرر گوشت در یخچال نیز این مسئله 
اهمیت بیشترى پیدا مى کند. البته نظافت یخچال فقط به 
طبقه هاى آن خالصه نمى  شود و باید شبکه ها و کمپرسور 
پشت و سطح زیر آن را به کمک برس نرم یا جاروبرقى کامًال 
تمیز کرد زیرا جمع شدن گردوخاك، تار عنکبوت و... جریان 
هوا را دچار مشکل مى کند و مانع از عملکرد مطلوب موتور 
یخچال مى شود. یک راهکار ساده و مؤثر براى نظافت فضاى 
داخل یخچال نیز شستشو با آب و صابون و سپس کشیدن 
اسفنج مرطوب آغشــته به چهار تا پنج قطره آبلیمو روى 

سطوح مختلف است.

کارشناس ارشد تغذیه دانشــکده تغذیه و علوم غذایى 
شــیراز، با اشــاره به وجود 20 تا 25 درصد پروتئین و 
نزدیک 50 درصد چربى مفید غیراشباع در کنجد گفت: 
کنجد دو نوع سفید و ســیاه دارد، هر چند برخى اعتقاد 
دارند که خواص کنجد سیاه بیشتر است اما تفاوت عمده 

اى بین این دو وجود ندارد.
دنیا فیروزى کمک به درمــان کمبود آهن را از خواص 
کنجد دانســت و افزود: بدن براى ساخت هموگلوبین 
حمل کننده اکســیژن، به آهن نیــاز دارد؛ کمبود آهن 
باعث خســتگى، رخوت عمومى و سرانجام کم خونى 
خفیف تا شــدید مى شــود و دانه کنجد منبع گیاهى 
بســیار خوبى از ریزمغذى ها به ویژه آهن اســت که 
توصیه مى شــود در غذاى همه افراد خانواده گنجانده 
شــود، کنجد به دلیل اینکه سرشــار از کلسیم، روى 
و پروتئین اســت مصرف آن براى همه ســنین، مفید 

است.
وى با توجه بــه اینکه دانه کنجــد داراى مقدار زیادى 
کلسیم اســت که باعث استحکام اســتخوان ها مى 

شــود، اضافه کرد: این ماده معدنى، در همه ســنین به 
ویــژه در دوران شــیرخوارى تا نوجوانــى یعنى زمان 
ذخیره سازى کلســیم در استخوان، براى بدن ضرورى

 است.  
این کارشــناس ارشــد تغذیه، ادامه داد: اگر در دوران 
نوجوانى تراکم استخوان به حد نهایى خود نرسد، خطر 
بروز بیمارى پوکى اســتخوان در دوران بعدى زندگى 

افزایش مى یابد.
فیروزى، کنجد را ماده اى سرشار از روى معرفى کرد و 
ادامه داد: مصرف روزانه و منظم آن مى تواند ذخایر روى 
را در بدن در حد باال نگه دارد؛ از پایان شــش ماهگى، 
این دانه از نخستین انواعى است که مى تواند در غذاى 

کمکى شیرخوار شروع شود.  
او یادآور شــد: براى نگهدارى کنجــد باید خیلى دقت 
کرد زیرا، به دلیل مقدار بــاالى چربى آن، احتمال دارد 
به سرعت فاسد شود؛ همیشه به تازه بودن کنجد دقت 
کنید و آن را در ظرف دربسته و در جاى خنک و تاریک 

نگهدارى کنید.

دبیر اجرایىـ  علمى همایش زیبایى انجمن 
دندانپزشکان عمومى ایران با اشاره به اینکه 
مراجعه به دندانپزشک ساالنه براى همه افراد 
ضرورت دارد، گفت:  این مسئله سبب شده که 
پوسیدگى هاى دندانى زودتر تشخیص داده و 

اقدامات درمانى انجام گیرد.
لیال صدقى اظهار داشت: متأسفانه در کشور 
ما این فرهنگ به وجود نیامده که افراد ساالنه 

حداقل یکبار براى ویزیــت دندان هاى خود 
به دندانپزشک مراجعه کنند و لذا بسیارى از 
افراد زمانى که براى زیبایى به دندانپزشکى 
مى آیند، متوجه شده که چقدر دندان هایشان 

پوسیدگى دارد.
وى افــزود: رفع پوســیدگى دندان بســیار 
ضرورت دارد و افراد باید اقدامات به موقع را 

براى درمان انجام دهند.

تمیزکردن یخچال را جدى بگیریدتمیزکردن یخچال را جدى بگیرید

فواید درمانى آب نارگیل

پزشکان در بررسى روى 30 داوطلب شش تا 19 
ســاله که از میگرن مزمن رنج مى بردند و به جویدن 
روزانه آدامس نیز عادت داشتند، درخواست کردند تا 
مدت یک ماه از جویدن آدامس خوددارى کنند. پس 
از اتمام این دوره یک ماهه مشخص شد که در 26 نفر 

از این بیماران بهبودى چشمگیرى حاصل شد.
همچنین براى روشن شدن بیشتر نتایج این بررسى 

از تعدادى از آنها درخواســت شــد پس از گذشت دو 
هفته مجدداً جویدن آدامس را شــروع کنند که پس 
از چند روز دوباره ســردردهاى ایــن نوجوانان آغاز 

شد.
به گفته پزشکان جویدن مداوم آدامس به مفصل فکى 
گیجگاهى فشار وارد مى کند و حرکت مداوم و بیش از 

حد از این مفصل باعث سردرد مى شود.

چرا نوجوانان نباید 
آدامس بخورند

سرطان پوست چند نوع اســت و در ابتدا با 
ضایعات پیش سرطانى بروز مى کند. ضایعات 
پیش سرطانى، ضایعات پوستى هستند که 
سرطانى نیستند ولى با گذشت زمان سرطانى 
مى شوند. چهل پنجاه درصد سفیدپوستانى 
که باالى 65 ســال دارند به سرطان پوست 

دچار مى شوند.
نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است 
که در افرادى که به صــورت روزانه گوجه 
فرنگى مصرف مى کنند خطر ابتال به سرطان 
پوست به مراتب کمتر است. تابش طوالنى 
مدت نورخورشید به پوست در صورت عدم 
استفاده از کرم ضدآفتاب اصلى ترین عامل 
بروز سرطان پوست اســت. سرطانى به نام 
«کراتینوسیت» شــایع ترین نوع سرطان 
پوست اســت. مشکالت ســالمتى و مالى 
زیادى براى افراد مبتال به این سرطان وجود 
دارد و به همین منظور دانشــمندان تالش 
زیادى بــراى درك اثر تغذیه بــر روى این 

بیمارى را انجام داده اند.
نتایج مطالعاتى در گذشته نشان داده است که 
مصرف بیشتر گوجه فرنگى، آفتاب سوختگى 
را کم مى کنــد و کاروتنوئید موجود در رژیم 
غذایى که ماده رنــگ دهنده هویج و گوجه 
فرنگى است در زیر پوست بدن قرار مى گیرد 
و در نتیجه پوســت را در مقابل تابش اشعه 
ماوراء بنفش محافظــت مى کند. عالوه بر 
آن لیکوپن از قوى ترین آنتى اکسیدان هاى 
شناخته شــده در گوجه فرنگى است. نکته 
قابل توجه اینکه آزمایشات مشخص کرده 
است که لیکوپن طبیعى به مراتب قوى تر از 

مکمل آن است.
اثر مصرف روزانــه گوجه فرنگى در کاهش 
خطر سرطان پوســت بســیار مهم است.
آخرین تحقیقات نشان داده است که مصرف 
انواع گوجه فرنگى به صورت شــاخصى با 
کاهش خطر سرطان پوست در ارتباط است. 
متخصصین تغذیه توصیه مى کنند که گوجه 
فرنگى را به صــورت خام و تــازه مصرف

 کنید.

گوجه فرنگى و کاهش خطر 
ابتال به سرطان پوست

کنجد، دانه اى ریز اما پرخاصیت کنجد، دانه اى ریز اما پرخاصیت 

آیا دلیل سردرد هاى مزمن، المپ کم مصرف است؟

چندوقت یکبار به دندانپزشک  مراجعه کنیم؟

آب نارگیل نوشیدنى است که 95 درصد آن آب است 
و با شیر نارگیل متفاوت است. این نوشیدنى به هضم 
غذا کمک مى کنند. این نوشیدنى به دالیل زیر توصیه 

مى شود:

1- آب نارگیل نوشیدنى طبیعى است
آب نارگیل بدون افزودنى هایى همچون شــکر است 
و ضررى ندارد. بررســى ها نشــان داده است که این 
نوشیدنى مى تواند مانند نوشیدنى هاى ورزشى در زمان 
ورزش آب بدن را تأمین کند و کارآیى را افزایش دهد. 
بهتر است به آب نارگیل شکر اضافه نکنید زیرا از تأثیر 

آن کاسته مى شود.

2- آب نارگیل کالرى کمى دارد
آب نارگیل شکر و کربوهیدرات کمترى نسبت به دیگر 
آب میوه ها دارد. ضمنــًا الکترولیت و مواد معدنى این 

نوشیدنى زیاد است. 

3- آب نارگیل حاوى پتاسیم است
آب نارگیل ده برابر بیشــتر از نوشــیدنى هاى دیگر 
پتاســیم دارد. یک لیوان آب نارگیل به اندازه یک موز 
پتاسیم دارد. پتاسیم مى تواند تعادل الکترولیت در بدن 

را برقرار کند.

4- آب نارگیل حاوى کلسیم و منیزیم است

کلســیم بــراى حفــظ اســتخوان ها 
مؤثر اســت. ضمناً به عضالت کمــک مى کند تا 

راحت تر منقبض شوند و کار کنند. منیزیم و کلسیم به 
تولید انرژى و کارآیى ارگان هاى بدن نیز کمک مى کنند.

5- آب نارگیل حاوى آنتى اکسیدان است
آنتى اکســیدان ها موجود در آب نارگیل به آزاد شــدن 
رادیکال هاى ایجاد شده بر اثر ورزش کمک مى کند. بهتر 
است از آب نارگیل تازه استفاده کنید که آنتى اکسیدان 

بیشترى دارد.

6- آب نارگیل  حاوى آمینواسید است
آمینواســیدها به ترمیم بافت ها کمــک مى کنند و در 

پروتئین سازى تأثیرگذار هستند.
 آب نارگیل بیش از شــیر آمینواســیدهایى همچون 
آالنین، آرگنین و ســرین دارد. آرگنین آمینواســیدى 
اســت که به مقابله با فشــار بــر اثــر ورزش کمک 
مى کند. آرگنین همچنین در برقرارى ســالمت قلب 

مؤثر است.

7- آب نارگیل حاوى سیتوکینین است
ســیتوکینین هرمونى اســت که تأثیر ضدپیرى و ضد 
سرطان دارد. افرادى که تالش مى کنند وزن خود را به 
همراه  ورزش کاهش دهند مى توانند از این نوشــیدنى 

مصرف کنند.

امــروزه کمتر خانه اى ســراغ داریم که بــراى تأمین 
روشنایى از چراغ هاى کم مصرف استفاده نکرده باشد.

 این در حالى است که رسانه ها نیز همه را به استفاده از 
اینگونه المپ ها براى کاستن از مصرف انرژى دعوت 

مى کنند.
چراغ هاى فلورسنت که اغلب از آنها در دفاتر و شرکت ها 
استفاده مى شــود با هر لرزش یا به اصطالح «سوسو 
زدن» در حدود 35 درصد از نور خودشــان را از دســت 
مى دهند و این افت نور لحظه اى موجب سردرد بسیارى 

از ما مى شود.
در عین حال متخصصان هشدار مى دهند که استفاده از 
المپ هاى LED مى تواند احساس سرگیجه را تشدید 

کرده و موجب بروز سردرد در مدت زمان کوتاهى شود.
سوسو زدن چراغ هاى کم مصرف خیلى بیشتر از همتایان 
سنتى اســت و افت میزان نور آنها که با هر سوسوزدن 

اتفاق مى افتد موجب اختــالل در تنظیمات مربوط به 
میزان نور چشم فرد شده و سردرد را به همراه مى آورد.

این بدان معنى اســت که چراغ هاى کم مصرف، در هر 
ثانیه صدها بار خاموش و روشن مى شوند و این مى تواند 
باعث ایجاد سردرد و اختالل در کنترل حرکت چشم و 

کندشدن فعالیت مغز شود.
پیشــتر تحقیقات مرتبط نشــان داد که سوســو زدن 
المپ هاى کم مصرف مى تواند احتمال ابتال به سردرد 

را دوبرابر کند.
طبــق ایــن گــزارش چراغ هــاى LED مى توانند 
400 بــار در ثانیه  سوســو بزننــد کــه در واقع چهار 
برابــر بیشــتر از المپ هــاى کم مصــرف دیگــر 
اســت که به ایــن معنى اســت کــه این گونــه از 
المپ ها ســردرد و اختــالالت مغزى را چنــد برابر

 مى کنند.

