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روى ایران حساب نکنید روى ایران حساب نکنید 

دهه شصتى ها 
خوشحال باشند!
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تجدید آگهى مزایده عمومى

مجید صفارى شهردار بادرودمجید صفارى شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 255 مورخه 94/10/6 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد واگذارى حمل گوشــت از کشتارگاه به داخل شهر به 

اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط را از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. 
شرایط به شرح زیر مى باشد: 

قیمت پایه مبلغ 12/500/000 ریال به صورت سالیانه مى باشد. 
شرایط مزایده

1-متقاضیان شــرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص نحوه 
واگذارى مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند. 

2-کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده مى بایستى مبلغ 5/000/000 ریال به 
عنوان سپرده، شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى 

شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
3-پیشنهاددهندگان مى بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/1 در پاکت الك ومهر شده 
محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشــنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم 
خوردگى همراه با آدرس و ذکر شــماره تلفن پس از امضا به دبیرخانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند. 
4-پیشنهادات واصله رأس ســاعت 11 صبح یکشنبه مورخه 96/07/2 در محل 
شهردارى با حضورکلیه اعضاى کمیســیون معامالت شهردارى قرائت و سپس 

تعیین برنده مشخص خواهد شد. 
5-شهردارى در رد یا قبول هر یک از متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند 

و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود. 

6-به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد 
از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. 

7-تامین خودرو مورد نیاز و نیروى انسانى مورد نیاز حمل گوشت به عهده پیمانکار 
خواهد بود. 

8-میزان و ساعت فعالیت در روز توسط شهردارى تعیین مى گردد. 
9-برنده مزایده موظف است که یک دستگاه خودرو با ظرفیت بیش از سه تن و 
نیم با تمام امکانات و تجهیزات مربوط به حمل گوشت و آرم مشخصه که از سوى 

شهردارى تعیین مى شود اقدام به فعالیت نماید. 
10- برنده مزایده مى بایستى اسناد مربوط به مالکیت ماشین یخچال دار مورد 

تایید را به شهردارى ارائه نماید. 
11- عقد قرارداد به صورت سه ساله خواهد بود. 

12- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار مى باشد. 
13- متقاضى مى بایستى داراى کارت پایان خدمت باشد. 

14- هرگونه خسارت الشــه قابل حمل در هنگام انتقال کاال برعهده پیمانکار 
مى باشد. 

15- برنده آگهى مى بایستى مبلغ آگهى را به صورت ماهیانه به حساب شهردارى 
واریز و فیش واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید. 

16- برنده آگهى حداقل بعد از یک هفته از تاریخ آگهى مى بایستى در شهردارى 
حاضر ونسبت به انعقاد قرارداد اقدام الزم را به عمل آورد درغیر اینصورت سپرده 
آن به  نفع شهردارى ضبط مى گردد. سپرده نفر دوم و سوم تا بعد از انعقاد قرارداد 

با نفر اول باقى خواهد ماند. 

آگهى مناقصه

حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان 

نوبت دوم

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/331 مورخ 96/05/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجرایى تکمیل ساختمان آتش نشــانى شهر قهجاورستان را با 
اعتبارى معادل 3/200/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب ســال 1396 شهردارى از طریق 
مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و داراى رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استاندارى اصفهان 
واگذار نماید. پیمانکاران و شرکت هاى محترم مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت 
مدارك شرکت در مناقصه، همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ در ج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/07/04 به شهردارى قهجاورستان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 35214411- 35249910

تاریخ قبول پیشنهادات: 1396/07/05
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1396/07/06

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد
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پنج هفته پیش بود که ســعید ســهیلى از کار بر روى 
فیلمنامه «حرومى» خبــر داد؛ فیلمى که صحبت هایى 
هم طرح شد درباره تولید آن در سال جارى و رونمایى در 

جشنواره سى و ششم فجر.
«حرومى» که با حضور على اصغرى نگارش شده نگاهى 
دارد به فعاالن روز موســیقى پاپ و رپ و به خصوص 
خوانندگان رپ زیرزمینى که یکى از آنها در انتخابات96 

هم کلى سروصدا به پا کرد.
سهیلى بعد از پایان نگارش «حرومى» به سراغ نگارش 
فیلمنامه اى کمدى رفته اســت؛ فیلمنامه اى که «ژن 
خوك» نام دارد کــه عنوانش یــادآور اصطالح «ژن 
خوب»است که یکى از آقازادگان سیاسى اصالح طلب 

خود را ناقل آن دانست!
احمــد کاورى، بازیگــر و کارگردان آثــارى همچون 
«خودزنى» و «نفوذى» به عنوان همکار نویسنده «ژن 
خوك» کنار سهیلى حضور دارد و گویا سهیلى-کاورى 
کوشیده اند در این فیلمنامه با نگاه طنز حسابى از خجالت 
آقازادگانى که از سیاست گرفته تا اقتصاد و ورزش و البته 

سینما را درنوردیده اند درآیند.
هنوز مشخص نیست «ژن خوك» را چه کسى کارگردانى 
خواهد کرد؟ احمد کاورى مدتى قبل به دنبال ســاخت 
فیلمى با نام «سگ هاى زرد» با محوریت نقد گروه  هاى 
تکفیرى در بلوچستان بود که بخاطر عدم حمایت فارابى 
کار معلق ماند و در این شرایط هیچ بعید نیست کاورى 

«ژن خوك» را به تهیه کنندگى سهیلى بسازد.

«حامى» در مورد گزارش 20:30 مى گوید بریده اى از صحبت هایش را به 
صورتى ناشیانه و شیطنت آمیز تدوین کرده اند؛ با جمالتى که ابتدا و انتهاى 
آنها زده شده است. او تأکید کرد بابت این سوء استفاده و بى اخالقى شکایت 

خواهد کرد.
به گزارش خبرآنالین، حامى پس از پخش گزارشى تحت عنوان «ولنگارى 
در کنسرت هاى موسیقى» که شنبه 11 شهریور در بخش خبرى 20:30 از 
شبکه 2 سیما پخش شد و بازنشر آن در شبکه هاى اجتماعى هیاهوى زیادى 
به پا کرد، از تخلف سازندگان آن برنامه و حذف ابتدا و انتهاى گفته هایش و 
استفاده از یک جمله از صحبت هاى خود در این گزارش انتقاد کرد.  حامى 
این به گفته خودش «استفاده به مطلوب» از صحبت هایش را در این گزارش 

