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آگهى مزایده عمومى شماره 43/96/1/م
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد مى گردد و متعاقب آن پس از بررسى و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضى 
جهت عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- 
جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/06/13 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى 
3- زمان بازدید: از تاریخ 96/05/28 تا تاریخ 96/06/01 از ساعت 9 الى 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 به نشانى: دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراموضوع مزایده
واگذارى محل جهت اجاره غرفه ها و 

رستوران و آشپزخانه
در سالن مسافرى 

1- ساندویچ سرد 2/640/000 ریال 2- گز و شیرینى 1/800/000 ریال12ماهاصفهان
 3- آزاد 1/020/000 ریال 4- آزاد 1/800/000 ریال 5- رستوران و آشپزخانه 23/100/000 ریال

م الف: 74669

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

 تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط  تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط 3636 ماهه با کمترین پیش پرداخت ماهه با کمترین پیش پرداخت

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ذ اب  فاوت و  ید   

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398
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صداوسیما صداوسیما 
این روزهااین روزها

وضعیت خوبى نداردوضعیت خوبى ندارد

 پرسپولیس   پرسپولیس  
بهتر از االهلىبهتر از االهلى

گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیاگزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا
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چند کاربرد شگفت انگیز 
و عملى براى آى پد یا 
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امیرحسین صدیق 
که ایــن روزهــا در 
سریال «گیله وا» ایفاى 
نقــش مى کنــد، یکى 
از دالیل حضــور در این 
سریال را توجه به جایگاه 
اقلیت هاى دینى دانست و گفت: 
یکى از عمده ترین دالیلى که با خرسندى پذیرفتم در 
سریال «گیله وا» حضور داشته باشم، نقشى است که 
به من پیشنهاد شد. شاید اگر یکى از نقش هاى دیگر 
این سریال به من پیشنهاد مى شد در پذیرش آن تأمل 
بیشترى مى کردم اما اکنون در این سریال در نقش 
یکى از هموطنان ارمنى که در حدود صد سال پیش 
در ایران زندگى مى کرده، ایفاى نقش مى کنم؛ این 
نقش جذابیت بسیار زیادى برایم داشت و باعث شد با 

رغبت بسیار زیادى این نقش را بپذیرم.
او به اهمیت توجه به اقلیت هاى مذهبى و ضرورت 
همبستگى بین تمام اقوام و مذاهب موجود در ایران 
اشاره کرد و یادآور شــد: باید توجه داشته باشیم که 
ایران کشورى پهناور و ریشــه دار و ملت ما از اقوام 
و مذاهب گوناگونى تشــکیل شده اســت. طبیعتًا 
ســربلندى کشــور ما در گرو احترام به اقلیت هاى 
قومى و مذهبى اســت. هنگامى که ایفاى نقش در 
سریال «گیله وا» به من پیشنهاد شد، به دلیل احترام 
به اقلیت هاى مذهبى و تمایل به ابراز این عالقه، از 
این پیشنهاد بسیار خوشحال شدم و به همین دلیل 
پذیرفتم که در نقش یکى از ارامنه که در سال هاى 
پس از جنگ جهانى اول و در گیر و دار قحطى ایران 

و قیام جنگل دچار مکشالتى شده است، بازى کنم.
این بازیگر در پاسخ به ســئوالى مبنى بر چگونگى 

درآوردن لهجه و گویش ارمنى، توضیح داد: طبیعى 
است که وقتى چنین نقشى را مى پذیرید که فضاى 
فرهنگى و گویشى متفاوت با زندگى شما دارد، ایفاى 
آن نقش نسبت به حالت عادى سخت تر خواهد بود. 
با این حال بنده در دوران کودکى در محله اى بزرگ 
شده ام که خانواده هایى ارمنى هم زندگى مى کردند 
و به این ترتیب از همان دوران کودکى آشنایى نسبتًا 
مختصرى نسبت به این عزیزان داشتم. همچنین در 
بزرگسالى نیز دوستانى ارمنى داشتم که به پختگى 
شناخت من نســبت به گویش و سبک زندگى این 

عزیزان کمک کرد.
صدیق ضمن یادآورى ضرورت توجه به اقلیت ها در 
آثار هنرى و فرهنگى، تأکید کرد: با وجود شــناخت 
نسبى من نسبت به ارمنى ها، دست اندرکاران سریال 
«گیله وا» نیز براى من و برخــى دیگر از بازیگران 
مشاورانى را براى در نظر گرفتند. به هر صورت طبیعى 
اســت که براى بازى کردن این نقش باید تالش 
بیشــترى مى کردم اما همانطور که گفتم به دلیل 
احترامى که نسبت به هموطنانى که از اقلیت هاى 
مذهبى محسوب مى شوند این سختى ها را پذیرفتم.

او درباره همکارى با اردالن عاشــورى که سریال 
«گیله وا» اولین سریال او محسوب مى شود، تصریح 
کرد: من بارها گفته ام که اگر خانم برومند ســال ها 
پیش به عنوان یــک بازیگر جوان بــه من اعتماد 
نمى کرد شاید همچنان در تالش بودم راهى براى 
بازیگرى پیدا کنم. خود من هم به عنوان بازیگرى 
که در مکتب مرضیه برومند رشــد کرده است، کار 
کردن با هنرمندان جــوان را وظیفه  خود مى دانم. از 
طرفى اردالن عاشــورى در همین مدت نشان داده 
کارگردان فهیم و کاربلدى اســت و اتفاقًا جوانى او 

باعث شده که با وسواس بیشترى کار را دنبال کند و 
براى هر برداشت زمان زیادى را صرف کنیم که این 

باعث مى شود کار پخته تر از آب در بیاید.
بازیگر سریال «روزگار قریب» در ادامه به همکارى 
با بازیگران جــوان این ســریال همچون مهدى 
زمین پرداز، پریا مردانیان و امیرحسین هاشمى اشاره 
کرد و گفت: با برخى از دوســتان مثل آقاى پگاه یا 
خانم اسکندرى پیش از این نیز همکارى داشته ام، 
اما همکارى کردن با بازیگران جوان این سریال هم 
براى من لذت بخش است. واقعًا اضافه شدن نسل 
جدید بازیگران به سینما و تلویزیون ما ضرورى است. 
امثال من تا کى مى توانند موهاى خود را رنگ کنند 
و با گریم نقش هایى را بازى کنند که سال ها از سن 
واقعى آنها جوان تر است. خوشحالم که در این سریال 
نقشى که بازى مى کنم همسن و سال خود من است و 
در کنار خودم بازیگرانى مى بینم که اگر مسیر درست 

را انتخاب کنند مى توانند آینده را از آن خود کنند.
صدیــق در پایان خاطرنشــان کــرد: معتقدم این 
روزها صداوسیماى ما وضعیت خوبى ندارد و شاید 
مراجعه مردم به رســانه هاى خارجى و ماهواره اى 
به دلیل همین ضعف هاســت. امیدوارم «گیله وا» 
و سریال هایى از این دســت بتوانند به نحوى تولید 
شــوند که مخاطبان را بار دیگر با تلویزیون آشتى

 دهند.
ســریال «گیله وا» یکــى از تازه ترین محصوالت 
مرکز فیلم و سریال ســازمان هنرى رسانه اى اوج 
به تهیه کنندگى امیر بنان و کارگردانى و نویسندگى 
اردالن عاشورى اســت که از دریچه  نگاه عاطفى 
به روایت داســتانى تاریخى از ایام قحطى ایران در 

واپسین روزهاى جنگ جهانى اول مى پردازد.

صداوسیما این روزها
وضعیت خوبى ندارد
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امیرحسین صد
که ایــن روزهــ
سریال «گیله وا» ایف
نقــش مى کنــد، یک
از دالیل حضــور در
سریال را توجه به جای
اقلیت هاى دینى دانست و گف
یکى از عمده ترین دالیلى که با خرسندى پذیرفتم
سریال «گیله وا» حضور داشته باشم، نقشى است
به من پیشنهاد شد. شاید اگر یکى از نقش هاى دی
این سریال به من پیشنهاد مى شد در پذیرش آن تأ
بیشترى مى کردم اما اکنون در این سریال در نق
یکى از هموطنان ارمنى که در حدود صد سال پی
در ایران زندگى مى کرده، ایفاى نقش مى کنم؛
نقش جذابیت بسیار زیادى برایم داشت و باعث ش

رغبت بسیار زیادى این نقش را بپذیرم.
او به اهمیت توجه به اقلیت هاى مذهبى و ضرو
اقوام و مذاهب موجود در ایر همبستگى بین تمام
اشاره کرد و یادآور شــد: باید توجه داشته باشیم
ایرانکشورى پهناور و ریشــه دار و ملت ما از اق
و مذاهب گوناگونى تشــکیل شده اســت. طب
احترام به اقلیت ه گرو ســربلندى کشــور ما در
قومى و مذهبى اســت. هنگامى که ایفاى نقش
سریال «گیله وا» به من پیشنهاد شد، به دلیل احت
به اقلیت هاى مذهبى و تمایل به ابراز این عالقه
بسیار خوشحال شدم و به همین د اینپیشنهاد
پذیرفتم که در نقش یکى از ارامنه که در سال ه
پس از جنگ جهانى اول و در گیر و دار قحطى ایر
و قیام جنگل دچار مکشالتى شده است، بازى کن
این بازیگر در پاسخ به ســئوالى مبنى بر چگونگ

صد
وووض

فاطمه گودرزى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نظر خود 
در مورد وضعیت کنونى سینماى ایران را اینگونه تشریح 
کرد: سینماى این روز ها را نسبت به گذشته بسیار بیشتر 
دوســت دارم، زیرا جوانان وارد سینما شده اند و همین 
حضور جوانان باعث حضور ایده هاى نو در ســینماى 
ایران شده و خوشبختانه در هر جشنواره شاهد حضور 

فیلم اولى هاى خوش آتیه هستیم.
بازیگر فیلم «مى خواهم زنده بمانم» درباره ســختى 
عرصه بازیگرى و کسب جوایز براى زنان تأکید کرد: 
متأسفانه فیلمنامه هاى ما بیشــتر براى آقایان نوشته 
مى شــوند و همین قضیه، بازیگرى را براى بازیگران 
زن سخت کرده است. البته از نظر من جایزه نباید براى 
یک بازیگر مالك مهمى باشد. هر بازیگرى باید تمام 
توانایى هاى خود را در هر نقشى که به او مى دهند ارائه 
دهد. حال اینکه جایزه بگیرد یا نه به ســلیقه داوران 
بستگى دارد. وى درباره میل شخصى اش براى دریافت 
جوایز سینمایى افزود: جایزه انسان را تشویق مى کند، 
اما تأثیر چندانى در آینده کارى ندارد بلکه شاید باعث 
منزوى تر شدن هر بازیگرى شود و به همین خاطر از 
نظر من چیزى که اهمیت دارد جایزه گرفتن نیست بلکه 

باید براى رضایت مخاطب کار کرد.

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش ها» در همین راستا ادامه 
داد: براى من به شــخصه اینطور جوایز اهمیتى ندارد. 
سعى مى کنم هرچه در چنته دارم را ارائه دهم. با همین 
نگاهم به بازیگرى جایزه هم گرفته ام اما نه اینکه آن 

نقش را براى آن جایزه ایفا کرده باشم.
وى آرزو هاى خود در عرصه بازیگرى را اینگونه شرح 
داد: هیچ وقت در سینما آرزویى نداشــته و ندارم. اگر 
کارى کردم به دلیل عالقه ام به بازیگرى بوده است و 
اینکه بگویم آرزوى جایزه فجر و یا فالن جایزه را داشته 
ام درست نیست. شاید اگر به گذشــته برگردم اصًال 

بازیگرى را انتخاب نکنم.
گودرزى در مورد فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
خاطرنشان کرد: به تازگى بازى در فیلم «آتش و قداره» 
به کارگردانى محمد عرب را به پایان رسانده ام. نقش 
بسیار متفاوتى را در این فیلم ایفا کردم و مخاطب بدون 
شک با اتفاق تازه اى از من روبه رو خواهد شد. «آتش 
و قداره» فیلمى با مضمون جوانمردى اســت و من در 
آن نقش مادر «مرجان» شخصیت اصلى فیلم را بازى 
مى کنم. در این پروژه حسین یارى، نیما شاهرخ شاهى، 
على صادقى و محسن افشانى از جمله سایر بازیگرانى 

هستند که جلوى دوربین رفته اند.

هیچ وقت در سینما آرزویى نداشته و ندارم 

بهرام رادان بازیگر سینما که در نمایش «زادبوم» در 
اکران مردمى حاضر بود، با اشاره به توقیف چندساله 
«زادبوم» گفت: این فیلم بعد از هشــت سال بدون 
حذف هیچ پالنى این روزها به نمایش درآمده است.

او با اشاره به توقیف فیلم «سنتورى» در سال هاى 
قبل یادآور شد، فیلم «ســنتورى» هم بدون حذف 
هیچ پالنى در اکران مردمى اما در خانه ها به نمایش 

درآمد و هیچ اتفاق خاصى هم نیافتاد.
بهرام رادان خطــاب به مخاطبانــش گفت: فیلم 
«زادبوم» را هم مى بینید و قضاوت خواهید کرد که 
آیا این فیلم مستحق این همه سال توقیف بوده یا نه؟
او با اشاره به تحریم سینماهاى حوزه هنرى و عدم 
اکران این فیلم ادامه داد: بخش زیادى از سینماهاى 
کشور متعلق به حوزه هنرى اســت و به خصوص 
برخى از شهرستان ها ممکن است یک سینما داشته 
باشند و به همین دلیل مردم آن شهر از تماشاى آن 
فیلمى که مورد تحریم حوزه هنرى قرار گرفته است، 

محروم مى شوند.
بهرام رادان ادامه داد، هیچکس نتوانسته براى این 
دعوا راه حلى پیدا کند ولى امیدوارم که مســئولین 

حوزه هنرى کمى به مخاطب احترام بگذارند و فیلم ها 
را زود قضاوت نکنند.

این بازیگر در بخش دیگرى از سخنانش خطاب به 
مخاطبانى که به تماشاى «زادبوم» آمده بودند، گفت:  
امیدوارم از فیلم خوشتان بیاید و از سینماى مستقل 
حمایت بکنید تا ما بتوانیم با گردش چرخه اقتصادى 

سینما برایتان فیلم بهترى بسازیم.
رادان سخنانش را با اشاره به افتخارات سینماى ایران 
در عرصه جهانى ادامه داد و گفت: باور کنید سینماى 
ما در بین سینماهاى دنیا جزو سینماهایى است که 
مى توانیم سرمان را براى همه نامداران که همه آنها 

را مى شناسیم، بلند کنیم.
او تأکید کرد: به حمایت خود از ســینماى مســتقل 
ادامه دهید و نگذارید تشــکیالت و ســازمان هایى 
که مى خواهند بین سینماى مستقل و مخاطب قرار 

بگیرند، پیروز شوند.
رادان با اشــاره به حضور عــزت ا... انتظامى پس از 
ســال ها بر پرده ســینماها با فیلم «زادبوم» ابراز 
امیدوارى کرد، خداوند به ایشــان طول عمر بدهد 

و سالمت باشند.

حوزه هنرى به مخاطب احترام بگذارد

مهران احمدى، بازیگر سینما و تلویزیون ایران که با 
نقش هاى متفاوتش در آثار ســینمایى شناخته شده 
است مراحل ساخت نخستین فیلم سینمایى اش را 

آغاز کرد.
این فیلم ســینمایى که هنوز نامش مشخص نشده 
است براى حضور در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر ساخته خواهد شــد و مسعود سالمى مدیریت 

فیلمبردارى این فیلم را بر عهده خواهد داشت.
براساس این گزارش، در حال حاضر رضا عطاران به 
عنوان نقش اصلى اولین فیلم مهران احمدى ایفاى 

نقش خواهد کرد.
داستان این فیلم ســینمایى در دهه 50 مى گذرد 
و قرار است بخشــى از فیلمبردارى این اثر خارج از 

کشور انجام شود.

رضا عطاران، بازیگر نخستین فیلم آقاى بازیگر

نادر فالح، بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون که با بازى در فیلم 
سینمایى «سد معبر» طى سال گذشته نظر همه را به خود 
جلب کرده بــود درخصوص فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول تمرین نمایشى به 
نام «غسالخانه» هستم که از دوازدهم شهریور ماه در تاالر 

حافظ تهران روى صحنه مى رود.
وى درباره حضور دوباره خود در تلویزیــون افزود: عالوه 
بر این تئاتر هم اکنون جلوى دوربین ســریال «هاتف» به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى هســتم و در آن به ایفاى نقش 
مى پردازم. این اثر سریالى مناسبتى است و محرم امسال از 

تلویزیون پخش خواهد شد.
بازیگر نمایش «دریبل» نقش خود در این سریال را اینگونه 
توصیف کرد: نقشم در سریال «هاتف» بسیار متفاوت است 
و در موقعیت هاى ویژه  و عجیبى قرار مى گیرد. فیلمنامه و 
نقش توسط نعمت ا... به خوبى نوشته شده است و امیدوارم 

تماشاگران از دیدن نقش من غافلگیر شوند.
وى در مورد ناکامى دوباره خود در دریافت جوایز سینمایى 
طى سالیان گذشته تصریح کرد: باالخره جایزه فقط به یک 
نفر مى رسد و به شخصه خوشــحالم که هادى حجازى فر 
جایزه جشن منتقدین را گرفت. اما برخى انتخاب هاى داوران 
مثل قراردادن بهرام افشارى در بخش بهترین بازیگر مکمل 

مرد براى فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» براى من سئوال 
برانگیز است چرا که این نقش در جشــنواره فیلم فجر به 

عنوان نقش اول نام گرفته بود.
بازیگر فیلم بى پولى در همین راستا ادامه داد: من چند سال 
پیش فیلم «چند متر مکعب عشــق» را بــازى کردم و در 

جشنواره حتى کاندیدا هم نشدم، در صورتى که معتقدم باید 
براى آن نقش سیمرغ جشنواره را به دست مى آوردم. امسال 
هم در جشنواره فجر وضع همان بود، ولى حداقل کاندیدا 
شدم. وى با تمجید از بازى حجازى فر در فیلم «ایستاده در 
غبار» تأکید کرد: من به خود هادى حجازى فر هم قبًال گفتم 

که بى تردید براى بازى در «ایستاده در غبار» باید سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول مــرد را مى گرفت، چون تعریف 
متفاوتى از بازیگرى را در ایران ارائه کرد. یکسرى از اتفاقات 
در سینماى ما با تعویق رقم مى خورد و خوشحالم جایزه اى 
که خیلى وقت پیش حق هادى بود را براى بازى خوبش در 

«ماجراى نیمروز» گرفت.  
بازیگر «چند متر مکعب عشــق» در خصوص حضور خود 
در سى وششــمین جشــنواره فیلم فجر افزود: اسفند ماه 
سال گذشــته در فیلمى به نام «همچنان که مى مردم» به 
کارگردانى مصطفى ســیارى به ایفاى نقش پرداخته ام و 
به امید خدا با این اثر جشــنواره فیلم فجر خواهم آمد. این 
کارگردان کار اولى بوده اما از توانایى باالیى برخوردار است و 
من در این فیلم نقش اصلى را ایفا کرده ام. امیدوارم باالخره 

بازى من در سینما براى این فیلم دیده شود.
فالح با اشــاره به بى انگیزه شــدنش براى دریافت جوایز 
سینمایى خاطرنشان کرد: امید همیشه هست، اما این روند 
دیده نشدن و بى اعتنایى داوران کمى مرا بى انگیزه کرده 
است. این اتفاقات باعث شده دیگر به خودم دلخوشى الکى 
ندهم. از این به بعد در فیلم بازى مى کنم، اگر جایزه گرفتم 
چه بهتر و اگر مثل همه این ســال ها نگرفتم دیگر برایم 

اهمیتى ندارد.

