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آیین کلنگ زنى فاز سوم مجتمع آبرسانى گلسار شهرستان 
خوانســار و فاز اول مجتمع آبرســانى جلگه شهرستان 
گلپایگان با حضور دکتر بختیارمعاونــت برنامه ریزى و 
اقتصادى وزارت نیرو، مهندس بختیار نماینده مردم این 
شهرستانها در مجلس شــوراى اسالمى، فرماندار، برخى 

مسئولین ادارات و اهالى روستاها برگزار شد. 
معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى وزیر نیرو  دراین آیین 
با اشــاره به اینکه محل تامین آب طرح مجتمع گلسار از 
تونل قمرود به طول 150کیلومتر است گفت: با اجراى این 
طرح در مجموع تعداد 19روســتا و شهرك در خوانسار و 

3روستا در گلپایگان زیر پوشش قرار مى گیرند.
محســن بختیار با بیان اینکه هزینه ســاخت این طرح 
20میلیارد ریال اســت و 6روســتا را در منطقه پشتکوه 
خوانســار پوشــش مى دهد افــزود: کل اعتبــار طرح 
بزرگ ترین مجتمع آب رســانى اســتان اصفهان طبق 
برآورد سال94 بیش از 200میلیارد ریال پیش بینى شده

 است.
وى گفــت: در طول مســیر دو مخزن به ابعــاد 4هزار و 
500مترمکعب و 2هزارمترمکعب نیز پیش بینى و با اجراى 

این طرح کمبود آب روستاهاى در مسیر مرتفع مى شود.
دکتر بختیار همچنین در خصوص طرح مجتمع آبرسانى 
41 روستاى گلپایگان گفت: حدود چهار الى پنج ماه پیش 
در جلسه اى در شهرستان تصمیم بر این شد که پروژه اى 
به منظور تامین آب شرب سالم و پایدار براى روستاهاى 

گلپایگان اجرا شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر پس از طى مراحل مربوطه، 
عملیات اجرایى این طرح آغاز شــده تا آب شــرب سالم 
و  پایدار از محــل دره دایى براى روســتاهاى گلپایگان 

تامین شود.
معاون وزیر نیرو گفت: در این طرح آبرســانى 41 روستا 
تحت پوشش قرار مى گیرند که کلنگ فاز اول آن به طول 
10 کیلومتر از مخزن شهرك الوند به سمت روستاى رباط 

سرخ امروز زده شد، هم چنین مدتى پیش نیز پروژه تصفیه 
خانه گلپایگان مورد بهره بردارى قرار گرفت و اکنون مردم 

این شهر از آب شرب سالم بهره مند هستند.
در  ادامه، مهندس على بختیار نماینده مردم شهرستانهاى 
گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى اسالمى با اشاره  
به دغدغه مجلس در خدمت رســانى به روستاها اظهار 
داشت: ارکان نظام همچنان مانند اوایل انقالب خود را در 

خدمتگزارى به روستاها متعهد مى داند.
وى از اختصاص 300 میلیــون دالر از اعتبارات صندوق 
توســعه ملى با اذن رهبر معظم انقالب براى آبرسانى  به 
روســتائیان خبر داد و ابراز امیدوارى کرد با تامین اعتبار 
شاهد به انجام رســانیدن این پروژه ها و تامین آب پایدار 

براى روستاها باشیم .
در ابتداى مراســم، مهندس قرائتى  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایى استان ضمن تقدیر از مسئولین، 
همکاران و همیارى مردم ، به تشریح روند اجرایى پروژه ها 

پرداخت و افزود: در دو فاز قبل مجتمع آبرسانى گلسار خط 
انتقال به طول 11 و 16 کیلومتر انجام شــد و با انجام فاز 
سوم 6 روســتاى این منطقه از آب سالم و پایدار بهره مند 
مى شوند و با همکارى بیشتر ان شاءا... تا پایان سال این 

فاز نیز به بهره بردارى برسد.
قرائتــى در خصــوص طــرح آبرســانى بــه مجتمع 
41 روســتاى جلگه،  با اشــاره بــه اینکه ایــن پروژه 
در 2 فــاز اجرایى خواهد شــد، تشــریح کــرد : تامین 
و اجراى خطوط انتقــال و مخازن در فــاز اول و اجراى 
شــبکه هاى داخلى روســتاها در فاز دوم انجام خواهد

 شد.
وى مجموع هزینه پروژه را 30 میلیارد تومان برآورد کرد 
و گفت : اجراى خط انتقال، ساخت مخازن و ایستگاه هاى

 پمپاژ در فاز اول 14 میلیارد تومان و اجراى شــبکه هاى 
داخلى روســتاها در فاز دوم 16 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد.
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رامبد جوان که آخرین ساخته سینمایى اش در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد، با انتشار پستى در صفحه اینســتاگرام خود از کارگردانى فیلم جدید خود خبر داد. او 
همچنین اعالم کرد که تصویربردارى فصل چهارم «خندوانه» به پایان رسیده و بعید است 

که تولید فصل پنجم این برنامه پرطرفدار به این زودى ها آغاز شود.
مسابقه «خنداننده شو» که در هفته هاى گذشته فینال آن برگزار شد ، توانست مخاطبان بسیارى 
را به تماشاى برنامه «خندوانه» ترغیب کند. البته این مسابقه خیلى هم از حاشیه به دور نبود و 
هر از چند گاهى برخى رسانه ها در طول برگزارى این برنامه از شوخى هاى مطرح شده در این 

مسابقه انتقاد کردند.
اما رامبد جوان با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود از پایان تولید فصل چهارم «خندوانه» 
خبر داد و نوشت: «ضبط "خندوانه» چند روزى است که تموم شده و این گروه خسته اما همیشه 
آماده و حرفه اى و همراِه «خندوانه» رفت که استراحت کنه و ان شاءا... با قدرت بیشتر و فکراى 
بهتر براى فصل پنجم برگرده.» جوان همچنین تأکید کــرد که تولید فصل پنجم این برنامه 

«یقیناً به زودى نخواهد بود».
این کارگردان در ادامه پست اینستاگرامى خود به آغاز اکران فیلم «نگار» هم اشاره کرد: «فیلم 
«نگار» به امید خدا از همین چهارشنبه نمایش اش در سینماها شــروع مى شه و من بارها در 
کنارتون فیلم رو خواهم دید تا نظراتتون رو مستقیم بشنوم. این فیلم تجربه کامًال نویى براى من 

در کارنامه کاریمه و حتماً براى شما هم تازگی هایى خواهد داشت.»
رامید جوان در پایان این یادداشت، از ساخت فیلم جدید خود خبر داد. او نوشت که هم اکنون در 
حال آماده شدن تولید فیلم جدید  ش است و خبرهاى بیشتر در مورد این پروژه را در آینده اعالم 

خواهد کرد.
با توجه به نوشــته هاى رامبد جوان مى توان ایــن گمانه را مطرح کرد کــه تولید فصل پنجم 

«خندوانه» پس از ساخت فیلم جدید رامبد جوان آغاز خواهد شد.

ابراهیم حاتمى کیا که از چند ماه پیش ساخت جدیدترین فیلم 
خود «به وقت شــام» را آغاز کرده اســت، ظرف 20 روز آینده 
فیلمبردارى آن را به پایان خواهد رساند. بنابر جدیدترین اخبار 
منتشر شده از این پروژه، هنوز سکانس هاى مربوط به فرودگاه 
ضبط نشده و بخش هاى باقیمانده از فیلم در شهرك دفاع مقدس 

جلوى دوربین خواهد رفت.
همزمان با آغاز فیلمبردارى «به وقت شام» ابراهیم حاتمى کیا 
با حضور در مراسم دیدار برخى سینماگران با رهبرى، اعالم کرد 
که موضوع فیلم جدید او درباره مدافعان حرم است. البته پیش 
از این ســفرهاى متعدد این کارگردان به کشور سوریه نشان از 
این موضوع داشــت که کارگردان «آژانس شیشه اى» این بار 

مى خواهد به جنگ سوریه بپردازد.
فیلمبردارى «به وقت شــام» همزمان با آغــاز ماه رمضان در 
یکى از فرودگاه هاى نظامى  آغاز شــد و تدوین آن همزمان با 

فیلمبردارى توسط مهرداد خوشبخت انجام مى شود.
با توجه به حساســیت هاى خاص ابراهیــم حاتمى کیا به نظر 

مى رسد فیلمبردارى «به وقت شام» تا پایان  شهریورماه ادامه 
خواهد یافت و با انجام مراحل فنى فیلم، آخرین ساخته سینمایى 
ابراهیم حاتمى کیا در ســى و ششمین جشــنواره فیلم فجر به 

نمایش درآید.
به گزارش فارس، فیلمبردارى «به وقت شام» برعهده مهدى 
جعفرى است و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 
ایرانى هســتند که در این اثر حضور دارند. جمعى از بازیگران 

مطرح سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. تولید «به وقت شــام» را مؤ سسه 

اوج بر عهده دارد.

ســعید فرهادى، برادر کوچــک تر اصغر 
فرهادى کــه پیش تر نامــش را به عنوان 
نویسنده در سریال «پریا» به تهیه کنندگى 
اســماعیل عفیفه دیده بودیم چندى قبل 
پروانه ســاخت اولین فیلمش با نام «ســر 
شــب» را براى مدیوم ویدئویــى به تهیه 
کنندگى اســماعیل عفیفه گرفت. اما این 
همه فعالیت هاى ســعید فرهادى نیست 
چون او به تازگى نیز نگارش ســریالى به 
نام «چهره به چهره» را براى شــبکه 5 به 
پایان رسانده است؛ سریالى که با محوریت 
آسیب شناسى جراحى هاى زیبایى نگاشته 

شده است.
سعید فرهادى که مانند اصغر، فعالیتش را از تلویزیون استارت زده، درباره وضعیت تولید 
«چهره به چهره» که عنوانش یادآور یکى از آثار جنایى سالیان اخیر على ژکان است به 
«مهر» گفت: فیلمنامه این سریال 40 قسمت دارد که حدود ده قسمت از آن به نگارش 
درآمده است. البته من ترجیح مى دهم حداقل نصف فیلمنامه این سریال آماده و بعد 
وارد تولید شود. در حال حاضر هم منتظر یکسرى مسائ ل ادارى هستیم و نگارش متن 

ادامه پیدا مى کند.

سروش صحت از 11 شهریور با اجراى فصل دوم برنامه 
«کتاب باز» به شبکه نسیم آمد.

برنامه «کتاب بــاز» در فصل اول به تهیه 
کنندگى محمدرضا رضاییان و با اجراى 
امیرحســین صدیق روى آنتن رفت و 
در این فصل ســروش صحت اجراى 
این برنامــه را برعهده گرفته اســت. با 

حضور صحت در نقش مجــرى برنامه، 
ایــن اولین تجربــه وى در نقش 

مجرى تلویزیون محسوب 
مى شود.

«کتاب باز» از ســه 
با  گفت گــو  بخش 
مهمان و آیتم هاى 
تشکیل  مختلف 

شــده اســت که در بخش پایانى برنامه مهمانان در 
یک مسابقه شرکت کرده و براى مخاطبان 
قصه مى گویند. قرار اســت برنامه حال 
خوبى را براى کتاب دوستان ایجاد کند 
و مهمانانى را دعــوت مى کند که به 

نوعى کتاب باز هستند.
برنامه «کتاب بــاز» در فصل دوم به 
تهیه کنندگى محمدرضــا رضاییان و 
سردبیرى افشــین صادقى زاده 
روزهاى زوج روى آنتن 
مى رود و در ایام ماه 
محرم و صفر نیز 
پخش آن ادامه 
خواهد داشت.

فرزاد حسنى گفت: هر چقدر پیشرفت کردم بخاطر مخالفانم بوده است.
فرزاد حسنى در ابتداى سخنان خود در برنامه «هدهد» که براى بیستمین 
جشنواره استانى صداوسیما در شبکه شما تهیه و پخش مى شود،خاطرنشان 
کرد: مخاطب، مجرى جوان دوســت دارد و برایش جذاب است، اما وقتى 
حرف اعتماد به میان مى آید سن اهمیت دارد. مردم به مجریان پیشکسوت 
بیشتر اعتماد مى کنند. حرف زدن عنصر بسیار مهم و تأثیرگذارى است که 
بین مجرى و مردم محبت ایجاد مى کند. باید به این نکته توجه کرد که زبان 
محاوره در اجرا خوب و درست است، اما باید سواد محاوره اى داشته باشیم. 
در کل براى مخاطب باید به روز بود اما نباید از آنها جلو افتاد. اگر جلو برویم 

مخاطب ما را گم مى کند.
این مجرى تلویزیونى با بیان اینکه درود من نثار مخالفانم، گفت: هرچقدر 
پیشرفت کردم به خاطر مخالفانم بوده. آن هایى که بى رحمانه نقد کردند. من 
نقد بى رحمانه را دوست دارم. اگر حرفى زدیم که مخاطب ناراحت شد باید 
به او توجه کنیم و دل مخاطب را به دســت آوریم. اگر این کار را نکنیم از 

دست مى رویم.

بازیگر ســریال «شــهرزاد» گفت: من آمادگى کامل را 
براى جلــوى دوربین رفتــن دارم. در همین ســریال 

«شهرزاد»  شهاب حســینى و امیر جعفرى پیش تر 
عمل آنژیوگرافى انجام داده اند اما من اکنون با قدرت 

در سریال به ایفاى نقش مى پردازم.
پرویز فالحى پور بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصوص آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: 
خدا را شکر بهبودى بعد از کمى استراحت حاصل 
شده و در حال حاضر اوضاع جسمانى من بسیار 

خوب است.
وى درباره حضــور دوباره خود در فصل ســوم 
«شــهرزاد» افــزود: فیلمبردارى فصل ســوم 
«شهرزاد» شروع شــده اما هنوز به من خبرى 
نداده اند. به احتمال فراوان در حال فیلمبردارى 
لوکیشین هایى هستند که من در آنها بازى ندارم.

بازیگر سریال «شهرزاد» در مورد ادامه روند بازیگرى خود 
با وجود مشکل قلبى به وجود آمده تأکید کرد: من آمادگى 
کامل را براى جلوى دوربین رفتن دارم. در همین سریال 
«شهرزاد»، شهاب حسینى و امیر جعفرى پیش تر از من 
عمل آنژیوگرافى انجام داده اند اما هم اکنون با قدرت در 

سریال به ایفاى نقش مى پردازند.
فالحى پور عمل انجام شده روى قلبش را عملى طبیعى 
خواند و خاطرنشــان کرد: این روزها خیلى از انســان ها 
آنژیوگرافــى مى کنند و طبعاً اتفاق عجیبى نیســت. در 
وضعیت فعلى عمــل آنژیوگرافى مثل ســرماخوردگى 

شده است.

پایان قریب الوقوع فصل دوم «شهرزاد» 
در همین حال گفته شده آخرین قسمت فصل دوم سریال 

«شهرزاد» دوشنبه 17 مهرماه عرضه مى شود.
فصل دوم سریال «شــهرزاد» در 15 قسمت آماده شده 
است و بر اســاس زمانبندى قسمت آخر باید 10 مهرماه 
عرضه شود اما ســازندگان این سریال تصمیم گرفتند با 
توجه به فرا رسیدن تاسوعا و عاشــوراى حسینى و ایام 
عزادارى شهادت اباعبدا... الحسین(ع)، آخرین قسمت 
این مجموعه را با یک هفته تأخیر دوشــنبه 17 مهرماه 

عرضه کنند.
همچنین تصویربردارى فصل سوم سریال نیز همزمان با 

پخش فصــل دوم ادامه 
دارد و زمان عرضه آن در 

شبکه نمایش خانگى به زودى اطالع رسانى خواهد 
شد.