نوعى سوء استفاده و بى اخالقى دانست.
او در این باره گفت: «حدود پنج یا شش ماه پیش از باشگاه خبرنگاران جوان 
با من تماس گرفتند و من آنها را به آقاى دهقــان، مدیر برنامه هایم لینک 
کردم و گفتم براى مصاحبه با او هماهنگ کنند. آنها آنقدر براى انجام این 
مصاحبه سماجت کردند که باالخره قبول کردم نه براى مصاحبه تصویرى 
که براى مصاحبه نوشتارى که قرار بود در نشریات داخلى سازمان صداوسیما 
یا روزنامه جام جم اســتفاده کنند به آنجا بروم. آنها مى خواستند مصاحبه را 
ضبط کنند و به عنوان ســند نگه دارى کنند و گفتند لباس مناسب بپوش 
چرا که ممکن اســت قســمت هایى از این مصاحبه را به صورت تصویرى 

استفاده کنیم.»
خواننده قطعه «گالیه اى نمى کنم» 
ادامه داد: «مــن آنقدر بدقولى کرده 
بودم که ناامید شده بودند و روزى هم 

که رفتم حالــم زیاد خوب نبود و 
با این شرط رفتم که مصاحبه 

تنش زایى نباشد و راجع به 

شــیه ها  حا
صحبت نکنیم. ما 

در استودیوى باشگاه 
خبرنــگاران جــوان 

نشســتیم و فکر مى کنم 
مصاحبه مان یک ســاعت و 

نیم طــول کشــید و تصویر هم 
ضبط کردند. آنها متعهد شدند که اگر قرار بر انتشار شد به صورت 
یکجا منتشر شود و پیش از انتشار هم متن را برایم بفرستند. چرا که 
روش من این است که فایل نوشتارى مصاحبه ها را قبل از انتشار 
بخوانم و اصالح کنم. فایل را براى اصالح به من ندادند و کًال هم 
چیزى به روش کتبى و نوشتارى منتشر نکردند و تصویرى هم 

برایم نفرستادند.»
حامى افزود: «من فقط مى دانســتم هنوز چیزى منتشر نشده 
و شــماره اى هم از آنها نداشــتم که پیگیرى کنم. تا اینکه 
امید حاجیلى براى من ویدئویى فرســتاد. من با امید از زمان 
نوجوانى که در گروهم ساز مى زد دوست هستم و جزو معدود 
خواننده هایى است که کنســرتش هم رفته ام. من مهمان 

داشــتم و خیلى به این ویدئو توجه نکردم. بعد که بازش کردم دیدم چنگیز 
حبیبیان به همراه برخى کارشناسان موسیقى در حال نقد کنسرت هاى پاپ 
به صورت کامًال بى منطق هستند و بریده اى از صحبت هاى من نیز که به 
صورتى ناشیانه و شیطنت آمیز تدوین شــده، با جمالتى که ابتدا و انتهاى 
آنها زده شده، در این گزارش هست؛ قسمت هایى که به نفع آنچه خودشان 
مى خواستند بگویند بود و به ضرر موسیقى و من قطعًا بابت این سوء استفاده 

و بى اخالقى شکایت خواهم کرد.»
شنبه 11 شــهریور بخش خبرى 20:30 در گزارشى فضاى فعلى موسیقى 
پاپ را سخیف دانست و با پخش قسمت هایى از کنسرت هاى امید حاجیلى 
و حامد همایون به فضاى شاد این اجراها تاخت. در بخشى از این گزارش، 
قسمت هایى از کنســرت امید حاجیلى، حامد همایون، فرزاد فرزین، رضا 
یزدانى و چند خواننده دیگر با شطرنجى شدن صورت هاى آنها پخش و به 
صحبت هاى حامى و چنگیز حبیبیان اشــاره شد که خواستار نظارت بیشتر 

بر حوزه موسیقى بودند.

بازیگر فیلم ســینمایى «خوب، بد، جلف» گفت: من گله گى ندارم اما اینکه به بازیگران میانسال نقش نمى دهند 
درست است.

مجید مظفرى در خصوص وضعیت جایگاه بازیگران میانسال در سینما گفت: من گله گى ندارم اما اینکه به بازیگران 
میانسال نقش نمى دهند درست است و کمتر به بازیگران میانسال توجه مى شود، اما آنچه مهم است اگر به من بگویند 
دوست دارم با کدام کارگردان کار کنم مى گویم با هیچکدام حتى اگر به من بگویند با کدام کارگردان دنیا کار کنى باز 
هم مى گویم هیچکدام به این دلیل که یک بازیگر باید موقعیت خود را چنان به وجود بیاورد که همیشه حضور داشته 

باشد تا کارگردانان دوست داشته باشند که با بازیگر میانسال کار کنند.
وى افزود: در حال حاضر جوانان کارگردان خوبى داریم اگر آنها از من استفاده نمى کنند من از آنها گله گى ندارم شاید 
این مشکل من است که خودم را پنهان کرده ام. منظور این است که من و امثال من باید تالش کنیم به روز باشیم، 
ورزش کنیم، روى صحنه برویم و حضور خود را ثابت کنیم تا کارگردانان جوان دوست داشته باشند که با من کار کنند.

بازیگر فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» تصریح کرد: متأسفانه امروز کارگردان جوان به بازیگران میانسال کمتر مى 
پردازند، من معتقدم در دنیا سینما، سینماى میانسال است، نه اینکه سینماى جوانان نباشد اما رویکرد اصلى سینما در دنیا 
به اعتقاد من سینماى میانسال هاست و حیف است که از بازیگران میانسال در سینما استفاده نشود چراکه مطمئناً مى 

توان از تجربیاتشان استفاده کرد چرا که حضورشان باعث نوستالژى براى مخاطبان مى شود.
وى خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد و فارابى مى توانند تأثیر زیادى بر روى این موضوع بگذارند چرا که فیلمنامه ها از 
فیلتر خوبى در این حوزه رد نمى شود. چرا که بعضاً فیلمنامه هایى که مى بینم این گونه است که ممکن است مناسب 
سن من نقشى وجود داشته باشد اما در حاشیه داستان است در صورتى که اگر در خط اصلى سریال حضور داشته باشم 

مى توانم تأثیر بیشترى روى کار  بگذارم.