چرا نوجوانان نباید
آدامس بخورند
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مدیر عامل پیشــین باشگاه اســتقالل مى گوید با 
پیشنهاد یک مالک عرب براى خرید یک باشگاه در 

گرجستان مواجه شده است. 
على فتــح ا... زاده در گفتگویى درباره ســفرش به 
گرجستان گفت: یک مالک عرب مى خواهد تیمى در 
گرجستان بخرد و در این راه پیشنهاد مدیرعاملى آن 

باشگاه ورزشى را به من ارائه کرده است.
وى افزود: قرار بر این شــد که  من بین باشگاه هاى 
گرجستان بررسى کنم و یک باشــگاه خوب را به او 
پیشنهاد بدهم. البته این مالک عرب تأکید کرده که 
فقط به شــرط مدیریت عاملى من آن باشگاه را مى 

خرد.

وى خاطرنشــان کرد: من شــناخت کافى از فوتبال 
گرجستان ندارم و به همین دلیل به ایشان گفتم که 20 
روز فرصت بررسى الزم دارم و به همین دلیل هم در 

حال بررسى امکانات فوتبال گرجستان هستم.
مدیر پیشین استقالل تأکید کرد: آن مالک عرب که با 
هم جلسه داشتیم فوتبال شناس است و مى خواهد در 
لیگ گرجستان که در اروپاست سرمایه گذارى کند. به 
همین دلیل بازدید را شروع کردیم و از کمپ لوکوموتیو 

تفلیس بازدید را شروع کردیم.  
وى افزود: پــس از 20 روز نظرم را به آن مالک عرب 
اعالم مى کنم اما فعالً  اجازه بدهید بررسى هاى الزم 
را انجام بدهم ببینم مى شود کار کرد و موفق شد یا نه.

تقریبًا 4 سال قبل بود که وقتى بانوان ایرانى در رشته 
سه گانه، امیدى به حضور در مســابقات بین المللى 
نداشــتند، یک دختر جوان ایرانى که مقیم انگلیس 
بود، بعد از مذاکره با فدراسیون تصمیم گرفت براى 
اولین بار در مسابقات بین المللى این رشته در لندن 
به عنوان یک زن ایرانى با پوشــش اسالمى شرکت 
کند. این اتفاق در ســال هاى اخیر چند بار توســط 
شــیرین گرامى تکرار شــد تا اینکه فدراسیون سه 
گانه نزدیک به 20 روز قبل توانســت مجوز حضور 
بانوان ایرانى در رقابت هاى بین المللى سه گانه را از 
وزارت ورزش با پوششى که طراحى شده بود دریافت 

کند. 

گرامى مى گویــد: من تمریناتــم را دائمــًا دنبال 
مى کنم و قصد دارم امسال در دو مسابقه مرد آهنین 
در ترکیه و بحرین شــرکت کنم. قبًال سابقه حضور 
در مســابقه مرد آهنین را دارم و مــى دانم که این 
رقابت یکى از سخت ترین مســابقات در رشته سه 
گانه محسوب مى شــود. وى افزود:طبق صحبتى 
که با فدراســیون داشــتم، آنهــا از من خواســتند 
خودم را براى حضور در بازى هاى آســیایى 2018 
در اندونزى آمــاده کنم. من هم ســعى مى کنم با 
حضــور در تورنمنت هــاى معتبر خــودم را محک 
بزنم تا بتوانم در بازى هاى آســیایى اندونزى حاضر 

شوم. 

سرمربى ذوب آهنى ها مى گوید اتفاقى که براى ستاره 
تیمش افتاده بزرگ ترین بدشانسى است که نصیب 

یک فوتبالیست مى شود.
امیر قلعه نویــى و ذوب آهنى ها یکــى از مهمترین 
بازیکنان خود را براى لیگ هفدهم از دســت دادند و 
قاسم حدادى فر که پیش از این و در جریان دیدار برابر 
ســیاه جامگان دچار مصدومیت شدیدى شده بود به 
طور مشخص دچار پارگى رباط صلیبى شد و به همین 

دلیل براى مدتى از میادین دور خواهد بود.
امیر قلعه نویى، سرمربى ذوبى ها درباره مصدومیت 
حدادى فر گفت: باید بگویم از اتفاقى که براى قاسم 
افتاد بسیار متأثر هســتیم، او بازیکنى است که هم از 
لحاظ اخالقى و هم از لحاظ فنى مثال زدنى محسوب 
مى شود و از دســت دادن او در بازى هاى این فصل 

براى ما بسیار ناراحت کننده بود.
او ادامه داد: حدادى فر تمرینات مســتمرى را پشت 

ســر گذاشــته بود و در بازى هاى پیــش فصل نیز 
توانســت بازى هاى خوبى به نمایش بگذارد و فکر 
مى کنم این اوج بدشانســى یک فوتبالیســت است 
که در این مقطع از زمان بازى هــا دچار مصدومیت

 شود.
سرمربى سبزپوشان در ادامه توصیه اى براى هافبک 
مصدوم تیمــش دارد و در این باره گفت: به قاســم 
مى گویم این اتفاق خواســت خداوند بــوده و باید 
به آن چیزى که مقدر شــده اســت احترام بگذاریم، 
او باید مراحــل درمانى خود را با تــوان و روحیه باال 
پشت ســر بگذارد تا بتواند هر چه سریع تر به میادین

 بازگردد.
قلعه نویى در رابطه با خطاى حســین بادامکى روى 
حدادى فــر در جریان دیدار برابر ســیاه جامگان که 
منجر به این مصدومیت شــد نیز گفت: درست است 
خطاى بادامکى روى قاسم باعث شد تا او روى زانوى 

خود بچرخد و در نهایت رباط صلیبى اش پاره شود اما 
بادامکى از فوتبالیست هاى با اخالق ایران محسوب 
مى شــود، اینگونه اتفاقات در فوتبال مى افتد و قطعًا 

نباید آن را از روى عمد دانست.
او با توصیه اى به هواداران ذوب آهن در این رابطه به 
صحبت هاى خود پایان داد، سرمربى ذوبى ها گفت: 
از همه هواداران ذوب آهن مى خواهم این ماجرا را به 
حسین بادامکى ربط ندهند، این خطاها و مصدومیت 
ها در فوتبال امرى کامًال عادى است و ممکن است 
براى هر فوتبالیست حرفه اى به وجود بیاید بنابراین 
دلیلى ندارد بخواهیم فرد خطاکار را مقصر بدانیم به 
خصوص اینکه هم حسین بادامکى و هم قاسم حدادى 
فر از فوتبالیست هاى فنى و با اخالق و از سرمایه هاى 
فوتبال ایران محسوب مى شوند. بهتر است این اتفاق 
طبیعى فوتبال را از مقصر شــناختن حسین بادامکى 

کامًال جدا بدانیم.

قلعه نویى: بادامکى مقصر نیست 

فتح ا... زاده به گرجستان مى رود!دختر ایرانى در مسابقات مرد آهنین  

رقابت هاى لیگ آزادگان در حالى شروع شد که مهرداد 
بایرامى، بازیکنى که قبل از پیوستن به ماشین سازى 
تبریز با مس کرمان قراردادش را ثبت کرده بود و مهدى 
حسینى، بازیکنى که پس از عقد قرارداد با اکسین البرز 
با تیم ســابق خود، صباى قم به توافق رسیده بود، به 
دلیل شکایت باشگاه هاى مس و اکسین، کارت بازى 
برایشان صادر نشد و در هفته نخست فصل جدید لیگ 
یک اجازه حضور در بازى را دریافت نکردند. اما از طرف 
دیگر میالد ابطحى که از ابتداى زمان نقل و انتقاالت 
این فصل با ســه تیم مختلف قراردادش را ثبت کرده 
است ، با وجود شکایت باشگاه نساجى مازندران از این 
بازیکن، در ترکیب اصلى تیم خونه به خونه برابر مس 

رفسنجان حاضر بود.
حاال باشگاه نساجى بیانیه اى صادر کرده و در آن تأکید 
شده است که ســازمان لیگ در این بین مقصر نیست 
و خودمختارى در هیئت فوتبــال مازندران باعث این 
اتفاقات عجیب شــده اســت. در مورد میالد ابطحى 
باشگاه نساجى با ارسال نامه اى در تاریخ 31 خرداد به 
هیئت فوتبال استان اعالم کرد او تحت قرارداد نساجى 
است ولى این نامه هیچوقت براى سازمان لیگ ارسال 
نشد تا کارت این بازیکن به رغم داشتن قرارداد با باشگاه 
نســاجى، براى بازى کردن در تیم خونه به خونه صادر 
شود. باید دید این ناهماهنگى بین سازمان لیگ و هیئت 
فوتبال استان  مازندران به چه نتیجه اى ختم خواهد شد.

خودمختارى هیئت ها

کمتــر از یک مــاه دیگر بــازى تیم هــاى ملى کره 
جنوبى و ایران در مرحله انتخابى جام جهانى روســیه 
برگزار خواهد شد. برخالف ایران که صعودش به جام 
جهانى قطعى شده، کره نتایج ضعیفى گرفته و به شدت 
نگران عدم صعود به جام جهانى است. سرمربى جدید 
این تیم یعنى «شین تائه یونگ» هم به این نکته آگاه 
است و در مصاحبه اى با سایت نیوزوان کره به اهمیت 
بازى مقابل ایران اشــاره کرده اســت. بخش هایى از 

مصاحبه جالب او را بخوانید.
■ بازى بسیار ســختى برابر تیم ملى ایران در پیش 
داریم و البته بعد از آن هم در تاشکند باید با ازبکستان 
بــازى کنیم که آنجا هم بازى ســختى اســت چون 
ازبکستان االن رقیب مســتقیم ما براى صعود است. 
ایران قدرت بســیار بزرگى محســوب مى شود. من 
اوًال خیلى خوشــحالم که آنها صعودشــان را به جام 
جهانى قطعى کردند و شــاید در این بــازى با نهایت 
توان بازى نکنند ولى متأســفانه مشکل اینجاست که 
مربى ایران خیلى به کره عالقــه اى ندارد و به همین 

خاطر نباید انتظار داشــته باشــیم که آنها با ما مدارا 
کنند.

■کره جنوبى اخیراً برابر ایران همیشه شکست خورده 
است آن هم با نتیجه مشــابه یک بر صفر. حاال شاید 
بهترین زمان، هم براى انتقام فراهم باشد و هم صعود 

مستقیم به جام جهانى.
■ در بازى با ایران مهم کسب 3 امتیاز است. ما در چهار 
بازى اخیر نتوانستیم به ایران گل بزنیم و درست است 
که در این بازى به 3 امتیاز نیاز داریم ولى حواسمان به 
ضد حمله هاى ایران هم خواهد بود. به هر حال تیمى 
که در چهار بازى در گل زدن به ایران مشــکل داشته 
نمى تواند یک شــبه در خط حمله به تحول برسد. ما 
فقط سعى مى کنیم که 3 امتیاز این مسابقه حساس را به 
دست بیاوریم تا خودمان را به جام جهانى نزدیک کنیم. 
ایران در این گروه نتایج خوبى گرفته و شکستى ندارد 
به همین خاطر شکســت دادن این تیم زحمت زیادى 
مى طلبد و امیــدوارم در این راســتا بازیکنانم نهایت 

تالششان را به کار ببرند .

سرمربى کره جنوبى: کى روش عالقه اى به کره ندارد

فدراســیون فوتبال عراق اعالم کرده که قصد ندارد 
میزبانى آخر خود در مسابقات انتخابى جام جهانى را در 

تهران برگزار کند.
«کامل زغیــر» یکى از اعضاى بلندپایه فدراســیون 
 AFC فوتبال عراق اعالم کرد که این فدراســیون به
نامه زده تا در صورت امکان دیدار تیمشان برابر امارات 

را در اردن برگزار کنند.
عراقى ها که تاکنون دیدارهاى خانگى خود را در تهران 

برگزار کرده اند و البته استقبال خوبى از سوى عراقى 
هاى حاضر در ایران نیــز از آن بازى ها صورت گرفته 
است، ترجیح مى دهند آخرین میزبانى خود را در اردن 

برگزار کنند.
تیم عراق صعــودش به جام جهانى و یــا مرحله پلى 
آف منتفى شده اســت  و تنها مى خواهد تغییر نسلى 
را در بازى هاى بعدى و همچنین بازى هاى دوستانه 

داشته باشد.

عراق، اردن را به ایران ترجیح داد!