تصویربردارى سریال «مرد» به کارگردانى فریدون حسن پور که از دو هفته گذشته 
گیالن کلید خورد، همچنان در این منطقه در بام دیلمان واقع در استان 
ابتدایى ارمیا قاسمى یکى از بازیگران ادامــه دارد. در دو هفتــه 
رفت و طى چند روز گذشــته مهران جدید مقابل دوربین 

اولین بازیگر چهره در این سریال بازى رجبى بــه عنوان 
کرده است.

سریال به احتمال فراوان تا نزدیک تصویربــردارى این 
دارد.  لوکیشــن اصلى این سریال عید نــوروز 97 ادامه 
ساخته مى شود، شمال کشور است که براى شبکه 2 سیما 

و گروه تولید بعــد از تصویربردارى 
سکانس ها در استان گیالن، راهى 
رشــت و بعد تهران مى شــوند. قصه 
«مرد» در زمان حال روایت مى شــود و در 
گذشــته اتفاق نمى افتد و اغلب بازیگران بومى به 
دلیل تناسب با کاراکترهایشــان در اینجا لهجه دارند. پژمان بازغى، 
مهران غفوریان، مهران رجبى، سیروس گرجســتانى، ترالن پروانه، 
پیام دهکردى، نگین معتضدى، امیرنورى ، مجید پتکى، فریده دریامج، 
بهمن صادق حسنى، رسول حق دوست، شیوا ظاهرى، آزیتا ترکاشوند 
و (با معرفى) ارمیا قاســمى از بازیگران اصلى این ســریال هستند. 
ســریال «مرد» در 35 قسمت به نویســندگى و کارگردانى فریدون 
حسن پور و تهیه کنندگى سید مصطفى موسوى براى شبکه 2 سیما 

تولید مى شود.

امیر کاظمــى بازیگر ســینما و تلویزیــون در خصوص 
ســریال «لیسانســه ها» گفت: از نظر من متن سریال 
«لیسانسه ها» طنز و کمدى نیســت چه بسا مى توان 
گفت کار تلخى است. کمدى تلخ و سیاهى که مشکالت 
حال حاضر جوانان را به تصویر مى کشد و دغدغه هایى 
که روزانه جوانان با آن ســر و کله مى زننــد ، به نوعى 

مى توان گفت این سریال یک کار کامًال اجتماعى در قالب 
کمدى است.

کاظمى گفت: در این سریال خدا را شــکر مى کنم که متن 
کامًال قوى و تکمیلى داریم، که به هیچ وجه دلمان نمى آید در 

آن تغییرى ایجاد کنیم.
امیــر کاظمــى بازیگــر کاراکتــر «مازیار» ســریال 
«لیسانســه ها» در خصوص همبــازى هایش گفت: 
هوتن شــکیبا جزو بازیگران فوق العاده اى است که 
تعداد چنین استعدادهایى به تعداد انگشتان دست هم 
نمى رســد، کاظم ســیاحى آنقدر قابل بــاور بازى 
مى کنــد که انــگار واقعًا مــا چهارده پانزده ســال 
باهم اختالف ســنى داریم، امیرحســین رســتمى 
نیز طناز فــوق العاده اســت که به خوبى توانســته 
یک کاراکتر خــاص و معمولــى را در این ســریال 

بسازد.

مهران رجبى « مرد» شد  «لیسانسه ها» طنز نیست  

برخى انتخاب هاى داوران سئوال برانگیز است

یزیــون در خصوص 
نظر من متن سریال 
ت چه بسا مى توان 
یاهى که مشکالت 
کشد و دغدغه هایى

مى زننــد ، به نوعى 
اجتماعى در قالب  مًال

شــکر مى کنم که متن 
یچ وجه دلمان نمى آید در 

ر «مازیار» ســریال 
ـازى هایش گفت: 
لعاده اى است که 
گشتان دست هم
قابل بــاور بازى 
رده پانزده ســال 
ســین رســتمى 
 خوبى توانســته 
ا در این ســریال 

ی ز

فاطمه گودرزى:
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براى اغلب افراد این تصور وجود دارد که گرســنه به 
خواب رفتن در هنگام شب و اجتناب از دریافت هر گونه 
ماده غذایى، آنها را سریع تر به اهداف کاهش وزن شان 
مى رساند. این در حالى است که اثبات شده، گرسنه به 
خواب رفتن امکان بیدار شدن با ضعف شدید و انتخاب 
مواد غذایى ناسالم را در نیمه هاى شب و حتى در وعده 

صبحانه بیشتر مى کند.
بهترین راه براى تقویت متابولیسم، بهبود خواب شبانه 
و کاهش وزن مؤثــر، مصرف 8 مــاده غذایى قبل از 

خواب است:

ماست یونانى
این نوع ماســت به علت محتواى پروتئین باال و قند 
کم، به شــما در ســاخت عضله و کاهش وزن مؤثر، 
کمــک مى کنــد. مطالعات منتشــر شــده در مجله 

آمریکایى فیزیولوژى نشــان داده اســت که خوردن 
پروتئین درست قبل از زمان خواب شــبانه، منجر به 
تحریک سنتز پروتئین و بهبودى رشد ماهیچه ها مى 
شود. دریافت کافى پروتئین، کلید اصلى کاهش وزن

 است.

گیالس 
منبع طبیعى مالتونین است؛ هورمونى که چرخه خواب 
و بیدارى را تنظیم مى کند. نوشیدن آب گیالس قبل از 
زمان خواب نه تنها به بهبود خواب کمک مى کند، بلکه 
به سبب وجود آنتى اکسیدان ها مى تواند التهاب بدن را 

از بین برده و در کاهش وزن مؤثر باشد.

کره بادام زمینى 
مصرف نان کامل تست همراه با کره بادام زمینى یک 

میان وعده مفید براى زمان قبل 
از خواب شبانه است. کره بادام زمینى سرشار 

از تریپتوفان است؛ اسید آمینه اى که به بهبود خواب 
شبانه کمک مى کند. کره بادام زمینى یکى از گزینه 

هاى مفید چربى سوز و منبع عالى پروتئین گیاهى نیز 
محسوب مى شود و در ســاخت عضله و از بین بردن 

چربى شکمى نقش دارد.

گوشت بوقلمون
تریپتوفان موجود در گوشــت بوقلمون موجب خواب 
آلودگى مى شــود. پروتئین این گوشت نیز به ساخت 

عضله حتى در هنگام خواب کمک مى کند.

موز 
مى دانستید که موز نیز منبع تریپتوفان است؟ اسیدهاى 
آمینه موجود در این میوه به خواب سریع تر کمک مى 
کند و فیبر موجود در آن شما را در تمام طول شب سیر 

نگه مى دارد.

شیر گرم 
یک نوشــیدنى ایده آل بــراى کاهــش وزن و منبع 
تریپتوفان است. کلسیم موجود در شیر به کاهش چربى 

شکمى کمک مى کند.

کفیر
کلید از دست دادن وزن مى تواند از طریق حفظ سالمت 
روده ها باشد. تحقیقات نشان داده افزایش باکترى هاى 
مفید در روده به کاهش وزن کمک مى کند. در این میان 
مصرف محصوالت پروبیوتیــک از جمله کفیر که هم 
منبع غنى از تریپتوفان و هم کلسیم محسوب مى شود، 

توسط متخصصان تغذیه توصیه شده است.

بادام
مصرف 5 گرم بــادام قبل از زمان خواب به ســاخت 
عضله به طرز باورنکردنى کمک مى کند. فیبر موجود 
در بادام نیز در تمام طول شب شما را سیر نگه مى دارد. 
بادام یک غذاى فوق العاده با خاصیت چربى ســوزى

 است.

برخالف همه کاره بودن و فواید بــى نظیرش، آن را در 
موارد خاصى نمى توان به کار بــرد. بنابراین در هنگام 
مصرف روغن زیتون، از خود بپرســید که آیا در انتخاب 
کاربرد آن اشتباه نکرده اید؟ در اینجا فهرستى از مواردى 
که نمى توان یا نباید این روغن را به کار برد، تهیه شــده 

است.
قبل از مصرف روغن زیتون براى آشــپزى، پخت و پز 
و مصارف زیبایى بهتر اســت از نوع آن اطمینان حاصل 
کنید. در واقع 80 درصد از این روغن ایتالیایى موجود در 

بازار تقلبى هستند. سه دسته روغن 

زیتون تقلبى وجود دارد:
■  مخلوط روغن زیتون با کیفیت پایین با روغن زیتون 

با کیفیت باال.
■  محصــوالت انبار شــده و پس مانده هاى فاســد 
برداشت هاى ســال قبل و فروش آنها به عنوان روغن 

زیتون تازه.
■ بسته بندى روغن ســویا و روغن دانه آفتابگردان و 

فروش آنها به عنوان روغن زیتون.
بنابراین چگونه مى توان فهمیــد که یک روغن زیتون 
واقعى اســت یا تقلبى؟ هنگام خرید، روغنى را انتخاب 
کنید که در شیشه هاى تیره به فروش مى رسد، 
چراکه نور موجب آسیب رساندن به خواص 

روغن مى شود.

براى سرخ کردن غذاها
برخى از متخصصان تغذیه بر این باورند 
که اگر این روغــن در دمایى باالتر از 
نقطه دود گرم شود نه تنها مفید نیست 
بلکه براى سالمت قلب بسیار هم مضر 

است.
نقطه دود روغن زیتــون فوق العاده بکــر، 320 درجه 
فارنهایت و نقطــه دود روغن زیتون بکــر 420 درجه 
فارنهایت است. هرچند در دماى باال، این روغن از خود 
سم تولید نمى کند، اما آن را نباید براى سرخ کردن غذاها 

استفاده کرد.
روغن زیتون درست همانند روغن هاى دیگر در دماى 
باال شروع به تجزیه مى کند، در نتیجه ارزش غذایى آن از 
جمله امگا 3 و آنتى اکسیدان ها با این گرما از بین مى رود. 
بنابراین اگر آنها را براى سرخ کردن یا در پلوپز استفاده 

کنید، خواص بى نظیرش را از بین برده اید.
بنابراین بهتر اســت این روغن را تنها براى پخت و پز 
سریع و یا در آخرین مرحله به غذا بیافزایید و براى پخت 
غذا در دماى باال از روغن آفتابگردان یا کره بادام زمینى 

استفاده کنید.

استفاده در گریل یا کباب پز
در بسیارى از آشپزى ها، توصیه مى شود قبل از گذاشتن 
سبزیجات و گوشت در داخل کباب پز، آنها را در روغن 
زیتون و چاشــنى بخوابانیم یا دنده هاى آن را آغشته به 
این روغن کنیم تا از چسبیدن غذا به آن جلوگیرى شود. 
ممکن است این کار به بدن شما آسیبى نرساند اما هیچ 
سودى نیز به همراه ندارد، چرا که موجب سوختن روغن 
زیتون، ایجاد شعله آتش و بد طعم شدن غذا مى 
شود. مثًال اگر کباب پز شــما گازى باشد، به 
احتمال زیاد غذاى شما مزه گاز خواهد گرفت.
با وجودى که غذایى که با کباب پز تهیه مى 
شود نیاز به روغن ندارد اما دنده هاى آن پیش 
از پخت غذا باید به خوبى چرب شوند. براى 
چرب کردن آنها باید از روغنى با نقطه سوزش 
باال مثل روغــن گیاهى یا روغن هســته انگور 

استفاده شود. در پایان پخت مى توانید بر روى غذاى خود 
روغن زیتون بریزید.

استفاده در غذاهاى خاص
براى پخت برخــى از غذاها مى توانید بــه جاى کره یا 
مارگارین از روغن زیتون استفاده کنید. اما گاهى به دلیل 
طعم و عطر تند آن نمى توان آن را به همه غذاها افزود. 
اگر مى خواهید غذاى شما داراى طعم دلپذیرى باشد، از 
کره استفاده کنید. براى پخت برخى از کیک ها که روغن 
را باید با شــکر مخلوط کنید نیز نمى توان از این روغن 

استفاده کرد.
اما براى پخــت برخــى از غذاهاى کم شــیرین مثل 
بیســکوئیت و مافین مى توانید از روغن زیتون استفاده 
کنید. براى پخت مافین یا نان هــاى زود پز که حاوى 
میوه ها و سبزیجاتى چون کدو سبز، کدو حلوایى و پرتقال 

هستند نیز مى توانید از روغن زیتون استفاده کنید.

استفاده براى پوست هاى مستعد به آکنه
بسیارى از افراد، روغن زیتون را یک ماده بسیار عالى براى 
نرم کردن مو، مرطوب کردن پوست، روغن ماساژ و مواد 
سازنده صابون، لوسیون، اسکراب نمک و موارد دیگر مى 
دانند. همه این تصورات در مورد این روغن صحیح است. 
اما باید در نظر داشــت که این روغن براى پوست هاى 

مستعد به جوش و آکنه اصًال مناسب نیست.
در زبان خاص مراقبت هاى پوستى، این روغن به عنوان 
یک ماده جوش زا شناخته شده است، بدین معنا که موجب 
بسته شدن منافذ پوســت مى شود. توصیه متخصصان 
پوست استفاده از روغن آفتابگردان، روغن گل پامچال 

شــب و روغــن آرگان به جاى اســتفاده از 
روغن زیتــون براى افراد مســتعد به آکنه

 است.

روغن زیتون استفاده نکنید...!
کاربرد آن اشتباه نکرده اید؟ در اینجا فهرستى از مواردى 
که نمى توان یا نباید این روغن را به کار برد، تهیه شــده 

است.
قبل از مصرف روغن زیتون براى آشــپزى، پخت و پز 
و مصارف زیبایى بهتر اســت از نوع آن اطمینان حاصل 
0کنید. در واقع 80 درصد از این روغن ایتالیایى موجود در 

بازار تقلبى هستند. سه دسته روغن 

■  محصــوالت انبار شــده و پس مانده هاى فاســد 
برداشت هاى ســال قبل و فروش آنها به عنوان روغن 

زیتون تازه.
ب■بسته بندى روغن ســویا و روغن دانه آفتابگردان و 

فروش آنها به عنوان روغن زیتون.
بنابراین چگونه مى توان فهمیــد که یک روغن زیتون 
واقعى اســت یا تقلبى؟ هنگام خرید، روغنى را انتخاب 
کنید که در شیشه هاى تیره به فروش مى رسد، 
چراکه نور موجب آسیب رساندن به خواص 

روغن مى شود.

براى سرخ کردن غذاها
برخى از متخصصان تغذیه بر این باورند 
که اگر این روغــن در دمایى باالتر از 
نقطه دود گرم شود نه تنها مفید نیست 
بلکه براى سالمت قلب بسیار هم مضر 

فارنهایت است. هرچند در د
ن سم تولید نمى کند، اما آن را

استفاده کرد.
روغن زیتون درست همانند
باال شروع به تجزیه مى کند،
3جمله امگا 3 و آنتى اکسیدان
بنابراین اگر آنها را براى سر
ا کنید، خواص بى نظیرش را
بنابراین بهتر اســت این رو
سریع و یا در آخرین مرحله به
غذا در دماى باال از روغن آفت

استفاده کنید.

استفاده در گریل یا
در بسیارى از آشپزى ها، توص
سبزیجات و گوشت در داخل
زیتون و چاشــنى بخوابانیم
این روغن کنیم تا از چسبیدن
ممکن است این کار به بدن
سودى نیز به همراه ندارد، چ
زیتون، ایجاد شعله آت
شود. مثًال اگر کبا
احتمال زیادغذاى
با وجودى که غذ
شود نیاز به روغن
از پخت غذا باید
چرب کردن آنها با
باال مثل روغــن گیا

دانه فلفل به نام هاى گوناگونى خوانده مى شود از جمله 
پلپل، بلبل، رج، ارنیفس، اســتى اود، استراود، بابارى، 
حافظ الکافور، شیاف، خوذى، کوپر، شاب و قعیر. گیاه 
آن را سهنجه مى گویند که گیاهى دولپه اى، بى گلبرگ 
از تیره  بیدها، با ریشه ســاقه خیز و کوتاه که با آنها به 
درختان مجاور، بچســبد و اگر از درختان تکیه گاه خود 

کنده شود، از بین مى رود.
برگ فلفل، منفرد و بیضوى و نوك تیز است؛ روى شاخه 
آن، 20 تا 30 میوه کوچک و کروى آویزان مى شــوند، 

منشأ این گیاه، هندوستان و جنوب شرق آسیاست.
فلفل، به دوگونه فلفل سیاه و فلفل سفید در بازار عرضه 
مى شود؛ فلفل ســیاه، میوه خشکى اســت که قبل از 

رسیدن، چیده مى شود؛ میوه خشک آن، به قدر یک گردو 
و خاکسترى تیره یا قهوه اى است.