به رغم حال اساسى رسانه ملى به «ساعت 5عصر»؛

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد
به غیر از آثار موســوم به ارزشى نظیر «چ»، 
«بادیــگارد» و «امپراتــورى جهنــم» در 
ســال هاى اخیر کم پیش آمده رسانه ملى به 
حمایت از آثار بدنه ســینماى ایران بپردازد؛ 

آثارى که تولید مى شوند براى گیشه.
در مورد مهران مدیرى اما ایــن قاعده تغییر 
یافته و تقریبًا از همان روزهاى ابتدایى اکران 
به غیر از نوشــابه هایى که مدیرى در برنامه 
خودش «دورهمى» بــراى فیلمش باز کرد 
بخش هاى مختلف خبرى رســانه ملى نیز 
رپورتاژهاى پر و پیمانى براى این فیلم متعلق 
به سینماى بدنه رفتند. «ساعت5عصر» آمده 
بود تا رکورد «نهنگ عنبر2» و «گشت2» را 
بزند و وراى هزینه هاى تبلیغى فراوان براى 
فیلم، اغلب رســانه هاى اصولگــرا- که در 
ماه هاى اخیر به پخش کننده فیلم مدیرى هم 
سمپات پیدا کرده اند- نیز تا توانستند فیلم را 
حلواحلوا کردنــد و از آن طرف برخى منتقد-

کارمندان یک گروه ســینمایى کم مخاطب 
که دم از امتزاج هنر با تجربه مى زنند هم براى 
فیلم مدیرى نقدهاى عاشقانه نگاشتند تا فیلم 
بفروشد. اما همه اینها یک طرف و رپورتاژهاى 
رسانه ملى براى «ساعت5عصر» یک طرف.

رسانه ملى که هیچگاه میانه خوبى با سینماى 
بدنه نداشــته این قاعده را زیرپا گذاشت و تا 
توانســت با بهانه و بى بهانه به فیلم مدیرى 
پرداخت اما نشــد آنچه باید بشــود و فیلم در 
حالى سرگروهش را از دست داد که فروشش 

هنوز به ده میلیارد هم نرسیده است!
این یکى از مصداق هــاى کاهش اثرگذارى 
رســانه ملى نزد مخاطبانى است که بیش از 
همه حاشــیه ســازى ها، خوِد فیلم برایشان 
مهم اســت. این یکى از مصداق هاى فقدان 
وجاهت مردمى، هم در رســانه هاى راستى 
حامى فیلم است و هم در منتقدان-کارمندانى 
که تا توانستند جز به تحســین فیلم مدیرى 

قلم نزدند.
پاسخ مخاطبان به این جوسازى ها باید عامل 

تغییر روش مى شد اما درست بعد از گرفتن 

ســرگروه از فیلم مدیرى رســانه ملى باز هم 
برایش رپورتاژ مى رود؛ رپورتاژى که از تعریف 
و تمجید رسانه هاى راستى تا گردن کج کردن 
کارمندان گروه تازه تأسیس نزد مدیرى، در آن 
به چشم مى خورد و البته بعد از مدت ها انکار، 

اشارات سیاسى فیلم هم تأیید مى  شود!

«اکسیدان» از «ساعت 5 عصر» 
بیشتر مى فروشد

فیلم «ســاعت 5 عصر» مهران مدیرى از 30 
تیرماه در سینماهاى کشــور به نمایش درآمد 
و تاکنون بیش از هشت میلیارد و 200 میلیون 
تومان فروش کرده اســت. امــا در حالى که 
«ســاعت 5 عصر» با آغاز اکران خود بیشتر 
از تمامى فیلم هاى روى پرده فروش مى کرد، 
دو هفته پیش تنها 388 میلیون تومان درآمد 
کسب کرد. از سوى دیگر کمدى «اکسیدان» 
در همان زمان  494 میلیون تومان فروش کرده 
و با اختالف بیش از صد میلیون تومان در جدول 
فروش هفتگى سایت سینما تیکت رتبه نخست 

را به خود اختصاص داده است.
با آغاز اکران «ســاعت 5 عصــر»، این فیلم 
ســینمایى در پنج روز اول اکران خود نزدیک 
به دو میلیارد تومان فروش کرد. اما رفته رفته 
درآمد این فیلم ســینمایى در جدول فروش 
هفتگى پاییــن تر مى آمد و تعــداد مخاطبان 
اولین فیلم ســینمایى مهران مدیرى با افت 
بسیار زیادى مواجه شــد. در طول این مدت 
مهران مدیرى چند بار برخى از رسانه ها را به 
داشتن خصومت شخصى با خود متهم کرده و 
از کوبیدن اولین ساخته سینمایى خود توسط 

برخى منتقدان انتقاد  کرده است.

فیلم مهران مدیرى، در دو هفته گذشته با در اختیار داشتن 123 سالن سینمایى 388 میلیون تومان 
فروش کرد، این درحالى است که کمدى «اکســیدان» حامد محمدى با 82 سالن سینمایى 494 

میلیون تومان درآمد کسب کرده است.
با آغاز هفته پیش مهران مدیرى با حضور در سینماهاى شیراز و پردیس «تماشا» قصد داشت ضمن 
دیدار با طرفداران خود، آنها را براى تماشاى «ساعت 5 عصر» ترغیب کند، اما حضور مجدد مدیرى 
در سینماها هم نتوانست جلوى افت فروش و مخاطب اولین ساخته سینمایى اش را بگیرد و فیلمى 
که در روزهاى ابتدایى اکران خود، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان فروش مى کرد، بعد از 
گذشت شش هفته از فیلمى که 11 هفته است در سینماهاى کشور به نمایش درآمده، کمتر درآمد 

کسب کرده است.
طبق آخرین اعالم سایت سینما تیکت، فیلم «ساعت 5 عصر» تاکنون نزدیک 8/5 میلیارد تومان 

فروش کرده و «اکسیدان» حدود9/5  میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

 چه شد که حرف هاى خواننده «کوچ» از گزارش «ولنگارى در کنسرت هاى موسیقى» سر درآورد؟

اعتراض  خواننده پاپ به گزارش خبرى 20:30

ى بى و و ى و
او در این باره گفت: «حدود پنج یا شش ماه پیشاز باشگاه خبرنگاران جوان

با من تماس گرفتند و من آنها را به آقاى دهقــان، مدیر برنامه هایم لینک 
کردم و گفتم براى مصاحبه با او هماهنگ کنند. آنها آنقدر براى انجام این 
مصاحبه سماجت کردند که باالخره قبول کردم نه براى مصاحبه تصویرى 
که براى مصاحبه نوشتارى که قرار بود در نشریات داخلى سازمان صداوسیما 
یا روزنامه جام جم اســتفاده کنند به آنجا بروم. آنها مى خواستند مصاحبه را 
ضبط کنند و به عنوان ســند نگه دارى کنند و گفتند لباس مناسب بپوش 
چرا که ممکن اســت قســمت هایى از این مصاحبه را به صورت تصویرى 