نماینــده ویــژه مجلــس در کمیتــه بدهــى 
مالیاتــى باشــگاه هاى فوتبال از حل مشــکل 
بدهــى مالیاتى اســتقالل و پرســپولیس خبر 

داد. 
رحیم زارع با اشاره به پیگیرى هاى صورت گرفته 
از سوى کمیته ویژه مجلس شوراى اسالمى در 
راستاى رفع مشــکل بدهى مالیاتى باشگاه هاى 
ورزشى اســتقالل، تراکتورسازى، نفت تهران و 
پرســپولیس به منظور حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا، گفت: بر این اساس جلســه مشترکى با 
حضور رئیس کل ســازمان امور مالیاتى کشور، 
رئیس فدراســیون فوتبــال و مدیــران عامل 
باشــگاه هاى اســتقالل و پرســپولیس برگزار 

شد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به اینکه طى ماه هاى 
گذشته بر اساس مهلت ارائه شده سررسید مالیاتى 
باشگاه هاى استقالل و پرسپولیس به مدت شش 
ماه به تعویق افتاده بود، اظهار داشت: هم اکنون 
یک ماه به اتمام مهلت ارائه شده باقى مانده است 
اما خوشبختانه با موافقت مســئوالن مقرر شد 
مجدداً شش ماه دیگر به دو باشگاه ورزشى مهلت 
داده شود تا بتوان در آینده اى نزدیک مشکل آنها 

را رفع کرد.
وى ضمن تأکید بر اینکــه در حال حاضر بدهى 
مالیاتى باشگاه  پرســپولیس 145 میلیاردتومان 
و بدهى مالیاتى باشگاه  اســتقالل 130 میلیارد 
تومان اســت، ادامه داد: البته نباید از یاد برد که 
50 درصد مبلغ بدهى مالیاتى باشگاه هاى مذکور 

جریمه است.
ســخنگوى کمیســیون اقتصــادى مجلــس 
شوراى اســالمى تصریح کرد: ســازمان امور 
مالیاتى کشــور با حســن نیت از قوانین موجود 
اســتفاده کرد تا باشــگاه هاى ورزشــى براى 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا با مشکل مواجه 

نشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بنابراین 
با توجه به فرصت در نظر گرفته شــده براى رفع 
مشکل بدهى مالیاتى باشــگاه هاى استقالل و 
پرســپولیس در آینده طرحى از ســوى مجلس 
ارائه خواهد شد یا در بودجه ســال 97 اعتبارى 
در نظر گرفته خواهد شدتا با کمک دولت بدهى 

باشگاه ها رفع شود.
رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس 
شوراى اســالمى با اشــاره به اینکه مسئوالن 
باشگاه هاى تراکتورسازى و نفت تهران در جلسه 
یاد شده حضور نداشــتند اما امکان بخشودگى 
جرایم مالیاتى شان از سوى سازمان امور مالیاتى 
کشور وجود دارد، به خانه ملت خاطرنشان کرد: 
در این بین باید اذعان کرد کــه نفت تهران هم 
اکنون وضعیت خوبى ندارد اما تراکتورســازى 
اقدامــات منســجم خوبــى را انجــام داده 

است.

احتمال پیش بینى اعتبار براى استقالل 
و پرسپولیس در بودجه 97

روبین کازان که سردار آزمون را در اختیار 
دارد بعد از دو برد متوالی در لیگ روسیه به 
مصاف لوکوموتیو مسکو رفت. این مسابقه 
با تســاوي یک بر یک تمام شــد. یاران 
آزمون با این تســاوي 7 امتیازي شدند و 
موقتاً به رده نهم جدول لیگ روسیه سقوط 
کردند و لوکوموتیو مسکو نیز با 13 امتیاز 

در جایگاه دوم قرار گرفت.
آزمون براي نخســتین بار در فصل 18-

2017 لیگ یک روســیه بــه طور کامل 
در ترکیب روبین کازان حضور داشت اما 
باز هم موفق به گلزنی نشــد. پنج هفته از 
لیگ روسیه سپري شده و او هنوز نتوانسته 
اســت براي تیمش گلی به ثمر برســاند 
که براي او آماري بی ســابقه به شــمار

 می رود.

در دومین مسابقه از هفته پنجم لیگ 
یک روسیه، روســتوف در حالی که 
ســعید عزت اللهی را روي نیمکت 
داشــت پذیراي دینامو مســکو بود. 

این مســابقه با یک گل به ســود تیم 
روستوف به پایان رســید. عزت اللهی 

براي پنجمین هفته متوالی فرصت 
پیدا نکرد تا نخستین بازي خود 

براي روستوف را در فصل 
جدید انجام دهد.

لژیونرهــاي ایرانی لیگ 
روســیه تا امروز آماري 

بســیار ضعیف از خــود به 
جاي گذاشــته اند، یکی گل 
نمی زند، یکــی اصالً  بازي 

نمی کند.

رکورد ضعیف 
لژیونرهاي ایرانی 

در روسیه

 نه سردار  نه سردار 
 گل می زند  گل می زند 
 نه سعید  نه سعید 

 بازي می کند بازي می کند

او به سکانس آخر نزدیک شده است
هت تریک شوم

اســتقالل تهران، تنها تیمى نبود که در شــروع 
فصل، شماره 8 محبوبش را پس گرفت. همزمان با 
بازگشت مجتبى جبارى به استقالل، ذوب آهنى ها 
نیز با آمادگى قاســم حدادى فر براى بازگشــت 
قدرتمندانه به میادین به وجــد آمده بودند. تصور 
مى شد کلید رسیدن به موفقیت براى تیم قلعه نویى، 
هنوز در جیب هاى قاسم باشــد اما مرد شماره 8 
ذوبى ها، خیلى زود از میدان نبرد کنار کشید. او در 
همان هفته اول لیگ، دوباره با آسیب دیدگى روبه 
رو شد و در یکى از تکرارى ترین پالن هاى تاریخ، 

زمین مســابقه را روى برانکارد ترك کرد. قاسم، 
دست هایش را به نشانه تعویض براى نیمکت تکان 
داد تا ذوبى ها دوباره با حقیقت آشناى از دست دادن 
او کنار بیایند. دست هایى که روى هوا بلند شدند، 
نشــانه اى براى پایان دوران فوتبال قاسم بودند. 
چیزى شبیه یک پرچم ســفید، براى تسلیم شدن 

در برابر درد.
پارگى رباط صلیبى، نتیجه شوم آزمایش هاى قاسم 
حدادى فر بوده  است. او براى سومین بار رباط پاره 
کرده است تا در یکى از نفرینى ترین هت تریک هاى 

تمام دنیا، براى آویختن کفش ها آماده شود. داستان 
حدادى فر و فوتبال، به شکل غم انگیزى به سکانس 
پایانى نزدیک شده است و ساق هاى این بازیکن، 
دیگر توان ادامه دادن به این بازى را ندارند. قاسم 
مدت زیادى جنگیده تا حداقــل براى یک فصل 
دیگر فوتبال بازى کند اما حاال، چاره اى به جز ترك 
رینگ نبرد براى او وجود ندارد. این راند آخر قاسم 
حدادى فر است. دست هایى که بلند مى شوند تا به 
یک پایان، رسمیت ببخشند. یک پایان تلخ براى 

استعدادى بزرگ با ساق هایى کم تحمل.

لطف ویژه به 
سرخابى هاى تهران

در دومین مسابقه از هفته پنجم لیگ 
یک روسیه، روســتوف در حالی که 
ســعید عزت اللهی را روي نیمکت 
داشــت پذیراي دینامو مســکو بود. 

این مســابقه با یک گل به ســود تیم 
روستوف به پایان رســید. عزت اللهی 

براي پنجمین هفته متوالی فرصت 
پیدا نکرد تا نخستین بازي خود

براي روستوف را در فصل 
جدید انجام دهد.

لژیونرهــاي ایرانی لیگ 
روســیه تا امروز آماري 

بســیار ضعیف از خــود به 
جاي گذاشــته اند، یکی گل 
نمی زند، یکــی اصالً  بازي 

نمیکند.
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نرگس محمــدى که معــرف حضورتان هســت، بازیگر مطرح ســینما و 
تلویزیون که به واســطه پرسپولیســى بودنش چند ماه پیش ســوژه گروه 
ورزشــى نصف جهان شــد و با او یک گفتگوى اختصاصى داشــتیم. حاال 
دومین گفتگوى ما با این هنرمند دوســت داشــتنى به بهانه شــروع لیگ 
هفدهم که بیش از یــک گفتگوى فوتبالــى به کرى خوانى هاى شــدید 
و مرگبــار دو هــوادار فوتبال اصفهان و تهران شــبیه شــده را از دســت

 ندهید!
خانم محمدى! امســال دیگر  تیمتان قرار نیســت 

قهرمان شود! در جریان هستید که؟!
همه مى گویند امسال هم پرسپولیس قهرمان است و کامًال مشخص است 
که مى توانیم براى دومین سال پیاپى قهرمانى شــویم. حاال نمى دانم شما 
روى چه حســابى این حرف را مى زنید. اینقدر قهرمانى پرسپولیس برایتان

 سخت بوده؟!
به هر حال وقتى قهرمانى قبلى تان 10 ســال پیش 
بوده، قطعاً قرار نیست به این زودى ها قهرمان شوید.

آن سال هایى که قهرمان نمى شدیم یک اتفاق بود. از حاال به بعد پرسپولیس 
حاالحاالها قهرمان است! شک نکنید.

یک ســال، دو ســال، ســه ســال اتفاقى است، 
نه اینکه 10 ســال قهرمان نشــدن اتفاقى باشد! 
راســتى چرا شــعار اصفهانى ها و ســپاهانى ها را 
کپى بردارى مى کنید؟ «حاال حاال قهرمانیم» که مال

 اصفهانى هاست!
ســپاهانى ها حاالحاالها رنگ قهرمانــى را نمى بینند و بــا توجه به قدرت 
پرســپولیس این شــعار از حاال به بعــد مال ما مى شــود. ببینید و تماشــا 
کنید. راســتى گفتید ســپاهان! ســپاهان چطور جلوى پدیده چهار تا گل 
خورد؟ چه جورى شــماها چهار تا گل خوردید؟ خیلى زشــت اســت! تیم 
شــهر شــما مگر پر افتخارترین تیم لیگ برتر نبود. پس چــرا چهارتا گل

 خوردید؟
همانطور که پرسپولیس سه بار جلوى همین سپاهان 
چهار تایى شــده، شــماها جلوى پیکان هم سابقه 
چهارتایى شــدن دارید چه برســد جلوى تیم هاى 

اصفهانى!
 ولى به هر حال شماها که مى گویید ما اصفهانى ها مدعى قهرمانى هستیم 

خیلى بد است که چهارتا گل خوردید.
راستى االن یادم افتاد پرســپولیس چند سال پیش 
جلوى الغرافه قطر هم پنــج گل خورد. یعنى یک گل 

بیشتر از چهار گل!
پنج تا خوردیم. شــش تا که نخوردیم. حاال ما داریم  کرى خوانى مى کنیم 
اســتقاللى ها یادشــان نرود که چند وقت پیش شــش تا از العین خوردند.

 استقاللى ها که کًال دوست دارند شش تا گل بخورند.
بله! ما االن کرى خوانــى مان بین تیم هاى اصفهانى 
و پرســپولیس اســت. ولى این هم تذکر خوبى به 
استقاللى ها بود. شانس هم نداشتند. دقیقاً باید آن 

تعداد گلى را بخورند که نماد پرسپولیس است!
البته من دوست نداشتم که از یک تیم اماراتى ببازند ولى خیلى جالب بود که 
دقیقاً شــش گل خوردند. انگار دقیقاً سرنوشت استقالل با  عدد 6 گره خورده 

است.
چه خبر از ستاره روى پیراهنتان؟

واقعى ترین ستاره همین ستاره اى است که ما روى پیراهنمان زده ایم. دهمین 
قهرمانى در ایران و یک ستاره. استقالل آن دو ستاره اى که روى پیراهنش زده 

جعلى است. قهرمانى آسیا در آن سال ها که ارزشى نداشت.
منم موافقم که قهرمانى آســیا در آن سال ها خیلى 
راحت به دســت مى آمــد. آن وقت چــرا در همان 
سال ها پرســپولیس یک قهرمانى آسیا را به دست 

نیاورد؟
این را نمى دانم. البته ما که سابقه یک قهرمانى آسیا را هم داریم.

آن قهرمانــى مربوط به مســابقات جــام در جام 
آســیا بود، نه باشــگاه هاى آســیا، جالب اســت
 پرسپولیسى ها براى این قهرمانى سالگرد مى گیرند 
آن وقت به آن دو قهرمانى اســتقالل  حمله مى کنند، 
ولى به نظر من هیچکدام از قهرمانى هاى آبى و قرمز 
ارزشــش به اندازه نایب قهرمانى هاى ســپاهان و

 ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا نبود.
خوب اســت خودتان مــى گوییــد نایب قهرمانــى، قهرمان نشــدید که. 
حداقل پرسپولیس و اســتقالل قهرمان شده اند در آســیا. شما اجازه بدهید 
یک قهرمانى در آســیا به دســت بیاورید بعد اینقدر براى مــا کرى خوانى

 کنید.
اتفاقاً به نظر من مســابقات درســت و حسابى و با 
اعتبار باشــگاهى آســیا از زمانى آغاز شد که لیگ 
قهرمانان شــکل گرفت و این لیگ خیلى حرفه اى 
تر از گذشته شــد. شــما نگاه کنید در دوره جدید 
این مســابقات به غیر از اصفهانى ها، اســتقالل و 
پرســپولیس حتى به فینــال این مســابقات هم 

نرسیده اند.
تیم پرسپولیس امسال با برانکو قهرمان آسیا مى شود و به جام باشگاه هاى 
جهان مى رود تا طلسم قهرمانى ایران در لیگ قهرمانان هم شکسته شود و 

ببینیم دیگر شما چه خواهید گفت.
ببینیم و تعریف کنیم. همان جام باشگاه هاى جهان 
هم براى اولین بار طلسمش توسط سپاهان اصفهان 
شکسته شــد. حاال اگر تیم شما به این مسابقات راه 
پیدا کند که البته خیلى بعید است براى دومین بار یک 

تیم ایرانى به این مسابقات راه پیدا مى کند!
اصًال همه طلســم شــکنى ها و رکوردهــا مال شــما اصفهانــى ها. ما 
حرفمــان را در زمین مســابقه مــى زنیم. امســال دوباره قهرمــان ایران 
مى شــویم و کاپ آســیا را هم مــى گیریم. حاال مــى بینیــد و آن وقت 
دیگر مــى بینید که نایــب قهرمانــى هایتان کمرنــگ تر از هــر زمانى

 خواهد شد.
شــما امســال هم قهرمان شــوید مى شــود دو 
ســال پشــت ســر هم و به رکورد اصفهانى ها که
 هت تریــک قهرمانى را به نام خــود ثبت کرده اند

 نمى رسید.
جواب حرف هاى شــما را این فصل در زمین مســابقه مى دهیم که اینقدر 
براى پرســپولیس بزرگ ما کرى نخوانید. حاال حاال مانده که به افتخارات 

پرسپولیس برسید.
ما هم منتظریم که تیم هایمان با پرســپولیس دیدار 
کنند. جدال کرانچار و قلعه نویى با برانکو قطعاً دیدنى 

خواهد بود.
برانکو، هم قلعه نویى را شکست مى دهد و هم کرانچار را.