فلفل سفید، میوه رسیده است که با خسیاندن آن در آب، 
قسمت آبدار و خارجى میوه را از آن جدا مى کنند؛ در تقلب 
فلفل، آن را با دانه دارفلفل (دارپلپل) که از گیاهى مشابه 
فلفل و ارزان تر از آن است، مخلوط مى کنند تا قیمت آن 

پایین بیاید.

*خواص درمانى فلفل
مصرف اندك فلفل براى همگان، مناســب اســت اما 
استفاده درمانى از آن باید با مالحظه وضع مزاجى فرد 
باشد مخصوصاً اسراف در آن، موجب ترشحات معده 

و امراض  مقعدى مى شــود از همین جهت، کسانى که 
مزاج گرم و خشــک دارند، باید در مصرف آن احتیاط

 کنند.
مزاج فلفل، گرم و خشک است براى همین در درمان به 
ضد، مى تواند کاربردهاى متنوعى داشته باشد؛ اثر فلفل، 
تحریک مخاط و عطسه آورى است از این جهت براى 

عفونت ریه مؤثر است.
فلفل ضد مرض «قند ســرد» اســت؛ بــراى جبران 
فشــار خون پایین و کم خونى مناســب است و براى 
کسى که فشــار خون باال دارد، مضر اســت  و براى 
کســانى که رطوبت دســتگاه تنفســى دارند، مفید

 است.

فلفل 
براى کم خونى
مفید است

مصرف غذاهاى غنى از پروتئین مانند گردو، 
تخم مرغ، دانــه ها، لوبیا، مرغ، ماســت، پنیر 
و حتى شکالت ممکن اســت موجب تقویت 
محیط روده تحریک پذیر شــود که مى تواند 
به تسکین افراد مبتال به درد شکمى و اسهال 
به دلیل بیمــارى هاى التهابــى روده کمک 

کند.
ایــن مــواد غذایــى حــاوى مقــدار قابل 
مالحظــه اى تریپتوفان- اســید آمینه مورد 
اســتفاده در ســاخت پروتئین ها- هســتند 
که تغذیه مــوش ها بــا آن، منجر به رشــد 
ســلول هاى ایمنى بــدن و در نهایت تقویت 

روده شد.
یافته هاى این تحقیق نشــان مــى دهد که 
یک رژیم غذایى غنى از پروتئین، باعث ظهور 
 Lactobacillus» ســلول هاى ایمنــى در
reuteri» مى شــود، باکترى اى که به طور 
معمول در روده زندگى مى کند و سیستم ایمنى 

روده را قوى تر و کمتر التهابى مى کند.

طبخ مرغ، به نظر کار راحتى مى آید اما اگر چند 
نکته را رعایت نکنید اصًال طعم خوشمزه اى به 
خود نمى گیرد و حتى بوى ُزهم مرغ مى دهد. 
همان اندازه که مرغ خوشمزه و بسیار دلچسب 
اســت، مرغى که خوب پخته نشود بوى بدى 
خواهد داد. با هم به بررسى مواردى مى پردازیم 
که در حین پختن مــرغ باید آنهــا را رعایت 

کنید.

در آب نمک نخواباندن مرغ 
همیشــه قبل از پختن مرغ آن را ساعت ها در 

ترکیبى از آب و ادویه جات بخوابانید.

پختن مرغ از طرف غلط
براى پختن مرغ داخل فر باید ســینه مرغ به 
سمت پایین باشــد. ســینه مرغ بزرگ ترین 
قسمت مرغ است بنابراین بهتر است از حرارت 

مستقیم دور باشد تا خشک نشود.

سرخ نکردن پوست مرغ 
مى توان گفت فرق بین مرغ خوشمزه و بدمزه 
پوست سرخ شده آن اســت. وقتى مرغ کامًال 
پخت، فر را روى حالت گریل قرار دهید تا پوست 

آن سرخ شود.

دور ریختن بعضى از قسمت هاى 
مرغ 

دور ریختن هر قســمتى از مرغ کامًال اشتباه 
است. گردن، بال، دل و قلوه و جگر و...، با همه 
قسمت هاى مرغ مى توان خوشمزه ترین غذاها 

را درست کرد.

بالفاصله خوردن مرغ آماده
 همیشــه بعد از پخته شــدن مرغ 10 دقیقه 
صبر کنیــد بعد ســرو کنید. چــون مرغ آب 
بیشــترى پس مى دهد و نرم تر و خوشمزه تر

 مى شود.

شکالت، تسکین دهنده
بیمارى هاى روده 

طبخ بدون اشتباه مرغ
به گفته محققان مصرف منظم بــادام به تقویت 
میزان کلسترول HDL کمک مى کند در حالى که 
همزمان شیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود مى بخشد.

در این مطالعه، محققان میزان و عملکرد کلسترول 
HDL (لیپوپروتئین با چگالى باال) را در افرادى که 
هر روز بادام مصرف مى کردند با میزان و عملکرد 
HDL همان گروه از افراد که به جاى بادام، کیک 
مافین مى خوردند مقایسه کردند. محققان دریافتند 
در شــرکت کنندگان رژیم غذایى بادام، میزان و 

عملکرد HDL شان بهبود یافت.
مطالعات زیادى نشــان داده اند که مصرف بادام 
موجب کاهش کلسترول بد LDL که فاکتور پرخطر 
اصلى بیمارى قلبى است، مى شــود، اما تاکنون 
مطالعه اى در مورد تأثیر بادام بر کلسترول HDL که 
کلسترول خوب محسوب شده و به کاهش ریسک 

بیمارى قلبى کمک مى کند، انجام نشده بود.
محققان مشــاهده کردند بادام مــى تواند 

میزان ایــن کلســترول را افزایش داده و 
عملکرد کلسترول HDL را بهبود بخشد، 
که عملکــرد آن از طریــق جمع آورى 
کلســترول از بافت ها مانند شریان ها 
 HDL.و کمک به دفع آن از بدن است

زمانى که وارد جریان خون مى شود بسیار 

کوچک است. همانند یک کیسه زباله است که به 
تدریج بــزرگ تر و گردتر مى شــود چراکه قبل از 
رسوب کلسترول در کبد، آن را از سلول ها و بافت ها 

جمع آورى مى کند.
 LDL در این مطالعه به 48 مرد و زن داراى کلسترول
باال به مدت شــش هفته روزى 43 گرم بادام داده 
شد. بعد از این مدت، در یک دوره کنترل شش هفته 

دیگر به این افراد مافین موز داده شد.
در پایان هر دوره محققان میزان و کیفیت کلسترول 

HDL شرکت کنندگان را اندازه گیرى کردند.
بعد از مقایســه نتایج ایــن دو دوره، آنها دریافتند 
رژیم غذایى بادام موجب بهبــود میزان و عملکرد 

کلسترول HDLشان شده بود.

ى پوست هاى 
ت.

وغن به عنوان 
معنا که موجب
ه متخصصان

ن گل پامچال 
 از
ه

روده را قوى تر و کمتر التهابى مى کند.

بهبود کلسترول با مصرف بادام    8 خوراکى مناسب قبل از خواب شبانه 

ماهى هاى چرب مانند ســالمون، ماهى خال مخالى و 
ساردین سرشار از امگا3 هستند؛ چربى هایى که باعث 
بهبود ســالمت قلب و مغز انسان مى شوند. با این حال، 
درصد بســیارى از افراد هیچکدام از ایــن ماهى ها را 

نمى خورند. 
مصرف 140 گــرم ماهى روغنــى در هفتــه، امگا3 
مورد نیاز بــدن را تأمین مى کند. اما بســیارى از افراد 
طعم و مــزه ماهــى را دوســت ندارند. با ایــن حال، 
جایگزین هاى مناسبى وجود دارد که این افراد مى توانند 
از آنها براى تأمین امگا3 مورد نیاز بدنشــان اســتفاده

 کنند.
بسیارى از افراد به طور منظم با غذاى خود نان مى خورند. 
مصرف دو تکه نان غنى شده به شما مى کند که امگا3 
مورد نیازتان را تأمین کنید. بذر کتان موجود در این نان 

باعث افزایش سطح اسیدهاى چرب آلفا لینولنیک اسید  
در بدن مى شود.

بدن با پردازش آلفا لینولنیک اســید ایــن ترکیب را به 
سایر مشــتقات زنجیره  امگا3 تبدیل مى کند. EPA و 
DHA دو عدد از مشتقات زنجیره بلند امگا3 هستند که 
در ماهى هاى روغنى وجود دارنــد. این ترکیبات باعث 
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى شده و به ارتباط 

هرچه بهتر سلول هاى مغزى مى کند. 
عالوه براین، مصرف 25 گــرم دانه خوراکى به صورت 
روزانه مناسب خواهد بود. دانه آفتابگردان بوداده، کدو 
تنبل، شاهدانه و بذر کتان از جمله دانه هاى روغنى قابل  
مصرف هستند. مصرف یک قاشــق غذا خورى از این 
دانه ها، یک ســوم از آلفا لینولنیک اسید مورد نیاز بدن 

را تأمین مى کند.

چربى هاى ضرورى در کدام غذاها وجود دارند؟

ى شــود، اما تاکنون
Lر کلسترول HDL که

ه و به کاهش ریسک
نجام نشده بود.

دام مــى تواند 
زایش داده و
هبود بخشد، 
جمع آورى 
شریان ها 
HDL.ت

 شود بسیار 

Lکلسترول HDLشانشده بود.
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توئیتر لیگ قهرمانان آســیا در آستانه بازى پرسپولیس 
با االهلى عربســتان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آســیا به مقایســه آمارى بازیکنــان دو تیم 
پرداخته. نتیجه این بررسى نشــان مى دهد که از نظر 

AFC پرسپولیس نفر به نفر از االهلى بهتر است!

خط حمله االهلى بهتر از پرسپولیس
با نگاه به تعداد گل هاى زده پرسپولیس و االهلى در لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص مى شود که خط حمله االهلى 
با زدن 14 گل بهتر از خط حمله پرسپولیس است که 10 

گل به ثمر رسانده است.

دفاع پرسپولیس بهتر از االهلى
خط دفاع پرســپولیس بهتر از االهلى اســت زیرا در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا امسال 8 گل دریافت 
کرده اســت درحالیکه رقیب عربستانى 10 گل 

خورده است.

بیشترین کلین شیت متعلق به 
دروازه بان پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، دوازه بان پرســپولیس 
موفق شــده 8 بازى دروازه اش را در لیگ 
قهرمانان آسیا داشــته است و بیشترین کلین 

شیت را در آسیا از آن خود کرده است.

بیشــترین مهار توپ در آســیا از آن 
دروازه بان االهلى

یاسر المسیلیم، دروازه بان االهلى عربستان با 41 مهار 
موفق به عنوان بهترین دروازه بان آسیا در این زمینه شد.

 انصارى بهتر از هوساوى
محمد انصــارى ، مدافع پرســپولیس در 33 رویارویى 
با بازیکنان موفق بوده اســت و 41 تــوپ را دور کرده 
اســت اما در مقابل معتز هوســاوى، مدافــع االهلى 
در 22 رویارویى موفــق بوده اســت و 18 توپ را دور

 کرده است.

 کامیابى نیا بهتر از ال فتیل
کمال کامیابى نیا، هافبک دفاعى پرسپولیس موفق شده 
56 توپ را بگیرد و 13 توپ را قطع کند و در مقایســه با 

محمد ال فتیل، هافبک دفاعى االهلى بهتر عمل کرده 
است زیرا رقیب عربستانى 24 توپ را از رقبا گرفته است 

و 7 توپ را قطع کرده است.

عبدالشافى بهتر از ماهینى
محمد عبدالشــافى، مدافــع چپ االهلى با 6 ارســال 
موفق و ایجاد 7 موقعیت نســبت به حســین ماهینى، 
مدافــع چپ پرســپولیس بهتر عمل کرده اســت زیرا 
ماهینــى 2 ارســال موفــق و 6 موقعیــت را ایجــاد 

کرده است.

 المولد بهتر از محرمى
ســعید المولد، مدافــع راســت االهلى با 6 ارســال 
موفق و ایجــاد 11 موقعیت بهتر از صــادق محرمى، 
مدافع راســت پرســپولیس عمــل کرده اســت زیرا 
محرمــى 4 ارســال موفــق و 7 موقعیــت ایجــاد

 کرده است.

ربیع خواه بهتر از الجاسم
محسن ربیع خواه، هافبک پرســپولیس با 9 جنگ رو 
در رو موفق و 12 توپ را دور کرده و نســبت به تیسیر 
الجاســم، هافبک االهلى بهتر بوده است زیرا هافبک 
عربستانى 6 جنگ موفق داشــته و 5 توپ را دور کرده 

است.

عبدالفتاح بهتر از امیرى
عبدالفتاح، بازیکــن االهلى بــا 3 گل زده و 11 ایجاد 
موقعیــت و 2 پــاس گل بهتــر از وحیــد امیــرى 
عمل کرده اســت زیــرا امیــرى تنها یــک گل زده 
و 10 موقعیــت ایجاد کرده اســت و یــک پاس گل

 داشته است.

 مسلمان بهتر از المقهوى
محسن مسلمان، هافبک پرسپولیس با خلق 18 موقعیت 
و 2 پاس گل بهتر از حســین المقهوى، هافبک االهلى 

عمل کرده اســت زیرا المقهوى 9 موقعیت ایجاد کرده 
است و هیچ پاس گلى نداد.

 طارمى بهتر از السومه
مهدى طارمــى، مهاجم پرســپولیس بــا 6 گل زده و 
14 شــوت موفق به دروازه بان رقبا موفــق تر از عمر 
السومه، مهاجم االهلى عربستان عمل کرده است زیرا 
مهاجم سورى 4 گل به ثمر رســاند و 11 شوت موفق 

داشته است.

االهلى در دقت پاس بهتر از پرسپولیس
تیم فوتبــال االهلــى در پاس هــاى موفــق بهتر از 
پرســپولیس عمل کــرده اســت زیــرا 2898 پاس 
موفق داشــتند که 81 درصد پاس  ســالم مى شود ولى 
در مقابل پرســپولیس 2741 پاس ســالم داشته است 
که 76 درصد کل پاس هاى ســالم این تیم به شــمار 

مى آید. 

هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: برد برابر ذوب آهن را از شب آن بازى فراموش کرده ایم و با تمرکز باال مى رویم تا برابر سپیدرود هم نتیجه 
بگیریم.

درباره پیروزى سپاهان در دربى اصفهان اظهار کرد: ما تا قبل از دربى نتایج خوبى نگرفته بودیم و دو تساوى و یک شکست اصًال در شان 
سپاهان نبود، به همین دلیل آمده بودیم در بازى دربى جبران کنیم و انگیزه مان نیز خیلى بیشتر از ذوب آهن بود. خوشبختانه توانستیم 

بازى خوبى انجام دهیم و بازى را به سود خود به پایان برسانیم.
وى ادامه داد: در طول 90 دقیقه با تمرکز باال بازى کردیم هرچند ذوب آهن هم در نیمه اول موقعیت هاى خوبى داشت که مى توانست 
به گل برسد اما شکر خدا در نیمه دوم به گل رسیدیم و بازى را به سود خود به پایان رساندیم. این پیروزى را باید به هواداران سپاهان 

تقدیم کنیم که خیلى آنها را در این مدت اذیت کردیم.
هافبک جوان سپاهان درباره بازى با ســپیدرود در هفته پنجم لیگ برتر افزود: امیدوارم روندى که از بازى با ذوب آهن آغاز کردیم 
را در بازى با ســپیدرود هم ادامه دهیم و با پیروزى در آن بازى به تعطیالت برویم. سپیدرود واقعًا تیم خوبى است و ما اصًال نباید در 
فکر پیروزى برابر ذوب آهن باشیم. برد برابر ذوب آهن را از شــب آن بازى فراموش کرده ایم و با تمرکز باال مى رویم تا برابر سپیدرود 

هم نتیجه بگیریم.
سرلک درباره قضاوت علیرضا فغانى در دربى اصفهان که حرف وحدیث هاى زیادى را به وجود آورده است گفت: داورى خوب بود و آقاى 

فغانى با تجربه باالیى که دارد در تمام صحنه ها نزدیک بود و خیلى خوب سوت زد.