استفاده کنیم.»
خواننده قطعه «گالیه اى نمى کنم» 
ادامه داد: «مــن آنقدر بدقولى کرده 
بودم که ناامید شده بودند و روزى هم 

که رفتم حالــم زیاد خوب نبود و 
با این شرط رفتم که مصاحبه 

تنش زایى نباشد و راجع به 

شــیه ها  حا
صحبت نکنیم. ما 

در استودیوى باشگاه 
خبرنــگاران جــوان

نشســتیم و فکر مى کنم
مصاحبه مان یک ســاعت و 

نیم طــول کشــید و تصویر هم 
ضبط کردند. آنها متعهد شدند که اگر قرار بر انتشار شد به صورت 
یکجا منتشر شود و پیش از انتشار هم متن را برایم بفرستند. چرا که 
روش من این است که فایل نوشتارى مصاحبه ها را قبل از انتشار 
فایل را براى اصالح به منندادند و کًال هم و اصالح کنم. بخوانم
چیزى به روش کتبى و نوشتارى منتشر نکردند و تصویرى هم 

برایم نفرستادند.»
حامى افزود: «من فقط مى دانســتم هنوز چیزى منتشر نشده 
و شــماره اى هم از آنها نداشــتم که پیگیرى کنم. تا اینکه 
امید حاجیلى براى من ویدئویى فرســتاد. من با امید از زمان 
نوجوانى که در گروهم ساز مى زد دوست هستم و جزو معدود 
خواننده هایى است که کنســرتش هم رفته ام. من مهمان

ن ر ر ون ى ر ى
یزدانى و چند خواننده دیگر با شطرنجى شدن صورت هاى آنها پخش و به
نظارت بیشتر چنگیز حبیبیان اشــاره شد که خواستار صحبت هاى حامى و

بر حوزه موسیقى بودند.

سینماى امروز دنیا، سینماى میانسال است

چرا کارگردانان جوان سینماى ایران از میانسال ها استفاده نمى کنند؟

کارگردان «رگ خــواب» با حضور در برنامــه «35» ضمن بیان 
خاطرات همکارى اش با کارگردانان بزرگ ســینما گفت: ما کار 
زیادى در فیلمسازى با وزرا و وکال نداریم، اولین نکته این است که 

مزاحمت در کار ایجاد نکنند.
حمید نعمت ا...، دوشنبه 13 شــهریور مهمان فریدون جیرانى در 
برنامه اینترنتى «35» بود. نعمت ا... در ابتــدا درباره تأثیرى که از 
کارگردانان قدیمى سینما گرفته است، گفت: آخرین فیلمسازى که 
در دنیاى خودم کشف کردم على حاتمى بود و معلم سینماى ایران 
داریوش مهرجویى است. مهرجویى، کیمیایى و حاتمى فیلمسازهاى 

مهم ما هستند.
او درباره همکارى با اصغر فرهادى بیان کرد: براى اصغر فرهادى 
یک کار تلویزیونى نوشتم. االن که مدت ها گذشته و باعث خنده 
است، مى گویم که ایده «روزگار جوانى» متعلق به من بود، البته بعداً 

فهمیدیم به دلیل ضعف تهیه کننده کار به تیم دیگرى سپرده شد.
او در ادامه درباره نحوه آشنایى اش با کیمیایى بیان کرد: سامان مقدم 
من را به کیمیایى معرفى کرد و خیلى برایم عجیب بود که او با یک 
دستیار دو تازه کار دیدار خصوصى دو نفره گذاشت. البته بگویم که 
قبل از آن من در مطبوعات با آقاى هوشنگ اسدى کار مى کردم که 
به من دستمزد نمى داد و من دنبال حقوق بودم تا اینکه پس از آنکه 
آخرین گزارشم را برایش نوشتم از او خداحافظى کردم و دیگر برایش 
کار نکردم. نمى دانم که چرا اســدى کینه ورزى عجیبى علیه من 
مى کرد و حتى پس از آنکه در مجله فیلم شروع به کار کردم خیلى 
مصمم بود تا اخراج شوم که این اتفاق نیافتاد. حتى براى کیمیایى 
هم نامه اى نوشت که من را کنار بگذارد که با وساطت یکى از عوامل 

او قبول نکرد و با من کار کرد.
نعمت ا... درباره فیلم «بوتیک» و چگونگى شــکل گیرى ایده آن 
گفت: همیشه فکر مى کردم اگر فیلمنامه اى بنویسم بدون اینکه به 
تهیه کننده آن توجه کنم آن را مى سازم، «بوتیک» را درباره آدم هاى 
اطراف خودم ساختم و سعى کردم نگاه اجتماعى و دردمندانه اى را در 
آن به تماشا بگذارم. مى توان گفت «بوتیک» فیلمى بود که با تعهد 
ساخته شده است. عوامل این فیلم هم خیلى کمک کردند و همکارى 
خوبى داشتند از جمله آقاى کالرى که شخصیت خیلى خوب و با 
کالسى داشت و من در آن زمان در مطبوعات دعوایى با او داشتم که 
از رفتارم پشیمان هستم. امروز اگر بخواهم از کسى درباره «بوتیک» 

تشکر کنم از مصطفى شایسته و محمود کالرى قدردانى مى کنم.

او افزود: کیمیایى در ســاخت این فیلم خیلى کمک کرد و وقتى 
فیلمنامه را خواند خوشش آمد و سفرى در پیش داشت که گفت پس 
از بازگشت حتماً مى سازم، این خبر خوبى برایم نبود،کیمیایى نامه 
نوشت که نعمت ا... مى تواند از تمام وسایل من استفاده کند. همه 
جوره حمایت کرد. فیلمنامه را به فرحبخش، غالمرضا موسوى و ضیا 
حسینى دادم که نخواستند و سپس به مرتضى شایسته مدیر«هدایت 
فیلم» دادم که او هم خیلى معطل کرد و وقتى خواستم فیلمنامه را از 
او بگیرم زمان خواست و پس از خواندن آن از من عذرخواهى کرد که 

چرا زودتر موقعیت فیلمسازى براى من مهیا نکرده است.
او نظرش را درباره نامزدهاى جشــن خانه ســینما و اینکه جایزه 
بهترین کارگردانى که به چه کسى مى دهد گفت: به «النتورى» که