چرا کسى خوشحال نشد؟!
در کنار همه این خبرها، روزنامه اصولگراى جوان دیروز در 
گزارشى به ناموفق بودن فصل دوم این سریال پرداخت و 
نوشت: سرى دوم سریال «شهرزاد» از روز 29 خردادماه 
عرضه شد. در همان روز نخســت توزیع نیز، بیش از 60 
هزار نفر تنها به صورت آنالین اقدام به خرید سریال کردند. 
تولید کنندگان سریال «شهرزاد» براى فصل دوم سریال 
مجموعه اى از اقدامات تبلیغاتى را در نظر گرفته بودند. 
تولید مجله، فعالیت در شبکه هاى اجتماعى و برگزارى 
مسابقه میان بینندگان سریال تنها بخشى از فعالیت هاى 

تبلیغاتى مفصلى بود که براى «شهرزاد» در نظر گرفته 
شده بود. در عوض با همه فضاســازى هاى تبلیغاتى و 
آمادگى ذهنى که در بین بینندگان «شهرزاد» وجود داشت. 
فصل دوم سریال گام به گام با افت کیفیت داستان و حتى 
بازى ها روبه رو شد. از هم گسیختگى مى تواند واژه خوبى 
براى توصیف آنچه در فصل دوم «شــهرزاد» مى گذرد، 
باشد. ســریالى که دیگر على نصیریان را نداشت تا «آقا 
بزرگ» داشته باشد، این روزها دیگر داستان ها حاشیه اى 
شده و هنوز نتوانسته اســت به قوام برسد. انگار بخش 
قابل توجهى از ذوق و استعداد نغمه ثمینى و حسن فتحى 
در نگارش سریال «شهرزاد» در همان فصل اول مصرف 
شده و چیزى را حداقل براى قسمت هاى پخش شده از 

فصل دوم، کنار نگذاشته اند.
میزان فروش سریال در فصل دوم اعالم نشده است، با 
وجود این، شــایعاتى درباره کاهش چشمگیر استقبال از 
این سریال مطرح است. کاهش فروش را مى توان به پاى 
کاهش میزان عالقه بینندگان «شهرزاد» به دنبال کردن 
این سریال گذاشت. برخالف انتشار خبر تولید فصل دوم 
سریال «شهرزاد» که با اســتقبال خوبى در شبکه هاى 
اجتماعى روبه رو شــده بود، بعد از اعالم خبر تولید فصل 
سوم، خبرى از ابراز خوشحالى و نشاط نشد. «شهرزاد» 
گویا در فصل دوم هنوز نتوانســته است دوستدارانش را 
راضى کند. اگرچه هنوز قســمت هاى زیــادى از فصل 
دوم باقى مانده است  و معلوم نیست نویسنده و کارگردان 

سریال چه خوابى براى قسمت هاى پیش رو دیده اند.

بعداز شهاب حسینى و امیر جعفرى، یک بازیگر 
دیگر«شهرزاد» هم مشکل قلبى پیدا کرد

3 بازیگر «شهرزاد» آنژیوکرده اند
ااا راراا دگى کامل
للللللللیالللللل مین ســر

ى پیش تر 
 با قدرت 

ویزیون 
 گفت: 
حاصل 
سیار 

ــوم 
ســوم 
برى 
ارى 
دارم.

دددودودودخودخودخودودودودودخودخودود بازیگرى 
د: من آمادگى 
همین سریال 
 پیش تر از من 
ن با قدرت در 

عملى طبیعى 
 از انســان ها 
ى نیســت. در 
ـرماخوردگى 

شهرزاد» 
ال ل

ه دم ادامها پخش فصــلللللللل دو
ض عرضه آن در  دارد و زمان

شبکه نمایش خانگى به زودى اطالعرسانى خواهد 
شد.

؟! النش ش خ اک

تبلیغاتى مفصلى بود که براى «شهرزاد» در نظر گرفته 
شده بود. در عوض با همه فضاســازى هاى تبلیغاتى و 

فصل دوم، کنار نگذاشته اند.
میزان فروش سریال در فصل دوم اعالم نشده است، با 
وجود این، شــایعاتى درباره کاهش چشمگیر استقبال از 

ى و امیر جعفرى، یکبازیگر 
 مشکل قلبى پیدا کرد

ر «شششششششششششههههههههههههههههرزاد» آنژیوکرده اند

فصل پنجم «خندوانه» به این زودى ها ساخته نمى شود

فرزاد حسنى: درود من نثار مخالفانمسروش صحت با «کتاب باز» آمد

در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
داد. او خبر خود کارگردانى فیلم جدید م خود از

 چهارم «خندوانه» به پایان رسیده و بعید است 
 ین زودى ها آغاز شود.

ته فینال آن برگزار شد ، توانست مخاطبان بسیارى 
حاشیه به دور نبود و البته این مسابقه خیلى هم از
زارى این برنامه از شوخىهاى مطرح شده در این

تاگرام خود از پایان تولید فصل چهارم «خندوانه» 
ى است که تموم شده و این گروه خسته اما همیشه 
 استراحت کنه و ان شاءا... با قدرت بیشتر و فکراى 
نین تأکید کــرد که تولید فصل پنجم این برنامه 

ود به آغاز اکران فیلم «نگار» هم اشاره کرد: «فیلم 
ش اش در سینماها شــروع مى شه و من بارها در 
ستقیم بشنوم. این فیلم تجربه کامًال نویى براى من 

ی هایى خواهد داشت.»
 فیلم جدید خود خبر داد. او نوشت که هم اکنون در 
خبرهاى بیشتر در مورد این پروژه را در آینده اعالم 

کــه تولید فصل پنجم  ایــن گمانه را مطرحکرد ن
وان آغاز خواهد شد.

ادامه فیلمبردارى «به وقت شام» حاتمى کیا تا پایان شهریور
مى رسد فیلمبردارى «به وقت شام» تا پایان  شهریورماه ادامه 
خواهد یافت و با انجام مراحل فنى فیلم، آخرین ساخته سینمایى 
فیلم فجر به  ابراهیم حاتمى کیا در ســى و ششمین جشــنواره

نمایش درآید.
به گزارش فارس، فیلمبردارى «به وقت شام» برعهده مهدى 
جعفرى است و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 
دارند. جمعىاز بازیگران ایرانى هســتند که در این اثر حضور

مطرح سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. تولید «به وقت شــام» را مؤ سسه 

اوج بر عهده دارد.

داداش کوچیکه فرهادى هم 
با اجراى فصل دوم برنامه پروانه ساخت گرفت 11 شهریور

که نسیم آمد.
ز» در فصل اول به تهیه 

ضا رضاییان و با اجراى 
یق روى آنتن رفت و 
روش صحت اجراى 
عهده گرفته اســت. با 

 نقش مجــرى برنامه، 
نقش  ــه وى در

محسوب 

ــه 
با 
 

شــده اســت که در بخش پایانى برنامه مه
یک مسابقه شرکت کرده و براى
قصه مى گویند. قرار اســت بر
خوبى را براى کتاب دوستان
و مهمانانى را دعــوت مى

نوعى کتاب باز هستند.
برنامه «کتاب بــاز» در فص
تهیه کنندگى محمدرضــا ر
سردبیرى افشــین ص
روزهاى زوج
مى رود و
و محرم
پخش
خواه

بعد از بازیگرانى مثل حامد بهداد، بهرام رادان، مهران مدیرى و کورش تهامى که در 
این سال ها خوانندگى را هم تجربه کرده اند حاال رضا شفیعى جم، بازیگر طنزهاى 

تلویزیونى هم به طور رسمى خواننده شد.
شفیعى جم که از جمله بازیگرانى است که با همراهى در «ساعت خوش» و ایفاى 

کاراکتــر «دریک پلنگ» 
مــورد توجه قــرار گرفت 
اوایل دهه 80 در ســریال 
«نقطــه چین»مهــران 
مدیرى ایفاى تیپى به نام 
«بامشاد» را برعهده داشت 
که هــرازگاه بــه خواندن 
آوازى بــا مطلــع «بــى 

وفایى...» مى پرداخت.
حاال 13سال بعد از «نقطه 
چین» شــفیعى جــم به 
طور رســمى با تازه ترین 

کمدى-تجارى آرش معیریان با نام «دم سرخها» خوانندگى را هم تجربه خواهد 
کرد.

محمد فرشته نژاد که کار ساخت موسیقى متن «دم سرخها» را برعهده داشته است 
در چرایى استفاده از شفیعى جم براى خوانندگى به «مهر » گفت: به دلیل توانایى و 
عالقه فراوانى که در رضا شفیعى جم براى خوانندگى وجود دارد، فضاى آثارى که 
تولید کردیم جالب است و مخاطبان بدانند که با کاراکتر بسیار جالب توجهى از رضا 

شفیعى جم در حوزه موسیقى رو به رو خواهند شد.
این آهنگساز درباره دلیل اســتفاده از یک بازیگر در مقام خواننده توضیح داد: ما 
مى توانستیم براى قطعات باکالم از خوانندگان حرفه اى استفاده کنیم اما استفاده 
از بازیگر براى ضبط قطعات تجربه جالب توجهى است و رضا شفیعى جم هم آنقدر 

توانمند بود که توانست از پس کار بر بیاید.

13 سال بعد از آوازخوانى با تیپ «بامشاد»

رضا شفیعى جم 
به طور رسمى خواننده شد

«آن ســوى ابرها» جدیدترین ساخته 
مجید مجیدى اولیــن نمایش جهانى 
خود را در بخش رقابتى شصت و یکمین 

جشنواره فیلم لندن تجربه خواهد کرد.
در بخش رقابتى جشــنواره معتبر لندن 
عالوه بر «آن سوى ابرها» ساخته مجید 
مجیدى، 11 فیلم دیگر نیز براى کسب 
جایزه اصلى این رویداد سینمایى رقابت 

مى کنند.
جشنواره فیلم لندن بزرگ ترین رویداد 

ســینمایى ملى در بریتانیاست و امسال 
242 فیلم بلند، مستند و کوتاه از حدود 
50 کشــور را به نمایش مى گذارد. این 
جشــنواره که هم اکنون در دهه ششم 
عمر خود به ســر مى برد هرساله در ماه 
اکتبر زیر نظارت و پشتیبانى بنیاد فیلم 

بریتانیا (BFI )  برگزار مى شود.
شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن از 
تاریخ 4 تا 15 اکتبر (12 تا 23 مهرماه) 

برگزار مى شود.

لندن، اولین میزبان
 «آن سوى ابرها»ى مجید مجیدى
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مطالعات محققان نشــان مى دهد که 
مصرف چهار لیوان قهوه در روز خطر ابتال به 

سرطان را کاهش مى دهد.
 یک مطالعه جدید توسط محققان اسپانیایى حاکى از 

آن است که مصرف چهار فنجان قهوه در روز خطر ابتال 
به سرطان را تا حد بسیار زیادى کاهش مى دهد.

بر اساس گزارش اکسپرس، نتایج مطالعه و بررسى بر روى تقریبًا 
20 هزار شرکت کننده نشــان مى دهد که قهوه مى تواند بخشى از 

رژیم غذایى سالم باشد.
در مرحله اول 337 داوطلب (با میانگین ســن 37 سال) پرسشنامه در مورد رژیم 

غذایى و میزان مصرف قهوه روزانه را پاسخ دادند و در ادامه شرایط زندگى و سالمت 
این افراد را به مدت ده سال مورد بررسى قرار دادند.

یافته هاى محققان نشان مى داد که در میان شــرکت کنندگان آنهایى که حداقل 
چهار فنجان قهــوه در روز مصرف مى کردند، خطر مرگ آنها به واســطه ابتال به 
سرطان 64 درصد نسبت به کســانى که اصًال قهوه نمى خوردند کاهش مى یابد.
خطر ابتال به مــرگ و میر در هر دو فنجــان قهوه در روز به 
میزان 22 درصد کمتر بود. نکتــه دیگر این تحقیق، 
بررسى رابطه میان سن و مصرف قهوه بود؛ افرادى 
که حداقل 45 سال داشتند، نوشیدن دو فنجان 

اضافى قهوه در روز، خطر مرگ و میر را تا 30 
درصد کاهــش مى داد اما ایــن معادله در 

میان شــرکت کنندگان جوان معنادار و 
محسوس نبود.

در واقــع مصــرف قهــوه در میان 
میانســاالن تأثیرگذارتر از گروه 

جوان  سنى 
بود.

دبیر علمى بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکى ایران با تشریح 
بیمارى هاى موذى چشــم از چانه زنى هــاى بیمه ها که براى 
مردم و بیماران گرفتارى هاى بسیارى ایجاد کرده است، گالیه 

کرد.
حیدر امینى با اشــاره به تشــخیص پیچیده بیمارى گلوکوم یا 
آب سیاه اظهار داشت: تخمین زده مى شود در ایران حدود یک 
میلیون نفر مبتال به این بیمارى هســتند ولــى 80 درصد آنها 

بى اطالع هستند.
دبیر علمى بیســت و هفتمین کنگره چشــم پزشــکى ایران 
ادامــه داد: در دنیــا بیماریابى بســیار گران اســت و در هیچ 

جاى دنیــا نیز براى بیماریابــى مانند بیمارى آب ســیاه اقدام 
نمى کنند.

امینــى تصریح کــرد: بیمارى گلوکــوم یا آب ســیاه عالیم 
خاصى نــدارد ولى افراد باالى 70 ســال بــراى جلوگیرى از 
ابتال به چنیــن بیمارى باید حتمًا به چشــم پزشــک مراجعه 

کنند.
دبیر علمى بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکى ایران درباره 
دیگر بیمارى هاى موذى چشــم به مشکالت چشمى بیماران 
دیابتى نیز گریزى زد و گفت: دیابت باعث خونریزى در چشــم 
مى شود که اگر در مراحل نخست صورت پذیرد تا حدودى امکان 

درمان وجود دارد.
وى درباره بیمارى آب مروارید نیز بیان داشت: این بیمارى دیگر 
مانند گذشته نیست و مى توانیم با جرأت عنوان کنیم که کسى 
در کشور مشــکل صف براى درمان آب مروارید ندارد زیرا در 
گذشته بیماران تا شــش ماه براى جراحى، گرفتار صف و زمان

 بود.
امینى درباره مشکل حوزه چشم پزشکى با بیمه ها عنوان کرد: 
بیمه ها با چانه زنى هایى که مى کنند باعث مشــکالت زیادى 
مى شوند و این مشــکالت گریبانگیر فعاالن چشم پزشک و از 

همه مهمتر مردم و بیماران مى شود.