فوتبال باشگاهى ایران بدون تغییر نسبت به ماه هاى گذشته در رده  هفتم کشورهاى آسیایى قرار گرفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا جدیدترین رده بندى لیگ هاى آســیایى را اعالم کرد که لیگ برتر ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در 

رده هفتم قاره کهن ایستاد.
در این رده بندى ایران با داشتن 893 امتیاز در رده بندى ملى، 10 امتیاز این بخش را به دست آورد و با داشتن 47,950 
امتیاز در بخش باشگاهى، توانســت 59,579 امتیاز هم از این بخش به دست بیاورد که در نهایت با امتیاز 59,579 

پایین تر از ژاپن در رده هفتم قرار گرفت.
سایت استاد الدوحه قطر مدعى شد که این رده بندى هیچ تغییرى در سهمیه باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا در 
سال پیش رو یعنى 2018 ندارد زیرا تقسیم بندى ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا براى سال 2017 و 2018 در ماه 
نوامبر 2016 انجام شد که در آن زمان عربستان، امارات و ایران رده اول تا سوم غرب آسیا را داشتند و در نتیجه 

سهمیه 3 + 1 گرفتند و قطر با قرارگرفتن در رده چهارم سهمیه 2+2 دارد.
  با ادعاى این سایت معتبر قطرى مشخص مى شود سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2018 مثل گذشته 

3+یک است زیرا این تقسیم بندى زمانى صورت گرفته است که ایران در رده سوم غرب آسیا قرار داشته است و 
این رده بندى جدید باشگاه هاى آسیا که ایران در رده چهارم قرار گرفته از سال 2019 اجرایى خواهد شد یعنى سهمیه 

ایران در سال 2019 2+2 خواهد شد.
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گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا

مایکل اومانیا مدافع کاستاریکایى سابق پرسپولیس به 
ایران بازگشــت و باز هم در لیگ برتر به میدان خواهد 
رفت. این بار با پیراهن پارس جنوبى جم. مهدى تارتار که 
تیم اش شگفتى ساز هفته هاى ابتدایى لیگ هفدهم بوده 
براى تقویت خط دفاعى بوشهرى ها مایکل اومانیا را با 
قراردادى یک ساله به خدمت گرفت. پارس جنوبى بعد 
از جدایى محمد طیبى و رفتن او به لیگ ستارگان قطر 
به دنبال یک مدافع میانى بــود که این خالء را با حضور 
مایکل اومانیــا ُپر کرد. اومانیــا در لیگ هاى چهاردهم 
و پانزدهم جــزو ارکان دفاعى پرســپولیس بود و تارتار 
امیدوار است بتواند در تداوم روند رو به رشد پارس جم هم 

به بوشهرى ها کمک کند.

بازگشت اومانیا به ایران
در این چند روز اخیر حواشــى زیادى پیرامون آقاى 
گل دو فصل اخیر لیگ ایران به وجود آمده اســت. 
مهدى طارمى در بازى مقابل ســیاه جامگان چند 
موقعیت خوب را از دست داد تا هواداران پرسپولیس 
در اعتراض به عملکرد او به تشویق منشا بپردازند. 
البته طارمى حاال آن بازى را فرموش کرده و به دنبال 
درخشش در بازى مقابل االهلى عربستان است. با 
انگیزه اى که طارمى بــراى این بازى دارد گلزنى او 

دور از ذهن نیست.
حاشــیه جدید براى این بازیکن را پدرش به وجود 
آورده اســت. پدر طارمى در مصاحبه  اى که با یکى 
از روزنامه هاى ورزشى داشته گفته مهدى از بچگى 
آرزو داشــته در رئال بازى کند و اکنون به آرزویش 
نزدیک شده است!» مشخص نیست پدر طارمى بر 
چه اساسى این حرف را زده است. اما مطمئنا حضور 
در اللیگا و تیمى به اسم رئال مادرید به این راحتى  

امکان پذیر نخواهد بود.  

شوخى یا جدى؟

  پرسپولیس ، بهتر از االهلى

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن براى حضور در فصل 
جدید لیگ برتر از  امروز(دوشنبه) آغاز مى شود.

باشگاه ذوب آهن از سال گذشته اقدام به تشکیل تیم 
فوتبال بانــوان و تیمدارى در لیگ برتــر بانوان کرد. 
هرچند ذوب آهن که با ترکیبى نســبتًا جوان در این 
مسابقات در رده اى بهتر از ششــمى قرار نگرفت اما 

تصمیم به ادامه تیمدارى در فوتبال بانوان دارد.
تمرینات تیم فوتبال بانوان ذوب آهن از ساعت 8 صبح  
امروز دوشنبه ســى ام مردادماه در زمین چمن بهرام 

عاطف مجموعه شفق آغاز مى شود.
مژگان مدایم زاده امسال هم هدایت بانوان فوتبالیست 
ذوب آهن در لیگ برتر را بر عهــده دارد و هاجر خادم 

خراسانى هم به عنوان سرپرســت این تیم جایگزین 
شده است.

ماجراى این روزهاى پرسپولیس براى گادوین منشا و 
مهدى طارمى، یادآور زوج محسن خلیلى و نیکبخت و 

حواشى مربوط به لیگ هفتم است.
در لیگ هفتم، پرســپولیس در کورس با ســپاهان به 
دنبال قهرمانى بود و روزهاى خوبى را با زوج محســن 
خلیلى و علیرضا نیکبخت پشت سر مى گذاشت. اما یک 
حاشیه بزرگ باعث رقم خوردن تلخ ترین روزها بین دو 
مهاجم شد. اتفاقى که این روزها نیز در حال تکرار شدن 
اســت و گادوین منشــا و مهدى طارمى را رو در روى 
یکدیگر قرار داده است. حضور محسن خلیلى در تمرین 
پرســپولیس بعد از این حواشــى باعث شــد تا پاى 
صحبت هاى او در زمینــه و تجربــه اش از آن روزها 

بنشینیم.
آقاى گل سابق پرسپولیس در خصوص حضورش در 
تمرینات این تیم گفت: وقتى برانکو سرمربى پرسپولیس 
شد خیلى دوست داشتم که به تمرین این تیم بروم و از 
نزدیک آن را تماشا کنم. مخصوصا بعد از این یکى دو 
ســال پرفروغى که برانکو با پرسپولیس داشت و یکى 
دیگر از دالیلش هم بروز حواشى اخیر در حول و حوش 

مهاجمان این تیم بود.
وى با اشاره به تکرار این اتفاق براى او در زمان حضورش 
در پرسپولیس و در لیگ هفتم گفت: چون خودم قبال 
درگیر این مسائل شده بودم صحبت خصوصى با مهدى 
طارمى انجام دادم و به عنوان پیشکسوت و یک هوادار 

دوست داشتم قبل از دیدار مهم در آسیا با او صحبت 
کنم و حرف هایى را برادرانه به او بگویم.

خلیلى درباره اینکه خودش در گذشــته 
به همراه علیرضــا نیکبخت در زمان 
حضورش در پرسپولیس درگیر چنین 
حواشى اى شده بود اینطور توضیح 
داد: در زمان ما این حواشى وجود 
داشــت که حتى باعث شد ما 
بعد از 9 هفته هم اتاق بودن 
از هم جــدا بشــویم. یک 
جورهایى بــا این که اصال 
خودمان دوســت نداشتیم 
با فشار و حواشى که وجود 
داشت رابطه صمیمى مان 
کمرنگ تر شد. بعد از مدت ها 

متوجه شدیم که بعد از چند ماه 
حواشى اطراف تیم به خودمان 

هم سرایت کرد و کم کم تحت تاثیر 

قرار گرفتیم و احساس کردیم واقعا با یکدیگر پاسکارى 
نمى کنیم؛ اما در باطن چنین چیزى نبود و امکان نداشت 

که با یکدیگر مشکل داشته باشیم.
وى در مورد اینکه سرمربى وقت تیم در این خصوص 
چه راهکارى را در پیــش گرفت نیز گفت: آقاى قطبى 
در این مورد خیلى با ما صحبت کرد. در کل دامن زدن 
به این حواشى خوب نیست و به طارمى گفتم که اسیر 
این حاشیه ها نشو. مهدى هم در این دو سال باتجربه 
شده اســت همان طور که مى دانید در تیم بزرگى مثل 
پرسپولیس شــما ناخودآگاه به بازیکن بزرگى تبدیل 
مى شوید و به واسطه همین مساله حاشیه هاى بزرگ 

هم به سراغ شما مى آید که باید آن را مدیریت کنید.

خلیلى: اتاق من و نیکبخت جدا شد

آغاز تمرینات بانوان ذوب آهن

تغییر اسپانسر آن هم در میانه فصل از ویژگى هاى بارِز 
باشگاه هاى ایرانى است.

پرسپولیســى ها در 4 دیــدار لیگ برتــر و یک بازى 
ســوپرکاپ، لباس هایى با طرح هــاى مختلف به تن 
کرده اند که ســبب بى اعتمادى هواداران به باشگاه و 
عدم خرید البسه اورجینال توسط طرفداران تیم مى شود.
حاال  خبر رسیده که اسپانســر اصلى سرخ ها نیز تغییر 

کرده و به زودى تبلیغات اسپانسر جدید روى پیراهن ها 
نقش خواهد بست.

 ســرخ ها کــه در ابتداى فصــل با ســروصداى زیاد 
از پیراهن هاى جدیــد رونمایى کردنــد، امیدوار بودند 
برخالف گذشته بازار فروش پیراهن را در دست بگیرند 
اما این تغییرات پــى در پى در طرح لباس و اسپانســر 
روى آن، مردم را مجاب به عدم خرید البســه اورجینال

 میکند. چرا که هواداران دوســت دارند در قبال هزینه 
باالیى که مى کنند، صاحب پیراهنى شــوند که در تن 

بازیکن مورد عالقه شان نیز هست.
 پرسپولیس در 4 فصل گذشته 5 بار اقدام به تغییر شرکت 
تولیدى لباس هایش کرده که به نوعى شکست مطلق 
در موضوع بازاریابى فروش پیراهن ورزشى است. البته 
اوضاع براى دیگر تیم ها نیز بدین شــکل است اما در 

فوتبال اروپا اوضاع کامال متفاوت اســت. به طور مثال 
باشگاه شــالکه این فصل پس از 55 سال همکارى با 
تولیدى آلمانى، اقدام به فســخ قرار کرد که در نوع خود 

رکورد به حساب مى آید.
 باید دید قرارگیرى تبلیغات اسپانسر جدید سرخ ها روى 
پیراهن چگونه خواهد بود چرا که این امر هم در عالقه 

مردم به خرید و صرف هزینه تاثیر بسزایى دارد. 

شکست مطلق پرسپولیس در پیراهن

با نگاه به تعد
قهرمانان آس
زدن 14 گل 4با
گل به ثمر رس

دفاع
خط دفاع پر
رقابت ها
کرده
خو

قهر
د شیت را

بیشـ
دروازه بان
یاسر المسیلی
موفق به عنو

 انصار
محمد انصــ
با بازیکنان م
اســت اما د
2در 22 رویارو
 کرده است.

 کامیا

 در خصوص حضورش در 
برانکو سرمربى پرسپولیس 
ه تمرین این تیم بروم و از 
خصوصا بعد از این یکى دو 
 پرسپولیس داشت و یکى 
شى اخیر در حول و حوش 

 براى او در زمان حضورش
قبال  تم گفت: چون خودم
صحبت خصوصى با مهدى 
ن پیشکسوت و یک هوادار 

م در آسیا با او صحبت 
ه او بگویم.

ر گذشــته 
ت در زمان 
ر چنین 
ضیح 
جود 
 ما 
نن

 
مان 

حت تاثیر 

آغاز تمرینات بانوان ذوبآهن

فوتبال باشگاهى ایران
کنفدراسیون فوتبال
رده هفتم قار
این ر در
امتیاز
پایین
سایت
سال
نو

به بوشهرى ها کمک کند.

امکان پذیر نخواهد بود.  
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نصــف جهــان   هــواداران ســپاهان معتقدند کــه على کریمى دوســت 
دارد دوباره به ســپاهان بــاز گردد امــا امیر هوشــنگ ســعادتى، مدیر

برنامه هاى او که خــود نیز مدتى بازیکن ســپاهان بود مانــع بزرگ این 
انتقــال اســت و کریمــى را متقاعد کــرده که هر جــور اســت در اروپا

 بماند.
على کریمى فصل گذشته پس از حضور در بازى هاى تیم امید براى مقدماتى 
المپیک از سپاهان راهى کشور کرواسى و تیم دیناموزاگرب شد اما به واسطه 
مصدومیت و تغییراتى که در کادرفنى این تیم به وجود آمد نتوانســت زمان 
زیادى براى تیم پرافتخار کروات به میدان بــرود. از این رو در نیم فصل به 
صورت قرضى راهى لوکوموتیو  تیم دیگر شهر زاگرب شد و توانست عملکرد 

خوبى از خود برجاى بگذارد.
درخشش در ترکیب لوکوموتیو، کریمى را به تیم ملى هم رساند و حتى در بازى 
ایران و ازبکستان به عنوان یار ثابت در ترکیب اصلى «کارلوس کى روش» 
به میدان رفت. با توجه به اینکه کریمى چهار ســال دیگــر با دیناموزاگرب 
قرارداد داشــت براى انتخاب تیم آینــده اش باید رضایت این باشــگاه را 
جلب مى کرد. او به کرواســى ســفر کرد و پس از توافق با مسئوالن دینامو 
قراردادش به صورت توافقى فسخ شد تا آزادانه بتواند تیم جدید خود را معرفى 

کند. 
در این شرایط باشگاه سپاهان ســخت پیگیر جذب على کریمى است و در 
این باره مذاکراتى با او انجام شده حتى «زالتکو کرانچار»، سرمربى کروات 
ســپاهانى ها در مصاحبه هاى خود به جذب کریمى تأکید کرده است. با این 
حال این بازیکن ملى پوش هنوز پاسخ نهایى خود را به مسئوالن سپاهان ارائه 

نکرده و آنها همچنان منتظر اعالم کریمى هستند. 
موضوعى که باعث ایجاد تأخیر در این مسئله شــده عالقه على کریمى و 
وسوســه هاى مدیر برنامه هاى او به حضور در  فوتبال اروپاست. او دوست 
دارد در سال منتهى به جام جهانى فوتبالش را در تیم هاى اروپایى دنبال کند تا 
شرایط براى حضورش در روسیه مهیاتر شود. با این حال او در لیست کارلوس 

کى روش براى دو دیدار مقابل کره جنوبى و سوریه حضور دارد و بعد از این 
دو مسابقه تصمیم نهایى خود براى تیم جدیدش را اتخاذ خواهد کرد. آنچه 
مشخص اســت مدیر برنامه هاى او در تالش است تا حتى به قیمت حضور 
در لیگ دسته 3 آلمان، کریمى را در اروپا حفظ کند و فعًال اجازه بازگشت به 

سپاهان رابه او ندهد.

سرمربى المپیاکوس در پى درخشش مهاجم ایرانى در هفته اول سوپرلیگ یونان به شایعات جدایى او واکنش نشان داد.
با گل و پاس گل زیباى کریم انصارى فرد المپیاکوس فصل جدید سوپرلیگ یونان را با برد قاطع 4بر یک آغاز کرد تا در نقش مدافع عنوان قهرمانى 
عملکرد قابل توجهى از خود برجا بگذارد. بردى که باعث شد تا سرمربى آلبانیایى شادمان در کنفرانس مطبوعاتى بعد از بازى به صحبت پیرامون 

شرایط تیم همچنین شایعه جدایى کریم انصارى فرد صحبت کند.
«بنسیک هســى» مرد آلبانیایى که در مدت زمان کوتاه از حضور روى نیمکت المپیاکوس توانسته تغییراتى اساسى در تیم رقم بزند در 
واکنش به شایعه جدایى کریم انصارى فرد و حضور مهاجم جدید گفت:  نمى دانم چه چیزهایى در این رابطه خواندید یا شنیدید اما باید به 
شما بگویم که روى همه بازیکنان در تیم المپیاکوس حساب مى کنیم. من با آنها رك و بدون پرده هستم و مى دانند چه انتظارى از آنها دارم، 

البته رضایت خود را از محمد بن (مهاجم کومورى) مخفى نمى کنم و او مهاجم اول من است.
او ادامه داد:  با کریم انصارى فرد صحبت کردم و از او راضى هستم. باید از گزینه هاى خود براى هر بازى بهره  ببرم. براى اولین بار مى شنوم 
که مى خواهیم مهاجم جدیدى را جذب کنیم. نمى توانیم در این رابطه با توجه به تیم 32 نفره المپیاکوس حرفى بزنیم.  کریم در این بازى 
تالش زیادى براى کسب نتیجه انجام داد و در ادامه باید ببینیم عملکرد تیمى چگونه خواهد بود از همین رو من دوست دارم او در تیم بماند.این 
واکنش از سوى سرمربى المپیاکوس در حالى صورت گرفت که بیشتر رسانه هاى معتبر یونانى از انتقال قرضى انصارى فرد به باشگاه پانیونیوس 

در روزهاى آتى خبر داده بودند که درخشش اخیر انصارى فرد در بازگشت به ترکیب اصلى مى تواند سرنوشت او در فصل جارى را تغییر دهد.

ستاره فصل گذشته استقالل در اولین روزهاى تجربه اروپایى، شرایط بسیار خوبى پیدا کرد تا جایى که حاال طعم صدرنشینى ژوپیرلیگ را نیز بچشد.
او در تصمیمى غیرمنتظره استقالل را بعد از فصلى درخشان رها کرد و براى اولین تجربه اروپایى راهى بلژیک شد، تصمیمى که حاال نشان مى دهد 

تصمیمى شجاعانه بود و مى تواند بار دیگر کاوه رضایى را به آرزوها و رویاهایى که در راه رسیدن به تیم ملى و جام جهانى 2018 داشت، برساند.
بعد از یکى دو هفته ابتدایى که با نیمکت نشینى براى کاوه توام بود ستاره سابق استقالل به مهاجم اول شارلوا در ژوپیرلیگ تبدیل شد. بازیکنى 
که در دو بازى تاثیر فراوانى در برد شیرین این تیم برابر رقباى خود و ایستادن در صدر جدول این رقابت ها داشت. کاوه برابر خنک موفق شد 
پایه  گذار تک گل 3 امتیازى تیمش شود. پاسى که این بار نه با پا و نه با سر بلکه با یک پرتاب اوت بلند ساخته و پرداخته شد تا همین موضوع به 

سوژه اصلى رسانه هاى بلژیک تبدیل شود.
کاوه رضایى در حالى هفته به هفته محبوبیتش در بین طرفداران شارلوا بیشتر مى شود که جاى خالى اودر ترکیب استقالل بیشتر از همیشه به 
چشم مى آید. مهاجمى که فصل گذشته هم بهترین گلزن استقالل بود، هم بهترین پاسور اما در فصل جارى منصوریان نتوانست براى این ستاره 

کلیدى جانشینى انتخاب کند تا جاى خالى کاوه بیش از همیشه حس شود. 
رضایى در حالى حاال طعم صدرنشینى در لیگ بلژیک را مى چشــد که عملکرد قابل قبول او در همین مدت کوتاه از حضور در فوتبال قاره سبز

 مى تواند نگاه کارلوس کى روش به این مهاجم را تغییر دهد. سرمربى تیم ملى که فصل گذشته اعتقادى به این ستاره در استقالل نداشت حاال که 
کاوه سر از اروپا درآورده و با مدرن ترین روش هاى ممکن تمرین مى کند قطعا نگاه خود به این بازیکن را تغییر خواهد داد تا آرزویى که رضایى با آن به 

فوتبال اروپا رفت، برآورده شود: حضور با تیم ملى ایران در جام جهانى 2018.