 نمى دهم، «فروشنده» هم فیلم خوب و قابل دفاعى است اما به نظرم 
کارگردانى بارزى ندارد. «ماجراى نیمروز» به نظرم کارگردانى خوب 
و بهترى دارد و به آن جایزه را مى دهم. در سایر رشته ها هم به لیال 

حاتمى، فرشاد محمدى و معصومه بیات جایزه مى دهم.
نعمت ا... در پایان درباره اینکه وزیر ارشــاد تغییر کرده اســت، از 
خواســته هایى که دارد گفت: ما کار زیادى در فیلمسازى با وزرا و 
وکال نداریم، اولین نکته این است که مزاحمت در کار ایجاد نکنند، ما 
دیگر با آداب مملکت و خوب و بدها آشنا هستیم، گاهى مى خواهند 
خودشیرینى کنند و ایراد الکى مى گیرند، دوم هر کارى مى کنند براى 
ماهیت سینما باشد نه افراد، سوم اقدامات بنیادى که به بهبود اوضاع 
کمک کند را انجام دهند و آخر اینکه ایراد الکى نگیرند. مانند فردى 
که از «وضعیت سفید» ایراد گرفت و با همکارى آقاى پورحسینى 

این سریال پخش شد.

حمید نعمت ا...: 
کارگردانى «ماجراى نیمروز» از «فروشنده» بهتر است

با نقد رفتارهاى 
آقازادگان ناقل «ژن خوب»

سعید سهیلى به سراغ 
کمدى «ژن خوك» رفت
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استفاده از شوید براى محافظت از سالمت استخوان  ها و جلوگیرى از کاهش 
تراکم استخوانى اهمیت دارد؛ عصاره شــوید، اثرات آرام  بخش و خواب آور 
خاصى دارند به همین دلیل است که استفاده از شوید به افراد کمک مى کند 

تا خواب شبانه خوبى داشته باشند.
شوید به  خودى  خود نوعى اشتها آور محسوب مى شود و کاربردهاى خیلى 
زیادى در آشپزى دارد، روغن  هاى ضرورى  یا عصاره اى که در شوید وجود 
دارد، ترشح صفرا و شیره  هاى گوارشى را تحریک و فعال مى کنند، روغن  ها 
یا عصاره شوید به حرکت بهتر روده کمک مى کنند، نقش مؤثرى در راحتى 
فرآیند دفع دارند و یبوســت را هــم رفع مى کنند، روغن هــاى ضرورى یا 
عصاره اى که در گیاهان دارویى وجود دارند، داراى خواص منحصر به  فرد 

و قدرتمندى هستند.
فالونوئیدها و ویتامیــن B موجود در عصاره شــوید، ترشــح آنزیم  ها و 
هورمون هایى را تحریک مى کنند کــه اثرات آرام بخش و خواب آور خاصى 
دارند به همین دلیل است که استفاده از شوید به افراد کمک مى کند تا خواب 
شبانه خوبى داشته باشند، کلسیمى که در شوید وجود دارد، اهمیت این گیاه 

را بیشتر مى کند.
استفاده از شــوید براى محافظت از سالمت اســتخوان  ها و جلوگیرى از 
کاهش تراکم اســتخوانى اهمیت زیادى دارد، شــوید مى تواند به کاهش 
نوسانات لیپید هاى سرم و سطح انسولین در دیابت تحریک  شده به واسطه 
کورتیکواستروئید کمک کند، در کنار این ویژگى خاص، شوید به عنوان نوعى 

ماده ضد نفخ نیز شناخته مى شود.
شوید مى  تواند به پیشگیرى از شکل گیرى گاز و نفخ بیش از حد کمک کند، 
نفخ و گاز اضافى فقط باعث آزار فرد در محیط  هاى عمومى نمى شود چون 
اگر شــکل گیرى آن ادامه پیدا کند، مى تواند براى اندام هاى ظریف بدن 

مثل قفسه سینه مضر باشد.
خاصیت ضد نفخ شوید، گازها را مجبور مى کند که از طریق دستگاه گوارش 
به سمت پایین حرکت کنند و این امکان را فراهم مى کند که گازهاى اضافى 
راحت تر از بدن خارج شوند، شــوید، خاصیت ضد میکروبى هم دارد و از 

برخى عفونت هاى میکروبى در سراسر بدن جلوگیرى مى کند.
 شوید این توانایى را دارد که هم از شکل گیرى عفونت میکروبى در ارگان  هاى 
مختلف پیشگیرى کند و هم از عفونت  هاى بالقوه اى که ممکن است در 

زخم ها یا بریدگى هاى کوچک روى پوست به وجود بیایند.

دبیرعلمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
با اشاره به عوارض جراحى بینى عروسکى وتزریق ژل در لب و گونه 
گفت:فلسفه جراحى پالستیک صورت حفظ کارکرد طبیعى صورت 

و ایجادنمایى زیباست.
دکتر بابک ســاعدى عنوان داشــت: طى 40 تا 50 سال گذشته در 
کشــورهاى آمریکایى و اروپایــى جراحى بینى بــه صورتى انجام 
مى شد که بخش زیادى از غضروف بینى برداشته مى شد و بینى پس 

از جراحى بسیار کوچک مى شد. 
این فلوشیپ جراحى صورت گفت: این مسئله عوارضى را به همراه داشت 
و سبب بروز مشکالتى براى افراد مى شد و به دلیل این مشکالت نهضتى 
علیه جراحى بینى شکل گرفت و پس از آن جراحى هاى صورت بیشتر 

جهت حفظ ظاهر فرد و عملکرد آن انجام شد.
وى بیان داشت: ما نیز در کشور به همین سیر پیش رفته و افراد زیادى 
متقاضى تغییرات بسیار بر روى بینى هستند و اکثر تمایل دارند، بینى 
هاى عروسکى داشته باشند .60 سال پیش اروپاییان نیز به همین روند 
تمایل داشته و پس از آن به طور کلى این جراحى ها کنار گذاشته شد. 
ساعدى ادامه داد: جراحى بر روى بینى، گونه و لب بسیار شایع شده و 
افراد تمایل دارند لب هاى برجسته، گونه هاى بزرگ و بینى عروسکى 

داشته باشند.
دبیر علمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
گفت: زمانى که ســاختار بینى خیلى تغییر کند و جراح از نسج بینى 
بخش زیادى را بردارد و بینى بیش از اندازه کوچک شود شاید ممکن 
بوده یک تا دو سال پس از جراحى مشکلى پیش نیاید اما در آینده به 

دلیل تنگى هایى که در دریچه بینى ایجاد مى شــود باعث گرفتگى 
شدید بینى شده و عدم توانایى فرد در تنفس مناسب را به همراه دارد.