در مصاحبه، گفتن این حرف ها راحت اســت. باید 
در زمین این حرف را ثابت کــرد. کرانچار در فوتبال 
کرواسى بزرگ تر از برانکو بوده است. ذوب آهن  هم 
که خیلى اوقات گربه سیاه پرسپولیس بوده و این تیم 
را بارها به دردســر انداخته است. پس خیلى به فکر 

امتیازگیرى از این دو تیم نباشید.
من نمى دانــم چطور مى خواهید جلــوى این پرســپولیس را بگیرید. امیر
 قلعه نویى که استقاللى است و حتماً باید جلوى ما شکست بخورد. کرانچار را 
هم شکست مى دهیم که شما متوجه شوید برانکو بزرگ تر است یا کرانچار. 
امسال رفت و برگشت 12 امتیاز از دو تیم اصفهانى مى گیریم که متوجه شوید 
این پرسپولیس با هیچ تیمى شــوخى ندارد. حتى با تیم هاى شهر شما که 

چندین سال قهرمان مى شدید.
 خانم محمدى عصبانى نشوید! اصًال شما 13 امتیاز 

از ما بگیرید!
اى بابا! اصًال کرى خوانى این مصاحبه خیلى شــدید شده است. ولى با همه 
این کرى خوانى ها من تیم هاى اصفهانى را هم دوست دارم. باور کنید من 
چون پرسپولیسى دو آتیشه هستم اگر خداى ناکرده سالى قرار شود تیمى غیر 
از پرسپولیس قهرمان شود و شرایط براى قهرمانى تیم ما مهیا نباشد دوست 
دارم یکى از تیم هاى اصفهانى یعنى ســپاهان و ذوب آهن قهرمان شوند تا 

دست استقاللى ها به جام نرسد.
دقیقاً عین ما! ما هم اگر ســالى قرار باشد تیم هاى 
سپاهان و ذوب آهن قهرمان نشــوند اصًال دوست 
نداریم استقالل و پرســپولیس جام بگیرند. دوست 
داریم این دو تیم کًال جام نگیرنــد! بگذریم. از لیگ 
هفدهم براى مان بگویید. فکر مى کنید شرایط به چه 

سمت و سویى پیش برود؟
من جداى از کرى خوانى که بعضى از آنها شــوخى بین ما بود فکر مى کنم 
امسال سپاهان و ذوب آهن خیلى قوى تر از ســال پیش ظاهر شوند. چون 
دو تیم دو مربى بزرگ دارند. درســت اســت که امیر قلعه نویى استقاللى 
اســت اما به هر حال باید قبول کنیــم که پرافتخارتریــن مربى لیگ برتر 
اســت و ذوب آهن که باشگاهى با شخصیت و دوســت داشتنى است قطعًا 
با حضور این مربى مى تواند مدعى تر و خطرناك تر از قبل باشــد. این تیم
 قهرمانى هاى متعددى را در جام حذفى دارد و با قلعه نویى به دنبال این است 
که جام لیگ برتر را هم تصاحب کند. ســپاهان هم که همیشه و در بیشتر 
سال ها به مدعى بودن عادت کرده و یکى از برگ برنده هایش این است که 
دوباره کرانچار را به اصفهان بازگردانده اســت و این مربى خارجى مى تواند 
مثل قبل کارهاى بزرگى در این تیم بکند. پرســپولیس هم که قطعًا مدافع 
عنوان قهرمانى است و به عقیده همه مدعى شماره یک  است و استقالل هم 
با آن همه بازیکن خوبى که خریده رفته رفته شرایط بهترى را در جدول پیدا 
خواهد کــرد. من تصورم جــداى از اینکه هوادار دو آتیشــه پرســپولیس 
هســتم این اســت کــه امســال هــم مــا قهرمان مــى شــویم ولى

 قهرمانى مان ماننــد فصل شــانزدهم زودهنگام نخواهد بــود و با توجه 
به قدرت بیشــتر تیم هایى مثل ســپاهان، ذوب آهن و اســتقالل شــاید 
تکلیــف قهرمانى تــا یکى دو هفتــه پایانى لیــگ برتر هم مبهم باشــد 
و قهرمانى این فصل پرســپولیس خیلى ســخت تر از گذشــته به دســت 

بیاید.
خانم محمدى! در جایى خواندم که شما قبًال استقاللى 

بودید. درست است؟
این موضوع مال خیلى وقت پیش است. االن دیگر پرسپولیسى خیلى متعصب 
هستم و هیچ جایى براى استقالل در قلبم باقى نمانده است. استقالل را خیلى 
سال هاى پیش به دلیل اینکه بیشتر بچه هاى فامیل و خانواده استقاللى بودند 
انتخاب کردم ولى در ادامه دیدم که خودم قلبًا پرســپولیس را دوست  دارم و 

خوشحالم که یک پرسپولیسى هستم.
 فکر مــى کنید در آســیا چه اتفاقى بــراى تیم تان 

مى افتد؟
ما اگر بتوانیم االهلى را شکســت بدهیم، مى توانیم یــک گام بزرگ براى 
قهرمانى برداریم. من در اخبار خوانــدم که االهلى بازیکنان خوب و خارجى 
هاى گرانقیمتى را خریدارى کرده و خیلى قوى تر از قبل شــده است. به هر 
حال ما هم فراموش نمى کنیم که بهترین هاى آســیا را داریم. همین االن 
اگر بخواهند مرد سال فوتبال آســیا را انتخاب کنند بى شک  اگر باندبازى 
و البى گرى هاى خاصى نشــود باید مهدى طارمى به این عنوان دســت 
پیدا کند، یا االن بــه نظر من علیرضــا بیرانوند یکــى از بهترین گلرهاى 
آسیاست. داشــتن بازیکنى مثل سید جالل حســینى براى هر تیم آسیایى 
یک آرزو است و کًال تیم ما  شــاید به گرانقیمتى االهلى نباشد اما بازیکنانى 
دارد که در آســیا همه خواهان آنها هســتند. ان شــاء ا... که قهرمان آسیا 

مى شویم.
امیدواریم! هر چند کار تیمتان خیلى ســخت است. 
ما فعًال ایــن گفتگو را اینجا به پایــان مى بریم ولى

 مى خواهیم ســومین گفتگو با شــما را در آستانه 
شهرآورد اصفهان داشته باشیم. در آن گفتگو هم با 

ما همراه خواهید شد؟
بله 100 درصد، به نظر من شــهرآورد اصفهان شــاید به اندازه دربى تهران 
آن مانورهاى تبلیغاتى را نداشته باشــد اما وقتى که دو تیم خوب اصفهانى با 
یکدیگر دیدار مى کنند قطعًا دیدار جذابى خواهد بود. ممنون از اینکه دوباره 
مرا براى این گفتگو انتخاب کردید. جدا از همه کرى خوانى ها و شــوخى ها 
اعالم مى کنم که من واقعاً احترام ویژه اى بــراى اصفهان  و اصفهانى ها و 
تیم هاى این دیار قائلم و اگر یادتان باشد در مصاحبه قبلى هم به شما گفتم 
که امیدوارم سپاهان دوباره قدرتمند و مدعى شود تا قهرمانى پرسپولیس به 
ما بچســبد. من اطمینان دارم که این فصل دیدارهاى پرسپولیس- سپاهان 
و پرســپولیس- ذوب آهن دیدارهاى شــاخص و زیباى لیــگ برتر خواهد 
بود. چرا که عالوه بر قدرت این ســه تیم، ســه مربى بــزرگ هدایتگر این 
تیم ها هستند و این خود مســئله اى است که باعث مى شــود این دیدارها

 جذاب شود.

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با نرگس محمدى

ما 5 تا خوردیم، 6تا که نخوردیم
شماها چطور 4 تا خوردید؟!

مرتضى رمضانى راد

معاون وزیر ورزش گفت: به دلیل اینکه شجاعى و حاج 
صفى خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایى در تیم 

ملى فوتبال ایران ندارند.
محمدرضا داورزنى در گفتگو با صداوســیما بیان کرد: 
در 38 سال گذشــته هیچکدام از ورزشــکاران ما در 
صحنه هاى مهم، حتى المپیک حاضــر نبودند مقابل 
ورزشــکاران رژیم غاصب صهیونیستى که ما آنها را به 
رسمیت نمى شناسیم به میدان مســابقه بروند و اتفاق 
اخیر در شرایطى رخ داد که ما بارها با تهدیدهاى کمیته

 بین المللى المپیک مواجه شده بودیم اما به دلیل اینکه 
این رژیم اشغالگر خط قرمزى براى ایران و ملت هاى 
مظلوم جهان است طبیعى بود که این حساسیت براى 
ملت شریف ما وجود داشته باشد. خیلى از جاها بوده است 
که ورزشکاران کشــورمان طالى المپیک را از دست 
دادند تا پاى ارزش هاى ایران اسالمى بایستند و از مردم 

مظلوم فلسطین حمایت کنند. 
وى در ادامه افزود: وقتى دو فوتبالیست ما بى تفاوت به 
این موضوع عمل مى کنند بــه صرف اینکه تعهدى به 
باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت شریف ایران 

چه مى شود؟ 
معاون وزیر ورزش اظهار داشت: این دو بازیکن قرارداد 
مالى با یک باشــگاهى دارند که پول بگیرند و براى آن 

باشگاه بازى کنند اما اینکه بروند با نماینده رژیم منفورى 
که تمام گرفتارى هاى منطقه ناشى از اقدامات آن است، 
بازى کنند و بى تفاوت نسبت به همه این فشارها و همه 
جنایاتى که صهیونیســت ها انجام مى دهند، به میدان 
بروند این وضعیت براى مردم ایران قابل تحمل نیست.

داورزنى افزود: با این شرایط طبیعى است که فدراسیون 
فوتبال و کمیته انضباطى آن تصمیم جدى درباره آینده 
این دوبازیکن فوتبال بگیرد امــا در حال حاضر به طور 
قطع مسعود شجاعى و احســان حاج صفى به تیم ملى 
فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آنها خط قرمزها 

را زیر پا گذاشتند. 
وى درباره اینکه کى روش چه واکنشى به دعوت نشدن 
از این دو بازیکن به تیــم ملى فوتبال دارد گفت: مراجع 
تصمیم گیرى به این موضوع، نظام جمهورى اسالمى 
ایران، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراســیون 
فوتبال هستند، نه آقاى کارلوس کى روش. هرچند که 
این ســرمربى پرتغالى براى فوتبال کشورمان زحمت 
کشیده که در جاى خود ارزشمند است اما این اتفاقى که 
افتاده زیرپا گذاشتن خط قرمز نظام جمهورى اسالمى 

ایران است.
وى در پایان تأ کید کرد: هیچکس حق ندارد خط قرمز 

نظام جمهورى اسالمى ایران را رد کند.