انصارى فر   

یست 
انصارى فرد  مهاجم اول من ن

    آرزو هاى 

ه

بزرگ
    آرزو هاى 

مانعى که جلوى روى بازیکن سابق سپاهان است

چه کسى مى خواهد کریمى برنگردد؟

«محمد ادهم مخادمه» داور 31 ساله اردنى درحالى  قضاوت 
دیدار پرسپولیس و االهلى عربستان را در بازى رفت مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا بر عهده خواهد داشت 
که سابقه او نشان مى دهد او براى تیم هاى عربستانى داور 
خوش یمنى نبوده است. حساسیت باالى بازى دو نماینده 
فوتبال ایران و عربستان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا باعث خواهد شد تا عملکرد داور این مسابقه 
بیش از پیش زیر ذره بین قرار بگیرد. محمد ادهم داور 31 
ساله اردنى قرار است این بازى فرا فوتبالى را قضاوت کند. 
همه دیگر از روابط دیپلماتیک ایران و عربستان و اتفاقاتى 
که در نهایت منجر به بازى در زمین بى طرف شــد با خبر 
هستند ضمن اینکه رقابت ایران و عربستان در فوتبال آسیا 

یک رقابت جدى و ریشه دار است.  
این داور اردنى در لیگ قهرمانان آســیا پیش از این بازى 
گوانژو و کاشیما آنتلرز را ســوت زد که این بازى در نهایت 
یک بر صفر به نفع گوانژو به پایان رسید. ادهم در این بازى 

حساس فقط دوبار از کارت زرد استفاده کرد و سهم هر 
تیم یک کارت زرد بود. نکته جالبى که اما درباره محمد 

ادهم مى توان به آن اشاره کرد این اســت که این داور 
در قضاوت هاى اخیرش براى تیم هاى عربستانى 

خوش یمن نبــوده اســت. او در دو 
بازى از ســرى مسابقات 

باشــگاه هاى عربى که اخیرا 
برگزار شــد دو بازى تیم هاى 
عربســتانى را قضاوت کرد. در 
بازى که میــان اى.اس.تونس 
و الهالل عربســتان با قضاوت 
محمد ادهم برگزار شــد نماینده 

تونس با نتیجه 3 بر دو باشــگاه 
پرقدرت عربستانى را شکست داد. 

ادهم همچنین در این مسابقات بازى 
دو تیم الفتح مراکش و النصر عربستان 
را سوت زد که در نهایت این بازى با 
برترى 4 بر صفر نماینده مراکش به 

پایان رسید.
ادهم اما در لیــگ قهرمانان هم 
براى تیم هاى ایرانى و عربستانى 
قضاوت کرده اســت. در بازى 
لخویا برابر الفتح عربستان که 
با قضاوت او انجام شــد لخویا 
4 بر یک حریفش را شکست 

داد. این داور اردنى اما براى تیم هــاى ایرانى خیلى بد قدم 
نبوده است. او در لیگ قهرمانان این فصل بازى استقالل 
تهران برابر لوکوموتیو مسکو در تاشکند را قضاوت کرد که 
در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. ادهم همچنین 
بازى استقالل خوزســتان برابر الجزیره را در کشور امارات 
قضاوت کرد که نماینده ایران در این بازى توانست با یک 
گل به پیروزى برسد. درباره قضاوت این داور اردنى نیز باید 
به این نکته اشاره کرد که او در سال 2017 در 7 مسابقه اى 
که در آسیا قضاوت کرده 15 کارت زرد از جیبش خارج کرده 
و جالب تر اینکه از کارت قرمز استفاده نکرده است. او داورى 
است که عالقه زیادى به استفاده از کارت هایش ندارد. او در 
44 بازى بین المللى اخیرى که قضاوت کرده آمارى 0,09 
پنالتــى ، 3,14 کارت زرد و 0,11 کارت 
قرمز را از خود به جاى گذاشــته 

است.  
 از نکات جالب اینکه او بیشــتر 
پنالتى هایش را به نفع میزبانان 
گرفتــه امــا کارت زردهاى 
بیشترى را نیز معموال به تیم هاى 
میزبان داده است. به نظر مى رسد از 
منظر قضاوت و انتخاب داور، پرسپولیس 
با توجه به سوابق این داور و خوش 
یمنــى احتمالــى اش براى 
تیم هاى ایرانى و بالعکس 
بدقدمــى اش بــراى 
تیم هاى عربســتانى، 
شانس مناسبى برابر 

االهلى دارد. 

ادهم خوش یمن براى ایرانى ها  

بازیکن ایرانى اف سى سئول:بازیکن ایرانى اف سى سئول:

 از اصفهان و تهران پیشنهاد داشتم از اصفهان و تهران پیشنهاد داشتم
نصف جهان خالد شــفیعى جدیداً در مصاحبه اى با 
رسانه ها از پیشنهاد تیم هاى اصفهانى به خود پرده 
برداشته است. پیشنهادى که در نهایت عملیاتى نشد 

و او رهسپار کره جنوبى شد.
 خالد شفیعى چند ماهى است با تیم اف سى سئول 
کره جنوبى قرارداد امضا کرده اما هنوز نتوانسته در 
ترکیب این تیم به صورت ثابت به میدان برود. البته 
مســائلى از قبیل مصدومیت هم در این راه براى او 
مشکل ساز شد که باعث شد دیرتر به ترکیب اضافه 

شود. 
شفیعى در گفتگویى 

درباره شرایط خود 
در اف سى سئول 
اظهــار داشــت: 
من خیلــى دیر به 
ترکیب اف ســى 

ســئول اضافه شدم. 
عــالوه بر 

اینکه در نقل و انتقــاالت نیم فصل کره به این تیم 
پیوستم که تیم ما حتى چند بازى از نیم فصل خود 
را انجام داده بود در این شــرایط مشخص بود که 
کار ســختى براى حضور در ترکیب اصلى دارم اما
 انگیزه ام را از دست ندادم و تالشم را به کار گرفتم.
حتى در بازى اول یک نیمه بــه میدان رفتم و مى 
توانستم گل هم بزنم با این حال همه چیز خوب بود 
اما مصدومیتى که برایم پیش آمد بدشانسى بزرگى 

محسوب مى شد.
وى ادامه داد: متأسفانه مصدومیت من بیش از حد 
طول کشید و در حال حاضر فقط یک هفته است که 
در تمرینات گروهى حضور دارم. شرایط جسمانى ام 
خوب است و در یک بازى دوستانه هم براى تیمم به 
میدان رفتم که گل هم زدم. تالشم را به کار خواهم 
گرفت تا بتوانم در آینده بیشتر براى اف سى سئول 

بازى کنم. 
مدافع ایرانى اف سى سئول با اشاره به شرایط سخت 
لیگ کره جنوبــى عنوان کــرد: واقعیت این 
است که در کره ســطح مسابقات بسیار 
باالست. از طرفى دیگر شما مى دانید 
ما هر چهار روز یک بار بازى مى 
کنیم و این مسئله از نظر بدنى 
آمادگى باالیى براى بازیکنان 
مى طلبد. از سوى دیگر اینجا 
مانند ایران نیست که بازیکن 
وقتى از مصدومیت رها شد 
برگردد و در ترکیب اصلى به 
میدان برود، اینجا کار بسیار 

اســت اما تالش مى کنم که سخت 
بتوانم بیشتر بازى کنم. 

شفیعى با اشاره به قرارداد یکسال و نیمه اش با اف 
سى سئول گفت: من تا پایان فصل آینده با این تیم 
قرارداد دارم. اگر لیگ کره را انتخاب کردم بخاطر 
پیشرفت است و حاال که سختى هاى حضور در این 
کشور را پذیرفته ام، نه تنها تالش مى کنم که صبر را 
هم در دستور کار قرار مى دهم و شک ندارم در آینده 
به جایگاهى مى رسم که بتوانم در همه بازى هاى 
اف سى سئول به میدان بروم. من در لیگ برتر ایران 
پیشــنهادات خوبى از تیم هاى اصفهانى و تهرانى 

داشتم ولى ترجیح دادم که لژیونر شوم.    
وى درباره شــانس خود براى دعــوت به تیم ملى 
ایران بیان کرد: هر بازیکنــى آرزو دارد پیراهن تیم 
ملى را بپوشــد. زمانى که تراکتورسازى بودم هم 
دوست داشــتم این اتفاق بیافتد اما به سلیقه آقاى 
کى روش احترام گذاشتم. االن هم امیدوارم بتوانم 
در لیست تیم ملى قرار بگیرم اما اگر در لیست نباشم 
هم براى تیم ملى و ســرمربى محتــرم آن آرزوى 

موفقیت مى کنم. 
شفیعى در پایان درباره جو شهر سئول قبل از بازى 
ایران و کره جنوبى افزود: مردم کره بســیار دوست 
دارند که بعد از هفت ســال ناکامــى مقابل ایران 
این بازى را ببرند و به نوعى انتقــام بگیرند. با این 
حال فکــر مى کنم بــازى زیبایــى از آب دربیاید 
که هم کــره اى ها و هــم ایرانى هــا از آن لذت

ببرند.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به منظور دیدار هفته پنجم 
خود مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، دیشب راهى 

این شهر شد.
سبزپوشان دیار نصف جهان که از چهار بازى گذشته خود 
5 امتیاز کسب کرده اند، براى جدال با تیم محبوب آبادان 
راهى این شهر شدند. گفتنى است ذوب آهن بالفاصله 
پس از مصاف با نفت راهى تهران مى شــود و سپس به 

اصفهان باز خواهد گشــت. از آنجا که دیدارهاى هفته 
ششــم، چند هفته دیگر برگزار خواهد شــد، به احتمال 
فراوان پس از دیدار با نفت آبادان شاگردان امیر قلعه نویى 

چنــد روز اســتراحت خواهند کرد. دیــدار تیم هاى 
ذوب آهن و نفت آبادان از ساعت 20 و 
30 دقیقه سه شنبه در ورزشگاه تختى 

آبادان آغاز خواهد شد.

ذوب آهن راهى آبادان شد

نصف جهان استارت ماشین گلزنى مهاجم جدید سپاهان 
مى تواند نوید بخش خبرهاى خوبى براى 
هــواداران این تیم باشــد. 
ساســان انصارى این 
فصل خوب شروع 
نکرد. درســت 
فصل  مثــل 
گذشته. او در 
پرســپولیس 
نیمکت نشین 
بود ولى خیلى 
زود فهمید که 
پشت ســر مهدى 
طارمــى خواهد ماند و 
براى آنکه بازى کند باید این 
تیم را ترك کند. گل هاى او در فوالد آنقدر زیاد بود که 
با هر فرصت از دســت رفته مهدى طارمى تماشاگران 
پرســپولیس به یاد او بیافتند که خیلى زود از دســتش 

داده بودند. ساسان انصارى هیچ وقت در فوالد به اندازه 
طارمى در پرسپولیس موقعیت گل نداشت اما تا روزهاى 

آخر براى آقاى گلى لیگ برتر با او رقابت کرد.
انصارى در جستجوى افتخار به اصفهان آمد. سپاهان 
تیمى بود که مى توانســت جاه طلبى هاى او را بیشتر از 
فوالد پاســخ بدهد این فصل هم براى انصارى خوب 
شروع نشد. محرومیت در بازى اول و بعد هم ناکامى در 
دو بازى بعدى. روزگار او درست مثل تیمش سپاهان بود.

اولین پیروزى ســپاهان اما با گلزنى انصارى همراه شد 
تا مهاجم و تیم همزمان امیدوارى را پیدا کنند. انصارى 
گل اول سپاهان را در دربى دشوار اصفهان زد. گلى که 
مى تواند این امیدوارى را در هواداران تیم اصفهانى و این 
اعتماد به نفس را در مهاجم خوزستانى به وجود بیاورد 
که یک فصل خوب دیگر براى انصارى شــروع شود. 
انصارى خیلى زود پرسپولیس را رها کرد که به نیمکت 
نچسبد اما یک بار ثابت کرد که «برانکو ایوانکوویچ» او 
را زود رها کرده است. گل انصارى مى تواند شروع یک 

اثبات دوباره باشد.   

استارت ماشین گلزنى ساسان

شمدافع عنوانقهرمانى
زى به صحبت پیرامون 

سى در تیم رقم بزند در 
دید یا شنیدید اما باید به 
 چه انتظارى از آنها دارم،

 براى اولین بار مى شنوم 
نیم.  کریم در این بازى 
 دارماو در تیم بماند.این

رد به باشگاه پانیونیوس 
جارى را تغییر دهد.

ه

گگ

فففففوتبال آسیا  هستند ضمن اینکه رقابت ایران و عربستان در
یک رقابت جدى و ریشه دار است.  

ىازى این داور اردنى در لیگ قهرمانان آســیا پیش از این ب
گوانژو و کاشیما آنتلرز را ســوت زد که این بازى در نهایت
یک بر صفر به نفع گوانژو به پایان رسید. ادهم در این بازى 

حساس فقط دوبار از کارت زرد استفاده کرد و سهم هر
تیم یک کارت زرد بود. نکته جالبى که اما درباره محمد 

ادهم مى توان به آناشاره کرد این اســت که این داور 
در قضاوت هاى اخیرش براى تیم هاى عربستانى 

اســت. او در دو نبــوده خوشیمن
بازى از ســرى مسابقات 

باشــگاه هاى عربى که اخیرا 
برگزار شــد دو بازى تیم هاى 
عربســتانى را قضاوت کرد. در 
بازى که میــان اى.اس.تونس 
و الهالل عربســتان با قضاوت 
محمد ادهم برگزار شــد نماینده 

3تونس با نتیجه 3 بر دو باشــگاه 
پرقدرت عربستانى را شکست داد. 

ادهم همچنین در این مسابقات بازى 
دو تیم الفتح مراکش و النصر عربستان 
اااااااا بابا بازى را سوت زد که در نهایت این
4برترى 4 بر صفر نماینده مراکش به

پایان رسید.
ادهم اما در لیــگ قهرمانان هم 
براى تیم هاى ایرانى و عربستانى 
قضاوت کرده اســت. در بازى 
لخویا برابر الفتح عربستان که 
با قضاوت او انجام شــد لخویا 
4 بر یک حریفش را شکست 

9 بازى بین المللى اخیرى که قضاوت کرده آمارى 0,09 44
1 کارت زرد و0,11 کارت  3,14 4پپنالتــى ،
قرمز را از خود به جاى گذاشــته 

است.  
 از نکات جالب اینکه او بیشــتر 
پنالتى هایش را به نفع میزبانان 
گرفتــه امــا کارت زردهاى 
بیشترى را نیز معموال به تیم هاى 
میزبان داده است. به نظر مى رسد از 
منظر قضاوتو انتخاب داور، پرسپولیس

با توجه به سوابق این داور و خوش 
یمنــى احتمالــى اش براى 
تیم هاى ایرانى و بالعکس 
بدقدمــى اش بــراى 
تیم هاى عربســتانى،

شانس مناسبى برابر 
االهلى دارد. 

ز آنجا که دیدارهاى هفته 
ر خواهد شــد، به احتمال 
ن شاگردان امیر قلعه نویى 

د کرد. دیــدار تیم هاى 
0ت 20 و

ه تختى 

واداران تیم اصفهانى و این 
خوزستانى به وجود بیاورد 
ى انصارى شــروع شود. 
که به نیمکت  کرد رها س را
ه «برانکو ایوانکوویچ» او

صارى مى تواند شروع یک 

و
شفیعى در گفتگویى 

درباره شرایط خود 
در اف سى سئول 
شداشــت: اظهــار 

من خیلــى دیر به 
ترکیب اف ســى

ســئول اضافه شدم. 
رربر بر عــالوه

حالحالحاضر فقط یک ر د در طوطول کشل کشید ویید و
ینمرینات گروهى حضور دارم. ش ت در تدر
خوب است و در یک بازى دوستانه
میدانرفتم که گل هم زدم. تالشم
گرفت تا بتوانم در آینده بیشتر براى

بازى کنم.
مدافع ایرانى اف سى سئول با اشاره
لیگکره جنوبــى عنوان کـ
است که در کره ســطح
باالست. از طرفى دی
ی چهار روز ما هر
کنیم و این مس
آمادگى باالیى
مى طلبد. از
مانند ایرانن
وقتى از مص
برگردد و در
میدان برود

اســت اما تالسخت
بتوانم بیشتر بازى کنم. 

شفیعى با اشاره به قرارداد یکسال
سى سئول گفت: من تا پایان فصل
قرارداد دارم. اگر لیگ کره را انتخ
پیشرفت است و حاال که سختى ه
را پذیرفته ام، نه تنها تالش م کشور

هم در دستور کار قرار مى دهم و شک
به جایگاهى مى رسم که بتوانم در
اف سى سئول به میدان بروم. من د
پیشــنهادات خوبى از تیم هاى اص
داشتم ولى ترجیح دادم که لژیونر ش
وى درباره شــانس خود براى دعـ
بیان کرد: هر بازیکنــى آرزو ایران
ملى را بپوشــد. زمانى که تراکتو
دوست داشــتم این اتفاق بیافتد ا
کى روش احترام گذاشتم. االن هم
در لیست تیم ملى قرار بگیرم اما اگر
هم براى تیم ملى و ســرمربى مح

موفقیت مى کنم. 
جو شهر س در پایان درباره شفیعى
ایران و کره جنوبى افزود: مردم کر
دارند که بعد از هفت ســال ناکامـ
این بازى را ببرند و به نوعى انتقــ
حال فکــر مى کنم بــازى زیبایـ
که هم کــره اى ها و هــم ایرانى

ببرند.