وى بیان داشت: 50 درصد مقاومت راه هوایى از بینى صورت گرفته 
و در واقع نیمى از عمل تنفس از طریق این عضو صورت مى پذیرد و 
کوچک شدن اندازه بینى مشکالت زیادى را براى فرد به همراه دارد.

دبیر علمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
گفت: با افزایش سن قابلیت االستیسیته پوست کاهش پیدا مى کند 
و نوك بینى و عضالت قابلیت ارتجاعى خود را از دست مى دهند در 
نتیجه زمانى که مسن مى شویم تغییرات در بینیمان ایجاد شده و اگر 
در جوانى جراحى بینى عروسکى کرده باشــیم برایمان دردسرساز 

مى شود.
ساعدى ادامه داد: نتیجه جراحى بینى هاى عروسکى در آینده یک 
نماى فوق العاده زشت و نازیبا براى فرد بوده که به هیچ عنوان براى 

فرد قابل تحمل نیست.
وى اضافــه کــرد: در صورتــى کــه فــرد بخواهــد بینــى 
عروســکى خــود را کــه دچــار آســیب شــده دوبــاره عمــل 
کنــد بــه دلیــل اینکــه ســاختارى در بینــى فــرد نبــوده 
نمــى توانیــم بــراى عمــل مجــدد او از بینــى خــود فــرد و 
نســوج او اســتفاده کنیــم و نیاز اســت تــا از غضــروف گوش، 
غــالف عضلــه گیجگاهــى یــا از دنــده فــرد اســتفاده 

کنیم.
این فلوشیپ جراحى صورت گفت: این مسئله سبب شده که یک عمل 
جراحى ساده ترمیمى تبدیل به عمل جراحى فوق العاده پیچیده شود 

و فرد به جاى عمل دو ساعته نیاز به یک جراحى پنج تا شش ساعته 
در اتاق عمل داشته باشد.

وى در ارتباط با بزرگ کردن بیش از اندازه لب گفت: تزریق بیش از 
انداز ژل در لب عالوه بر نماى غیرعادى که ایجاد مى کند گاهى از 
موارد ممکن است کارکرد طبیعى عضالت لب را دچار اختالل کند 
همچنین این مسئله مى تواند سبب عفونت بر روى لب شده و مشکل 

آفرین شود.
ســاعدى افزود: البته در موارد نادرتر اگر تزریق ژل در لب با تکنیک 
درست صورت نگیرد باعث بسته شدن عروق لب و سیاه شدن بخشى 

از لب و از دست دادن این عضو از بدن مى شود. 
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى تهران در مورد برجسته کردن گونه 
گفت: تزریق پروتز غیر معمول که با صورت فرد تناسب نداشته باشد 
مشکل آفرین اســت که یکى از آنها جابه جایى پروتز است چرا که 
اگر جسم خارجى با فشار وارد صورت کنیم ســبب بروز جابه جایى 

آن مى شود.
این فلوشیپ جراحى صورت خاطرنشان کرد: اگر پروتز خیلى بزرگ 
براى گونه استفاده شود عالوه بر نمایه غیر عادى سبب ایجاد فضا زیر 

پروتز و تجمع مایع شده و فرد مستعد عفونت و آبسه مى کند.
ساعدى اضافه کرد: فلسفه جراحى پالستیک صورت حفظ کارکرد 
طبیعى صورت و ایجــاد یک نماى زیبا و طبیعى اســت در غیر این 
صورت عوارض جبران ناپذیرى را بــه همراه دارد لذا همه افراد قبل 
از جراحى الزم است نسبت به این مسئله آگاهى داشته و پس از آن 

براى جراحى اقدام کنند.

زنان فعالیت هاى زیــادى دارند که شــامل مراقبت کردن از 
فرزندانشان، همسرشان و به طور خالصه زندگى شان مى شود. 
این همــه فعالیت گاهى باعث مى شــود مادران خودشــان را 
فرامــوش کنند و یادشــان برود خودشــان هم بــه مراقبت

 نیاز دارند.

نشانه اول: کارهایتان تمام نمى شود
هر مادرى یا روى کاغذ، یا توى گوشى موبایل و یا در ذهنش، 
لیســتى از کارهایى دارد که باید انجام شــان بدهد. اگر جدیداً 
متوجه شــده اید کارهاى این فهرســت انجام نمى شــوند، دو 
دلیل دارد؛ یا لیســتى بلند باال تهیه کرده اید و یا توان تان تمام 
شــده اســت. اولى را با کمى زمانبندى مى توان درســت کرد 
اما دومى با زمانبندى نه؛ بلکه با استراحت درست مى شود. اگر 
اخیراً از زیر کارها در مى روید و کار امروز را براى فردا مى اندازید، 
اولین نشــانه مراقبت نکردن از خود و خستگى روحى را نشان 

داده اید.

نشانه دوم: بیشتر اوقات خسته یا بیمار هستید
آدمى بیمار مى شود و در این شکى نیست. خسته هم مى شود و در 
این هم شکى نیست اما اگر بیشتر اوقات خسته هستید، اگر زود 
به زود بیمار مى شوید در حالى که قبًال اینطور نبوده اید و اگر دوره  
خوب شدن تان زیاد طول مى کشد، دومین نشانه  «عدم مراقبت 
از خود» شما را آشکار کرده اســت. خواب کم، غذاى نا سالم و 
نداشتن استراحت کافى، شاید براى چند روز آدم را از پا درنیاورند 
اما بعد از گذشت یک مدت، کم کم توان جسمى و روانى مادران 

را کم مى کنند و به آنها آسیب مى زنند.

نشانه سوم: اعصاب ندارید!
این عالمت در بســیارى از مادران دیده مى شود؛ آنها نسبت به 
اتفاقات کوچک، واکنش هاى اغراق آمیز نشــان مى دهند. این 

واکنش ممکن است پر از اندوه باشد یا پر از خشم. 
صبر این دســته از زنان بسیار کم مى شــود و تحمل کوچک 
ترین حرف یا مورد ناخوشــایندى را ندارند. در مقابل اتفاقات 
ناخوشــایندى که قبًال برایشــان معمولى بوده واکنش هایى 
نشــان مى دهند که نه تنها براى اطرافیان، که براى خودشان 

هم عجیب است.
 