کارشناسان تغذیه و ســالمت معتقدند که کاهش مواد 
قندى در رژیم غذایى کــودکان فقط براى مدت 9 روز 
مى تواند روند شکل گیرى کبد چرب را در آنان معکوس 

کند.
به گزارش ایسنا، رژیم غذایى 9 روزه که در آن از مصرف 
قند موجود در نوشابه،  آبمیوه و خوردنى هاى فرآورى شده 
کاسته شود به کاهش کبد چرب در کودکان و نوجوانان 

کمک مى کند.
متخصصان آمریکایى در مطالعه خود به بررســى تأثیر 
رژیم غذایى با میزان فروکتــوز پایین پرداختند؛ قندى 
که به نوشابه ها و بسیارى از خوراکى هاى دیگر افزوده 
مى شود. آنان دریافتند با این نوع رژیم، کبد چرب به طور 
میانگین در مدت زمان کوتاه بیش از 20 درصد کاهش 

پیدا مى کند.
به گفته متخصصان آمریکایى چنین کاهش چشمگیر 
در کبد چرب تنها در مدت 9 روز که از طریق مصرف کم 

فروکتوز ناشى مى شود بى سابقه است. شیوع بیمارى کبد 
چرب در میان نوجوانان آمریکایى در 20 ســال گذشته 
بیش از دو برابر شــده که مى تواند با افزایش مقاومت 
انســولینى انواع اختالل ها از جمله دیابت نوع 2 و سایر 

بیمارى هاى متابولیکى را موجب شود.
در این بررســى تعــدادى کــودك و نوجــوان مورد 
مطالعه قرار گرفتنــد که در تمامى آنــان حداقل یک 
شــاخص مقاومت انسولینى وجود داشــت. همچنین 
تمامى آنان به مصرف مقــدار زیادى مواد قندى عادت

 داشتند.
به گزارش خبرگزارى «شینهوا»، متخصصان مشاهده 
کردند با دنبال کردن این رژیم مقــدار ناچیزى از وزن 
این افراد کاهش پیدا کرده که ناشى از دست رفتن آب 
بوده است. هر چند بهبود کبد چرب آنان به دلیل کاهش 
وزن نبوده و ناشــى از حذف فروکتــوز از رژیم غذایى

 آنان است.

رژیم رژیم 99 روزه براى بهبود کبد چرب در کودکان روزه براى بهبود کبد چرب در کودکان

سرطان را کاهش مى دهد.
 یک مطالعه جدید توسط محققان اسپ
آناست که مصرف چهار فنجان قه
به سرطان را تا حد بسیار زیادى کاه
نتایج مط بر اساس گزارشاکسپرس،
20 هزار شرکت کننده نشــان مى د

رژیم غذایى سالم باشد.
7در مرحله اول 337 داوطلب (با میانگین ســن
غذایى و میزان مصرف قهوه روزانه را پاسخ داد
این افراد را به مدت ده سال مورد بررسى قر
یافته هاى محققان نشان مى داد که در میا
چهار فنجان قهــوه در روز مصرف مى کر
4سرطان 64 درصد نسبت به کســانى که
ابتال به مــرگ خطر
2میزان 22 درص
بررسى رابطه
5که حداقل 5
اضافى قهوه
درصد کاهــ
میان شــرکت
محسوس نبو
در واقــع مصــر
تأثیر میانســاالن
سنى
بود.

4 فنجان قهوه 
در روز 

خطر سرطان را 
کاهش مى دهد

مو در فولیکول در نوعی لوله پیاز مانند روي پوست 
سر رشد می کند و به طور متوسط هر انسانی داراي 
100 هزار تا 150 هزار فولیکول است که هر یک به 

طور مستقل عمل می کند.
مو رنگ خود را از مالنین (نوعی رنگدانه) به دســت 
می آورد. دو نوع مالنین ایومالنین (قهوه اي پررنگ 
یا ســیاه) و فیومالنین (قرمز متمایل به زرد) با هم 
ترکیب می شــود تا بقیه رنگ ها را به وجود بیاورد. 
یک نظریه درباره علت سفید شدن مو این است که 
با افزایش سن، روند دریافت مالنین از طریق مو کند 
یا متوقف می شود، بنابراین مو خاکستري، نقره اي 

یا سفید می شود.

مو می تواند خود را از داخل بی رنگ کند:
نتایج بررسی هاي جدید نشــان می دهد سفید شدن 
مو می تواند بــه دلیل تراکم هیدروژن پیروکســید در 
سلول هاي مو باشد. سلول ها به طور طبیعی مقدار کمی 
هیدروژن پیروکســید دارد که از طریق آنزیمی به نام 
کتالیزکنترل می شود. با باال رفتن سن این آنزیم کمتر 
تولید می شود و در نتیجه، تراکم هیدروژن پیروکسید باال 
می رود و ساخت طبیعی مالنین، رنگدانه طبیعی در مو را 

محدود می کند و مو سفید می شود.

نژاد در سفیدي مو نقش دارد:
به طــور کلــی، اروپایی ها در اواســط دهه ســوم 
زندگی، آسیایی ها در اواخر آن دهه و آفریقایی ها و 
آمریکایی ها در دهه چهارم زندگی دچار سفیدي مو

 می شوند.

اســترس می تواند در سفید شدن مو 
نقش داشته باشد:

اگرچه برخی از محققــان معتقدند که ژن تنها علت 
سفید شــدن مو اســت، اما باید گفت بین استرس و 

سفید شدن مو ارتباط وجود دارد.

کندن یک تار موي سفید باعث درآمدن 
چند تار موي سفید نمی شود

هر پیاز مو حاوي تنهــا یک مو اســت و کندن آن 
باعث تکثیر مو نمی شود. کندن مو به پیاز آن آسیب 
می رســاند و حتی مانع از تولید مو در آن قســمت

 می شود.

شوك روحی باعث سفید شدن یک شبه 
موها نمی شود:

برخی می گویند که شوك روحی باعث سفید شدن 
ناگهانی مو می شــود. اما موي در آمده تغییر رنگ 

نمی دهد.

اســتعمال دخانیات باعث سفید شدن 
زودهنگام موها می شود:

نتایج بررسی هاي متعددي نشان می دهد استعمال 
ســیگار با پیري زودرس از جمله ســفید شدن مو 
ارتباط دارد. این بررسی ها نشان می دهد که ارتباط 
چشمگیري بین استعمال دخانیات و سفید شدن مو 
در افراد زیر 30سال وجود دارد. در واقع افراد سیگاري 
2/5 برابر دیگران مستعد ســفید شدن زودرس مو 

هستند.

راز سفید شدن موها

بیمارى هاى 
موذى چشمى 

که مردم از آنها 
اطالع ندارند

رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت ضمن تأکید بر ضرورت 
تماس پوست به پوست و شــیر دادن به نوزاد در ساعت اول تولد، از 
کاهش 20 درصدى مرگ کودکان بر اثر این تجربه طى یک مطالعه 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حامد برکاتى در کارگاه تغذیه با شیر مادر 
در ستاد وزارت بهداشــت ضمن بیان این مطلب، گفت: دستورالعمل 
این استاندارد در سال 86 ابالغ شد، ولى هنوز اشکاالتى در اجرا وجود 

دارد که باید مرتفع شود.
وى افزود: شیرخوردن نوزاد در ساعت اولیه تولد حتى اگر تا یک ساعت 
هم به طول انجامد، باید انجام شود. البته این استاندارد در کشور نسبت 

به گذشته خیلى بهتر شده است.
برکاتى بیان کرد: در سال 2007 مطالعه اى انجام شد که از بین 196 
میلیون تولد که چهار میلیون فوتى داشــت، نشان داد اگر این تماس 
پوستى و شیردهى در شــش ماه اول انجام شود از مرگ یک میلیون 

نوزاد جلوگیرى مى کند.
وى ادامه داد: در مطالعه اى دیگر در کشور غنا نشان داده شد نوزادى 
که شیر مادر را پس از 24 ساعت شروع کند، درصد مرگ شان 2/5برابر 

بیشتر مى شود.
بنابر اعــالم روابط عمومــى معاونت بهداشــت، برکاتــى گفت: 
همچنین نشان داده شــده که شــروع انحصارى تغذیه با شیرمادر 
در روز اول تولــد، موجب پیشــگیرى از 16 درصد مــرگ نوزادان 
و در ســاعت اول منجــر بــه پیشــگیرى از 22 درصــد مرگ ها 

مى شود.
رئیس اداره ســالمت کودکان وزارت بهداشت گفت: طى برنامه اى 
از بین 200 همکار تعداد 90 همکار ماما، متخصص زنان و پزشــک 
عمومى بر اساس آزمون آسکى انتخاب شده اند که در آینده 30 نفر از 
آنان به عنوان مدرس ملى، 30 نفر مدرس منطقه اى و دانشگاهى و 30 

نفر مشاور تربیت مى شوند.

چرایى لزوم تماس پوست 
مادر و نوزاد در ساعت اول تولد

براى فردى که در تالش براى 
کاهش وزن است، هیچ چیزى 

جذاب تر از مفهــوم کالرى منفى 
نیست.

کالرى منفى چیست؟
ایده ساده است: غذایى مصرف مى کنید که به اندازه اى 
سخت است که عمل جویدن آن انرژى بیشترى نسبت 
به کالرى مصرفى مى سوزاند یا چیزى مصرف مى کنید 
که بیشتر از آب تشکیل شده و از این رو گوارش آن کالرى 
ها را خنثى مى کند. بر اساس این اطالعات ایده امکان 
لذت بردن از برخى مواد غذایى بدون احساس گناه شکل 

گرفته است.

کدام مــواد غذایــى داراى کالرى منفى 
هستند؟

تاالرهاى گفتگــوى مختلف در اینترنــت مواد غذایى 
مختلفى را بــه عنوان گزینه هــاى داراى کالرى منفى 
معرفى مى کنند، که از آن جمله مــى توان به کرفس، 

گریپ فروت و فلفل چیلى اشاره کرد.

حقیقت از چه قرار است؟
همانند بسیارى از طرح هاى چشمگیر و جذاب کاهش 
وزن، کالرى منفى نیز گزینه اى غیر واقعى محســوب 
مى شود. شما نمى توانید تنها با غذا خوردن کالرى هاى 

خالص را بسوزانید.
سوزاندن کالرى با انجام فعالیت هاى دیگر مانند ورزش 
کردن بسیارى ساده تر است. بنابر گزارش کلینیک مایو، 
بدن انسان تنها 5 تا 10 درصد از انرژى کلى خود را صرف 
گوارش مواد مغذى موجــود در غذا مى کند. در حقیقت، 
روشى که بدن غذا را پردازش مى کند، به سوخت و ساز 

شما بستگى دارد.

مــواد غذایــى ماننــد کرفــس و دیگر ســبزیجات 
غیر نشاســته اى که حاوى کالرى کمى هستند، اگرچه 
مقدار اندکى کالرى فراهم مــى کنند همچنان نیازمند 

انرژى براى گوارش هستند. 
اما حتى این قبیل مــواد غذایى کم کالــرى همچنان 
کالرى بیشــترى از میزان کالرى مصرفى براى گوارش 
آنها تأمین مى کنند. پس اگرچه از نظر تئورى در اختیار 
داشتن یک ماده غذایى کالرى منفى امکانپذیر است، اما 
هیچ مدرك علمى براى پشتیبانى از این مسئله تا به امروز 

ارائه نشده است.
این به معناى آن نیســت که نباید کرفس مصرف کنید. 
در حقیقت، سبزیجات غیر نشاســته اى میان وعده کم 
کالرى خوبى براى افرادى هســتند که تالش مى کنند 

یک زندگى سالم داشته باشند.
اگر امیدوار بودید که افسانه کالرى منفى حقیقت داشته 
باشــد، بدانید که در جهان تنها نیستید. افراد بسیارى به 

کاهش وزن امید دارند. اما کلید کاهش وزن جستجوى 
مواد غذایى که مــى توانید بدون احســاس گناه آنها را 
مصرف کنید، محسوب نمى شود، بلکه باید بر سبزیجات 
و گوشــت هاى بدون چربى متمرکز شوید، به فهرست 
مواد مغذى روى غذاها بیشتر توجه کنید، هنگام حضور 
در رستوران انتخاب هاى هوشمندانه ترى داشته باشید و 
از جایگزین هایى ســالم براى مواد غذایى ناسالم و کم 

ارزش استفاده کنید.
همانگونه که مشخص است، رژیم گرفتن درباره محدود 
کردن برخى چیزها نیست و بیشتر بر انتخاب مواد غذایى 
که مواد مغذى مهم را براى بدن تأمین مى کنند، تأکید 
دارد. پس اگر دوست دارید مواد غذایى مانند کرفس که 
فکر مى کردید کالرى منفى دارند را مصرف کنید، تردید 
نداشته باشید. این ماده غذایى از کالرى کمى برخوردار 
اســت اما مواد مغذى موجود در آن براى کمک به حفظ 

سالمت و قدرت شما ضرورى هستند.

مواد غذایى 
کالرى منفى؛ 

واقعى یا 
ساختگى؟

3029  چهاردهم

ى

ى

که به اندازه اى 
شترى نسبت

تاالرهاى گفتگــوى مختلف در اینترنــت مواد غذایى 
مختلفى را بــه عنوان گزینه هــاى داراى کالرى منفى

معرفى مى کنند، که از آن جمله مــى توان به کرفس، 
گریپ فروت و فلفل چیلى اشاره کرد.

حقیقت ازچه قرارا
ار همانند ب

ز مــواد غذایــى ماننــد کرفــس و دیگر سـ
غیر نشاســته اى که حاوىکال

مقدار اندکى کال
ا

مواد غذایى 
کالرى منفى؛ 

اقعى یا 
ختگى؟
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 نخبه دزدى از ذوب آهن!

هت تریک در پارگى رباط صلیبى!

 خوان اول راحت 
خوان دوم مرگبــــار

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مى گوید که در اولین قدم در مورد انتقال 
غیرقانونى شکارى به روبین کازان به این باشگاه نامه ارسال مى کند 
و در صورتى که این روش جواب ندهد از روش هاى دیگر اســتفاده 

مى کند.
سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان در مورد انتقال 
شکارى به روبین کازان روسیه و اینکه آیا این بازیکن با باشگاه قرارداد 
دارد یا خیر مى گوید: هفته گذشــته ما خبر رأى کمیته انضباطى که 
طبق آن شکارى بازیکن تیم ذوب آهن است را روى سایت باشگاه 
قرار دادیم و خبر رسانى کردیم. ایشان با ما قرارداد دارد و تا یکسال و 

نیم دیگر هم قرارداد او اعتبار دارد.
وى ادامه مى دهد: در ابتدا گفتند شکارى به روستوف رفته ولى این 
بازیکن یک قرارداد شخصى با «قربان بردى اف» امضا کرد و چون 
آقاى بردى اف به کازان رفتند، شکارى هم به کازان رفته و علیرغم 
اینکه این قرارداد غیرقانونى است، اقدام به عقد قراردادى پنج ساله 
با شــکارى کرده اند؛ البته من معتقدم که شکارى زیاد در این قضیه 

مقصر نیست.
آذرى در خصوص اینکه در این شــرایط موضع رســمى باشــگاه 
ذوب آهن چه چیزى است، ادامه داد: موضع رسمى باشگاه شکایت به 

فیفا از باشگاه روبین کازان، شکارى و واسط این قرارداد است. 
مدیر عامل ذوب آهن با اشــاره به پدیده نخبه دزدى افزود: ببینید ما 
این پدیده را نه بخاطر رضا شــکارى که به دلیل بحث نخبه دزدى 
که در فوتبال ما در حال انجام اســت و رویــه غیرقانونى که در حال 
اعمال شدن است، دنبال خواهیم کرد و محققًا به دنبال این خواهیم 

ســه، یعنى هم رضا شکارى، بود کــه از این 
روبین کازان و هم مدیرهم باشــگاه 

برنامــه هــاى ایــن 
بازیکن که قراردادش 
عمًال یک ماه پیش با 
شکارى منقضى شده 

است، شکایت کنیم.