ســایپا و تراکتورسازى یک بازى ســاده نیست. کمى 
ویژه است. از تقابل نیمکت ها گرفته تا دوئل هاى داخل 
زمین و شاید بیشتر از همه ســکوها. تراکتورسازى این 
فصل نمى توانســت بازیکن جدید جذب کند. تنها راه 
باقى مانده براى آنها که بتوانند فصلى قابل قبول داشته 
باشند این بود که حداقل بازیکنان فعلى خود را از دست 
ندهند. بى شــک مهم ترین بازیکن براى آنها اخبارى 
بود. دروازه بانى که اتفاقا برخالف بازیکنان جدا شــده 
اصرار زیادى به رفتن نداشــت. علــى دایى اما اخبارى 
را مى خواست و جلســات بلندمدت با او و حتى وساطت 
یحیى هم باعث نشــد تا او از این خواستن کوتاه بیاید. 
در نهایت اخبارى به سایپایى رفت که حامد لک را هم 

در اختیار داشــت و نتیجه آن این شــد که از 5 گلى که 
تراکتورســازى تا این جاى فصل دریافت کرده، 4 گل 

روى اشتباه مستقیم گروسیان بوده است.
بعضى از هواداران تبریزى اعتقــاد دارند که على دایى 
مى توانست در این شرایط به تیم تبریزى کمک کند و 
با توجه به اینکه دروازه بان هم داشت، اخبارى را از تیم 
تراکتورسازى پس نگیرد تا آنها شرایط بهترى در لیگ 
داشته باشند. حاال این بازى میهمانى على دایى و اخبارى 
در خانه یحیى و هواداران تراکتورسازى است. دیدارى 
که از هم نشینى دو دوست قدیمى تا بازگشت اخبارى به 
شهرى که دوسال در آن خاطرات خوبى داشت و دیدار 

سکوها با على دایى جذابیت هاى زیادى دارد.

 تقابل دایى و سکوهاى عصبانى
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چهل تکه

عملیات موفقیت آمیز آتش نشانان براى نجات مسافران تله 
کابین رود راین با موفقیت انجام شد.

با برخورد تله کابین با دکل پایه، مسافران ساعت ها بین زمین 
و آسمان معلق ماندند و پنج خدمه و تیم هاى نجات در کلن با 
استفاده از جرثقیل، خود را به 75 مسافر گرفتار رساندند. گفته 

مى شود ارتفاع بعضى از کابین ها 40 متر است.
در تصاویر منتشر شده از صحنه حادثه کودکان در حال انتقال 
به زمین دیده مى شوند. گزارشى از مجروح شدن مسافران در 
دست نیست.گفته مى شود 32 اتاقک تله کابین در زمان حادثه 
درحال حرکت بود که در هوا معلق ماندند.برخورد حدود ساعت 
15و30دقیقه (13و30دقیقه گرینویچ) روى داد.گفته مى شود 
حادثه در اثر برخورد یکى از اتاقک ها بــه پایه دکلى که این 

اتاقک ها را جابه جا مى کند روى داد.

یک جلد قرآن قدیمى و دست فلزى پنج تن آل عبا (ع) هنگام 
کندن قبر براى یک فرد ارمنى روى آورده به دین اسالم در 

منطقه جابان دماوند پیدا شد.
به گزارش رکنا،در چند روز اخیر منابع محلى گزارش دادند 
که هنگام کندن قبر براى یک فرد ارمنى روى آورده به دین 
اسالم با حضور مردم حاضر در محل، یک جلد قرآن قدیمى و 
دست فلزى بریده شده پنج تن آل عبا (ع) در آن مکان پیدا شد. 
گفتنى اســت این فرد ارمنــى روى آورده به دین اســالم 
در ســال 1380 مســلمان شــده بــود و هنــگام پیــدا 
شــدن یک جلد قرآن قدیمى و دســت فلزى بریده شده 
پنج تــن آل عبــا (ع) از محــل دفــن وى مــردم حاضر 
در  محــل، این اشــیا را دوبــاره در مکان دفــن وى قرار 

مى دهند.

عصر  روز 28 مرداد 96 تعدادى از نیروهاى سختکوش یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیــزدارى گیالن پس از 
انجام مأموریت حفاظتى خود در منطقــه التون و بابا على در 
حوزه لوندویل شهرستان آستارا و در مسیر بازگشت دچار حادثه 
شده و خودروى ســازمانى آنها پس از واژگونى به دره سقوط 
کردکه در این حادثه دلخراش دو تن از مأموران منابع طبیعى 
به نام هاى «جلیل فرازى مقدم» و «شهروز شریفیان» در دم 
جان به جان آفرین تسلیم کردند و هفت تن دیگر نیز مصدوم و 
مجروح شده اند. مجروحان بالفاصله به بیمارستان شهرستان 
آستارا منتقل شدند وتحت درمان قرار گرفته اند اما حال دونفر 
از آنها وخیم است و با توجه به شدت جراحات احتمال اعزام آنها 
به مراکز درمانى مجهزتر در دستور کار پزشکان و کادر درمانى 

قرار گرفته است.
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حمید صفت، خواننده رپ به علت قتل شوهر مادرش صبح 
روز شنبه 28 مرداد دستگیر شد.

«حمید رضا امیرى صفت» معــروف به «حمید صفت» یا 
همان خواننده معروف رپ با ریش هاى بلند روز 18 مرداد 
ماه سال 1372 در تهران به دنیا آمد و سه ساله بود که پدر و 

مادرش از هم طالق گرفتند. 
حمید صفــت از همــان دوران راهنمایى همــراه یکى از 
دوستانش به نام «على رهرو» شــروع به ساخت موزیک 
رپ زیر زمینى مى کند و الگویش را افرادى مثل «امینم» 
و «50 ســنت» مى داند و نخســتین آهنگــش را با نام 
«خیابانى ها» مى سازد. حمید صفت ابتدا خود را با نام مستعار 
«حمید ابتکار» در دنیاى رپ ها معرفى کرد اما بعد از مدتى 
ترجیح داد با همان اســم و فامیلى خودش شناخته شود و 
خیلى زود گروه «زد و بند» را تشکیل داد و شروع به ساخت

 آهنگ هاى گروهى کرد.
این جوان دهه هفتــادى خیلى زود به عنــوان یک چهره 
معروف شناخته شد و با وجود اینکه فعالیتش زیرزمینى بود اما 
هواداران زیادى دارد. حمید صفت عالقه زیادى به بازیگرى 
و کارگردانى دارد و قصد داشت یک فیلم کوتاه بسازد و در 

حوزه طراحى لباس نیز فعالیت هایى داشته است.
حمید صفت، خواننده سبک رپ با روى کار آمدن فیلم «چ» 
ابراهیم حاتمى کیا و خواندن آهنگ «چ»  و ساخت موزیک 

ویدئو این  آهنگ به شهرت رسید.  
این جوان تهرانى پر طرفدار که یکى از مشکالت زندگى اش 
را طالق مى داند و مى گوید طالق تنها یک جدایى عاطفى 
بین پدر و مادراســت و تنها کســى که در این میان آسیب 
مى بیند فرزندان آنها هستند. وى در مورد طالق مى گوید، 
یکسرى اتفاقات حتى از سوى اطرافیان کودکان طالق رخ 
مى دهد که آن باعث یک عقده مى شود و نتیجه این تولید 
عقده، در بزرگسالى منجر به انجام کارهاى خالف خواهد شد.

حمید صفت که زندگى و رؤیاهاى زیادى در سر داشت در یک 
سناریوى خانوادگى از سوى مأموران دستگیر شد و پس از چند 
ساعت سکوت در پلیس آگاهى تهران از درگیرى مرگبار با 

شوهر مادرش پرده برداشت.
صبح شنبه 28 مرداد ماه امسال مأموران کالنترى 145 ونک 
در جریان مرگ مرموز مرد 66 ساله اى در بیمارستان قرار 
گرفتند و زمانى که تیمى از مأموران براى تحقیقات ابتدایى 
پاى دربیمارستان گذاشتند، مشخص شد که این مرد به علت 
ضربه جسم سخت به ناحیه سر و شکستگى جمجمه فوت 

کرده است.
در این مرحله تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 
به دستور بازپرس سجاد منافى آذر از شعبه سوم دادسراى 

ناحیه 27 تهران براى تحقیقات فنى وارد عمل شدند.
کارآگاهان با حضور در بیمارستان پى بردند که مرد 66 ساله 

قبل از فوتش ادعا کرده پسر زنش که حمید صفت نام دارد 
عامل این درگیرى بوده است. بدین ترتیب تجسس هاى 
پلیسى آغاز شد اما ساعت 15 ظهر شنبه حمید 24 ساله پاى 
در کالنترى 145 ونک گذاشت و پس از دستگیرى، براى 
بازجویى هاى فنى در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
حمید صفت ابتدا خود را در ماجراى مرگ شــوهر مادرش 
بى گناه اعالم کرد و گفت: «سه شنبه هفته گذشته زمانى 
که وارد خانه مادرم در خیابان شیخ بهایى شدم متوجه شدم 
مادرم با شوهرش درگیر شده به همین دلیل با مادرم از خانه 
خارج شدیم و نمى دانم چه کسى او را به قتل رسانده است.»

خواننده رپ معروف ایران در ساعت 20و15دقیقه روز شنبه 
به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از 
مادر خود اعتراف  کرد. وى گفت: «برادرم از کشور آمریکا با 
من تماس گرفت و اظهار داشت که مادرم با شوهرش درگیر 
شده به همین دلیل به سرعت خودم را به خانه رساندم و زمانى 
که به موضوع درگیرى شوهر مادرم با مادرم اعتراض کردم او 
با من درگیر شد که در این درگیرى او را هدف ضرب و جرح 
قرار دادم و اصًال قصد کشتن او را نداشتم.» بنا به این گزارش، 
حمید صفت خواننده رپ ایران کــه در برابر اتهام قتل قرار 
دارد براى تحقیقات بیشتر پیش روى بازپرس سجاد منافى 

آذر قرار گرفت.

دستگیرى «حمید صفت» 
خواننده رپ به اتهام قتل 

مرد جوان پس از مشاجره خانوادگى با همسر موقتش در اقدامى هولناك زن جوان را با روسرى 
خفه کرد و سپس با بنزین اقدام به آتش زدن همسرش در کنار جاده کرد. 

رسیدگى به این پرونده جنایى از بیست وپنجم اسفند سال 84 در حالى کلید خورد که مأموران 
آتش نشانى کرج با دریافت گزارشــى مبنى بر وقوع آتش سوزى در کنار جاده ماهدشت، راهى 
محل مورد نظر شده و با جسد سوخته زن جوانى روبه رو شدند. پس از حضور تیم جنایى در محل 
و بررسى هاى مقدماتى، جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت تا اینکه مشخص شد زن جوان قبل 
از سوزانده شدن، خفه شده است. در حالى که تالش براى شناسایى هویت زن جوان ادامه داشت، 
زنى با مراجعه به پلیس از مفقود شدن ناگهانى خواهرش خبر داد. از آنجا که جسد کشف شده قابل 
شناسایى نبود سرانجام پس از چند ماه و با کمک آزمایش DNA هویت زن جوان- «فائزه» 

32 ساله-مشخص شد.
این در حالى بود که «امیر» 38 ساله، همسر زن جوان گمشده که از همان ابتدا تحت بازجویى 
قرار گرفته بود با داستانسرایى، مسیر تحقیقات را به بیراهه کشانده بود. او به کارآگاهان گفت: 
«من شوهر دوم فائزه بودم اما احتمال مى دهم همسرم به علت اختالف هاى شدیدى که با شوهر 
سابقش داشت، قربانى توطئه شومى از سوى این مرد شده باشد.» اما درجریان تحقیقات فنى، 

پلیسى، هیچ ردپایى از شوهرسابق این زن درناپدید شدن قربانى ماجرا به دست نیامد.
سرانجام با شناسایى هویت مقتول و با گذشت دو ســال از این جنایت مرموز، خودروى رنوى 
سرقتى زن جوان شناسایى و توقیف شد. مالک خودرو نیز ادعا کرد این خودرو را از فردى به نام 
«امیر» خریده است.بدین ترتیب امیر بار دیگر تحت بازجویى قرار گرفت و سرانجام راز جنایت 

را فاش کرد.
متهم در بازجویى ها گفت: «چند روز به عید نوروز مانده بود که فائزه هنگام مصرف مواد مخدر 
صدایش را باال برد.ســر همین موضوع از ترس اینکه آبرویم برود با دستم دهانش را گرفتم تا 
صدایش را پایین بیاورد اما چند دقیقه که گذشت پاهایش شل شد و روى زمین افتاد. اول فکر 
کردم به علت مصرف مواد مخدر بیهوش شده است یا نقش بازى مى کند اما خیلى زود فهمیدم 
مرده. به همین دلیل شبانه جسدش را در خودرویش گذاشتم و آن  را در بیابان با بنزین سوزاندم 
تا دیگر هیچ اثرى از او نماند. چند روز بعد هم موضوع گم شــدن ناگهانى اش را به خواهرش 

اطالع دادم.»
پس از تکمیل تحقیقات تخصصى کیفرخواست متهم به اتهام قتل عمد و سرقت خودروى زن جوان 
صادر شد. در حالى که رسیدگى به این پرونده جنجالى چند سال به دلیل نواقص و جمع آورى اسناد 
و مدارك به طول انجامیده بود. محاکمه عامل جنایت پس از 12 سال و با انتقال او از زندان به شعبه 
یکم دادگاه کیفرى استان البرز به ریاست قاضى رنجبر و با حضور دو قاضى مستشار-خنک دار و 
یزدان پور- برگزار شد. در ابتداى جلسه دادگاه متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان خوانده شد.
آنگاه خواهر و دختر نوجوان مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار قصاص عامل جنایت شدند. 

سپس متهم پاى میز محاکمه ایستاد و به سئواالت قضات پاسخ داد. 
پس از پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور شده و متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس-

اعدام- محکوم کردند.

فکر کردم نقش بازى مى کند  اما 
فائزه مرده  بود ساعت 12 و 30دقیقه نیمه شب 14 مردادماه امسال وقوع یک نزاع 

و درگیرى در ابتداى اتوبان نیایش به کالنترى 134 شهرك قدس 
اعالم شد.

با حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد 
سرنشینان سمند و مزدا 3 با هم درگیر شدند. 

یکى از سرنشــینان خودرو مزدا 3 در اظهاراتش به مأموران گفت: 
«ساعت 11 شب یازدهم مردادماه یک پژو 206 سفید رنگ بدون 
پالك در حالى که خودروشان چراغ هشدار LED داشت، در محدوده 
اتوبان نیایش به من دستور ایســت داد. به تصور اینکه آنها مأمور 
هستند در حاشیه اتوبان توقف کردم، یکى از سرنشینان 206 ابتدا 
از من درخواست مدارك شناسایى کرد و زمانى که مدارك را به وى 
دادم، از من خواست تا از ماشین پیاده شوم، به محض پیاده شدن از 
ماشین بود که ناگهان هر سه سرنشین خودرو 206 به سمت من حمله 
ور شدند، ابتدا به صورتم افشانه زدند و طى نزاع و درگیرى، آنها با چاقو 
مرا از ناحیه سینه و دست مجروح کردند و  در آخر با سرقت گوشى 
تلفن همراه، پول، دستبند طال و ساعت، به سرعت از محل متوارى 
شدند تا اینکه امشب زمانى که با دوستانم در حال مراجعه به منزل 
بودیم، به صورت کامًال اتفاقى هر سه نفرشان را این بار سوار بر یک 
سمند شناسایى کردم. آنها را تعقیب کردیم تا نهایتاً در ابتداى ورودى 

اتوبان نیایش مانع از ورود آنها به داخل اتوبان شدیم.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى و غصب عناوین 
دولتى» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 34 تهران، 
پرونده جهت رســیدگى در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
با توجه به شــواهد و دالیل، متهمان به نام هاى «حســین.ص» 
 22 ســاله ، «امیر.ص»33 ســاله و «جعفر.ر» 35 ساله صراحتاً به 
سرقت از مالباخته و همچنین ده ها سرقت مشابه از رانندگان جوان 
در محدوده اتوبان و بزرگراه هاى غرب تهران بــه ویژه در اتوبان 
شهید همت، حکیم و یادگار امام(ره) اعتراف کردند و عنوان داشتند 
که تمامى سرقت هاى خود را در محدوده زمانى 12 شب تا 4 صبح 

انجام داده اند.
سرهنگ کارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پلیس 
آگاهى تهران بزرگ با اشاره به دستور مقام قضائى مبنى بر انتشار 
بدون پوشش تصاویر هر سه متهم پرونده گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهمان  و به منظور شناسایى سایر شکات و مالباختگان و دیگر 
جرائم ارتکابى سارقان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از 

سوى بازپرس محترم پرونده صادر شده است. 