چطور خودم را اولویت قرار دهم؟
براى اینکه بتوانید از بقیه به خوبى مراقبت کنید در حق خودتان 

محبت کنید و اول به فکر خودتان باشید. فکر نکنید اگر به فکر خودتان 
باشید یعنى زن خودخواهى هســتید. مراقبت از خود کوچک ترین 
ارتباطى به خودخواهى ندارد بلکه نتیجه منطق سالم و آینده نگرى 
مادرى است که مى داند فرزندانش حاال حاالها به مراقبت و سالمت 

او نیاز دارند. با استفاده از راه هاى زیر خودتان را اولویت قرار دهید.

نه گفتن را یاد بگیرید
گفتنش آســان، اما عمل کردن به آن ســخت است. بیشتر ما 
مى دانیم که وقت هایى باید نــه بگوییم اما این کار را نمى کنیم 
چون تحمل کردن بعضى چیزها به نظرمان ساده تر از مخالفت 
کردن و استرس ناشى از آن مى رســد. واقعیت اما خالف این 
قضیه را نشــان مى دهد؛ یعنى مادرانى که نتواننــد به موقع با 

چیزى مخالفت کنند به مرور زمان ظرفیت شان تمام مى شود 
و واکنش هاى افراطى نسبت به قضایا نشان مى دهند که البته 
به نظر خودشان عجیب نیست و ناشى از اتفاقات قبلى است که 

روى هم تلنبار شده اند. 

زمانى براى خودتان داشته باشید
جارو کردن، شستن ظرف ها، غذا دادن به بچه ها، خرید و هزار و 
یک جور کار دیگر روى سرتان ریخته است. در چنین شرایطى 
اختصاص دادن زمانى به خود، کار آسانى به نظر نمى رسد اما اگر 
اختصاص دادن این زمان، به معنى بهتر رسیدن به کارهاى دیگر 
باشد چه؟ ببینید چه کارهایى شما را خوشحال مى کند. لیستى از 
این کارها تهیه کنید. بعد ببینید انجام دادن کدام از آنها با انجام 

دادن مسئولیت هایتان تداخل ایجاد نمى کند. 

بگذارید کمکتان کنند
اگر فکر مى کنید با قبول مســئولیت زیــاد و تنهایى به دوش 
کشــیدن آن براى تان مدال افتخار مى آورنــد، این طرز فکر 
را عوض کنید و از اطرافیان تان کمک بگیرید. از همســرتان 
بخواهید در انجام بعضى کارها به شما کمک کند، این کارها را به 
مشورت هم انتخاب کنید. براى بچه ها هم با توجه به سن و سال 

و مهارتشان کارهایى در نظر بگیرید. 

الگوى بقیه باشید
اگر دوست دارید فرزندان تان از حاال یاد بگیرند مراقب خودشان 
باشند، زمانى را به خودشان اختصاص دهند و استراحت کردن 

را فراموش نکنند، خودتان به عنوان الگو دست به کار شوید. 

هشدارهاى یک فلوشیپ جراحى به عاشقان بینى هاى کوچک

عوارض جراحى بینى عروسکى را جدى بگیریم

خواص مفید «شوید» 

مدیرگروه علوم پزشــکى مرکز آموزش هاى تخصصى 
کوتاه مدت جهاد دانشــگاهى خراســان جنوبى گفت: 
ویتامینC فراوان در دم کرده زرشــک، در پیشگیرى از 

سرماخوردگى نقش بسزایى دارد.
مریم نــواب زاده در خصوص طبیعت دمنوش زرشــک 
اظهارداشت: از نظر طب سنتى ایران، این گیاه طبیعتى 

سرد و خشک دارد.
وى با اشــاره به خواص این دمنوش افــزود: دم کرده 
زرشک مناسب براى درمان ورم و زخم معده و روده است، 
همچنین این دمنوش براى درمان اسهال هاى خونى یا 

زخم روده، مناسب است.
مدیرگروه علوم پزشــکى مرکز آموزش هاى تخصصى 
کوتاه مدت جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى خاطرنشان 

کرد: به علت وجود ویتامینC فراوان در زرشک، دم کرده 
میوه آن در پیشگیرى از سرماخوردگى نقش بسزایى دارد.

نواب زاده با بیان اینکه این دمنــوش ادرارآور و خلط آور 
بوده و براى خوشــبو شدن دهان نیز اســتفاده مى شود، 
تصریح کرد: دمنوش زرشک داراى خاصیت تصفیه کننده 

و ضدعفونى کننده خون و منقبض کننده عروق است.
وى ادامه داد: زرشــک، تقویت کننده قلب و کبد است، 
صفرا آور بوده و در درمان سنگ کیسه صفرا بسیار مؤثر 

است.
این دســتیار تخصص طب ســنتى ایران تصریح کرد: 
زرشک، بى اشــتهایى را برطرف مى کند و فشارخون را 

کاهش مى دهد.

C دمنوش زرشک، نوشیدنى سرشار از ویتامین

اگر این 3 نشانه را دارید یعنى مراقب خودتان نیستید

  طبق نتایج یک مطالعه جهانــى، مصرف رژیم 
غذایى کم چرب و پرکربوهیدرات ممکن است با 
افزایش ریسک مرگ زودهنگام همراه باشد. این 
یافته کامًال متناقض با دســتورالعمل هاى فعلى 

رژیم غذایى است.
به گفته محققان، ایــن یافته ها مى تواند توضیح 
دهنده دلیل این موضوع باشد که چرا مردم برخى 
جوامع نظیر مردم آســیا که چربى کمتر و مقادیر 
زیادترى کربوهیدرات مى خورنــد با نرخ باالتر 

مرگ و میر مواجه هستند.
محققان دانشگاه مک مستر کانادا دریافتند رژیم 

غذایى حــاوى مصرف متعادل چربــى و میوه و 
سبزیجات و پرهیز از مصرف زیاد کربوهیدرات ها 

با ریسک کمتر مرگ مرتبط است.
مطالعه بر روى چربى هاى رژیمى مشخص کرد 
آنها ارتباطى با بیمــارى قلبى-عروقى ندارند اما 
مصرف باالى چربى با مــرگ و میر کمتر مرتبط 
بود. همچنین چربى هاى اشــباع شده با ریسک 

کمتر سکته هم مرتبط بود.
به گفته محققان، تمام چربــى ها و انواع مختلف 
چربى با خطر ابتال به حمله قلبى یا مرگ ناشى از 

بیمارى قلبى عروقى مرتبط نیست.