شجاعى و حاج صفى از حضور
 در تیم ملى محروم شدند

آزاده عباس زاده/ آى اسپرت
 انسان هاى 47 کروموزومى براى من عزیزترین هستند 
و این را همه مى دانند اما امروز به دور از هرگونه تعصب 
چهل و هفت تایى، قاطعانــه و بى طرف اعالم مى کنم 
که باور دارم فوتبالیست هاى 47 کروموزومى دختران 
و پسران ما، چه تیم فوتبال دیوار چهل و هفت پسران و 
چه تیم فوتبال دختران چهل و هفت، با اخالق ترین تیم 
فوتبال جهان هســتند. برنده ترین هستند در صداقت، 

برنده ترین در مهربانى و برنده ترین در انسان مدارى.
فوتبالیست هاى سندروم داون ما رفتند و تالش کردند 
و با همت خود اولین تیم فوتبال سندروم داون جهان را 
شکل دادند. هنوز هم گاهى، برخى ها به فوتبالیست هاى 
پر قدرت ما بــه دلیل یــک و فقط یــک کروموزوم 

اضافه شان مى گویند: «عقب مانده، منگل و...»
روى سخنم با شماســت، شــما تک تک افرادى که 
به اســتادیوم ها مى روید و سال هاســت مى روید و به 
تنهایى مى روید و به هیچکدامتان هم تنها به دلیل یک 
کروموزوم اضافه عقب مانده نگفته اند، فوتبالیست هاى 
ما امروز حرفى دارند با شما؛ حرفشان این است: «آقایان! 
فحاشى را در استادیوم ها تمام کنید.آقایان! استادیوم ها 

را جایى کنید که خانواده افراد سندروم داون، به آنها اجازه 
حضور و دیدن فوتبال را بدهند، آنقدر بیرحمانه فحاشى 
نکنید، آنقدر بى رحمانه فضاى استادیوم  ها را ترسناك 
نکنید، آنقدر بى رحمانه با چند کلمه، استخوان و عضله 
و قلب و روح یک فوتبالیست، یک تیم، یک مربى و در 
نهایت یک انسان را نشــکنید. انسان ها چیزى نیستند 
جز همین اســتخوان ها و عضالت و پوست که کارد 
میوه خورى هم زخمى شان مى کند حتى. رحم کنیم به 

هم، رحم کنید به هم.»
تاکنون چندین برنامه تلویزیونى، چندین نفر از متصدیان 
در عرصه فوتبــال و ورزش، چندین فعــال فرهنگى 
در طول این ســال ها که همگى مرد بوده اند چون که 
استادیوم ها قرق آقایان شده از شما خواسته اند؛ این بار 
من، یک زن، که جنس زن به علت فضاهاى فرهنگى 
که شما آقایان مى سازید دســتمان از دیدن فوتبال در 
استادیوم ها کوتاه شده است، از شما مى خواهد. مِن زن 
به همراه تمام مردان چهل و هفتى ام از شما مى خواهم 
که این بار ب خاطر ما چهل و هفتى ها فحاشى نکنید تا 
فوتبالیست هاى چهل و هفت تایى ما بتوانند بدون ترس 

و اضطراب در ورزشگاه ها حضور یابند.

من و همه چهل و هفتى ها

مدافع تیم فوتبال ذوب آهــن مى گوید که مصدومیت 
قاسم حدادى فر اتفاق بسیار تلخى بود.

مهدى مهدى پور مى گوید: وقتى این خبر را در تمرین 
شــنیدیم همه بازیکنان وضعیت روحى بســیار بدى 
پیدا کردند. چهره بازیکنان طــورى بود که همه خیال 
مى کردند خودشان رباط صلیبى پاره کردند. مصدومیت 
قاسم واقعاً اتفاق بسیار تلخى بود و نمى دانم در این مورد 
چه بگویم. فقط امیدوارم او خیلى زود به میادین برگردد.

مصدومیت حدادى فر اتفاق تلخى بود

معاون وزیر ورزش اعالم کرد؛
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چهل تکه

بیمار افسرده که قصد خروج از پنجره اتاق محل بسترى خود 
در بیمارستان امام خمینى(ره) ارومیه را داشت، به وسیله یکى 

از پرسنل خدمات بیمارستان نجات داده شد.
با فداکارى و شجاعت یکى از پرســنل خدمات، از اقدام این 
بیمار که قصد خروج از پنجره محل بسترى خود در طبقه دوم 
ساختمان بیمارستان را داشــت جلوگیرى شد و  وى نجات 

داده شد.
دکتر افشــانى، رئیس روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
ارومیه با تأیید این خبر گفت: این بیمار دچار افسردگى شدید 
است و اخبار منتشر شده در شبکه هاى مجازى در خصوص 

اقدام به خودکشى بیمار صحت ندارد.

یکى از وکالى اولیاى دم «ســتایش قری شــى» از تعیین شــدن 
مهر المثل و ارش البکاره با نتیجه کارشــناس تعیین شده از سوى 

دادگسترى خبر داد. گفتنى است خانواده قاتل حق اعتراض دارند.
عسگر قاسمى آقباش گفت: «قاتل به قصاص نفس در خصوص 
اتهام قتل عمد و یک بار اعدام در خصــوص اتهام تجاوز به عنف 
محکوم شده است.این وکیل پایه یک دادگسترى در ادامه افزود: 
براساس نظریه کارشناس دادگسترى که به ما ابالغ شده این مقدار 

جمعاً براى مهر المثل و ارش البکاره 80 میلیون تومان است.»
پیش از این عسگر قاســمى آقباش با اشــاره به جلسه رسیدگى 
به بخش دیگرى از پرونده ســتایش که مربوط به ارش البکاره و 
مهرالمثل مى شود و 16 خرداد ماه در دادگاه کیفرى استان تهران 
برگزار شد، گفته بود: «این بخش از پرونده به منظور کارشناسى به 

کارشناس ارجاع شده است.»

پلیــس کارولیناى شــمالى زوج جوانى را کــه فرزند خود را 
آزار داده و بیــش از 20 روز در قفس نگهــدارى مى کردند

 بازداشت کرد.
متهمــان «هالــى ترنتهــام»23 ســاله و همســرش 
«وینســنت لى » 28 ســاله به جرم سوء اســتفاده از فرزند 

19 ماهه شان محکوم شدند.
به گفته مأموران پلیس، این کودك مدت 23 روز در قفس بوده 

و تنها مقدار کمى آب و مواد غذایى داشته است.
پدر و مادر این کــودك به جرم اســتفاده از مــارى جوآنا و 
سهل انگارى در نگهدارى فرزندشــان متهم شده اند.هر دو 
متهم با قرار وثیقه 20 هزار دالرى تا روز دادگاهشان به زندان 

منتقل شدند.

نگهدارى کودك در قفس تعیین مهرالمثل ستایش نجات یک بیمار از خودکشى 030201

از دى ماه سال گذشــته پرونده هایى در کالنترى هاى 
حاشیه شــهر و به ویژه کالنترى فردوسى و کاظم آباد 
در مشهد تشکیل شد که بررســى محتویات آنها نشان 
مى داد: اعضاى یک باند خشن که به شیوه «نینجاهاى 
کارتونى» شمشــیر و تبر را به پشت خود مى بندند، وارد 
کارگاه هاى تولیدى و صنعتى مى شوند و با بستن دست 
و پا و چشــم هاى نگهبان کارگاه ها، اموال زیادى را به 

سرقت مى برند.
اعضاى ایــن باند مخوف هنــگام دســتبرد به برخى 
شــرکت ها و کارگاه هاى تولیدى قطعات خودرو، تابلو، 
قالب هاى سنگین و گرانقیمت که داراى آلیاژهاى مس، 
چدن و آلومینیوم است را با اســتفاده از خودرو به مکان 
نامعلومى منتقل مى کردند که مالباختگان با خسارت هاى 

میلیونى مواجه مى شدند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به دستور سردار 
بهمن امیرى مقدم (فرمانده انتظامى اســتان خراسان 
رضوى) این پرونده به مأموران عملیات ویژه مشهد سپرده 

شد تا با تجزیه و تحلیل هاى اطالعاتى دقیق به ردیابى و 
دستگیرى «نینجاهاى خشن» بپردازند.

بنابراین گزارش، با دریافت این پرونده در اردیبهشــت 
امســال و تجمیع اطالعات، گروه زبده اى از مأموران با 
نظارت مستقیم و راهنمایى هاى سرهنگ محمد بوستانى 
(فرمانده انتظامى مشــهد) فعالیت هاى تخصصى خود 
را با شیوه هاى علمى و اســتفاده از فناورى هاى نوین 

تجهیزاتى آغاز کردند.
آنها پس از چنــد روز برگزارى جلســات تخصصى به 
سرنخ هایى دست یافتند که نشــان مى داد تعدادى از 
اتباع خارجى غیرمجاز در سرقت هاى مذکور نقش دارند.

بنابراین تحقیقات پلیــس در این باره متمرکز شــد و 
مأموران عملیات ویژه به جســتجوى آثــار باقیمانده از 
«دزدان خشن» در محل هاى سرقت پرداختند تا اینکه 
با رصدهاى اطالعاتى موفق شدند دو تن از عامالن این 
سرقت ها را در منطقه جاده قدیم قوچان شناسایى کنند.

مأموران انتظامى پس از کســب مجوزهاى قضائى از 

قاضى روحانى نژاد وارد عمل شــدند و یکى از متهمان 
را در مخفیگاهش محاصــره کردند اما این تبعه خارجى 
قصد داشت از طریق پشــت بام فرار کند که ناگهان در 
حلقه محاصره مأموران گرفتار شد و بدین ترتیب دقایقى 
بعد عملیات براى دســتگیرى متهم دیگر ادامه یافت تا 
اینکه جوان افغانى غیرمجــاز که از اعضاى باند مخوف 
«نینجاها» بود نیز در تور پلیس افتاد. با انتقال دو متهم به 
مقر انتظامى آنان در بازجویى ها همدستان دیگر خود را 
نیز لو دادند که بالفاصله تحقیقات در این پرونده با صدور 
دستورات ویژه اى از سوى سرهنگ بوستانى وارد مرحله 

جدیدى شد.
مأموران انتظامى که موفق شده بودند محل انبار اموال 
سرقتى را در یکى از باغ هاى اطراف جاده قدیم قوچان 
کشف کنند، با کســب مجوزهاى قضائى و در یک قرار 
صورى با دو تن دیگر از اعضاى این باند، اطراف باغ را به 

محاصره درآوردند.
هنگامى که متهمان براى استعمال مواد مخدر قصد ورود 

به محل مذکور را داشتند متوجه حضور مأموران انتظامى 
شدند و با رها کردن موتورسیکلت به بیابان ها و باغ هاى 

اطراف گریختند.
در همین هنگام مأموران با شلیک 18 تیر که با اخطارهاى 
پلیس همراه بود دو متهم دیگر پرونده «نینجاها» را نیز 
به دام انداختند و بدین ترتیب بازجویى از آنها آغاز شــد. 
اعضاى این باند مخوف که بین 25 تا 30 سال سن دارند و 
معتاد به مواد مخدر هستند اعتراف کردند که سرقت هاى 
خود را از سال گذشــته آغاز کرده اند. آنان تاکنون محل 
حدود 20 کارگاه تولیدى و صنعتى را که به آن مکان ها 
دســتبرد زده اند به مأموران نشان دادند اما بررسى هاى 
مقدماتى مأمــوران عملیات ویژه بیانگر آن اســت که 

اعضاى این باند سرقت هاى بیشترى مرتکب شده اند.
همه اعضاى باند از اتباع خارجى غیرمجاز هستند که به 
صورت غیرقانونى وارد کشور شده و به اقدامات مجرمانه 
خود ادامه مى دادند. تحقیقات بیشتر با دستورات سرهنگ 
بوستانى براى ریشه یابى پرونده باند «نینجاهاى خشن» 

همچنان ادامه دارد.

عصر پانزدهم بهمن 93 درگیرى خونین بین دو دوست در یکى از خیابان هاى محله «کن» 
به کالنترى اعالم شد. بررسى ها نشان مى داد در جدال خونین بین دو رفیق پسر 29ساله 
اى به نام «کامبیز» با ضربه چاقو به گردنش زخمى و به بیمارستان پیامبران(ع) منتقل شده 
است. در حالى که تالش براى ردیابى پســر چاقوکش که متوارى شده بود ادامه داشت از 

بیمارستان خبر رسید کامبیز به علت شدت جراحات جان سپرده است.
ردیابى عامل جنایت آغاز شده بود که بامداد بیست و نهم بهمن ماه مرد 30 ساله اى به نام 
«مانى» به پلیس آگاهى رفت و خودش را عامل جنایت در محله کن معرفى کرد. وى گفت: 
«من در جدال با دوست صمیمى ام او را کشتم و فرار کردم اما حاال به دلیل عذاب وجدان 

تسلیم قانون شدم.»
مانى در تشریح انگیزه جنایت گفت: «من و کامبیز پنج سال بود که با هم دوست بودیم و 
به خانه یکدیگر رفت و آمد داشــتیم. من او را مانند برادرم دوست داشتم اما یکباره متوجه 
شدم او به من خیانت کرده و با خواهرم که همسر و دو فرزند دارد ارتباط برقرارکرده است.»

وى ادامه داد: «وقتى یک بار خواهرم را مقابل ســنگچین هاى بــاغ پدرى کامبیز دیدم 

عصبانى شدم. من ماجرا را با برادر بزرگم در میان گذاشتم و ما با هم کامبیز را به زور سوار 
ماشین کردیم و به حاشیه اتوبان آزادگان بردیم. ما او را تهدید به مرگ کردیم و از او خواستیم 
تا دست از سر زندگى خواهرمان بردارد. او هم قبول کرد. مدتى بود از کامبیز خبرى نداشتم تا 
اینکه چهارم بهمن ماه مادر او مقابل در خانه مان آمد. مادرش گفت خواهرم هنوز با کامبیز در 

ارتباط است. او از من خواست تا قبل از آبروریزى بیشتر با خواهرم صحبت کنیم.»
وى ادامه داد: «من که از شنیدن حرف هاى مادر کامبیز شوکه شده بودم مقابل خانه آنها 
رفتم و از کامبیز خواســتم تا همراهم بیاید. اما او قبول نکرد. کامبیز از من خواست تا سوار 
ماشینش شوم. من هم که مشروب خورده و مست بودم سوار ماشین او شدم. اما کامبیز مرا 
به خانه یکى از بستگانشــان برد تا آنجا با هم صحبت کنیم. او در را به رویم قفل کرد و به 
سمت من حمله ور شد. چون مست بودم روى زمین افتادم.او در حال کتک زدن من بود که 

به رویش چاقو کشید و ضربه اى به سینه و گردن او زدم.»
به دنبال اعتراف هاى مانى و بازسازى صحنه جرم وى پاى میز محاکمه ایستاد.