فراز کمالوند، سرمربى تیم صنعت نفت آبادان اعالم کرد که براى 
جلوگیرى از مصدومیت بازیکنان اصلى تیمش، ممکن است با 

تیم دوم در جام حذفى به میدان برود.
مرحله ســوم رقابت هاى جام حذفى طى هفته جارى با اضافه 
شدن تیم هاى لیگ برترى دنبال خواهد شد. در یکى از مسابقات 
این مرحله تیم سپاهان باید در نقش جهان از صنعت نفت آبادان 
پذیرایى کند و این در شرایطى است که اخبار متفاوتى در مورد 

برگزارى این دیدار طى روزهاى اخیر منتشر شده است.

در ابتدا باشــگاه صنعت نفت آبادان اعالم کرد که از حضور در 
مســابقات جام حذفى انصراف خواهد داد، امــا پس از واکنش 
کمیته  انضباطى که خبر از محرومیت و جریمه صنعت نفت در 
صورت انصراف داده بود، آنها اعالم کردند که در مقابل سپاهان 
به میدان خواهند رفت. در این میان صحبت هایى نیز در مورد 
اینکه فراز کمالوند با تیم دوم خود راهى میدان خواهد شد، مطرح 

شده است.
کمالوند، ســرمربى تیم صنعت نفت در مــورد اینکه آیا این 

موضوع که با تیم دوم به مصاف سپاهان مى رود، صحت 
دارد یا خیر، گفت: با توجه بــه اینکه گرماى هواى آبادان 
تعریق بازیکنــان را باال برده، مصدومیت کشــیدگى در 

بازیکنان زیاد شده؛ از طرفى تیم ما چند بازى فشرده 
هم بعد از تعطیالت پیش رو دارد 

و به همین دلیل احتماًال  به 
بازیکنان اصلى استراحت 

مى دهم.

نصــف جهــان طبق ادعاى رضا شــکارى بازیکن ســابق 
ذوب آهن، سعید آذرى مدیرعامل ذوبى ها از او خواسته بود 
تا با ایجنتى که او معرفى مى کند، پروژه انتقالش به اروپا را 

پیگیرى کند.
 در چند روز گذشته رضا شــکارى سوژه عمده رسانه ها بود 
و حسابى و شاید به اندازه کل عمرش مصاحبه کرد. دیروز 
در  نصف جهان نوشتیم که ماجراهاى شکارى و ذوب آهن 
خسته کننده شده است، ولى ظاهراً این ماجراها حاال حاالها 

قرار نیست پایان یابد.
شــکارى در آخرین موضع گیرى هایش علیه سعید آذرى 
گفته اســت: من 9 ماه بدون تیم بودم و خــودم به صورت 
انفرادى (در بوستان محلى) تمرین مى کردم تا کمى شرایط 
بدنى ام را حفظ کنم. چند ماه پیش هم با باشــگاه روستوف 
توافق کرده بودم اما باشــگاه ذوب آهن اجازه نداد که من با 
توافق دو طرفه و رضایت باشــگاه از این تیم جدا شوم و در 

نهایت ناچار به فســخ قرارداد یکطرفه شدم. از زمان فسخ 
قراردادم با باشــگاه ذوب آهن، بازیکن آزاد هستم، اما آنها 
همچنان اصرار دارند که من بازیکن این تیم هستم. بازیکنى 
که درســت یا غلط قرارداد خود را فسخ کرده و  بازیکن آزاد 
است، دیگر به باشگاه قبلى خود تعلق ندارد. من هم با برگه 
فسخ قرارداد قانونى که ثبت شــده و به تأیید سازمان لیگ 
رسیده بود، با باشگاه روبین کازان یا هر باشگاه دیگرى داخل 
یا خارج از ایران مى توانستم وارد مذاکره شوم و قرارداد امضا 

کنم. در نهایت هم به باشگاه روبین کازان پیوستم.
وى در ادامه افزود:  اگر آقاى آذرى شکایتى دارند، مى توانند 
به فیفا مراجعه کنند تا در آنجا به این شکایت رسیدگى شود. 
به این دلیل که فسخ قراردادم هم قانونى بوده و اکنون هم 
که با باشگاهى خارج از ایران قرارداد بسته ام، مرجع رسیدگى 
به شکایت هاى بین المللى، فیفاست. من بازیکن آزاد بودم و 
براى آینده ام مى خواستم بهترین تصمیم را بگیرم و اکنون 

هم فکر مى کنم فرصت پیشــرفت در روبیــن کازان براى 
من فراهم اســت. پدرم هم براى پیشــرفت دوست داشت 
من زودتر به اروپا بروم و اکنون خوشحالم که او را هم شاد

 کرده ام.
به گزارش نصــف جهــان، شــکارى در مصاحبه هایش 
اتهام بزرگى را هم متوجه ســعید آذرى کرده اســت. او در 
مصاحبه هاى خود گفته اســت: چندین بار همراه با پدرم با 
آقاى آذرى جلسه داشــتیم تا به صورت توافقى و طبق بند 
قانونى قراردادم، از باشــگاه ذوب آهن جدا شوم، با این حال 
هر بار او در جلسه مى گفت که اجازه جدایى به من نمى دهند. 
حتى گفته بودند باید با ایجنتى کــه من مى گویم و معرفى 
مى کنم به اروپا بروى و هر پیشــنهادى کــه این ایجنت 
بیاورد، مورد تأیید باشگاه است. با این حال من نمى توانستم 
پیشــرفتم را به تعویق بیاندازم، چون مشخص نبود اصًال 
آن ایجنت بتواند پیشــنهادى بیاورد یا نه. ضمن اینکه یک 

بازیکن خودش حق دارد مدیربرنامه هایش را انتخاب کند.
بازیکن جدید تیم فوتبال روبیــن کازان در خصوص اینکه 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن اعالم کــرده نخبه دزدى 
شده اســت، گفت: متوجه اینکه چه کســانى نخبه دزدى 
مى کنند نمى شــوم، اما نخبه ســوزى هم نباید بشود. من 
که در این فوتبــال چیزى نیســتم و ادعایى هــم ندارم،

 اما براى پیشــرفت فوتبالم و کمک به خانواده ام، دوســت 
داشــتم فوتبالم را خارج از ایــران ادامه بدهــم. امیدوارم 
آقــاى آذرى هم که همیشــه از مدیران خوشــنام فوتبال 
ما بوده، اجازه بدهنــد این کار بــا روال قانونى پیش برود. 
اگر هم شــکایتى باشــد فیفا تصمیم مى گیرد و در صورت 
غیرقانونى بودن فســخ قراردادم، من محروم مى شــوم و 
باید غرامت بدهم کــه اینها را به جان مى خــرم. امیدوارم 
کارشناسان حقوقى فدراســیون فوتبال و افکار عمومى در 

این خصوص قضاوت کنند.

پس از سینا عشورى و هادى محمدى یک بازیکن دیگر که 
از ذوب آهن به تراکتورسازى منتقل شده هم احتماًال رباط 

صلیبى پاره کرده است.
محمدامین بهرامى تا چندى پیش امیدوار بود به واســطه 
جدایى دروازه بان ملى پوش فصل گذشته تراکتورسازى از 
یک طرف و محرومیت باشگاه تبریزى از فعالیت در نقل و 
انتقاالت از سوى دیگر فرصت بازى در این تیم ُپرطرفدار 

را پیدا کند.

ایــن ســنگربان 19 ســاله اصفهانــى کــه در لیــگ 
هفدهــم از دروازه بان ســوم به دوم تغییــر وضعیت داده 
بود امــا از دوران آماده ســازى پیش فصل تا بــه امروز با 
مجموعه اى از بدبیارى هاى ســریالى مواجه شــده است. 
بهرامى در جریان یک مسابقه تدارکاتى به دلیل ضربه اى 
که به ســرش وارد شــد از هوش رفت و به همین دلیل تا 
مدتى اجازه حضور در تمرینات را نداشــت. این دروازه بان 
کــه در تیم هاى پایــه ذوب آهن پرورش یافته اســت در 

بازگشــت به تمرینات به یک مصدومیت 
دیگــر ایــن بــار از ناحیــه زانــو

گرفتار شد.
 بهرامى اکنون مشــکوك 
بــه پارگى ربــاط صلیبى 
اســت و در خطر دورى 
چندین ماهــه از فوتبال 

قرار دارد.

پیش تر هادى محمدى هم در ایام آماده سازى پیش 
فصل رباط پاره کرده بود. این مدافع میانى 
نیز براى ســپرى کــردن خدمت 
ســربازى خود ســال گذشته از 
ذوب آهــن به تراکتورســازى 
پیوســت. پارســال هم سینا 
عشورى به مصدومیت مشابه 

دچار شده بود. 

نصف جهان  علیرضا منصوریان که این روزها براى دو بازى و بقا در استقالل فرصت 
دارد مى تواند خیالش از دیدار اول  تا حدودى راحت باشــد.وضعیت استقالل و 
منصوریان طورى است که دیدار جام حذفى این تیم برابر حریف لیگ به یکى از 
حساس ترین بازى هاى فصل براى استقالل، منصوریان و هواداران تبدیل شده. 
این یکى از دو بازى مهم سرمربى استقالل است که فرصت دارد تا روند تیم اش 
را تغییر دهد. در شرایط عادى حضور در سیرجان و انگیزه تیم میزبان و استرس و 
فشار نتایج ضعیف براى استقالل بار منفى داشته است و این روزها مصدومیت و 
غیبت قطعى بازیکنانى مثل منتظرى، حسینى و زکى پور کار را براى آبى ها سخت تر 
هم کرده است. اما منصوریان یک خوش شانسى بزرگ آورده و آن هم اولویت هاى 
سرمربى حریف است. وینگو بگوویچ ســرمربى گل گهر که جزو مدعیان اصلى 
لیگ یک اســت در مصاحبه اى اعالم کرده تیمش را براى موفقیت در لیگ یک 
آماده مى کند؛ نه براى جام حذفى. گل گهــر این هفته در زمین مس کرمان 1-3 
شکست خورد. و بعد از بازى با استقالل در یک بازى حساس خانگى باید با مس 
رفسنجان دیدار کند. گویا وینگو همه ذهن و تمرکزش را روى آن دیدار گذشته 
و بعید است تالشى بزرگ براى حذف استقالل انجام دهد. نکته اى که مى تواند 
نجات دهنده منصوریان باشد. البته از خوان اول. گام دوم و دیدار با پارس جم در 
بوشهر همچنان پیش روى علیمنصور و استقاللى هاست. پارس جنوبى این روزها 
بى محابا به جلو مى تازد و بعید نیســت که  تیر خالص را به سرمربى بحران زده 

استقالل بزند.

صنعت نفت با تیم دوم مقابل سپاهان 

آذرى مى خواست آذرى مى خواست 
ایجنت تحمیل کند؟!ایجنت تحمیل کند؟!

ادعاى رضا شکارىادعاى رضا شکارى
ســه، یعنى هم رضا شکارى،بود کــه از این 

روبین کازان و هم مدیرهم باشــگاه 
برنامــه هــاى ایــن
بازیکن که قراردادش
عمًال یک ماه پیش با
شکارى منقضى شده

است، شکایت کنیم.

نصف جهان  علیرضا رحیمى، مدیر اصفهانى ورزش ایران از مذاکرات  با نفتى ها  براى 
تصدى پست مدیرعاملى این باشــگاه تهرانى اظهار بى اطالعى  مى کند. ادعایى که 

خیلى به واقعیت نزدیک نیست.  
رحیمى در گفتگویى در خصوص موضوع حضورش در باشــگاه نفــت تهران و اینکه 
شــروطى براى حضور در این باشــگاه به عنوان مدیرعامل دارد، اظهار داشت: اصًال 
نمى دانم باشگاه نفت تهران کجاســت و تا به حال به این باشگاه نرفته ام. ضمن اینکه 
شرط هم نگذاشته ام درخشــان را بردارند تا به نفت بروم. پیشنهادى براى مدیرعاملى 
این باشگاه نداشتم و فقط یکى دو بار مدیران این باشگاه که اسپانسر ما در پرسپولیس 

بودند، از من مشورت خواستند.
مدیرعامــل پیشــین باشــگاه پرســپولیس دربــاره اینکــه در زمــان حضورش
 در این باشــگاه با آمدن درخشــان، او رفت، گفت: آن زمان از مدیرعاملى پرسپولیس 
اســتعفا نکردم، بلکه از من خواســته بودند على دایــى را برکنار کنــم و من این کار

 را انجام ندادم. چون این کار را نکردم، هر دوى ما را با هم برکنار کردند و من استعفایى 
ندادم.

مدیرعامل پیشــین باشــگاه پرســپولیس در واکنش به این مســئله و اینکه تصمیم 
آن زمانش مبنــى بر برکنــار نکردن دایى هــم به نظر درســت بــوده، چراکه این 
باشــگاه اکنون باید تمام قــرارداد دایى را پرداخــت کند، گفت: کارى بــا ضرر این 
اتفاق هم نــدارم، مــن آن زمان دایــى را برکنــار نکــردم، چون مدیر دســتورى
 نیستم که با دستور کســى کارى انجام بدهم و توصیه پذیر باشم. من به برکنارى ام در 

پرسپولیس در آن زمان افتخار مى کنم.
رئیس مســتعفى فدراســیون هندبال با خوددارى از صحبت درباره این فدراسیون در 
خصوص بحث حضورش در ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت: چنین چیزى نیست و 

صحبتى با من نشده است.
به گزارش نصــف جهان، این ادعــاى رحیمى در حالى مطرح مى شــود که خبرهاى 
متعددى در مورد اصرار مالکان نفت به رحیمى و برگزارى دو جلسه مذاکره براى راضى 
کردن وى منتشر شــده اســت. ضمن اینکه این جلسات شــاید در دفتر مالکان نفت 
برگزار شــده و تا بدین جاى کار خیلــى لزومى ندارد که رحیمى آدرس باشــگاه نفت 

را بداند!