دستگیرى شکارچیان شب تهران 

زن جوانى با مراجعه به اداره جنایى پلیس آگاهى خراسان 
رضوى پرده از ماجراى هولناکى برداشــت کــه هنوز از 
یادآورى آن صحنه هاى تلخ وحشــت داشــت. این زن 
در اظهاراتش گفــت: «کنار چهار راه میــدان بار رضوى 
منتظر تاکســى بودم که یک دســتگاه پراید سفیدرنگ

 مقابلــم توقف کرد درحالــى که جوانــى در صندلى جلو 
نشســته بود. من مســیرم را که میدان جهاد بود به راننده 
گفتم و او هم از من خواســت که سوار شــوم. آن لحظه 
کودکم را در آغوش مى فشــردم و تصــور نمى کردم که 
در چنگ زورگیــران افتاده ام به همیــن دلیل در صندلى 
عقب نشســتم و راننده در مســیر بزرگراه به حرکت خود

 ادامــه داد اما وقتى به میــدان جهاد رســیدیم و از راننده 
خواســتم مرا پیاده کنــد او بر ســرعت خــودرو افزود.
 من که بــا دیدن ایــن وضعیت ترســیده بــودم فریاد
زنان به راننده اعتراض کردم که خودرو را متوقف کند. او هم 
پراید را به حاشیه بزرگراه کشاند و توقف کرد اما بر خالف 
تصورم فردى که در صندلى جلو نشسته بود با سرعت پیاده 
شد و در صندلى عقب نشست. او در حالى که چاقویى را زیر 
گلوى پسر خردسالم گذاشته بود تهدید کرد که اگر سروصدا 
کنم بچه ام را مى کشد. با دیدن آن چاقو، وحشت سراپاى 
وجودم را فراگرفت دیگر کارى از دستم ساخته نبود وقتى 

افشانه فلفل وتیغه چاقو را دیدم ساکت شدم تا جان فرزندم 
را نجات بدهم. آنها مرا به ســمت جاده قدیم قوچان بردند 
و با قیچى که همراه داشــتند همه النگوهایــم را بریدند و 
گوشــواره هایم را نیز از گوشــم خارج کردند. من از ترس 
مى لرزیدم و حرفى نمى زدم تا اینکه مرا در حاشیه خیابان 
پیاده کردند. شماره خودروى آنها نیز دیده نمى شد چرا که 

شماره ها به احتمال زیاد دستکارى شده بود.»
با توجه به اعالم شــکایت ایــن زن جوان و بــا توجه به 
اهمیت و حساســیت موضوع، ســرهنگ کارآگاه حمید 
رزمخواه، رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى دستورات 
ویژه اى را بــراى ردیابــى متهمان بــه آدم ربایى صادر 
کرد و به این ترتیب گروهــى از کارآگاهان به فرماندهى 
ســرهنگ غالمى ثانى، رئیس اداره جنایــى وارد عمل 
شــدند و به  تحقیق در ایــن باره پرداختنــد. ردزنى هاى 
پلیســى که با رصدهاى اطالعاتى همراه بود در مســیر 
تردد «پرایدسواران» ادامه یافت و کارآگاهان به تجزیه و 
تحلیل هاى کارشناسى در این باره پرداختند تا اینکه پس 
از گذشــت مدتى از این ماجرا، کارآگاهان به سرنخ هایى 
از مالک خودروى پرایدى رســیدند که مشــخصات آن با 
آنچه زن جوان در اظهارات خود عنوان کرده بود، مطابقت

 داشت.

بنابراین کارآگاهان با کســب مجوزهــاى قضائى، موفق 
شدند جوان 26 ســاله اى را که مالک پراید بود در خیابان 
آزادى مشــهد شناســایى و او را به مقر پلیــس هدایت
 کنند. اگرچه شــاکى پرونده، این متهم را شناســایى کرد
 اما او در ابتــدا ارتکاب هرگونه جرمــى را انکار مى کرد تا 
اینکه در برابر شــواهد و مدارك انکارناپذیرى قرار گرفت

 کــه کارآگاهــان در مــدت بررســى هــاى پلیســى، 
جمع آورى کرده بودند. این جــوان که دیگر همه راه هاى 
فرار را بسته مى دید به ناچار لب به اعتراف گشود و ماجراى

 ســرقت طــال و آدم ربایــى را فــاش کــرد. او گفت 
که به پیشــنهاد دوســتش به ایــن اقدام وحشــتناك

 دست زده اند.
بنا به این گزارش، تالش کارآگاهان با صدور دستورات ویژه 
قضائى براى دستگیرى متهم فرارى این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

چاقو را زیر گلوى پسر خردسالم گذاشته بود
مدیرکل بهزیستى اســتان کرمان درباره جزئیات کودك آزارى در سیرجان اظهار 
داشت: عصر پنج شنبه هفته گذشته یک مادر از روستاى ایزدآباد در نزدیکى سیرجان 
پسر 15 ماهه خود را توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان مى رساند 
که این کودك از سه چهار نقطه دچار شکستگى و همچنین پارگى پوست دست و 

عضالت شده بود.
عباس صادق زاده، افزود: به دلیل اینکه بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان نتوانسته 
برخى خدمات را به این کودك ارائه کند، وى اواخر شب پنج شنبه به کرمان اعزام 

و در بیمارستان شهید باهنر بسترى و خدمات درمانى به این کودك ارائه مى شود.
وى بیان کرد: همکاران ما بالفاصله بعد از حضور این کودك در بیمارســتان امام 
رضا (ع) سیرجان از موضوع مطلع شــده اند و اورژانس اجتماعى پرونده را تشکیل 
داده است و آدرس این خانواده را دریافت و تحقیقات را آغاز کرده و پرونده در دست 

پیگیرى است.
وى تصریح کرد: در کرمان هم اورژانس اجتماعى در بیمارســتان حاضر شــده و 
اطالعات را دنبال مى کند و پیگیر هســتند حکم قضائى براى سایر موارد دریافت 
شود و االن هم این کودك در حال انتقال به بیمارستان شفا براى ادامه درمان است.

مدیرکل بهزیستى استان کرمان با بیان اینکه ما براساس تکلیف کارهاى مددکارى 
را آغاز کرده ایم، اظهار داشت: پدر این کودك آسیب دیده به دلیل قاچاق مواد مخدر 
در زندان به سر مى برد و مادر دچار اعتیاد اســت و زندگى پرتالطمى دارند و فرزند 
شش ساله این خانواده نیز در معرض اعتیاد و خطر است که براى جداکردن این فرزند 

از مادر پیگیر حکم قضائى هستیم.
وى در ادامه با اشــاره به صدمات وارد شده به کودك سیرجانى گفت: این کودك با 

جسم ســخت و احتماًال چاقو یا قمه مورد حمله قرار گرفته که مادرش اظهار داشته 
اســت عموى کودك او را مورد آزار قرار داده و روایت دیگر مبنى بر ارتکاب حمله 

توسط فرزند عموى کودك است.
صادق زاده افزود: تحقیقات در حال انجام اســت تا مظنون پرونده با هماهنگى قوه 
قضائیه احضار شــود و کودك آزار دیده به احتمال زیاد دچار اعتیاد است که درمان 

اعتیاد او نیز در ادامه کارهاى درمانى دنبال خواهد شد.
وى بیان کرد: این کودك آسیب هاى روحى شدید و ضایعات جسمى دیگرى نیز دارد 

که باید شناسایى شود و مددکاران به شدت پیگیر کار هستند.

به کودك 15 ماهه سیرجانى با قمه حمله شد
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 2017 IFA قرار است در نمایشگاه JBL شرکت 
که چند هفته دیگر برگزار مى شــود، از این اسپیکر 
بلوتوث قدرتمند و زیبا رونمایى کند. این دستگاه که 
طراحى آن به اسپیکرهاى دهه 80 میالدى شباهت 
 JBL دارد، بزرگ ترین اسپیکر قابل حمل شرکت
محسوب مى شود. این دستگاه که در برابر نفوذ آب 
و رطوبت مقاومت باالیــى دارد، 5/5 کیلوگرم وزن 
خواهد داشت و همچنین باترى 20هزار میلى آمپرى 
به کارگرفته شده در آن قادر است 24 ساعت موزیک 
را بدون نیاز به شارژ مجدد پخش کند. این دستگاه 
براى استفاده در استخر و مسافرت هاى خارج از شهر 

بسیار مناسب خواهد بود.
 ،USB با این حجم باالى باترى و داشتن دو  پورت
اسپیکر JBL  مى تواند منبع خوبى براى شارژ کردن 
اســمارتفون ها و دیگر گجت ها نیز باشد. از دیگر 
ویژگى هاى این اســپیکر مى توان به حالت پخش 
در فضاى بسته و فضاى باز و قابلیت اتصال به دیگر 
 +Connect از طریق ویژگى  JBL اسپیکرهاى

اشاره کرد.
هنوز تاریخ دقیق عرضه این دستگاه قدرتمند اعالم 
نشده اما گفته مى شــود در پاییز امسال و با قیمتى 
حدود 515 دالر در بریتانیا به فروش خواهد رســید. 
هنوز مشــخص نیست که این اســپیکر در ایاالت 

متحده به فروش مى رسد یا خیر.

یک تیــم از مهندســان دانشــگاه کلمبیا در 
تازه ترین تحقیق خود که اخیراً منتشر شد نشان 
دادند که با اســتفاده از کالسترهاى مولکولى 
بســیار دقیق در دمــاى معمولــى مى توانند 
جلوى جریان فعلى را بگیرند و با این کار یک 
دستگاه را از حالت نارسانا به حالت رسانا تبدیل 
کننــد. آنهــا از روش اســکن تونل زنــى 
میکروســکوپى اســتفاده کردند. این روش 
به محققــان کمک مى کند تا هــزاران نقطه 
اتصال را مورد ارزیابى قــرار دهند و اتم هاى 
کوچک را به قطعات الکترونیک تبدیل کنند. 
با اینکه، از نظر تئــورى یک اتم کوچک ترین 
ذره موجود اســت اما دســتگاه هایى که تنها 
یک اتــم دارند نمى تواننــد در دماى معمولى 
اتــاق در حالت پایــدار، قابلیــت هدایت پیدا 

کنند.
محققان به کمک کالســترها تأثیر تغییرات 

ترکیبى بر روى واکنش الکتریکى کالسترها 
را مورد بررســى قــرار دادند و ســعى دارند 
یافته هاى خود را توســعه دهنــد. آنها با باال 
بردن کارایى هاى الکتریکى سعى خواهند کرد 
سیستم هاى کالســترى را بهینه کنند و تعداد 
اتم هاى موجود در هســته کالستر را افزایش 
دهند در حالى که، میزان دقت و یکسانى اتم ها 
در ترکیب ماده موردنظر حفظ مى شود. این امر 
باعث افزایش تعداد ســطوح انرژى مى شود. 
افزایش ســطح انرژى روى پنجــره ولتاژى 
ضریب روشن/خاموش اثر مى گذارد و احتماالً  
موجب کاهــش توان مورد نیاز براى روشــن 

کردن دستگاه مى شود.
کالســترهاى  تبدیــل  نهایــى  هــدف 
مولکولــى به قطعــات الکتریکى اســت که 
با تــوان کمتــرى قادر بــه انجــام وظایف 

خود باشند.

اینســتاگرام بخــش Direct Messages خود را 
ارتقا داد و کاربران از این به بعد مى توانند با استفاده 
تصویر و یا فیلم اختصاصى خود، به شیوه اى جدید 
به پیغام هاى ارسال شده دوســتان در این قسمت 

پاسخ دهند.
کاربران از این بعد هنگامى که گزینه پاســخگویى 
یا Reply پیغام هاى ارســالى در قیمت Direct را 
انتخاب مى کنند، قادر خواهند بــود عکس یا فیلم 
اختصاصى خود را براى فرســتنده ارسال کنند که 
در تمامى پاسخ ها، استیکرى از عکس ارسال شده 

فرستنده نیز وجود خواهد داشت.
اینســتاگرام در توضیح این قابلیت جدید مى گوید: 
«از حاال مى توانید براى پاســخ دادن به پیغام هاى 
ارسالى دوستان خود در بخش دایرکت، یک عکس 
یا فیلم اختصاصى خود را انتخاب کنید و  به اشتراك 
بگذارید. پیغام شما به صورت اتوماتیک، یک استیکر 
از عکس فرستاده شده را شــامل خواهد بود. تنها 
کافى اســت گزینه  reply  را انتخاب کنید، دوربین 
را باز کرده و یک ســلفى بگیریــد و عکس خود را 

ارسال کنید.»
قابلیت جدید دیگر این بخش، ارســال پاسخگویى 
به دایرکت به صورت تصویر نصف شــده اســت 
split-screen reply که با انتخــاب آن مى توان 

عکس فرستنده را با عکس ارسالى خود تلفیق کرده 
و ارسال کنید. با انتخاب این قابلیت، عکس شخص 
فرستنده  در باال و تصویر عکس شما در پایین نمایش 

داده مى شود.
ایــن قابلیت هاى جدید در نســخه جدیــد برنامه 

اینستاگرام نسخه 10,34 عرضه مى شود.

اگــر از هــدر دادن وقــت خــود در اینترنت لذت 
مى برید، احتماًال از Memeois هم خوشــتان 
خواهد آمد. این اپلیکیشــن جدیــد iOS تصاویر 
الگوى رفتارى جذاب را برایتــان پیدا مى کند و به 
شــما اجازه مى دهد نمونه اختصاصى خود را تولید

 کنید.
این اپلیکیشن توسط آنوشک میتال 17 ساله ساخته 
شده است و دانلود آن براى نصب در iOS رایگان 
است. البته باید توجه داشته باشید که تنها راه براى 
وارد شدن به این اپلیکیشن استفاده از یک حساب 
کاربرى فیسبوك اســت. این اپلیکیشن ظاهراً از 
فناورى یادگیرى ماشینى براى ردگیرى فعالیت هاى 
فیسبوکى شما براى تشخیص الگوهاى رفتارى که 
تصور مى کند شما مایل به دیدن آن هستید استفاده

 مى کند.
در آزمایشــات انجام شــده روى این اپلیکیشــن 
مشخص شد که Memeois مى تواند الگوهاى 

رفتارى مورد عالقه شما را ارائه کند.
ایــن اپلیکیشــن الگوهایــى را فراهــم کــرده 
اســت و عالوه بر آن به شــما اجــازه مى دهد از 
ابتدا الگوى جدید بســازید. اگر شــما بعد از انشار 
تصویــر الگــوى رفتارى خــود از ظاهــر و پیغام 
 Quick آن راضى نبودیــد مى توانیــد از گزینه
Edit بــراى اصــالح ســریع آن اســتفاده 

کنید.
Memeois همچنین از مکانى براى پیدا کردن 
الگوهاى جدید در دسته بندى هاى مختلف برخوردار 
 Discover اســت. تنها کافى اســت به بخش

بروید و یک عکــس را انتخاب کنید تا شــما را به 
فولدرى پــر از الگوهاى رفتارى مشــابه هدایت 

کند. شما مى توانید مســتقیمًا از داخل 
همین اپلیکیشن نمونه هاى بامزه اى 

که پیدا کرده یا ساخته اید را در 
شــبکه هاى اجتماعى به 

اشــتراك بگذارید و 
براى بازدید دوستان و 

خانواده خود آن را داخل 
Book قرار دهید.

این اپلیکیشــن روى آی فون 
و اپل واچ کار مى کنــد و مى تواند 

اوقات فراغت مفرحى براى شما فراهم کند.

اوایل ماه جارى میالدى بود که گفته شد اپل واچ 
بعدى در نسخه LTE در دسترس خواهد بود. اما 
ظاهراً اپل گجت بعدى خود را در دو مدل عرضه 
مى کند: با LTE و بــدون LTEھمچنین، اپل قصد 
ندارد در طراحى اپــل واچ بعدى تغییرات زیادى 
ایجاد کند و به احتمال زیاد مدل هاى بعدى مشابه 
همان هایى هســتند که پیش از این دیدیم. این 
 KGI از Ming-Chi Kou اخبار و شایعات توسط
Securities منتشر شــده است. تاکنون، بیشتر 

پیش بینى هاى وى در خصوص محصوالت اپل 
درست از آب درآمده است. وى اضافه مى کند که 
اپل واچ جدید در دو اندازه معمول خود یعنى 38 و 

42 میلیمتر تولید مى شود.
پیش از این، بلومبــرگ خبر داده بــود که اپل 
 Kou مجهز خواهــد بود و LTE واچ بعدى بــه
خاطرنشان مى کند که این گجت از 3G پشتیبانى 
نمى کند. یعنى این احتمال هســت که در تمام 
بازارها کار نکند. عالوه بر این، به گفته بلومبرگ 
شرکت هاى AT&T، ورایزن و اسپرینت همگى 
از اپل واچ متصل پشــتیبانى مى کننــد. انتظار 
مى رود که این گجت ها طى ماه هاى آتى در کنار 

گوشى هاى جدید آیفون معرفى شوند.
اپل در مــاه ژوئن اعالم کرد همزمان با انتشــار 
watchOS4 شــاهد به روزرســانى جدید واچ 

فیس خواهیم بود که مى تواند بر اساس زمان یا 
مکان آپدیت شود. عالوه بر این، قرار است یک 
واچ فیس ســیرى هم منتشر شود. به این ترتیب، 
کاربر مى تواند گوشــى اش را داخل خانه بگذارد 
و همچ نان از سیرى اســتفاده کند، روتین هاى 
تندرســتى اش را ردگیرى کند و به آى مسیج ها 

پاسخ دهد.

با دوربین جدیــد FrontRow لحظه هاى 
زیباى زندگى را از دست نمى دهید و همیشه 
به محیط اطرافتان توجــه دارید در حالى که 
دوستان شما در شــبکه هاى اجتماعى مانند 
توئیتر و فیسبوك در همان لحظه در تجربه 

شما شریک هستند.
شاید با فناورى هاى جدید امکان پخش زنده 
روى اسمارتفون بسیار ســاده شده باشد اما 
به همان اندازه مــا را از «در لحظه» حضور 
داشتن دور مى کند. به جاى اینکه، رویدادها و 
وقایع را از نزدیک ببینیم و تجربه کنیم، آنها 
را از طریق یک صفحه شیشــه اى مشاهده 

مى کنیم.
اما شاید زمان آن رســیده تا این روند تغییر 
کنــد. دوربیــن FrontRow  از شــرکت 
Ubiquiti یک دوربین جدیــد پخش زنده 

است که داخل یک گردنبند دایره اى شکل 
تعبیه مى شــود. به این ترتیب، شما به جاى 
اینکه فیلمبردار باشــید مى توانید از محیط 

اطرافتان لذت ببرید.
اندازه این دوربین خاص مشابه یک ساعت 
هوشمند اســت و از طریق یک اپلیکیشن 
به دســتگاه هاى iOS یا اندرویدى متصل 
مى شود. لنز اصلى این دوربین 8 مگاپیکسل 
و میدان دیــد آن 140 درجه اســت. یعنى 
دید شــما با این دوربین با دوربین معروف 
«گوپرو»  هیچ تفاوتــى ندارد. عالوه بر این، 
یک دوربین ثانویه 5 مگاپیکســلى با میدان 
دید 85 درجه نیــز در این دســتگاه وجود 

دارد.
رزولوشــن دوربین اصلىK 2,7 است ولى 
پیش فرض آن روىp 1080 تنظیم شــده 
 p 1080است. پیش فرض دوربین دوم هم
است اما مى تواند تا رزولوشن 2000 باال برود. 
همچنین، دوربین اصلى از یک تثبیت کننده 
تصویر اپتیــکال برخوردار اســت که باعث 
مى شود تصاویر خوب و باثباتى ضبط شود. 
میزان حافظه داخلى آن براى ضبط ویدئوها 

32 گیگابایت است.
با این دوربین مى توان تا دو ســاعت به طور 
مــداوم فیلمبــردارى کرد، ولــى در حالت 
تایم لپس تا 16 ساعت و در حالت استندباى 
تا 48 ساعت کار مى کند. اما این دوربین به 
یک پورت USB-C مجهز است و به سرعت 

شارژ مى شود.