در جلسه رسیدگى به این پرونده مانى خودش را به دیوانگى زد و ادعا کرد سابقه بسترى شدن 
در بیمارستان روانى را دارد. وکیل وى نیز مدارکى مبنى بر چندین بار اقدام مانى به خودکشى 

ارائه داد. به این ترتیب این متهم به کمیسیون پزشکى قانونى معرفى شد.
وقتى کارشناسان پزشکى قانونى در گزارشى اعالم کردند مانى مبتال به اختالل روانى است 
اما در زمان ارتکاب جرم قوه تمیز و اراده داشته است، وى بار دیگر پاى میز محاکمه ایستاد.
در دومین جلسه رسیدگى به این پرونده پدر قربانى در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من با 
دریافت دیه از قصاص صرف نظر مى کنم.» اما مادر مقتول در حالى که اشک مى ریخت 
گفت: «به هیچ قیمتى از خون پسرم نمى گذرم و حاضرم سهم همسرم را بپردازم تا قاتل 

پسرم اعدام شود.»
سپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «من حال طبیعى نداشتم که با کامبیز درگیر شدم. او با 
رابطه پنهانى که با خواهرم برقرار کرده بود آبرویمان را در محل برده و موجب سرافکندگى 
ما شده بود. من براى ادب کردن دوستم با او قرار گذاشتم ولى قصد کشتن او را نداشتم. من 

حاال دفاعى ندارم.»
 در پایان این جلسه هیئت قضایى وارد شور شد و مانى را به قصاص محکوم کرد.

چنــدى پیش با توجــه به افزایــش پرونده هاى ســرقت 
موتورسیکلت در سطح شهر آبادان سرهنگ سیدمحسن تقى 
زاده، رئیس پلیس آبادان دستور داد تا تیم ویژه اى براى پایان 

دادن به این سرقت ها وارد عمل شوند.
مأموران کالنتــرى 15 کارون در گام نخســت تحقیقات در 
محل هاى سرقت که بیشــتر دزدى ها در برابر داروخانه هاى 
شــبانه روزى صورت گرفته بود اقدامات پلیسى خود را آغاز 

کردند.
تیم پلیسى در بررســى فیلم هاى ضبط شــده دوربین هاى 
مداربسته موفق شــدند شش ســارق جوان را که دست به 
دزدى موتور سیکلت ها مى زدند شناسایى کنند و همین سرنخ 
کافى بود تا تجسس هاى ویژه براى دستگیرى این سارقان 

حرفه اى آغاز شود.
تجسس هاى اطالعاتى مأموران ادامه داشت تا اینکه مخفیگاه 
شش سارق حرفه اى به دســت آمد و تیم هاى پلیسى در سه 
عملیات همزمان موفق به دســتگیرى عامالن این دزدى ها 
شدند.  بنا به این گزارش، مأموران در بررسى مخفیگاه دزدان 
هفت موتور سیکلت سرقتى به دست آمد و متهمان که همگى 
20ساله هستند براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس 

آگاهى قرار گرفته اند.

3 سال قبل درست در چنین روزهایى هواپیماى ایران 140یا همان آنتونف در حوالى شهرك آزادى سقوط کرد 
و در جریان آن 40 نفر از مسافران جان خود را از دست دادند.هرچند تحقیقات براى مشخص شدن مقصران 
این حادثه از همان روز آغاز شد اما 
حاال در سومین سالگرد وقوع این 
حادثه تلخ هنوز نتیجه روشنى از 
این پرونده به خانواده هاى داغدار 
و افکار عمومى ارائه نشده است.
این حادثه روز 19مرداد ماه سال 
93اتفاق افتاد. آن روز هواپیماى 
ایران 140بــا 48سرنشــین از 
فرودگاه مهرآباد به مقصد طبس 
به پرواز در آمد امــا دو دقیقه بعد 
حوالى شهرك آزادى در غرب تهران سقوط کرد و 40نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.به دنبال 
این حادثه، پرونده سقوط مرگبار روى میز محمد شهریارى، سرپرست دادسراى امور جنایى تهران قرار گرفت 
و وى با کمک جمعى از متخصصان صنعت هوایى تحقیقات ویژه اى را در این باره آغاز کردند. شواهد به دست 
آمده حاکى از آن بود که دلیل سقوط هواپیما خرابى موتور بود و برخى مسئوالن در به پرواز درآمدن این هواپیما 
قصور کرده اند. حتى فاش شد که برخى از کارشناسان صنعت هوایى درباره سقوط این هواپیما هشدار داده بودند.

با وجود این، بى توجهى به این هشدار باعث وقوع این فاجعه شد. با وجود اینکه در ادامه برخى از مدیران ارشد 
صنعت هوایى به دادسرا احضار شدند اما همچنان خانواده هاى جانباختگان این حادثه و افکار عمومى در انتظار 
روشن شدن دالیل وقوع این حادثه و مشخص شدن مقصران آن هستند.«جواد طالبى»، که در این حادثه همسر 
و دو فرزند خردسالش را از دست داده است، گفت: «بعد از این حادثه تا دو سه ماه همه دایه مهربان تر از مادر بودند 
و ماجرا را پیگیرى مى کردند اما بعد از آن دیگر هیچکس خبرى از روند رسیدگى به پرونده به ما نداد. آیا حق ما 
نیست بدانیم که چه افرادى باعث شدند که ما عزیزانمان را از دست بدهیم ؟»وى ادامه داد: «آخرین مرتبه اى که 
با سرپرست دادسراى جنایى تهران صحبت کردم ایشان گفتند تا دوماه دیگر کیفرخواست صادر مى شود اما حاال 
شش ماه از آن روز گذشته و خبرى نشده است. من و سایر خانواده ها با تمام وجود این، ماجرا را پیگیرى خواهیم 

کرد تا روشن شود کوتاهى چه کسانى سبب شد تا ما عزیزانمان را از دست بدهیم.»

دستگیرى «نینجاهاى کارتونى» درمشهد  

نینجاهاى کارتونى» 
شمشیر و تبر را به 

پشت خود مى بندند، 
وارد کارگاه هاى 
تولیدى و صنعتى 

مى شوند و با بستن 
دست و پا و 

چشم هاى نگهبان 
کارگاه ها، اموال 

زیادى را به سرقت 
مى برند

بیســت و ســوم فروردیــن مــاه ســال95، زن 
جوانــى وحشــت زده خــودش را بــه کالنترى 
176 حسن آباد رســاند و از چند مرد شیطان صفت 

شکایت کرد.
او در شــرح ماجرا گفت: «در زمین هاى کشاورزى 
اطراف آزاد راه تهران-  قم در حال جمع آورى مقدارى 
سنگ شــنى براى تهیه وســایل تزیینى بودم که 
چند جوان موتورســوار وارد زمین شدند و شروع به 
مزاحمت کردنــد. در حالى که با آنهــا درگیر بودم، 
همان موقع دو خــودروى امداد جاده اى که در حال 
عبور بودند، توقف کردند و ســه نفــر از خودروها 
پیاده شــدند و با چاقو پســران مزاحــم را فرارى
 دادند. ســپس راننده یکى از نیسان ها پیشنهاد داد، 
مرا به شــهر برســاند که قبول کردم و سوار شدم. 
راننده بیــن راه با تهدیــد چاقو مســیرش را تغییر 
داد و به بیابان هــاى اطراف حســن آباد رفت. او با 
دوســتانش تماس گرفت و همان ســه جوانى که 
آنها را هنگام درگیرى با پســران موتور سوار دیده
 بودم، آمدند. یکى از آنها فقط شاهد ماجرا بود و سه 

نفر دیگر...»
با این توضیحات مأموران از طریق ردیابى شــماره 
پالك خودروى نیسان توانســتند، یک از متهمان 
به نام «فرهاد» را بازداشــت کنند. او در بازجویى ها 
لب به اعتراف گشــود و با اقرارهاى او ســه متهم

 دیگر نیز شناســایى و بازداشــت شــدند، اما آنها 
جرمشــان را انکار کردند و گفتند زن جوان به میل 
خودش سوار ماشین شــد و با قبول پول پیشنهاد ما 
را پذیرفت. چهار متهم با توجه به شــواهد و قرائن 
موجود، روانه زندان شــدند و پرونــده بعد از کامل 
شدن تحقیقات به دادگاه کیفرى یک استان تهران 

فرستاده شد. 

ابتداى جلسه، بعد از قرائت کیفرخواست شاکى بار 
دیگر شــکایت خود را مطرح کــرد. در ادامه راننده 
نیسان گفت: «بعد از درگیرى با پسران موتور سوار، 
شاکى سوار خودرو شــد تا او را به مقصد برسانم. او 
بین راه سر صحبت را باز کرد و وقتى متوجه شدم از 
همسرش طالق گرفته و تنها زندگى مى کند، به او 
پیشنهاد دوستى دادم. شــاکى قبول کرد تا در قبال 

گرفتن پول با ما رابطه داشته باشد.» 
در ادامه دو متهم دیگر نیز حرف هاى دوستشــان 
را تأییــد کردنــد و آزار زن جوان را انــکار کردند. 
ســپس چهارمین متهــم گفت فقط شــاهد ماجرا 
بوده و جرمــى مرتکب نشــده اســت. در پایان، 
هیئــت قضائى بعد از شــور بــا توجه بــه مدارك 
موجود در پرونده، ســه متهم را به صد ضربه شالق 
محکوم کرد و دو نفــر از آنها را به دوســال تبعید 
به شهرســتان و چهارمین متهم را که فقط شــاهد 
ماجرا بود به اتهــام معاونت در جــرم به 20 ضربه 
شالق محکوم کرد. سپس قضات دادگاه به عنوان 
مجازات تکمیلى ســه متهم را بنا به شغلشان به دو

ســال ممنوعیت از رانندگى وسایل نقلیه عمومى و 
نمایندگى امداد خودرو جــاده اى محکوم کرد. این 
حکم در دیوان عالى کشور تأیید شد، اما با شکایت 
شاکى از دو متهم به اتهام آدم ربایى، پرونده به همان 

شعبه ارجاع داده شد.
به این ترتیب پرونده هفته گذشــته بار دیگر روى 
میز هیئــت قضائى قــرار گرفت و بعــد از اعالم 
رســمیت جلســه، یکى از متهمان گفــت: «زن 
جوان به میل خودش ســوار خودرو شد و آدم ربایى 
در کار نبود.» ســپس دیگر متهمان نیز جرمشــان 
را انکار کردند. بعد از آخریــن دفاع متهمان، هیئت 

قضائى وارد شور شد. 

تجاوز رانندگان امداد خودرو به زن جوان 

«کامبیز» با خواهر شوهردارمن ارتباط داشت معماى بى پاسخ سقوط در «آزادى» 6 مرد خشن در خیابان هاى آبادان  
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رامین مشکاه

ویندوز 10 بر خالف ویندوز 7 کاربران را براى نصب 
یک آنتى ویروس در عذاب نمى گذارد. در حقیقت از 
زمان عرضه ویندوز 8 به بعد این سیستم عامل به یک 
آنتى ویروس از پیش ســاخته به نام دیفندر تجهیز 
شده اســت. آنتى ویروسى که در گذشــته در قالب 
 Microsoft Security Essentials بسته امنیتى
در اختیار کاربــران قرار مى گرفت. امــا اکنون این 
سئوال مطرح است آیا «بیت دیفندر» به تنهایى قادر 

اســت در برابر انواع مختلفــى از تهدیدات از 
کامپیوتر شخصى محافظت به عمل آورد؟

واقعیت این اســت که شــما به یک نرم افزار 
ضدویروس نیاز دارید. مهم نیســت در زمان 
گشت وگذار در فضاى مجازى تا چه اندازه مراقب 
هستید. حتى هوشیار بودن نیز این روزها براى مبارزه 
با تهدیدات کافى نیســت، بلکه تنهــا به کارگیرى 
یک نرم افزار امنیتى خوب مى تواند از شــما در برابر 

تهدیدات محافظت به عمل آورد.
فراموش نکنید که هر ضدویروسى قادر نیست در برابر 
تهدیدات از شما محافظت به عمل آورد. توصیه ما به 
شما این است که بهترین ضدویروس و ضدبدافزار را 
با یکدیگر مورد استفاده قرار دهید. این دو محصول 
در کنــار یکدیگر مى توانند بــزرگ ترین تهدیدات 

امنیتى را دفع کنند.
■آیا ویندوز دینفدر به اندازه کافى خوب است؟

زمانى که ویندوز 10 را نصب مى کنید، شما یک برنامه 
ضدویروس از پیش اجرا شده را در اختیار دارید. ویندوز 
دینفدر به طور خودکار برنامه هایى که باز مى کنید را 
اســکن کرده و جدیدترین به روزرسانى هاى ویندوز 
را دانلود مى کند. همچنین اجازه اسکن عمیق را در 
اختیارتان قرار مى دهد. مهمتر آنکه باعث نمى شود تا 
سرعت سیستم شما کاهش پیدا کند، موضوعى که 
در مورد نرم افزارهاى دیگر ضدویروسى نمى توانیم 
به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر کنیم. با وجود این، 
دینفدر در مقایسه با نمونه هاى مشابه در بعضى موارد 
کاستى هایى دارد. اما در مجموع باید بگوییم دیفندر 
زمانى که با یک برنامه ضدبدافزارى به کار گرفته شود 