ه یک مصدومیت 
ونــو حیــه زا

ك
ى
ى
ل

پپیشتر هادى محمدى هم
فصل رباط پاره ک
براى س نیز
ســرباز
ذوب آ
پیوسـ
عشو
دچ

بوستان محلى) تمرین مى کردم تا کمى شرایط انفرادى(در
بدنى ام را حفظ کنم. چند ماه پیش هم با باشــگاه روستوف
اجازه نداد که من با توافق کرده بودم اما باشــگاه ذوب آهن
اینین تیم جدا شوم و در ززاز توافق دو طرفه و رضایت باشــگاه

اکن بوده و به این دلیل که فسخ قراردادم هم قانونى
که با باشگاهى خارج از ایران قرارداد بسته ام، مرجع ر
به شکایت هاى بین المللى، فیفاست. من بازیکن آزاد
و براى آینده ام مى خواستم بهترین تصمیم را بگیرم

نصف جهان  علیرضا رحیمى، مدیر اصفهانى
تصدى پست مدیرعاملى این باشــگاه تهر

خیلى به واقعیت نزدیک نیست.  
رحیمى در گفتگویى در خصوص موضوع ح
شــروطى براى حضور در این باشــگاه به
نمى دانم باشگاه نفت تهران کجاســت و تا
شرط هم نگذاشته ام درخشــان را بردارند تا
این باشگاه نداشتم و فقط یکى دو بار مدیرا

بودند، از من مشورت خواستند.
مدیرعامــل پیشــین باشــگاه پرســپولی
 در این باشــگاه با آمدن درخشــان، او رفت
اســتعفا نکردم، بلکه از من خواســته بودند
را نکردم، هر دو  را انجام ندادم. چون اینکار

ندادم.

رحیمى:  نمى دانم نفت کجاست!
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اتهام بزرگ به ذوب آهن 

 کره اى ها بى خبر از واقعیات!

ماجراى قهرمانى
 لیگ چهاردهم  ادامه دارد

نصف جهــان   سرمربى فوالد خوزســتان  در مصاحبه اخیرش اتهام 
بزرگى را متوجه باشگاه ذوب آهن و سعید آذرى کرده است. 

وى  در دو روز پیش در گفتگو با یکى از خبرگزارى ها این اتهام را مطرح 
و دیروز هم در گفتگوهایى دیگر آن را تکرار کرد.  پورموسوى گفته: 
طبق قانونى که خود فدراسیون در موردش صحبت کرد بازى ما برابر 
پیکان باید سه شنبه برگزار مى شد چون در تیم ملى بازیکن ملى پوش 
داشتیم اما به یکباره زمان بازى را تغییر دادند و این مسابقه پنج شنبه 
برگزار شد. جالب اینجاســت که ITC بازیکن خارجى پیکان هم روز 
چهارشنبه صادر شد تا او بتواند تیمش را در بازى با فوالد همراهى کند.

وى ادامه داد: مگر مى شود دوســتان به ما بگویند یادمان رفت شما 
بازیکن ملى پــوش دارید و در نهایــت بازى مــا را دو روز به تأخیر 
بیاندازند؟ در این زمینه همه چیز بایــد طبق قانون جلو مى رفت ولى 
گویا مى خواستند پیکان را از بحران خارج کنند. جالب اینجاست که 
مجوز بازیکن خارجى پیکان هم صادر شد و معلوم نیست چگونه این 

اتفاق صورت گرفت.
پورموســوى عنوان کرد: مگر یکى از قوانین جذب بازیکنان خارجى 
این نیست که آنها در تیم هاى ملى کشورشان حضور داشته باشند یا 
در لیگ معتبرى بازى کنند پس چگونه پیکان و ذوب آهن اصفهان 
بازیکنان خارجى را جذب کردند و چگونه مجوز بازى آنها را گرفتند؟ 
آیا چون مدیران این دو باشگاه عضو هیئت رئیسه هستند آیین نامه 
باید عوض شود؟ این مسائل براى ما یک عالمت سئوال بزرگ است 
و به همین دلیل دو نامه را تنظیم و توضیحــات کامل خودمان را به 

فدراسیون فوتبال ارسال کردیم.
سرمربى فوالد خاطرنشان کرد: کمیته اخالق امیرحسین صادقى را 
محروم کرده بود ولى این بازیکن دو روز قبل از بازى پیکان با فوالد 
بخشیده مى شود و از طرفى داور گل سالم ما را مردود اعالم مى کند. 
جالب اینجاست که او به هیچ عنوان از مردم خوزستان و باشگاه فوالد 
عذرخواهى نمى کند. ما هم شکایت خودمان را به کمیته انضباطى و 
کمیته داوران، در مورد این اتفاقاتى که گفتم ارائه مى دهیم. آیا برخى 
مهره چینى کردند تا بازى ما عقب بیافتد و پیکان از بحران خارج شود؟

باید دید واکنش دو باشگاه ذوب آهن و پیکان به اتهامات مطرح شده از 
سوى پورموسوى چیست. بعید است آذرى که همیشه عالقه به جواب 
دادن دارد در این باره سکوت کند. باشگاه ذوب آهن تمایل ویژه اى 
به انتشار بیانیه دارد و احتماًال جواب سرمربى فوالدى ها در روزهاى 

آینده داده خواهد شد.

نصف جهان اگر بازى اخیر ایران- کره را تماشــا کرده باشید 
قطعًا مشــاهده کرده اید که چمن ورزشگاه وضعیت خوبى 
نداشت و مدام کنده مى شــد. موضوعى که حتى باعث شد 
هواداران سپاهان، چمن ورزشگاه جام جهانى سئول را با  نقش 
جهان مقایسه کنند. چرا که چمن ورزشگاه بزرگ اصفهان نیز 
این روزها حال و روز خوشى ندارد. به هر حال کیفیت پایین 
چمن ورزشگاه جام جهانى مایه تعجب بود که در گزارشى که 
برخى سایت ها و خبرگزارى ها به نقل از یک روزنامه کره اى 
منتشر کردند مشخص شــد که رد پاى سرمربى کره اى ها 

در وضعیت وخیم چمن ورزشگاه سئول مشهود بوده است.
 این روزنامه کره اى در گزارشى نوشته که مشکالت زمین 
ورزشگاه جام جهانى سئول به دلیل ایده خیس کردن زمین 

توســط «شــین تائه یونگ» بوده اســت. روزنامه کره اى 
«چوســان ایلبو» اما در این رابطه نوشت: خیس و مرطوب 
بودن چمن ورزشگاه به خواست سرمربى کره جنوبى انجام 

شده است.
در گزارش رونامه چوســان ایلبو آمده:  قبل از آغاز مسابقه 
شین تائه یونگ از مســئوالن ورزشگاه مى خواهد که چمن 
ها با آب زیاد مرطوب و خیس شوند. اما بازیکنان کره با وجود 
این، نمایش دور از انتظارى در این بازى داشتند و البته بعد از 
بازى یکى از دالیل نمایش نه چندان خوب خود را کیفیت و 
شرایط زمین مسابقه دانستند. این در حالى است که ورزشگاه 
جام جهانى ســئول یکى از بهترین زمین هاى فوتبال کره 

جنوبى را دارد.  

با وجود این، شرایط زمین به گونه اى بود که بازیکنان نمى 
توانســتند عملکرد واقعى خودشــان را در پاس دادن، بازى 
سریع و دربلینگ به نمایش بگذارند. جالب اینکه بعد از پایان 
بازى به نظر مى رسید که زمین چمن ورزشگاه جام جهانى 
زمینى برجاى مانده از دهه هاى 80 و 90 میالدى است که 
کیفیت الزم را ندارد و اثر پاى بازیکنان در جاى جاى آن به 

چشم مى خورد. 
چوســان ایلبو همچنین نوشت: ســرمربى کره از مسئوالن 
ورزشگاه خواسته بود که براى کمک کردن به بازى تهاجمى 
تیم کره روى چمن ورزشگاه آب پاشى کنند چون روى زمین 
مرطوب توپ ســریع تر حرکت مى کند امــا در نهایت این 

اتفاق رخ نداد. 

 در پایان این گزارش آمده است: مســئوالن ورزشگاه جام 
جهانى کره عقیده دارند با توجه به شرایط فصلى این بهترین 
زمینى است که مى توانستند در اختیار تیم ملى کره بگذارند و 
همانطور که رسانه هاى مختلف عنوان کردند چمن ورزشگاه 
تنها عامل ناکامى کره در برابر ایران نبوده است. نکته قابل 
توجه درباره این ترفند عجیب شین تائه یونگ اینکه بازیکنان 
کره جنوبى بارها در طول مسابقه به دلیل خیس بودن زمین 
تعادل خودشان را از دســت دادند و زمین خوردند.درواقع با 
ســبک بازى قدرتى و تدافعى تیم ملى ایــران و با توجه به 
ســطح باالى قواى بدنى بازیکنان تیم ملى این روش مربى 
کره جنوبى بیشــتر به نفــع تیم ملى و علیه تیم کشــورش

 شد.

نصف جهــان در گزارش هایى که به نقــل از روزنامه هاى  
کره در رسانه هاى ایران بازتاب پیدا کرده، آنها از فدراسیون 
فوتبال کشورشان خواسته اند که ایران را الگوى خود قرار 
دهند و به برنامه ریزى هــاى دراز مــدت روى بیاوردند. 
ظاهراً آنها از خیلى واقعیات و اینکه «کارلوس کى روش» 
با چه خون دل هــا و مصائبى در تیم ملى مانــده و ایران را 
به این جایگاه رســانده خبر ندارند و تصورات خیلى خوبى 
راجع به  فوتبال ایران دارند! ثبات تیــم ملى با کى روش و 
موفقیت چشــمگیر تیم مرد پرتغالى باعث شده نگاه ها به 
ســمت فوتبال ملى ایران جذب شــود و حاال کار به جایى 
بکشــد که رســانه هاى کره اى که غالبًا الگوى سال هاى 
اخیر براى فوتبال و غیرفوتبال مــا بوده اند، حاال مصرانه به 
دنبال الگوبردارى از روش فدراسیون فوتبال ایران هستند. 

خواسته آنها حتى قبل از پایان مرحله مقدماتى و نامشخص 
بودن وضعیت صعودشان واضح است. آوردن یک سرمربى 
صاحب سبک مثل کى روش و شروع روندى که ایران شش 

سال قبل استارت زد.
سایت مشهور «هانکوکى» در کره  نوشت: «ایرانى ها شش 
سال قبل بر اســاس برنامه ریزى بلند مدت پاى یک مربى 
تئوریســین همچون کى روش را به فوتبال خود باز کردند. 
کسى که از او به عنوان معمار فوتبال نوین پرتغال نام برده 
مى شود و تأثیرات حضورش را در منچســتریونایتد، رئال 
مادرید و تیم ملى پرتغال گذاشــته بود. او اقتدار را به ایران 
بازگرداند. درست چیزى که فوتبال االن کره فاقد آن است. از 
همین رو کره جنوبى باید یکى مثل کى روش داشته باشد.»

البته با توجه به گاف هاى عجیبى که راه به راه در فدراسیون 

فوتبال مى بینیم و توانایى هــاى مدیریتى فوتبالى ها، براى 
خودمان هم عجیب است که تیم ملى ایران به چنین سطحى 
از قدرت و کیفیت برسد که کره اى  ها آن را مالك راه آینده 
خود قرار دهند. شاید اگر رسانه هاى کره به ایران نزدیک تر 
بودند مى دیدند که کى روش با فشــار مردم ماندگار شده و 
شاید اگر صداى رساى حمایت جامعه از سرمربى تیم ملى 
در بعضى مواقع حساس نبود، حاال کسى جز کى روش روى 
نیمکت ایران نشسته بود و رسانه هاى کره اى هم همچنان 

از ما به عنوان درس عبرت یاد مى کردند.
حاال که ما براى تیم هاى درجه یک آســیا هم الگو شده ایم 
و برخالف دیگر قسمت هاى فوتبالمان، حال تیم ملى مان 
خوب است، کاش دست از سر کى روش برداریم و  خیالمان 

از کارى که به کاردان سپرده ایم راحت باشد.  

نصف جهان  ظاهــراً هنوز ماجراهاى لیگ چهاردهم، ورزشــگاه یادگار 
امام(ره) و جشن توهمى تراکتورســازان براى قهرمانى هنوز به پایان 

نرسیده است.
عجیب ترین اتفاق فوتبالى ایران را مى توان به لیگ چهاردهم مربوط 
دانست؛ جایى که تراکتور قهرمان نشــد اما بنا به توهماتشان جشن 
قهرمانى تلخى را برگزار کردند و ســپاهان هم قهرمان واقعى آن جام 

شد.
تراکتورســازى در کنار ســپاهان و نفت تهران مثلث قهرمانى فصل 
چهاردهم فوتبال ایران را تشــکیل مى دادند و تــا روز پایانى معادله 

قهرمانى آنها نامشخص بود.
در هفته پایانى لیگ برتر ســپاهان باید در فوالدشهر به مصاف سایپا 
مى رفت و تراکتورســازى نیز از نفت تهران پذیرایى مى کرد. سپاهان 
در پایان، بازى را با دو گل به ســود خود خاتمه داد و تراکتورسازى اما 
نتوانست از برترى 3 بر 1 خود محافظت کند و با تساوى 3 بر 3 شرایط را 
کامًال عوض کرد. اما در عین ناباورى این تراکتورى ها بودند که در پایان 
بازى به جشن قهرمانى پرداختند و تصاویر عجیبى از استادیوم یادگار 
امام(ره) تبریز آنها را در حال جشن قهرمانى به نمایش گذاشت. در این 
ارتباط گفته مى شد انتشار یک خبر اشتباه مبنى بر تساوى سپاهان باعث 
شده آنها به گمان قهرمانى به برگزارى جشن بپردازند. جشنى که البته 

دقایقى کوتاه ادامه داشت و همه چیز به بهت و غم و اندوه تبدیل شد.
 حاال طى خبرى که خبرگزارى ایلنا منتشــر کرده،اکنون بعد از دو سال 
و اندى از آن ماجرا گفته مى شود مرکز بررسى استراتژیک قرار است 
گزارش خود از دالیل و مقصران این مسئله را اعالم کند و به زودى آن 
را رسانه اى خواهد کرد. گزارشى که نشــان مى دهد چه کسانى منبع 
خبر اشتباه تساوى سپاهان و برگزارى تلخ ترین جشن قهرمانى لیگ 

برتر بودند.
باید دید آیا نکات جدیدى در گزارش این مرکز آمده اســت یا اینکه 

موضوعات قبلى تکرار خواهد شد.

مذاکرات باشــگاه تراکتورسازى با ســپاهانى ها براى حفظ 
مهدى شریفى در نیم فصل هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهدى شریفى، مهاجم تراکتورســازى که از سپاهان به طور 
قرضى براى گذراندن خدمت ســربازى راهى تراکتورسازى 
شد، در نیم فصل دوران خدمتش به پایان مى رسد. از این رو 
مسئوالن تراکتورسازى با توجه به کمبود بازیکنى که دارند، در 
صدد هستند تا هرطور شده این بازیکن را در جمع خود حفظ 

کنند اما تا این لحظه اتفاقى نیافتاده است.

مذاکرات اولیه مسئوالن تراکتورســازى با سپاهانى ها براى 
حفظ شریفى بعد از پایان خدمت ســربازى اش تا این لحظه

 بى نتیجه مانده و با توجه به اعتقــاد کرانچار به این بازیکن 
سپاهانى ها خواهان بازگشت مهاجم خود به اصفهان هستند.