Ubiq- عالوه بر مواردى که در باال گفته شد
uiti مى گوید این دوربین از پخش ویدئو در 

توییتر، فیسبوك و یوتیوب پشتیبانى مى کند. 
همچنیــن، بــا دراپ باکس، اســپاتیفاى و 
سرویس هایى از این قبیل یکپارچه مى شود. 
هنوز قیمت و زمان احتمالى ورود آن به بازار 

مشخص نیست.

در حال حاضر فروش تبلت کاهش پیدا کرده است، شاید به این دلیل که 
تلفن هاى هوشمند بزرگ تر شده اند و قدرت تراشه لپ تاپ هاى دو منظوره 
خیلى بیشتر از تبلت هاست. اما اگر شما هم در خانه تبلتى دارید که خاك 
مى خورد و خیلى وقت است که سراغى از آن نگرفته اید، راه هاى مفیدى 
وجود دارد تا شما همچنان بتوانید از قابلیت هاى تبلت خود استفاده کنید.

آن را به یک ماشین پخش مدیا تبدیل کنید
اپلیکیشــن هاى اندروید و iOS براى اغلب خدمات اســتریم صوت و 
تصویر به وفور یافت مى شود. بنابراین چرا نباید دستگاه استریو یا بلندگوى 
بلوتوث خود را به یک کنترلر تبلت مجهز کنیم؟ برنامه ریزى و مدیریت 
آن خیلى راحت تــر از مثًال یک ریموت کنترل معمولى اســت و داخل 
آشپزخانه خیلى راحت تر مى شــود دکمه ها را روى یک تبلت (به نسبت 
تلفن هوشمند) فشار داد. پاندورا و اسپاتى فاى نمونه هاى مشخصى از این 
نوع استفاده هستند. در اتاق نشیمن نیز براى استفاده از خدمات استریم 

ویدئو مثل کروم کست یا روکو مى توان از یک تبلت استفاده کرد.

از آن به عنوان دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید

ریموت هاى ســرى Harmony شــرکت الجیتک با پشتیبانى از 
مجموعه گســترده اى از ریموت کنترل ها یکى از محبوب ترین هاست. 
اما از سیســتم Harmony به وسیله دســتگاه هاى آندروید و( iOS از 
جمله تبلت ها) نیز مى توان استفاده کرد و به لطف صفحه لمسى بزرگ 
خیلى راحت تر مى توان آنها را برنامه ریزى کرد. حتى اگر شــما ریموت 
هوشمند اختصاصى هم نداشته باشید خیلى از تلویزیون هاى هوشمند 
 Android TV, Roku, Fire TV و سیستم هاى مستقل مثل
و Apple TV اپلیکیشــن ریموت براى دســتگاه هاى موبایل ارائه 
کرده اند. همچنین شما با نصب یک اپلیکیشن ریموت عمومى  روى تبلت 
خود مى توانید کنترل تمام دستگاه هاى پیرامون خود را تنها با یک تبلت 
به دست بگیرید. البته براى این کار به یک دستگاه فرستنده گیرنده امواج 
مادون قرمز نیز نیاز خواهید داشت. شرکت شیائومى  یکى از این دستگاه ها 

را با قیمت کم روانه بازار کرده است که در ایران هم قابل سفارش است.

یک صفحه ویجت دسکتاپ ایجاد کنید
اگر از یک کامپیوتر دسکتاپ یا لپ تاپ براى انجام کارهاى روزانه خود 
استفاده مى کنید، مى توانید یک تبلت بالاستفاده را به عنوان یک ضمیمه 
کاربردى فوق العاده به کامپیوتر خود متصــل کنید. با اتصال این تبلت 
به کامپیوتر از طریق داك مخصــوص آن مى توانید صفحه اختصاصى 
براى ایمیل ها) به ویژه اگر با اســتفاده از ویجت هاى اندروید اى میل ها 
را به صفحه هوم بیاورید(، خبر خوان هــاى RSS یا نمایش محتواى 
حساب هاى شبکه هاى اجتماعى خود استفاده کنید. و یا حتى مى توان 
از آن به عنوان یک نمایشــگر جانبى براى عالقه مندان به بازى هاى 
کامپیوترى استفاده کرد. حتى برنامه هایى وجود دارند که صفحه اى پر از 
فرامین و ماکروهاى قابل سفارشى سازى را در اختیار شما قرار مى دهند 
که مى توان آنها را از طریق شــبکه بى سیم به کامپیوتر شخصى ارسال 

کرد.

آن را به یک مانیتور دوم دسکتاپ تبدیل کنید

اگر مى خواهید بدون صرف هزینه و خرید یک مانیتور دوم اســتفاده از 
سیستم دســکتاپ دو مانیتورى را تجربه کنید چندین اپلیکیشن در این 
زمینه وجود دارد که تبلت شما را هم از طریق شبکه واى فاى و هم اتصال 
مستقیم از طریق کابل USB (که به شارژ شدن باترى نیز کمک مى کند) 
به یک مانیتور کامپیوتر تبدیل مى کند. توجه داشته باشید که برخالف 
سایر کاربردهاى مطرح شده در این فهرست، به نظر مى رسد iOS و آى پد 

بهتر از تبدیل شدن به مانیتور جانبى پشتیبانى مى کنند.

از آن به عنوان کامپیوتر کودك یا مهمان استفاده کنید
تنظیم کردن کل کامپیوتر تنها براى استفاده مهمان کار خسته کننده اى 
است. اما فراموش نکنید که یک تلفن و تبلت هم در واقع نوعى کامپیوتر 
هستند که نیازى به متصل شدن به یک مانیتور، کیبورد و ماوس معمولى 
را نیز ندارند. استفاده از guest mode در آندروید و iOS روش ساده اى 
براى اجازه دادن به دیگران براى استفاده از سیستم و شبکه شما بدون نیاز 
به تنظیم یک حساب کاربرى جدید براى آنهاست. شما حتى مى توانید 
با ضمیمه کردن یک کیبورد بلوتوث به آن کار را براى آنها ساده تر کنید. 
همچنین تبلت ها از گذشــته نیز به عنوان کامپیوترهاى مقدماتى براى 

کودکان به حساب مى آمدند.

آن را به یک سیستم نظارت امنیتى یا مراقبت از کودك 
تبدیل کنید

تبلت شــما از یک تراشــه واى فاى، یک یا دو دوربین و یک میکروفن 
برخوردار اســت. این به آن معناســت که اگر شــما بتوانید یک مکان 
مناســب براى نصب آن و تأمین انــرژى آن پیدا کنیــد، یک دوربین 
نظارتى بى ســیم در اختیار خواهید داشــت. چندین اپلیکیشن مختلف 
iOS و اندروید وجود دارد که طراحى شــده تا یک دستگاه بالاستفاده 

را به یک دوربین واى فاى اســتاندارد با قابلیت ضبــط تصاویر تبدیل 
کند و یا یک سیستم نظارت کودك را شبیه ســازى کند که با دریافت 
صداى مزاحم یا حرکت به ســایر دســتگاه هاى موبایل هشدار ارسال

 مى کند.

سیستم صوتى اتومبیل خود را به نمایشگر مجهز کنید

اگر شما هم دســت به آچار هستید و عاشق سفارشــى سازى ماشین 
و اگر با نقض ضمانتنامه ســازنده اتومبیل مشــکلى ندارید، مى توانید 
با برداشــتن جلوى داشــبورد اتومبیل خود یک تبلت را داخل آن قرار 
دهید. انجام چنیــن کارى به ویــژه براى تبلت هــاى کوچک تر مثل 

Nexus 7 بسیار متداول است و شما با یک جستجوى ساده در اینترنت 
مى توانید فایل هاى ویدئویى راهنمــاى انجام این کار را پیدا کنید. البته 
فراموش نکنید که تماشا کردن ویدئو در حین رانندگى غیرقانونى است. 
انجام این کار بیشتر مناســب مدیریت پخش موســیقى در خودروى 

شماست.

از آن به عنوان هاب کنترل صوتى استفاده کنید
اگر شــما تاکنون شــانس اســتفاده از گجت هاى کنترل صوتى مثل 
آمازون اکو یا گــوگل هوم را نداشــته اید، احتمــاًال مى دانید که تلفن 
هوشــمند و تبلت شــما نیز مى تواند تقریبًا همــان کار را انجام دهد. 
 OK Google تبلت هاى گوگل و اپــل را مى توان با فرامین صوتــى
و Hey Siri فعال کــرده و بدون نیاز به دســت از آنها اســتفاده کرد. 
خیلــى از خدمــات صوتــى نیــز بــراى هــر دو پلتفرم یکســان

 اســت. البته ایــن را هــم نبایــد فراموش کــرد که یــک تبلت نه 
از بلندگوهــاى 360 درجه باکیفیت برخوردار اســت و نــه میکروفن 
آن بــه انــدازه کافــى بــراى دریافــت فرامیــن صوتــى قدرتمند 
اســت. اما بــراى بــه کار انداختن یــک دســتگاه بالاســتفاده بد

 نیست.

چند کاربرد شگفت انگیز 
و عملى براى آى پد یا تبلت اندرویدى قدیمى 

معرفى
JBL اسپیکر قدرتمند 

اپلیکیشنى براى جستجو و ساخت تصاویر الگوى رفتارى جذاب

معرفى قابلیت هاى جدید 
اینستاگرام

اپل واچ بعدى
 LTE به فناورى 
مجهز خواهد بود

تولید ترانزیستور هاى تجدیدپذیردوربین جدیدى که داخل گردنبند قرار مى گیرد
 از تک مولکول ها در دماى معمولى اتاق

بروید و یک عکــس را انتخاب کنید تا شــما را به 
فولدرى پــر از الگوهاى رفتارى مشــابه هدایت 

کند. شما مىتوانید مســتقیمًا از داخل 
همین اپلیکیشن نمونههاى بامزهاى 

که پیدا کرده یا ساختهاید را در 
شــبکههاى اجتماعى به 

اشــتراك بگذارید و
براى بازدید دوستان و

خانواده خود آن را داخل 
Book قرار دهید.

این اپلیکیشــن روى آی فون 
و اپل واچ کار مىکنــد و مىتواند 

اوقات فراغت مفرحى براى شما فراهم کند.

تنظیم کردن کل 
کامپیوتر تنها براى 
استفاده مهمان کار 

خسته کننده اى 
است. اما فراموش 
نکنید که یک تلفن 
و تبلت هم در واقع 

نوعى کامپیوتر 
هستند که نیازى به 
متصل شدن به یک 
مانیتور، کیبورد و 

ماوس معمولى را نیز 
ندارند.
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لجن درمانى یکى از جاذبه هاى اصلى دریاچه ارومیه است که طى چندین سال گذشته 

به دلیل عقب نشینى آب دریاچه و مدفون شدن لجن ها در زیر نمک و رسوبات دریاچه 

این روزها به صورت معدود به چشم مى خورد. 

جشنواره بادبادك ها که 
در شهرستان خرمدره 
زنجان درحال برگزارى 

بود به دلیل ریزش باران 
شدید ناتمام ماند.

وضعیت
 منطقه زلزله زده 
سفید سنگ استان 
خراسان رضوى

یما
وس

دا 
ى ص

زار
رگ
 خب

بع:
من

س فره مهربانى در 
زیباکنار خرم آباد

جشن اشتـغال 3483 خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد اصفهان برگزار شد

جشن اشــتغال و خودکفایى ســه هزار و 483 خانوار 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهــان با حضــور قائــم مقــام کمیته امــداد امام 
خمینى (ره) کشــور و جمعى از مســئوالن اســتان و 
خانواده هاى مددجویان به منظــور تجلیل از حامیان و 

کارآفرینان برگزار شد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) کشــور دراین 
جشن که در سالن همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان بر پا شــد این مراسم را 
کلیدواژه صرف فعل توانستن خواند و گفت: این جشن 
باشکوه، کلیدواژه صرف فعل توانستن، اثبات صالبت و 
اقتدار درونى در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و اثبات 

«ما مى توانیم» است.
ســید امیرمنصور برقعى افزود: با اجراى طرح اشتغال 
امروز سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى (ره) در اســتان اصفهان، بــه خودکفایى 

رسیدند. 
وى با بیان اینکه در سال گذشته براساس آمار شوراى 
اشتغال در کمیته امداد امام خمینى (ره) 102 هزار فرصت 
شغلى ایجاد شد، گفت: دستیابى به این مهم با حمایت 
بى شائبه مسئوالن سیاســى، دولت، بانک ها، سازمان 
فنى و حرفه اى و... میسر شد و در این بین کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، هماهنگى در زمینه مشاوره شغلى را 
فراهم کرده و نظارت مستمر و مداوم بر اجراى طرح هاى 
اشتغال معرفى شده به بانک ها را ایفا نمود و در حقیقت 

هماهنگ کننده این اشتغال بود.
قائم مقام کمیته امــداد امام خمینــى (ره) با قدردانى 
از مســئوالن و مدیران دســتگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان در این راســتا افزود: مجلس، دولت، بانک ها 
و... در کشور، اســتان ها و شهرستان ها به تعهدات خود 
به خوبى عمل کردند و البته گیرندگان تسهیالت طرح 
اشــتغال هم نقش خود را در بازگشــت وام ها به خوبى 
ایفا کردند و امروز معوقات منابع بانکى اشــتغالى براى 
وام هاى کمیته امــداد امام خمینــى (ره)، 1/8 درصد

 است.
برقعــى مى گوید: امــروز بیــش از 500 هــزار طرح 
اشتغال از ســنوات گذشــته تحت نظارت کمیته امداد

 امام خمینى (ره) است. این درحالى است که 102 هزار 
فرصت شغلى سال گذشته با متوسط سرمایه گذارى 15 

میلیون تومان ایجاد شد.
وى خاطرنشان کرد: در سال گذشــته، سیستم بانکى 
براى وام قرض الحسنه خرد، 107 درصد به تعهدات خود 
عمل کرده است که بى نظیر است و برنامه کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، آماده ایجاد 170 هزار فرصت شــغلى 
است که از این میزان 140 هزار فرصت شغلى و 30 هزار 
ظرفیت سنجى براى خانوارهاى تحت پوشش مى باشد. 
برقعــى اصلى تریــن کار دولت را توســعه اشــتغال 
خرد و توجه به مشــاغل خانگــى در خانواده ها اعالم 

کرد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره)، استعدادسنجى، 
ظرفیت ســنجى، آموزش هــاى مهارتى متناســب با 
استعدادها، مشاوره شغلى، تجهیز منابع مالى در سیستم 
بانکى تا اعمال نظارت مداوم و مســتمر بر طرح ها را، 
فرآیند کارى کمیته امــداد امام خمینى (ره) اعالم کرد. 
وى گفت: تفکر ما در کمیتــه امداد امام خمینى (ره) آن 
است که با نقش آفرینى مردم، مشکالت برطرف مى شود 
و خیرین نیز قادرند فضاى بسیار جدیدى را در عرصه کار 

و اشتغال تعریف کنند. 
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره)، خانواده کمیته 
امداد امام خمینى (ره) را بهره ورترین در عرصه اقتصاد 
کشــور خواند و گفت: انتظارات مددجویان کمیته امداد 
امام خمینــى (ره) حداقلى اســت که جــا دارد از این 

کارآفرینان تجلیل شود.
■■■ 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
هم به عنوان میزبان به همه خیر مقدم گفت و افزود: ابتدا 
الزم مى دانم از همه دستگاه هایى که صادقانه با کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان همکارى و حمایت 

کردند تشکر کنم.
حمیدرضا شیران گفت: پروسه اشتغال در استعدادیابى، 
آموزش هاى فنى و حرفه اى پرداخت تســهیالت براى 
اشــتغال و... اتفاق مى افتد تا یک مددجو، به توانمندى 

برسد.
وى با بیــان اینکه رویکــرد اصلى ما توانمندســازى 
خانواده هاى تحت پوشش است اضافه کرد با اشتغال و 

خودکفایى سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش به عنوان 
نماینده هزاران طرح اشــتغال در حال انجام مى باشد و 
در ایجاد اشتغال همه مســئوالن و دستگاه ها، حمایت 

جدى داشتند. 
شیران همچنین از نخبگان و کارآفرینان هم قدردانى 

کرد. 
■■■ 

در این جشــن باشــکوه فرشــته خرمى با طرح و ایده 
دوخت لباس به عنوان سرپرست خانوار و سجاد جامش 
تولیدکننده دزدگیر لباس به بیان مســائل و مشکالت 
خود و کمک هاى کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان براى ایجاد و توسعه اشتغال پرداختند و از همه 
مسئوالن و بانک ها که منابع مالى را تأمین و تسهیالت 

دادند تشکر و قدردانى کردند.
در پایان از حامیان، کارآفرینــان و... با اهداى تندیس 

تجلیل ش د.

ساسان اکبرزاده

در سال گذشته، 
سیستم بانکى براى 

وام قرض الحسنه خرد، 
107 درصد به تعهدات 
خود عمل کرده است که 

بى نظیر است و 
برنامه کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، 

آماده ایجاد 170 هزار 
فرصت شغلى است 

که از این میزان 140 
هزار فرصت شغلى و 

30 هزار ظرفیت سنجى 
براى خانوارهاى تحت 
پوشش مى باشد