قدرتمند عمل مى کند.
■آیا وینــدوز دینفدر بهترین ضدویروس اســت یا 

گزینه هاى بهترى نیز وجود دارند؟
آزمایشــگاه AV-TEST کــه در زمینه ارزیابى 
آنتى ویروس هــا به فعالیت اشــتغال دارد، ماه 
آوریل اعالم کرد دیفندر قادر اســت 99/9 
درصــد از نرم افزارهاى مخرب شــایع 
امروزى را کشــف کند. همچنین قادر 
است 98/8 درصد از حمالت روز صفر 
را نیز تشخیص دهد. «آویرا» یکى 
دیگر از نرم افزارهاى ضدویروسى 
است که در ماه آوریل موفق شد 
همین امتیاز را به دست آورد، 

هرچند هم اکنون امتیاز باالترى کسب کرده است.
امــا امنیت موضوعى اســت که فراتر از یکســرى 
اعداد و ارقام باید به آن توجه داشــت. در حال حاضر 
نرم افزارهاى ضدویروس قدرتمندى وجود دارند که 
در آزمون هاى ارزیابى بهتر عمل کرده اند، اما هر یک 
مشــکالت خاص خود را دارند. به طور مثال تعدادى 
از آنها سعى مى کنند فعالیت هاى کاربران را ردیابى 
کنند یا تعداد دیگرى افزونه هاى نه چندان کاربردى 
را روى مرورگر کاربران نصب مى کنند. متأســفانه 
تعدادى از آنها مى توانند از شــما در برابر ویروس ها 
محافظت به عمل آورند، اما خود باعث به وجود آمدن 
شکاف هایى مى شوند که راه را براى حمالت دیگر باز 

مى کنند.
 Malwarebytes و  Defender ترکیب دو نرم افزار■

تهدیدات امنیتى را به حداقل مى رساند
این روزهــا تهدیــدات از جانب انــواع مختلفى از 
جاســوس افزارها، تبلیغــات مخــرب، کى الگرها، 
تروجا ن ها و مهمتر از همه اینها باج افزار کامپیوترهاى 
شخصى را تهدید مى کند. این درست همان مکانى 
است که Malwarebytes به یارى کاربران مى آید. 
Malwarebytes نــه تنها قادر اســت از کامپیوتر 
شــما در برابر بدافزارها محافظت بــه عمل آورد، 
بلکه قادر اســت در کارهاى دیگرى همچون پاك 
کردن کامپیوتر شما از هرگونه آلودگى مورد استفاده 
قرار گیرد. خوشــبختانه Malwarbytes روى هر 
دو ســکوى ویندوز و مک قابل اســتفاده است. این 
ضدویروس ضمــن آنکه از کامپیوتر شــما در برابر 
اکسپلویت هاى روز صفر محافظت به عمل آورد، به 
ویژگى هاى ضداکسپلویت و ضد باج افزارى تجهیز 
شده است. در نتیجه تا حد زیادى مانع بروز حمالت 
جدى مى شــود. در نهایت به این نکته توجه داشته 
باشید از Malwarebytes در کنار ساید نرم افزارهاى 

ضدویروسى مى توانید استفاده کنید.
 MalwareBytes ،بر عکس آنتى ویروس هاى سنتى
به راحتى مى تواند نرم افزارهاى ناخواسته را شناسایى 
کند. نگارش ســوم این محصول همــراه با ویژگى 
ضداکسپلویت عرضه شده است. این ویژگى مى تواند 
شناخته  شده ترین اکسپلویت هاى موجود در برنامه ها 
و حتى آســیب پذیرى هایى که در حمالت روز صفر 
مورد استفاده قرار مى گیرد را شناسایى کند. حمالت 

مبتنى بر فلش از جمله این موارد است.

به کارگیرىبه کارگیرى
 همزمان  همزمان 

ضد ویروس ضد ویروس 
و ضدبدافـزارو ضدبدافـزار

همانطور که بازى هاى اکشن باعث افزایش توانایى افراد در 
تصمیم گیرى سریع شده و توانایى مغز را براى یادگیرى بهبود 

مى بخشــد، با این حال یک پژوهش جدید 
نشان دهنده این است که بازى هاى اکشن 

مى توانند به مغز آسیب برسانند.
این پژوهش توسط تیمى از دانشگاه مونترال 
و بر روى گروهى متشکل از 51 مرد و 46 زن 

انجام شد.
first-)در ابتــدا، آنها یک بازى اول شــخص

person game) را انجــام دادند که در آن آنها 
مجبور بودند مســیر خود را از طریق یک راه پر 
پیچ و خم پیدا کنند. دانشمندان با تجزیه و تحلیل 
چگونگى انجام این کار متوجه شــدند که شرکت 
 spatial)«کنندگان  به دو دسته «فراگیران فضاساز

learners) که با تصویرسازى و استفاده از نشانه هاى 
پس زمینه، خودشــان را هدایت مى کردنــد و «فراگیران 
واکنشــى» (response learners)کــه مجموعه اى از 
چرخش هاى چپ و راست را به حافظه خود سپرده و از این 

طریق مسیر خود را پیدا کردند، تقسیم مى شوند.
در این پژوهش تقریبًا 85 درصد ازشــرکت کنندگان 

فراگیران واکنشى بودند.
بعد از آن، همه شرکت کنندگان 90 ساعت بازى هاى 
اکشن اول شخص مانند Call of Duty، Killzone و 
Borderlands 2 و 90 ساعت بازى هاى سه بعدى با 
شدت کمتر مانند «سوپر ماریو» (Super Mario) را 
انجام دادند. هنگامى که مغز شرکت کنندگان پس 
از انجام بازى هاى اکشن اســکن شد، توجه ویژه 

محققان به دو ناحیه جلب شد.
یکى هیپوکامپ، که به افــراد کمک مى کند تا 
جهت خود را پیدا کنند و دیگرى هســته دم دار 
(Caudate nucleus ) که در شــکل گیرى 
عادت هاى انســان نقش دارد. به طور کلى 
اگر یک شخص از یکى از این نواحى بیشتر 
استفاده کند، میزان استفاده از ناحیه دیگر 

کمتر خواهد شد.
در فراگیران واکنشى، تحریک زیاد هسته 
دم دار باعث شــد که هیپوکامپ شروع 

به آتروفى کرده و ماده خاکســترى را از دســت بدهد. اگر 
هیپوکامپ بیش از حد آتروفى شود، شرایطى مانند افسردگى، 
اسکیزوفرنى، «اختالل استرس پس از سانحه»(PTSD) و 
بیمارى آلزایمر بروز مى کند. با توجه به این مطلب، مطالعه 
جدید نشــان مى دهد که افرادى که از چنین شرایطى رنج 
مى برند بهتر اســت که از انجام بازى هاى ویدئویى اکشن 

خوددارى کنند.
در مقابل، بازى کردن بازى هایى مانند سوپر ماریو به افزایش 

ماده خاکسترى هیپوکامپ در هر دو گروه منجر خواهد شد.
تحقیقات نشــان مى دهد که از آنجا که «استراتژى هاى 
فضاســازى» (spatial strategies) بــا افزایش میزان 
ماده خاکســترى هیپوکامپ در طول بازى هاى ویدئویى 
همراه است، فراگیران واکنشى مى توانند از استراتژى هاى 

فضاسازى براى مقابله با اثرات منفى 
بر روى سیستم هیپوکامپ استفاده کنند.

 اینســتاگرام به تازگى اعالم کرد کــه در حال اجراى 
آزمایش ویژگى جدیدى است که به کاربران امکان پخش 

زنده همزمان با دوستانشان را مى دهد.
با استفاده از این ویژگى کاربر مى تواند دوستان خود 

را به پخش زنده در اینستاگرام دعوت کند. 
نکته جالب اینجاست که دوستان دعوت 

شده به پخش زنده شــما مى توانند 
همزمان به صورت زنده با شما ارتباط 
تصویرى برقرار کنند. با فعالسازى 
این ویژگى صفحه نمایشگر شما 
به دو قسمت تبدیل شده و نیمى 
از آن به پخش زنده دوست مورد 
نظرتان اختصاص داده مى شود. 
ضمناً بقیه کاربران مى توانند مثل 
گذشته شما را تماشا کرده و حتى 

کامنت ارسال کنند.
نکته قابل توجه بعدى اینکه کاربر 
مى تواند دوســتان اینستاگرامى 
مورد نظر را به پخــش زنده خود 
اضافه و یا حذف کند. به نظر مى رسد 
با اضافه شدن چنین ویژگى هایى به 

اینستاگرام، به زودى شاهد پخش 
اخبار، مصاحبه ها و اجراهاى 

کمدى به صــورت زنده 
در اینســتاگرام نیز 

خواهیم بود.

بازى هاى اکشن
 بر روى مغز تأثیر

 منفى دارند

پخش زنده 2 نفرى در 

اینستاگرام  اینســتاگرام به تازگى اعالم کرد کــه در حال اجراى 
آزمایش ویژگى جدیدى است که به کاربران امکان پخش 

زنده همزمان با دوستانشان را مى دهد.
با استفاده از این ویژگى کاربر مى تواند دوستان خود

به پخش زنده در اینستاگرام دعوت کند.  را
تتتتعوت نکته جالب اینجاست که دوستان د
شده به پخش زنده شــما مى توانند 

همزمان به صورت زنده با شما ارتباط 
تصویرى برقرار کنند. با فعالسازى 
این ویژگى صفحه نمایشگر شما 
به دو قسمت تبدیل شده و نیمى 
از آن به پخش زنده دوست مورد 
نظرتان اختصاص داده مى شود. 
ضمناً بقیه کاربران مى توانند مثل 
گذشته شما را تماشا کرده و حتى 

کامنت ارسال کنند.
ررررررررررررررربررر نکته قابل توجه بعدى اینکه کا
ىىىىىىىىىىىىامىى مى تواند دوســتان اینستاگر
مورد نظر را به پخــش زنده خود

اضافه و یا حذف کند. به نظر مى رسد 
با اضافه شدن چنین ویژگى هایى به 

اینستاگرام، به زودى شاهد پخش 
اخبار، مصاحبه ها و اجراهاى 

کمدى به صــورت زنده 
در اینســتاگرام نیز 

خواهیم بود.

2 نفرى در 
ش زنده ش زنده

ستاگرام ررى دراینستاگرامی

طراحى اسناد کاغذى که به ســادگى قابل جعل نباشند، از جمله چالش هایى است که دولت ها همیشــه با آن مواجه بوده اند. در عصر حاضر که بسیارى از 
فرآیندهاى ادارى و قانونى به شکل دیجیتال انجام مى شود، استفاده از اسناد کاغذى همچنان مرسوم است و حتى در مواردى، تنها راه اطمینان از اصالت 

مدارك، در اختیار داشتن نسخه کاغذى آن  مدارك است.
 مدت هاست محققان ســعى مى کنند با کمک فناورى هاى دیجیتال راهى براى اطمینان از اصالت اسناد کاغذى بیابند. در این میان، بررسى خصوصیات 
فیزیکى کاغذ از جمله راهکارهاى پیشــنهادى است. به تازگى گروهى از محققان در انگلســتان دریافته اند که مى توان از بافت درون کاغذ به عنوان یک 
شاخص قابل اطمینان براى این کار استفاده کرد. الگوهاى درون هر ورق کاغذ درست مثل اثر انگشت انسان منحصر به فرد هستند و مى توان از این ویژگى 
براى تعیین اصالت کاغذ استفاده کرد. این الگوهاى منحصر به فرد ناشى از توزیع تصادفى ناخالصى ها در کاغذ و وجود مواد مختلف با درجه هاى مختلفى 

از شفافیت است که طى فرآیند تولید کاغذ ایجاد مى شود.
احسان تورینى و فنگ هائو از دانشگاه نیوکاسل و سیامک شاهان دشتى از دانشگاه یورك در تحقیق خود نشان دادند که مى توان این الگوهاى درون 
کاغذ را به سادگى و با یک دوربین معمولى ثبت کرد و با استفاده از الگوریتم ویژه اى، خصوصیات هر برگ کاغذ را از تصویر استخراج کرد. در گذشته 
تالش هایى براى شناسایى اصالت کاغذها انجام شده بود که بیشتر بر بررسى سطح کاغذ متکى بود و به عنوان مثال از پرتو لیزر، اسکنر یا 
حتى میکروسکوپ براى ثبت ویژگى هاى کاغذ استفاده مى شد. اما روش جدید به دلیل توجه به الگوهاى موجود درون 

کاغذ قابلیت اطمینان بیشترى دارد. در این روش، از یک سوى کاغذ نور تابانده مى شود و از سوى دیگر 
با یک دوربین معمولى از کاغذ عکس گرفته مى شود.