در چنین شــرایطى مذاکرات تراکتورســازى و سپاهان بر 
سر شــریفى ادامه دارد اما با توجه به مسائل پیش آمده بعید 
اســت تیم اصفهانى رضایتنامه شــریفى را براى حضور در 
تراکتورســازى صادر کنــد و احتماًال این مهاجــم از جمع 

سرخپوشان تبریزى جدا خواهد شد.
شــریفى چند روز قبل درباره وضعیت خود گفته بود:  دست 
من نیســت که در تراکتور بمانم یا بروم؛ من بازیکن سپاهان 
هستم و تصمیم گیرنده اصلى آنها هستند. اگرچه بازى کردن 
در تراکتور را دوست دارم و عالقه مند به کمک کردن به این 
تیم هستم ولى باید دید مسئولین باشگاه سپاهان چه نظرى 
دارند و آیا آنها با پایان سربازى ام اجازه ماندنم را صادر خواهند 
کرد یا خیر. در حال حاضر مسئولین تراکتور مشغول مذاکره با 

سپاهانى ها هستند ولى هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باید 
منتظر رأى  و نظر آنها باشم. مسئولین تراکتور مى خواهند من 
بمانم اما در حال حاضر این موضوع برایم اهمیت ندارد و من در 
این تیم بازى مى کنم. امیدوارم هرکجا بازى مى کنم اسباب 

خیر براى آن تیم باشم. 
با این حال باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقاتى براى 
مهدى شریفى و تیم آینده اش در نیم فصل دوم لیگ برتر رخ 

خواهد داد. 

مذاکرات بى نتیجه سپاهان- تراکتور

در پى انتشــار خبرى از ســوى خبرگزارى میزان مبنى بر اینکه  
دوست بسیار نزدیک تعداد قابل توجهى از فوتبالیست هاى شناخته 
شده لیگ برترى آنها را فریب داده اســت و پس از جلب اعتماد 
فوتبالیست ها،  پول هاى هنگفتى از بازیکنان براى خرید و وارد کردن 
خودروهاى خارجى به کشــور گرفته اما به وعده اش عمل نکرده 
است، حاال خبر مى رسد که این شخص و شرکت زیرمجموعه اش 
با بازیکنان در حال توافق است و بسیارى از بازیکنان خودروهاى 
خود را تحویل گرفته اند و بقیه فوتبالیست ها هم در آستانه تحویل 

گرفتن خودروهاى خود هستند.
پیش از توافــق صورت گرفتــه بین طرفین فوتبالیســت هاى 
لیگ برترى که اکثر آنها در تیم هاى پرســپولیس،  اســتقالل و 
تراکتورســازى حضور دارند، پس از اینکه متوجه شدند فردى که 
مدت ها با او دوستى داشته اند ، آنها را فریب داده است، با استخدام 

یک وکیل به صورت دسته جمعى از وى شکایت کردند.
نکته مهم این است که، فرد مورد اشاره پس از توافق با فوتبالیست ها 

از آنها قول گرفته اســت که با پســتى اینســتاگرامى اصل خبر 
خبرگزارى میزان را تکذیب کنند، که البته انتشار این تکذیبیه خود 

حکایت از تأیید خبر قبلى دارد.
این فرد ابتدا بــا تعدادى از بازیکنان مطرح پرســپولیس رفاقتى 
بسیار نزدیک برقرار کرد و سپس از طریق همین رابطه توانست 
با چند نفر دیگر از بازیکنان فوتبــال رابطه اى نزدیک برقرار کند. 
نکته قابل تأمل اینجا بود که هدف او از برقرارى ارتباط، دوستى با 
فوتبالیست ها نبوده و بلکه به دنبال پیدا کردن راهى بوده تا بتواند از 
آنها کالهبردارى کند. این اتفاق هم با توجه به رفاقت بسیار نزدیک 
با چند نفر از ســتاره هاى فوتبال ایران رخ داد و فرد مورد نظر پس 
از جلب اعتماد فوتبالیست ها،  پول هاى هنگفتى از بازیکنان براى 
خرید و وارد کردن خودروهاى خارجى به کشور گرفت. بازیکنان 
فوتبال ایران که تعداد آنها هم کم نیست با توجه به اعتماد بسیار 
زیاد به دوســت نزدیک خود،  پول هاى قابل توجهى براى داشتن 
خودروهاى لوکس در اختیار او گذاشتند اما بعد از مدتى متوجه شدند 

که هیچکدام از وعده  ها عملى نشده و دیگر خبرى از دوست 
نزدیکشان نیست!

در نهایت پس از بررســى هاى بســیار زیاد و خبردار شدن 
از این موضوع که این فــرد از بازیکنان دیگر هم با 

وعده وارد کردن خودروهاى لوکس پول  هاى 
آنچنانى گرفته،  فوتبالیست هاى لیگ برترى 
که با اکثر آنها در تیم هاى پرســپولیس،  
استقالل و تراکتورســازى حضور دارند، 
متوجه مى شــوند فردى که مدت ها با او 
دوستى داشــته اند ، یک کالهبردار بوده 
است. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند با 
استخدام یک وکیل به صورت دسته جمعى 
به اتهام کالهبردارى از دوست سابق و حاال 
کالهبردار خود به دادگاه شکایت کنند تا بلکه 

با گیر انداختن او پول خود را پس بگیرند.

فوتبالیست ها به خودروهاى خود رسیدند

کالهبردار با ستاره ها توافق کرد!

 چمن ورزشگاه سئول  چمن ورزشگاه سئول !!
 مثل نقش جهان مثل نقش جهان

حتماً در جریان هستید که پرسپولیس به 
«مانوئل ژوزه» بدهى چند میلیاردى 
دارد و براى جلوگیرى از محکومیت 
باید هر چه زودتر طلب سرمربى 
سابقش را پرداخت کند. گویا تنها 
راهکار طاهرى براى پرداخت مطالبات 
ژوزه، برداشت از پولى است که قرار 
بوده به حساب بازیکنان تیم واریز شود. 
اتفاقى که طبیعتاً باعث ناراحتى شاگردان 
«برانکو ایوانکوویچ»شده.  آنها از طریق 
برانکو به باشگاه اعالم کرده اند که 
با اینکه از پول آنها برداشت و به 
حساب بدهى هاى قبلى واریز شود 
راضى نیستند. جالب اینجاست که 
بازیکنان معترض چون همراه با 
تیم ملى در سئول بودند در این 
جلسه حضور نداشتند و این موضوع 
از یک چالش جدید بین مدیریت 
باشگاه و بازیکنان جلوگیرى کرد. 

قربانى جدید ژوزه

ه و دیگر خبرىاز دوست

ــیار زیاد و خبردار شدن 
کنان دیگر هم با

س پول  هاى 
گ برترى 
ولیس،  
 دارند، 
ها با او

ر بوده 
رفتند با 
 جمعى 
ق و حاال 
ند تا بلکه 

رند.

حتماً در جریان هستید که پرسپولی
«مانوئل ژوزه» بدهى چند میل
دارد و براى جلوگیرى از محک
باید هر چه زودتر طلب سر
سابقش را پرداخت کند. گو
راهکار طاهرى براى پرداخت مط
ژوزه، برداشت از پولى است ک
بوده به حساب بازیکنان تیم واریز
اتفاقى که طبیعتاً باعث ناراحتى شا
«برانکو ایوانکوویچ»شده.  آنها از
برانکو به باشگاه اعالم کرده

برداشت با اینکه از پول آنها
حساب بدهى هاى قبلى واری
راضىنیستند. جالب اینجاس
بازیکنان معترض چون ه
تیم ملى در سئول بودند
جلسه حضور نداشتند و این مو
از یک چالش جدید بین مد
باشگاه و بازیکنان جلوگیرى

قربانى جدید ژو
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 معاون امداد و نجات هالل احمر خوزســتان گفت: 
هنوز آخرین جسد حادثه رفتینگ دزفول پیدا نشده 

است و امیدواریم جسد به روى آب بیاید.
صادق ســالمت در مورد آخرین وضعیت جستجو 
بــراى یافتن آخرین جســد غرق شــده حادثه تور 
رفتینگ دزفول گفت: پس از اینکه جســد تور لیدر 
گروه  «طبیعت مهربان اهواز» و پســر 16 ســاله 
پیدا شــد، تالش بــراى یافتن آخرین جســد که 
متعلق به مردى 56 ســاله بود ادامه یافت. در حالى 
که تیم هاى امدادى هنوز مشــغول جســتجو در 
منطقه هســتند، هنوز ردى از جسد به دست نیامده 
اســت.  وى ادامه داد: امیدواریم با کاهش ســطح 
آب رودخانه، در منطقه «على کله» بتوانیم جســد 
را پیدا کنیم. بــه گفته ســالمت، امدادگران هنوز 
مشغول جستجو هســتند و کار جســتجو متوقف

 نمى شود. 
گفتنى است روز 29 تیرماه اعضاى گروه 19 نفره اى 
براى رفتینگ به منطقه «چال کندى» دزفول رفتند 
که دچار حادثه شــدند. در جریان این حادثه پنج  نفر 
جان خود را از دست دادند که هنوز جسد یکى از آنها 

کشف نشده است.

جانشین فرماندهى انتظامى استان البرز اظهار داشت: در 
پى ارجاع یک فقره پرونده آدم ربایى ازشعبه 22 دادسراى 
عمومى و انقــالب کرج به پلیس آگاهى اســتان البرز، 
پیگیرى موضوع در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با 

جرائم جنایى این پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ محمد کریم بیات، افزود: در تحقیقات اولیه 
از شــاکى پرونده مشخص شــد که در روز حادثه براى 
خرید مایحتاج روزانه از منزل خارج مى شود که ناگهان 
سرنشینان یک دستگاه خودروى پراید با زور و تهدید، وى 
را سوار خودرو کرده و پس از ضرب و شتم و درگیرى به 
جاى نامعلومى انتقال مى دهند و او را در یک اتاق تاریک 

با دست و پا و چشم بسته زندانى مى کنند.
وى اضافه کرد: متهمان پس از گذشت چند روز از گروگان 
گیرى، از وى اثر انگشت هاى زیادى را روى برگه هاى 
ســفید مى گیرند و با توجه به اینکه به صورت مجردى 
زندگى مى کرده است با اســتفاده از دسته کلید به منزل 
وى مى روند و کلیه اسناد و مدارك هویتى و مالکیتى او را 

به سرقت مى برند و پس از یک هفته او را رها مى کنند.
سرهنگ بیات افزود: با توجه به برداشت مبلغ یک میلیارد 
و 230 میلیون ریال به شیوه برداشــت از حساب و ارائه 
وکالتنامه جعلى، اســتعالم از بانک هاى مربوطه انجام 
و مشخص شــد که حساب هاى شــاکى توسط دو نفر 
برداشت و به حســاب فردى به نام «م-پ» واریز شده 

است.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز با بیان اینکه 
متهمان پس از انتقال وجوه بالفاصله حساب خود را خالى 
مى کنند و کلیه آدرس هاى اعالمــى آنها به بانک نیز 
واهى بوده است، اظهار داشت: این فرضیه که متهمان 
آدم ربایى با یــک باند جاعل در اعمــال مجرمانه خود 

همکارى مى کنند قوت گرفت.
وى افزود: در تحقیقات تکمیلى مأموران مشخص شد 
که باند مذکور متشــکل از افراد آدم ربا و جاعل مدارك 
است که با استفاده از کارت ملى و شناسنامه شاکى با جعل 
کارت ملى وى و تصویر فردى همسن و سال او اقدام به 
تنظیم وکالتنامه هاى جعلى کرده و اموال وى شــامل 

پول نقد، زمین و آپارتمان به مبلغ دو میلیارد ریال به نام 
متهمان ثبت شده است.

سرهنگ بیات افزود: با تالش شــبانه روزى مأموران، 
دفترخانه اى که اقــدام به ثبت اســناد جعلى مى کرد 
شناسایى و از طریق متصدى دفتر یکى از افراد جاعل در 
تهران شناسایى شد و در چند عملیات پلیسى به همراه دو 
نفر دیگر از همدستانش دستگیر شد و اذعان داشتند که از 

هویت افراد آدم ربا اطالعى ندارند.
این مقام انتظامى گفــت: در ادامــه، تحقیقات جهت 
شناسایى افراد آدم ربا،آغاز شد تا اینکه با اقدامات پلیسى 

و رد زنى هاى اطالعاتى فردى به نام «م – پ» شناسایى 
و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و طى اعترافات 
نامبرده سه نفر از همدستانش در تهران و دو نفر دیگر نیز 

در شهر مشهد دستگیر شدند.
سرهنگ بیات اظهار داشــت: متهمان پس از انتقال به 
پلیس آگاهى به جرم خود مبنى بــر دو فقره آدم ربایى 
و کشف پیش دســتانه آدم ربایى اعتراف کردند  و گفتند 
که نقشــه آدم ربایى صاحبخانه یکى از اعضاى باند را 
نیز طرح ریزى کرده بودند و با به دســت آوردن اسناد و 
مدارك مالکیت صاحب منــزل، وکالتنامه جعلى تنظیم 

کرده و قصد داشتند تا در همان شب اعضاى خانواده اش 
را با نقشه یکى پس از دیگرى به سر قرار کشانده و پس 
از حبس در منزل و گرفتن اثر انگشت با همان وکالتنامه 

جعلى، آپارتمان را به نام خود ثبت کنند.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز با بیان اینکه 
متهمان با قرار بازداشــت موقت جهت روشــن شدن 
زوایاى پنهان و اعمال مجرمانه خــود در اختیار پلیس 
آگاهى قرار گرفتند گفت: شــهروندانى که به این شیوه 
مورد کالهبردارى و یا آدم ربایى قــرار گرفته اند براى 

طرح شکایت به پلیس آگاهى استان البرز مراجعه کنند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى از ریزش بالکن هاى یک 
ساختمان پنج طبقه در خیابان حافظ خبر داد.

جالل ملکى اظهار داشت: ســاعت 12و23دقیقه ظهر 
روز 11 شهریور سال جارى وقوع حادثه ریزش بخشى از 
یک ساختمان به آتش نشانى تهران اعالم شد. بالفاصله 
نیروهاى دو ایستگاه به محل حادثه در خیابان حافظ،کوى 
هاتف اعزام شدند. بررسى هاى اولیه نشان مى داد حادثه 
در یک ساختمان پنج طبقه ده واحدى رخ داده است.  وى 
ادامه داد: در ایــن حادثه بالکن هاى هر پنج  طبقه  ضلع 

جنوبى ساختمان به داخل حیاط ریزش کرده بود. 
به گفته ملکى خوشبختانه به دلیل ریزش آوار در حیاط 
ساختمان کسى آســیب ندیده و تنها علمک گاز دچار 

شکستگى و نشتى گاز شده بود. 
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى با بیان اینکه آتش 
نشــانان محــل را ایمــن ســازى کردند، افــزود: با 
ایمن سازى، محل تحویل عوامل شــهردارى و اداره 

گاز شد.

فرمانده انتظامى استان کرمانشاه از دستگیرى آخرین 
عضو باند آدم ربایى معروف بــه «کالغ ها» خبر داد و 
گفت: متهم دستگیر شده در یک فقره سرقت بیش از ده 

میلیارد ریال فرش نفیس را به سرقت برده بود.
ســردار منوچهر امــان اللهى اظهار داشــت: مأموران 
کالنترى کرمانشاه با انجام اقدامات اطالعاتى از ورود 
یکى از سارقان حرفه اى ســابقه دار به کرمانشاه مطلع 

شده و براى دستگیرى وى وارد عمل شدند.
وى با اشاره به اینکه متهم از اعضاى اصلى باند سرقت، 
شرارت و آدم ربایى معروف به «کالغ ها» است، گفت: 
سرکرده باند چند سال پیش به دست سربازان گمنام امام 
زمان (عج) به هالکت رسید و پنج نفر دیگر از اعضاى 
باند نیز دستگیر و محاکمه شــدند، اما این متهم موفق 

به فرار شد.
این مقام ارشــد انتظامى تصریح کرد: یکى از متهمان 
که آخرین بازمانده از این باند بود، در ســال 91 پس از 
ســرقت بیش از ده میلیارد ریال فرش نفیس از استان 

متوارى شــد، اما با تالش نیروهاى انتظامى کرمانشاه، 
در یک مراسم ترحیم شناســایى و در عملیاتى ضربتى 

دستگیر شد.
سردار امان اللهى خاطرنشــان کرد: چند فقره سرقت، 
شــرارت، آدم ربایى و تجاوز به عنف در سابقه کیفرى 

متهم به ثبت رسیده است.

مأموران پلیس شهرستان «گالیکش» استان گلستان 
که در جستجوى پســربچه گمشــده بودند سرانجام 
جسدش را در انبار خانه شان و زیر توده کاه پیدا کردند. 
این پسرنوجوان شــامگاه پنج شنبه گذشته بعد از خارج 
شــدن از خانه به طور اســرارآمیزى ناپدید شد تا اینکه 
خانواده اش پس از ناامیدى از یافتن او به پلیس مراجعه 

کرده وکمک خواستند.
بالفاصله تحقیــق از افرادى که به نوعى بــا او ارتباط 
داشتند آغاز شد و سر انجام با گذشت چند ساعت یکى 
از کارگران دامدارى که متعلق به پــدر نوجوان بود در 
اعتراف هاى تلخ وهولناکش ماجــراى قتل او را فاش 
کرد. بعد هم محل پنهان کردن جسد قربانى جنایت را 
نشان داد. سرهنگ مسعود فروزان نیا جانشین فرمانده 
انتظامى گلستان در این باره گفت: در کمتر از ده ساعت، 
متهم به قتل اعتراف کرد و مأموران دریافتند متهم مرد 
27 ساله که به عنوان کارگر در دامدارى مشغول به کار 
بوده و اعتیاد شــدید به مواد مخدر داشته، پسرك را با 

همدستى دو دوستش به قتل رسانده است.
عباس عرب، دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
گالیکش نیزگفت: شواهد و قرائن نشان مى دهد نوجوان 
گالیکشى شــاهد ماجرایى بوده که ترس از فاش شدن 

همین ماجرا، منجر به قتلش شده است.
به گفته وى پس از ساعت ها جستجوى مردم و نیروهاى 
هالل احمر در مناطق جنگلى اطراف روســتاى محل 

زندگى او جنازه این نوجوان را در انبار کاه خانه شان در 
حالى که زیر کیســه هاى بزرگ کاه توسط قاتل پنهان 

شده بود، پیدا کردند.
دادستان  عمومى و انقالب شهرستان گالیکش گفت: بر 
اساس اظهار نظر اولیه پزشکى قانونى این کودك بر اثر 
اصابت جسم سخت به پشت سرش به قتل رسیده است.

مجتبى مروتى رئیس پلیس آگاهى گلستان هم در این 
باره گفت: متهم در تحقیقات تکمیلى که توسط مأموران 
انجام شــد به ارتکاب قتل نوجوان 13 ساله اعتراف و 
انگیزه اصلى این جنایت را دستور خواهر مقتول و دادن 

وعده هاى مالى براى انجام این جنایت عنوان کرد.
متهم که مصرف کننده مواد مخدر شیشــه است، گفت 
مقتول را در همان انبــار کاه و در حال انجــام کار و با 
وارد کردن ضربه تبر به قتل رسانده است. متهم پس از 
ارتکاب قتل، جسد را با مشارکت خواهر مقتول و یکى 
از دوســتان خانوادگى آنها در زیر بسته هاى کاه پنهان 
کردند که در تحقیقات انجام شــده جسد کشف شد. در 
حال حاضر متهم اصلى پرونده به همراه خواهر مقتول و 
فردى که این دو نفر را در پنهان کردن جسد کمک کرده 

بود توسط پلیس دستگیر شده  وتحت بازجویى هستند. 

مرکز اطالع رســانى پلیــس تهران بــزرگ از اقدام به 
خودکشى جوانى 20 ساله در ایســتگاه سهروردى این 

شهر خبر داد.
مراد مرادى با تأیید خبر خودکشى در ایستگاه سهروردى 
گفت: ساعت 19 عصر روز شنبه هفته جارى پسر جوانى 
حدوداً 20 ساله به قصد خودکشــى، خود را جلوى قطار 
در حال حرکت انداخت که قطار از روى وى رد شده و از 
آنجایى که این جوان به صورت درازکش روى ریل قطار 

افتاده بود خوشبختانه از این حادثه جان سالم به  در برد.
وى افزود: بالفاصلــه حرکت قطارها در این ایســتگاه 
متوقف شد و عوامل اورژانس در محل حادثه حاضر شده 

و فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.
مرکز اطالع رســانى پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: 
پرونده اى در این خصوص تشکیل شده و براى تحقیقات 

بیشتر به دادسرا ارسال شده است.

با تالش مأموران پلیس آگاهى شهرســتان ساوجبالغ 
فردى که در پوشش ســرایدار منزل اقدام به سرقت دو 
میلیارد ریال از منزل یک پیرزن تنها با همدستى یک نفر 

دیگر کرده بود، دستگیر شد.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز گفت: در پى 
وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان ساوجبالغ، 
پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ محمد کریم بیات افزود: در بررسى هاى اولیه 
از صحنه جرم و اظهارات صاحب خانه، محرز شــد که 
سرقت توسط افراد ساکن در منزل انجام شده است. در 
تحقیقات تکمیلى پلیس، مشخص شد که صاحبخانه به 

تازگى زنى را تحت عنوان سرایدار براى رسیدگى به امور 
منزل استخدام کرده است.

وى اظهار داشــت: نامبرده تحت بازجویى هاى اولیه 
مأموران، منکر هرگونه ســرقت شــد اما در مواجهه با 
مدارك و شواهد موجود لب به اعتراف گشوده و اقرار کرد 
که در غیاب شاکى و با همدستى یک نفر دیگر اقدام به 
سرقت اموال منزل کرده اند و سپس اموال مورد نظر به 

یکى از شهرهاى شمالى منتقل شده است.
این مقــام انتظامى افزود: مأموران بــا هماهنگى مقام 
قضائى همدست متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در 
مخفیگاهش دستگیر کردند و اموال سرقتى با ارزشى بالغ 

بر دو میلیارد ریال را به صاحبش برگرداندند .

انهدام باند خطرناك 8 نفره

آدم ربایى به قصد به نام زدن آپارتمان و زمین

سرقت میلیونى از پیرزن تنها

آخرین «کالغ»  سارق هم دستگیر شد

چرا فرمان قتل پسر 13 ساله صادر شد؟ 

برخورد جرثقیل 7 ُتنى با 9 خودرو در خیابان اصلى پاسداران تهران خسارات مالى زیادى 
برجاى گذاشت.

مجتبى میرزایى گودرزى، فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: بعد از ظهر جمعه گذشته یک دســتگاه جرثقیل 7 تنى در حال حرکت به علت 
نامشخصى از مسیر خود منحرف شده و به شدت با 9 دستگاه خودروى سوارى برخورد 

کرده و در نهایت متوقف شده بود.
وى ادامــه داد: راننده جــوان یکــى از خودروهاى ســوارى براثر ایــن حادثه دچار 
مصدومیت جزئى شد که نیروهاى عملیاتى به ســرعت با نصب عالی م هشداردهنده 
محل حادثه را ایمن ســازى کردند و پس از قطع جریان برق جرثقیــل و خودروهاى 
ســوارى، راننده مصدوم را براى انجام معاینات پزشــکى تحویل امدادگران اورژانس 

دادند.

پیرمرد هنگام کوهنوردى با نوه اش در کوه هاى «دارآباد» 
به دلیل لیز خوردن پا، به پایین سقوط کرد و جان باخت.

ســاعت 9و42 دقیقه صبح روز 10 شــهریور مأموران 
کالنترى 164 قائــم در تهران خبر مــرگ پیرمرد 73 
ســاله اى را به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعالم 

کردند.
بنابر اظهارات مأموران، متوفى همراه با نوه  9 ســاله اش 

در کوه هاى دارآباد درحال کوهنوردى بود که به یک باره 
پایش لیز خورده، به پایین ارتفاع سقوط کرده و جان خود 

را از دست داده بود.
سرانجام با دســتور محسن مدیرروســتا، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت،  جســد متوفى براى بررســى بیشــتر به 
پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده 

ادامه دارد.

تصادف جرثقیل با 9 خودرو

مرگ تلخ پیرمرد حین کوهنوردى با نوه 

ریزش همه بالکن هاى ساختمان 5 طبقه

هنوز آخرین جسد حادثه رفتینگ دزفول 
پیدا نشده است

خودکشى نافرجام در مترو

پدر، دختر یکساله اش را 
کشت

مرد جوان که در یک درگیرى مرتکب قتل شده بود، 
با خوراندن مرگ موش به دختر یکساله اش به زندگى 

او پایان داد.
 با اعالم گزارش کالنترى 26 رحمت در شیراز مبنى 
بر وقوع یک فقره قتل با ســالح سرد منجر به فوت 
مردى34 ساله، کارآگاهان دایره پنجم اداره مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى شــیراز تحقیقات خود را 

براى یافتن قاتل و علت وقوع قتل آغاز کردند.
یک روز پس از وقوع قتل، مسئوالن بیمارستانى در 
شیراز در تماس با پلیس از انتقال فردى به نام «رامین» 
توسط اورژانس به بیمارستان خبردادند درحالى که وى 
از ناحیه گردن؛ سینه و دست ها با چاقو دچار جراحات 

شده بود.
با حضور مأموران و پــس از انجام مراقبت هاى الزم 
درمانى و ترخیص از بیمارستان، رامین به پلیس آگاهى 
انتقال داده شــد که در تحقیقات به قتل «مهدى» با 

استفاده از چاقو اقرارکرد.
رامین پس از آنکه لب به اعتراف گشود در خصوص 
انگیزه قتل مهدى گفت: «حدود یکسال قبل با مقتول 
اختالف داشتم و توســط مقتول مجروح شدم و به 
تالفى اقدام مهدى، از او انتقام گرفتم و روز حادثه با 

چاقو او را زدم.»
 در ادامه تحقیقات با اعترافات متهم یک قبضه کارد 

آشپزخانه از وى کشف و ضبط شد.
طبق اعــالم پلیس آگاهى شــیراز، گــزارش اولیه 
کالنترى 26 رحمت از احتمال مشــارکت برادران 
رامین در قتل مهدى حکایت داشت، که در این مرحله 
کارآگاهان، ســه نفر از برادران متهم را احضار کردند 
و مشخص شــد که هیچگونه نقشى در قتل مهدى 
نداشــته اند و قتل توســط رامین به تنهایى صورت 

گرفته است.
رامین، قاتل انتقامجو در ادامه رسیدگى به پرونده اش 
این بار پرده از راز دیگرى برداشت و گفت: «پس از قتل 
مهدى سایه مرگ و اعدام را باالى سر خود دیدم و در 
این مدت «آوا» دختر یکساله ام را مجسم مى کردم که 
چگونه با یتیمى و بدون داشتن پدر زندگى خواهد کرد 
و تصمیم گرفتم براى اینکه آوا بدون پدر، بزرگ نشود 

او رابه قتل برسانم و خودم نیز خودکشى کنم.»
متهم در خصوص نحوه قتل آواى یکساله گفت: «با 
خرید مرگ موش و محلول کردن آن در آب، سم را کم 
کم به دهان دخترم ریختم و آوا هم تمام سم موش را 
خورد و هنگامى که آوا جــان داد. با تیغ موکت برى 
خودم را از ناحیه گردن؛ سینه و دست ها مجروح کردم 

که با تماس افراد رهگذر به بیمارستان منتقل شدم.»
در ادامه جسد آوا کشف و متهم براى تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان پلیس آ گاهى شیراز قرار گرفت.
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رونق بی ایسوس به طور رسمى VivoMini PC UN65U را به برنامه جهانى Corporate Stable Model (CSM) افزود؛ برنامه CSM یک 
 CSM .ابتکار عمل، با هدف ارائه خدمات به مشتریان با عرضه پایدار محصول، پشتیبانى پس از فروش بسیار پیشرفته طراحى شده است

در حال حاضر برترین و سازگارترین برنامه بین سیستم ها در جهان، براى پروژه هاى تجارى است که اینک دامنه آن به مینى کامپیوترها نیز 
کشیده است. مینى کامپیوترهاى ASUS CSM براى کسب و کارهاى کوچک، متوسط (SMB) و شرکت ها مناسب هستند.

با خرید هر یک از این مینى کامپیوترها، نسخه اى از CSM به ارزش 60 دالر را از ASUS Control Center دریافت خواهید کرد که مجموعه نرم 
 CSM در سطح سرور بوده و کنترل و نظارت جامع را براى شما فراهم خواهد کرد. افزون بر تمام این موارد، محصوالت مبتنى بر IT افزارى مدیریت

داراى نقشه راه پایدار و اطمینان از دسترس بودن تا 36 ماه هستند..

مینى کامپیوتر VivoMini PC UN65U نخستین مینى PC جهان است که قابلیت هاى یک کامپیوتر دسکتاپ کامل کسب 
 Intel و کار را در یک کیس 0,6 لیترى کوچک عرضه مى دارد. این محصول با استفاده از پردازنده هاى نسل هفتم اینتل در نمونه هاى

Core طراحى شده است که داراى ذخیره سازى دو گانه، شامل مدل هاى 2,5 اینچى از SSD و HDD هاست. همچنین در بخش ذخیره 
سازى شاهد ماژول هاى پیشرفته SSD M.2 با پهناى باند 32 گیگابیت در ثانیه هستیم. مینى کامپیوتر VivoMini UN65U مى تواند 
از ماژول هاى Intel Optane نیز استفاده کرده و سرعت عملکرد HDD را در بخش هایى همچون ذخیره سازى فایل هاى بزرگ، بسیار 
باال ببرد. VivoMini PC UN65U ها با طراحى مدرن خود، امکان ارتقا و دسترسى به سخت افزارهاى داخلى را بسیار آسان کرده است.

ایسوس قصد دارد تا مجموعه اى کامل از مینى کامپیوترهاى خود را مبتنى بر ویژگى هاى تجارى CSM طراحى نماید که در ماه هاى آینده 
 VC68R, VivoMini UN68U, ASUSPRO Mini و VivoMini VC65, VivoMini VC68V شاهد پیوستن مدل هایى همچون

PC E520 و E420 به زمره نسخه هاى داراى CSM خواهد بود.

  ASUS Control Center یک مجموعه متمرکز مدیریت فناورى اطالعات است که راندمان سازمانى را از 
طریق کنترل کامل در یک رابط بسیار کاربر پسند افزایش مى دهد. ASUS Control Center امکان نظارت 

باال و بهترین تجربه مدیریت فناورى اطالعات را براى محصوالت سازمان و تجارى ایسوس فراهم مى کند. 
محصوالت ASUS CSM به وسیله ASUS Control Center به شما اجازه خواهند داد تا مواردى از جمله 
نظارت بر دماى سیستم، فن، ولتاژ کارى و وضعیت سخت افزارها را کنترل کرده و همچنین امکان مدیریت محیط 

دسکتاپ از راه دو،از جمله دسترسى به وضعیت برق سیستم مانند حالت هاى روشن، خاموش، آماده به کار و 
تنظیمات بایوس را فراهم مى سازد. در بخش کنترل BIOS، حتى به روزرسانى آن نیز از این طریق امکانپذیر است.