الگوریتمى که جلوى جعل سند را مى گیردالگوریتمى که جلوى جعل سند را مى گیرد

Archery Master 3D   بازى محبوب و سرگرم کننده با بیش از 100 میلیون دانلود 
از گوگل پلى از استودیوى TerranDroid براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى 

عرضه شده است. شــما در بازى Archery Master3D مى بایســت به اهدافى که فواصل مختلفى با شما دارند، 
تیراندازى کنید؛ کنترل کمان و تیراندازى در بازى با حرکت هاى ساده انگشت روى صفحه نمایشگر انجام مى شود! 
شما در ازاى تیراندازى خوب و به هدف زدن سکه هاى بیشترى دریافت مى کنید که از آنها مى توانید براى ارتقاى 
کمان، تیر و چیزهاى دیگر استفاده کنید. همچنین مى توانید در رقابت هاى تیراندازى المپیک نیز شرکت کنید و 

یکى از رقابتى ترین بازى هاى تیراندازى را تجربه کنید! 
بودن چهار چشم انداز زیبا که عبارتند از از ویژگى هاى کلــى بازى نیز مى توان به مواردى چون شــامل 

و ســه بعدى کامًال واقعى جنگل کاج، زمین تیراندازى، صحرا و جنگل بارانى؛ گرافیک 
ى شامل بیش از 20 وسیله و تجهیزات پویانمایى عالى  ز ا نــد ا بــا تیر

شامل بســیار زیبــا طراحــى 
حله بیــش از صد  مر

حالــت  در 
داراى  معمولــى، 
حالت چالش برانگیز که 

آن  در 
مى 

نید  ا تو
قهرمانــان  بــا 
المپیک به صورت 
تک به تک رقابت 
گرافیک  کنید؛ 
بــا  دى  اچ 
گــذارى  صدا
آور  هیجــان 
و گیــم پلــى 
اعتیــادآورش 

اشاره کرد!
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یک گروه برگزیده نخســتین 
دوره مســابقه دانش آموزى نور، 

گرامیداشت ابن هیثم، با انجام یک 
آزمایش با اســتفاده از نوك مــداد که از 

جنس گرافیت است، ســیم و باترى خودرو، 
انرژى الکتریســیته را تبدیل به منبع نور 

کردند.
محمدنبى ســلطانى نــژاد از اعضاى گروه 

نــور در برگزیده نخستین دوره مســابقه دانش آموزى 
مــا در این گفتگو با ایرنا در توضیح آزمایش خود اظهار داشــت: 

سیم رابط به باترى آزمایش نوك مداد را که از جنس گرافیت است توسط دو 
خودرو وصل کردیم.

وى افزود: جریان الکتریکى از باترى، سیم و نوك مداد عبور مى کند و باعث گرم شدن نوك 
مداد مى شود تا حدى که نوك مداد شروع به نورافشانى مى کند.

این عضو برگزیده نخستین دوره مسابقات دانش آموزى نور ادامه داد: به علت دماى زیاد 
نوك مداد، نور تابشى از آن تقریبًا به رنگ سفید اســت که البته بعد از مدت کوتاهى بر اثر 
گرماى زیاد ایجاد شده و همچنین اکسید شدن نوك مداد، گرافیت به مرور زمان متالشى 

مى شود.
به گفته وى در این آزمایش، انرژى الکتریکى به انرژى نورانى تبدیل شد؛ در واقع یکى از 
متداول ترین روش هاى تولید انرژى نورانى همچون المپ هاى مختلف، استفاده از انرژى 

الکتریکى است. 
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ده نخســتین
نش آموزى نور، 

هیثم، با انجام یک 
اده از نوك مــداد که از 

ت، ســیم و باترى خودرو، 
یته را تبدیل به منبع نور 

انى نــژاد از اعضاى گروه 
مســابقه دانش آموزى نــور در دوره

مــا در این وضیح آزمایش خود اظهار داشــت: 
د را که از جنس گرافیت است توسطط دو 

ازسوى دیگر یشترى دارد. در این روش، از یک سسوى کاغذ نور تابانده مىشود و
مولى از کاغذ عکس گرفته مى شودد.

سیم رابط به باترى 
یم.

لکتریکى از باترى، سیم و نوك مداد عببور مى کند و باعث گرم شدن نوك 

ساخت المپ با 
استفاده از 
نوك مداد
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منبع: مهر 

اجراى نمایش موسیقى سى به نویسندگى: نغمه ثمینى، کارگردانى: على اصغر دشتى، آهنگسازى: سهراب پورناظرى 

و آواز: همایون شجریان در محوطه باز کاخ موزه سعدآباد تا شهریور روى صحنه مى رود. در این اجرا که به متون 

شاهنامه فردوسى مى پردازد، بهرام رادان، صابر ابر، سحر دولت شاهى، مهدى پاکدل و... ایفاى نقش مى کنند.

آیت ا... شاهچراغى و 
سردار شاهچراغى 

از طرح محله اسالمى در 
شاهرود  بازدید کردند.

اینجا کراچى نیست، حیدرآباد نیست، پنجاب نیست! اینجا پل کوره 
است؛ درست زیر پاى کوره هاى بلند آجرپزى فیروزآباد شهررى، 

نزدیک تهران. پل کوره پر از خانه است، خانه هایش چهاردیوارى هایى 
کوچک و پراکنده اند با سقف هایى کوتاه، سیاه و دودزده. پل کوره، 
حاشیه است و صدها مهاجر پاکستانى در پناهش حاشیه نشینى 

و رسیده اند نزدیک پایتخت.  مى کنند؛ مهاجرانى که مخفیانه از مرز گذشته اند، شهر به شهر آمده اند 

جلسه علنى مجلس 
شوراى اسالمى و یکى 
از نمایندگان در حال 
تماشاى فیلم سلفى 
خود و برخى دیگر از 
نمایندگان مجلس با 

فدریکا موگرینى!

منبع: تسنیم

ساسان اکبرزاده

آیین اختتامیــه هفتمین جشــنواره کتابخوانى رضوى 
با حضور مدیــران کل آموزش و پــرورش و ورزش و 
جوانان، جمعى از برگزیدگان و خانواده هایشــان و... در 
مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) با معرفى 
نفرات برتــر در بخش هاى مختلف بــه کار خود پایان

 داد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان در 
این مراسم، با قدردانى از همه کســانى که با برگزارى 
هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى، موجبات شرکت 
بیش از 22 هزار نفر در این جشنواره در استان اصفهان 
را فراهم کردند، گفــت: از اینکه در اســتان اصفهان

 22 هزار نفر در این جشــنواره شــرکت کردند بسیار 
خرسندم و این عدد بسیار خوبى است و امید است همه 
اقشار مردم با برگزارى اینگونه جشنواره ها، بیش از پیش 

کتابخوان شوند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: خواندن و نوشتن 
از اهمیت بسیار ویژه اى برخوردار بوده و خداوند در قرآن 
به آن قسم خورده اســت. وى ادامه داد: قسم خوردن 
افراد، پشتوانه اى براى حرف آنها مى تواند باشد اما قسم 
خداوند، اهمیت و هشدارى براى ماست به چیزى که به 
آن قسم مى خورد. وى افزود: همانطور که جسم نیاز به 
غذا دارد، روح هم نیازمند غذاست و مطالعه، کتابخوانى 

و... در این زمره است و همانگونه که از جسم مواظبت 
مى کنیم تا مریض نشــویم باید به غذاى روح هم توجه 

داشته باشیم.
امام جمعه اصفهان اظهار داشــت: فقط کتاب خواندن 
نباید مدنظر باشــد چرا که برخى از کتاب ها جان و روح 
انســان را منحــرف مى کنند و حتى در اســالم برخى 

کتاب ها، ظالّه و گمراه کننده معرفى شده اند.
آیت ا... طباطبایى نژاد یکى از راه هاى رشــد انســان را 
کتاب خواندن دانســت و گفت: ما بســیار عقب مانده 
هستیم که برایمان جشــن مى گیرند تا کتاب بخوانیم 
ما بایــد بــراى آگاهى سیاســى، اجتماعــى، دینى و 
فرهنگى خود کتــاب مطالعه کرده و رشــد پیدا کنیم 
و با بهره گیرى از فرهنــگ دینــى در فراگیرى، الگو 
باشیم که متأسفانه در این زمینه از دیگر کشورها عقب 

هستیم.
وى خاطرنشان کرد: رشد و عظمت انسان در فراگیرى 
علم است و علم نیز به وســیله خواندن حاصل مى شود 
و امید اســت بیش از پیش به مطالعه کتاب هاى خوب 
بپردازیــم. البتــه باید خوانــدن کتاب در یک رشــته 
تخصصى باشــد و انتخاب درست براى مطالعه صورت 

پذیرد.
■■■ 

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 

اصفهان نیز در مراســم اختتامیه هفتمین جشــنواره 
کتابخوانى رضوى با اشاره به رشد 85 درصدى مشارکت 
استانى گفت: در مجموع از اســتان اصفهان حدود 22 
هزار نفر در مسابقه این جشنواره شرکت کردند که حدود 
ســه هزار نفر در بخش الکترونیکــى و بقیه به صورت 

مکتوب بوده است.
امیر هالکویى از اســتقبال خوب مردم استان اصفهان 
از جشــنواره کتابخوانى رضوى خبر داد و اظهار داشت: 
حــدود چهارهزار نفــر از مناطق محروم و روســتایى 
استان در این جشــنواره شــرکت کردند. وى بر لزوم 
توجه به حفظ خالقیت و ابتــکار در دوره هاى مختلف 
جشــنواره کتابخوانــى امام رضــا(ع) تأکیــد کرد و 
افزود: با اتکا به این جشــنواره مى تــوان، زمینه انس، 
آشنایى و پیوند نســل جوان با معارف رضوى را هموار 

کرد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان با اشــاره به دغدغه مقام معظم رهبرى درباره 
لزوم برنامه ریزى بلندمدت در حوزه فرهنگى کشــور، 
تأکید کرد: ترویج و تبلیغ آموزه هاى رضوى در جلوگیرى 
از آسیب هاى فرهنگى اهمیتى ویژه دارد. از این رو انجام 
اقدامات متنوع و گســترده براى انتشار این فرهنگ از 

ضروریات جامعه است. 
هالکویى افزود:  در سال جارى  موفق به جلب همکارى 

حدود 20 ارگان رسمى در اجراى جشنواره شدیم و آمار 
خوبى هم از مشارکت فردى و خانوادگى در این مسابقه 

به دست آمد.
وى هــدف از برگزارى هفتمین جشــنواره کتابخوانى 
رضوى را اشــاعه و ترویج فرهنگ رضوى، گسترش 
فعالیت هاى فرهنگى مرتبط با ســیره امــام رضا (ع) 
و معرفى و گرامیداشــت پدیدآورندگان آثــار مرتبط با 

فرهنگ رضوى بیان کرد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان اظهار داشت: هفتمین جشــنواره کتابخوانى 
رضوى امسال در ســه بخش کودك براى سنین 5 تا 
11 سال، نوجوان 11 تا 17 ســال و جوان و بزرگسال 
برگزار شد که در بخش کودك کتاب «10 قصه از امام 
رضا (ع) براى بچه ها»، در بخــش نوجوان کتاب «ماه 
غریب» و در بخش جوان و بزرگسال هم در این دوره از 
مسابقه کتابخوانى با توجه به شخصیت معنوى حضرت

 معصومه (سالم ا... علیها) و احمد بن موسى(ع) عالوه 
بر کتاب با موضوع امام رضــا (ع)، کتاب با موضوع آن 

بزرگواران هم انتخاب شد.
هالکویــى گفــت: در ســال جــارى جشــنواره 
کتابخوانــى رضوى به دو شــیوه مکتــوب و اینترنتى 
و در دو قالــب فــردى و خانوادگــى برگزار شــد و به 
برگزیدگان جشــنواره بخش اســتانى، عالوه بر لوح 

ســپاس و تندیس جشــنواره هدایاى نقــدى، تعلق
 گرفت. 

وى در ادامه یادآور شد: از مجموع 22 هزار شرکت کننده 
در هفتمین جشــنواره رضــوى، 14 هــزار و 643 نفر 
به صورت انفــرادى، چهار هــزار و 643 نفر به صورت 
خانوادگــى و بقیــه بــه صــورت اینترنتى شــرکت 

کردند.
■■■ 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان هم در سخنان 
کوتاهى با تشکر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در 
این جشنواره گفت: اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
در حوزه جوانان داراى امکاناتى از جمله ســازمان هاى 

مردم نهاد (سمن) است.
ســلطان حســینى افزود: امروز اگر هر کدام از جوانان 
19 تا 29 ســال موجب توســعه کتابخوانى در جامعه 
شــوند ما عالوه بر ثبت این ســمن ها از آنان حمایت 
مى کنیم. وى تأکید کرد: حوزه جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان آمادگى دارد تــا به جوانانى 
که ســمن به نام خود ثبت مى کننــد و کار فرهنگى، 
اجتماعــى، اقتصادى و... انجــام مى دهند کمک مالى 

کند.
در پایان این مراســم از نفرات برگزیده در بخش هاى 

مختلف تجلیل شد.

نفرات برتر هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى معرفى شدند

 در سال جارى 
موفق به جلب 

همکارى حدود 20 
ارگان رسمى در 
اجراى جشنواره 

شدیم و آمار خوبى 
هم از مشارکت 

فردى و خانوادگى در 
این مسابقه
 به دست آمد