 

راه 
حلى به نام 

 ASUS CSM
   mini PC

 ASUS
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بر اساس گزارش هاى منتشر شده، شرکت اپل در کنار معرفى نسل جدید گوشى هاى آیفون و ساعت 
هوشمند، از تلویزیون اپل  4K در ماه سپتامبر سال جارى رونمایى خواهد کرد.

 انتظار مى رود این محصوالت جدید توسط شرکت اپل به طور رسمى طى یک رویدادى در ماه سپتامبر سال 
جارى اپل معرفى و رونمایى شوند.

طى چند ماه گذشته، جزئیات مختلفى در مورد نسل جدید تلویزیون هاى اپل  افشا شده است. در اوایل ماه اوت، 
گفته شد که این تلویزیون اپل  از دالبى ویژن و اچ دى آر 10 پشیبانى مى کند.

بر اساس اعالم بلومبرگ، این تلویزیون اپل (اپل تى وى) جدید به یک پردازنده  با سرعت باال مجهز است که 
امکان استریم محتوا با رزولوشن 4k را فراهم مى کند. با اینکه امروزه قیمت تلویزیون هاى  4k رو به کاهش 

است، اما الزم به ذکر است که همه  آنها از محتواى HDR پشتیبانى نمى کنند.
در تلویزیون جدید اپل امکان پخش و استریم برخى از محتواى اورجینال شبکه  معروف NetFlix با فناورى 
HDR10 و با پشتیبانى از دالبى ویژن وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه اخیراً تعدادى فیلم با کیفیت4K HDR در 
iTunes انگلستان پخش شده است، مى توان گفت که اپل براى استریم محتواى 4K و HDRدر نسل جدید 
تلویزیون هایش اعالم آمادگى کرده است. بلومبرگ گزارش کرده است که این غول فناورى، با استودیوهاى 
فیلمسازى مذاکراتى را آغاز کرده تا بتواند نسخه  K 4فیلم ها را توسط iTunes در اختیار کاربران قرار دهد. یکى 
از محدودیت هایى که نسخه کنونى و پیشین تلویزیون اپل داشت، این بود که تنها مى توانست محتواى از قبل 
تولید شده را پخش کند و امکان پخش محتواى زنده را نداشت. اپل هم اکنون با معرفى و رونمایى نسخه جدید 

این تلویزیون، قصد دارد محتواى زنده بیشترى را در اختیار و دسترس کاربران خود قرار بدهد.

با پیشرفت توانایى هاى توسعه دهندگان در زمینه گســترش برنامه هاى اندرویدى روز به روز 
شاهد اپلیکیشن هاى جدیدى هستیم که با قابلیت ها و توانایى هاى خود کاربران را شگفت زده مى کنند. 
RainToday – HD Radar Pro Premium نیز با قرارگیرى در دسته بندى برنامه هاى مربوط به آب 

و هوا با سیستم و فناورى منحصر به فرد خود توانایى ها و قابلیت هاى ویژه اى را در اختیار دارنده دیوایس 
اندروید قرار مى دهد. موتور هوشمند و نوآورانه به کار رفته شده در این برنامه؛ یک رادار با کیفیت را به نمایش 
مى گذارد که کاربران را در هر لحظه اى از احتمال بارش باران مطلع مى ســازد، عالوه بر این اطالعات 
آب و هوایى مختلفى توسط نرم افزار قابل دریافت مى باشد که باعث شــده در مدت زمانى بسیار کوتاه 
بتواند افراد بسیارى را در سراسر جهان به سوى فناورى خود جلب کند! رادار متحرك همیشه فعال بوده و 
نقشه هاى گوگل را همراه با جزئیات قرارگیرى ابرها در نقاط مختلف نمایش مى دهد تا بتوانید از محل 
دقیق آنها اطمینان پیدا کنید. دقت برنامه به قدرى باال بوده که تا 60 دقیقه قبل از بارش باران، به طور حتمى 
بارش را گزارش و مجموعه اى از آمار و اطالعات را در قالب نمودارهایى براى احتماالت بارش هاى بعدى 

به اشتراك مى گذارد.

K4 فناورى جدید اپل؛ تلویزیونK4 فناورى جدید اپل؛ تلویزیون

اپلیکیشن دریافت اطالعیه و هشدار بارش 
باران توسط اندروید

مایکروسافت دو نسخه ویژه از ویندوز را همراه با پسوندهاى N و KN عرضه مى کند. نسخه N ویندوزهایى 
هستند که در اروپا عرضه مى شوند، در حالى که KN ویندوز هایى هستند که در کشور کره عرضه مى شوند. در 
حالى که هر دو توزیع جزو نسخه هاى استاندارد به شمار مى روند اما در مقایسه با توزیع هاى عادى تفاوت هایى 

دارند. به طورى که شامل ویندوز مدیاپلیر و دیگر ویژگى هاى چند رسانه اى نمى شوند. 
نسخه N ویندوز براى توزیع در اروپا عرضه مى شوند، در نتیجه فاقد یکســرى ویژگى هاى چندرسانه اى هستند. این 

نسخه ها فاقد نرم افزارهاى ویندوز مدیا پلیر، Groove Music، Move & TV، Voice Recorder یا اسکایپ هستند.
KN نسخه اى از ویندوز است که در کشور کره عرضه مى شود. در این نسخه نیز مدیاپلیر و ویژگى هاى چند رسانه اى حذف شده است. درست مشابه رویکردى 

که در نسخه N اعمال شده است. زمانى که نســخه هاى KN ویندوز عرضه شدند،ش مایکروسافت ویندوز مســنجر را نیز از آنها حذف کرد. البته بسیارى از 
کاربران مجبور نیستند نسخه هاى N یا KN را مورد استفاده قرار دهند.  در نتیجه اگر سعى کردید سیستم عامل ویندوز 10 را خریدارى کرده یا دانلود کنید اگر با 
 Windows Home روبه رو شدید، بدانید که اینها همان نسخه هاى استاندارد windows 10 Professional N یا Windows 10 Home N عبارت هایى همچون

و Professional هستند با این تفاوت که ویژگى ها چندرسانه اى که به آنها اشاره شد در این نسخه ها وجود ندارند.

 KN و N پسوندهاى
در نگارش هاى مختلف ویندوز 10 

به چه معنا هستند؟

بى شک دانستن ظرفیت ها و ترفند هاى موجود 
در هر نرم افزارى، به شــما کمک مى کند که 
سرعت عمل و بازدهى بیشــترى را با نرم افزار 
مورد نظر تجربه کنید. ماشین حساب ویندوز هم 
یکى از این نرم افزارهایى است که همیشه و در 
اکثر مواقع مورد استفاده قرار مى گیرد. در ماشین 
حساب ویندوز این امکان وجود دارد که عدد پى 
(π) را تا 31 عدد رقم اعشار مشاهده و در صورت 

لزوم در محاسبات خود از آن استفاده کنید.
مرحله اول: ابتدا برنامــه Calculator یا همان 
ماشین حساب را در ویندوز خود اجرا کنید. براى 
ســهولت کار کلید ترکیبى Windows+R را 
فشار داده و ســپس دســتور Calc را نوشته و 

OK کنید.

 مرحله دوم: ماشــین حســاب ویندوز شما به 
صورت پیشفرض بر روى حالت استاندارد تنظیم 
است. براى مشاهده عدد پى نیاز است که ماشین 
Scientif- حساب خود را روى حالت مهندسى یا
ic قرار دهید. براى این منظور روى گزینه منو 

(سه خط روى هم) کلیک کنید.
 مرحله ســوم: روى گزینه Scientific کلیک 

کنید.
 مرحله چهارم: اکنون از روى کیبورد، کلید P را 
فشار دهید. پس از فشردن کلید P خواهید دید 
که عدد پى تا 31 رقم اعشار براى شما به نمایش 

در آمده است.
 البته دکمه π نیز روى ماشــین حساب وجود 

داشته و شما از آن هم مى توانید استفاده کنید. وز
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نســل جدیدى ها پالم را نمى شناســند اما این کمپانى که 
روزگارى شماره یک دستیار شخصى دیجیتال (پى دى اى/
PDA) بود و در سال 2010 به قیمت 1,2 میلیارد دالر به 
اچ پى فروخته شد؛ اینک قصد دارد در سال 2018 دوباره به 

بازار موبایل بازگردد.
 TCL جالب اینجاســت که مالک این برند کسى نیست جز
چین(معامله مالکیت برند به سال 2015 برمى گردد)، که اخیراً 
برند بلک برى را نیز از آِن خود کرد و حاال تى سى ال زباله تاریخ 
نام هاى موبایل شده است چرا که اول آلکاتل را تصاحب کرد، 
ســپس بلک برى و حاال پالم! و ما نمى دانیم بعدى کیست؟ 

ممکن است Sagem باشد!
«استفان استریت»، مدیر بازاریابى در تى سى ال حرف زیادى در 
این باره نزده اما برند پالم به زودى با شکل و شمایل یک گوشى 
هوشمند جدید در سال 2018 راهى بازار مى شود تا کاربران قدیمى 

عالقه مند به جدیدترین فناورى ها را به خود جذب کند.

بازگشت پالم
شرکت سامســونگ اعالم کرد تبلت به دنیاى موبایل

 Samsung Galaxy جدید خود را با نام
Tab A2 S طى هفته هاى آینده عرضه 

خواهد کرد.
شرکت سامسونگ هر ســاله در بازار 
گوشى هاى هوشمند و تبلت ها فعالیت 
بسیار چشمگیرى دارد. این شرکت مدت 
ها پیش اعالم کرده بود که قصد دارد یک 

تبلت ارزان قیمت روانه بازار کند.
مدتى پیش اعالم شد این تبلت ارزان 
 Samsung Galaxy Tab A)» قیمــت
2017 8.0)» نام دارد اما سامســونگ 
ظاهرا در نام این تبلت تغییراتى ایجاد 

کرده است.
بعــد از اینکه این تبلــت بارها «لیک» 
و تصاویر بســیارى از آن منتشر شد،  
سامســونگ اخیرا اطالعات جدیدى از 

ان منتشر کرده است.
بر اســاس این اطالعات تبلت ارزان 
Samsung Gal-» قیمت سامسونگ به
axy Tab A2 S» تغییر نام داده است و 

طى هفته هاى آتى عرضه خواهد شد. 
 Qualcomm این تبلت مجهز به تراشه
Snapdragon 427 بــا ســرعت 1,4 

گیگاهرتز است.
گیگابایت حافظه  2 گیگابایت رم و 16 

داخلى از دیگر 
ویژگــى هاى 
فاش شــده 

S A2 است. یندوزهایى
مى شوند. در 
تفاوت هایى 

 هستند. این

رویکردى  به
ته بسیارى از 
کنید اگر با ود
WindowsH

16 6 گیگابایت رم و ی2 ب ی
داخلى از دیگر
ویژگــى هاى

فاش شــده 
SA2 است.

با تبلت جدید 
سامسونگ آشنا شوید

به تازگى دانشمندان یک سیستم هوش مصنوعى 
جدید طراحــى کرده اند که مى تواند با اســتفاده از 
امواج رادیویى، وضعیت و کیفیت خواب انسان ها را 

اندازه گیرى و تحلیل کند.
بررســى وضعیت خواب بــه کمک فنــاورى امر 

چندان جدیدى نیست ولى براى این کار همواره به 
دستگاه هاى جانبى نیاز بوده است.

حال دانشمندان روش جدیدى براى این کار ابداع 
کرده اند که به کمــک این روش دیگــر نیازى به 
استفاده از حســگرهاى مختلف بر روى بدن کاربر 

نخواهد بــود بلکه این مدل کارى جدید به ســراغ 
بررسى وضعیت خواب بر پایه تحلیل بدن انسان به 

کمک امواج رادیویى رفته است.
 این روش جدید به تحلیل امــواج رادیویى اطراف 
انسان ها مى رود و مقادیر برداشت شده را بر اساس 
وضعیت هاى مختلف (سه وضعیت مختلف) خواب 

تعبیر مى کند.
وضعیت هاى خواب در نظر گرفته شــده براى این 
هوش مصنوعى شامل خواب سبک، خواب عمیق و 

خواب با تحرك مردمک چشم فرد هستند.
این پروژه که توسط مرکز تحقیقات MIT انجام شده 
است، مى تواند تحلیل وضعیت بیماران و جتى افراد 
عادى را نیز دستخوش تغییراتى شگفت انگیز کند و 
با توجه به تکیه آن بر اســتفاده از هوش مصنوعى، 
به راحتى مى توان در آینده آن را بهبود بخشید  و براى 

نیازهاى پیش رو آماده ساخت.

طراحى هوش مصنوعى ویژه براى تعیین کیفیت خواب

ا این کمپانى که 
تال (پى دى اى/
 میلیارد دالر به 
20188 دوباره به

TCL ست جزL
ً ى گردد)، که اخیرا
ى ال زباله تاریخ 
 را تصاحب کرد،

 بعدى کیست؟ 

 حرف زیادى در
ایلیک گوشى

ا کاربران قدیمى 
کند.

پالم
شرکتسبایل

جدید خود
Tab A2 S
خواهد کرد
شرکت سا
هاى گوشى
بسیار چشمگ
ها پیش اعال
تبلت ارزان ق
مدتى پیش ا
A)» قیمــت
2017 8.0)» ن
ظاهرا در نام ا

کرده است.
ا بعــد از اینکه
و تصاویر بســ
سامســونگ اخ
ا ان منتشر کرده
بر اســاس این
قیمت سامسونگ

با
سامس
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منبع: تسنیم

منبع: قدس آنالین

منبع: ایسنا 

منبع:  میزان

ر جمعیتى از کم تراکم ترین 
ورترین استان ایران و از نظ

استان سیستان و بلوچستان، پهنا

وایى، موجب بروز انواع پوشش گیاهى در 
.وسعت استان و تنوع آب و ه

استان هاى کشور است

م توجه به زمینه گردشگرى 
دلیل محرومیت استان و عد

این منطقه شده است. سال هاست که به 

این مناطق بکر مانده است. هر چند بسیارى از مناطق سیستان و 
ن منطقه پهناور، بسیارى از 

در ای

باى خود را حفظ کرده است.
 خشکسالى مواجه است اما همچنان طبیعت زی

بلوچستان با خطر

مراسم تشییع پیکر 
دانش آموزان 
هرمزگانى

مرین تیم ملى فوتبال 
ت

ایران، صبح دیروز یک شنبه 

12 شهریور در مجموعه 

ورزشى آزادى برگزار شد. 

تیم هاى فوتبال ایران و 

سوریه، سه شنبه 14 

ور در تهران به مصاف 
شهری

یکدیگر مى روند. تیم 

ایران پیش از این به عنوان 

سومین تیم صعود کننده به 

مسابقات جام جهانى حضور 

ود را در روسیه قطعى
خ

 کرده است.

موزه مردم شناسى
 چناران