مهشــید دهقــان، سرپرســت تیم 
تحقیــق در این بــاره گفت: 
کاهــش مصــرف چربى به 
طور خودکار منجر به افزایش 
مصرف کربوهیدرات شده و 
یافتــه هاى مــا مــى تواند 

توضیح دهد که چــرا برخى از 
جمعیت هاکــه چربــى زیادى 

مصرف نمى کنند اما کربوهیدرات 
هاى زیادى مصرف مــى کنند، میزان 

مرگ و میر بیشترى دارند.

نوسارژیم غذایى کم چرب با افزایش ریسک مرگ همراه است
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 شو
م

ت تیم 
 

 
ى 

رات 
، میزان 

ست

اظهارداش
سرد و خش
وى با اشـ
زرشک من
همچنین
زخم روده
مدیرگروه
کوتاه مدت

 ضربه مغزى آسیب مغزى ناشى از ضربه ناگهانى به سر است که باعث مى شود سر 
و مغز به سرعت به عقب و جلو حرکت کرده و منجر به تغییر شیمیایى در مغز مى شود.

ممکن است تشخیص فرد مبتال به ضربه مغزى دشــوار باشد. عالئم اصلى آسیب 
دیدگى به شرح زیر مى باشد:
- تشنج یا حمله ناگهانى صرع

- خواب آلودگى یا عدم توانایى بیدارى
- سردردى که تشدید شده و بهتر نمى شود

- ضعف، بى حسى یا کاهش هماهنگى اعضاى بدن
- استفراغ یا حالت تهوع مکرر

- گیجى
- لکنت زبان

 - از دست دادن هوشیارى

عالئم ضربه مغزى را بشناسید
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اگر حرکت بچه گانه 
سعید عزت اللهى در بازى 

با کره جنوبى  کــه منجر به 
اخراج او از میدان شد، را فاکتور 

بگیریم، عزت اللهى بدون شک 
یکى از کلیدى تریــن بازیکنان 

تیم کى روش محسوب مى شود. 
غیبت هافبک 20 ساله تیم ملى در 

دیدار با ســوریه کامال به چشم آمد 
و نمایش على کریمــى در نیمه اول 
نتوانســت کى روش را راضى کند تا 
او در بین دو نیمه روزبه چشــمى را به 
میدان بیاورد. بازیکنى کــه به مراتب 
عملکرد بهترى از کریمى داشت. عزت اللهى جدا از آنکه وظایفش را به 
عنوان یک هافبک دفاعى به خوبى انجام مى دهد در کارهاى هجومى 
هم عملکرد خوبى داشته و جزو آن دسته از هافبکهایى قرار مى گیرد 

که مى توانند در کار بازیسازى هم به تیمشان کمک کنند. سعید از 
دیدار رفت مقابل هند در دور قبلى انتخابى جام جهانى در ترکیب 

تیم ملى قرار گرفت و یکى از مردان اصلى کى روش در راه رسیدن 
به جام جهانى بود. کى روش باید امیدوار باشد که فیفا از کنار 

خطاى عزت اللهى در بازى با کره عبور کند و او را محروم 
نکند چون اگر قرار به محرومیت باشد، این محرومیت 

در جام جهانى اتفاق خواهــد افتاد و کى روش
 نمى تواند از یکى از مردان بدون جانشینش 

در میانه میدان استفاده کند. 

ملى پوش خط خورده سپاهان پس از فراخوانده شدن به اردو فرصت 
بازى براى تیم ملى آن هم در ُپست تخصصى اش را پیدا کرد.

عزت ا... پورقاز در چند روز اخیر شــرایط جالبــى را تجربه کرد. او که 
برخالف انتظار به جدیدترین اردوى تیم ملى دعوت نشــد در آستانه 
آخرین دیدار تیم ملى از انتخابى جام جهانى 2018 روســیه به جمع 
ملى پوشــان پیوســت.محرومیت ســعید عزت الهى و مصدومیت 
سیدجالل حســینى، کارلوس کى روش را مجاب کرد تا ملى پوش 
خط خورده سپاهان را فرابخواند. شکل حضور پورقاز در اردو هم جالب 
بود زیرا او بدون اعالم قبلى و در سکوت رسانه اى به جمع شاگردان 

کى روش اضافه شــد تا خبرنگاران یک روز قبل از بازى با سوریه از 
دیدنش در تمرین غافلگیر شوند.با توجه به حضور کوتاه پورقاز در اردو 
انتظار نمى رفت که مدافع سپاهان فرصتى براى بازى در دیدار با سوریه 
پیدا کند اما این تصور هم در واقعیت اتفاق نیفتاد زیرا او اوایل نیمه دوم 
جایگزین محمد انصارى در قلب خط دفاعى تیم ملى شد.جالب آنکه 
کى روش پیشتر پورقاز را به عنوان هافبک دفاعى به اردوها فرامى خواند 
اما سرمربى تیم ملى در دیدار با سوریه از این بازیکن در همان ُپست 
تخصصى اش یعنى دفاع میانى استفاده کرد تا یک تصور دیگر درباره 

این مدافع 30 ساله به هم بخورد.

نتایج رقم خورده در روز پایانى مقدماتى جام جهانى در گروه هاى 
دوگانه آسیا باعث شد تا شایعات زیادى پیرامون تبانى احتمالى نقل 
محافل شود که پیرو این شایعات انتشار اطالعیه جدید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در مورد اصل بــى طرفى سیاســى و عدم دخالت 
تصمیمات خارج از فوتبال باعث شد تا ناخودآگاه برخى رسانه هاى 
خارجى به خصوص ازبک از این اطالعیه اســتفاده ابزارى براى 
توجه ناکامى خود برابر کره جنوبى و ربط دادن آن به بازى ایران و 

سوریه داشته باشند.
در اطالعیه کنفدراســیون فوتبال آسیاآمده:  پس از گزارش هایى 
مبنى بر نقض قوانین در دیدار دور آخر مقدماتى جام جهانى 2018 
در روز 5 سپتامبر 2017، تحقیقات خود را شروع کردیم  AFC  در 
حال حاضر منتظــر دریافت تمام گزارش ها و اطالعات اســت و 

سپس گام بعدى را برخواهد داشت. همچنین AFC با فیفا در این 
زمینه همکارى نزدیکى خواهد داشت تا گزارش هاى الزم در حوزه 

قضایى را به فیفا اعالم کند .
 در ماه جوئن AFC  ،2017 به اعضاى خود دستور داد سهامدارانى 
که در فوتبال آسیا شــرکت دارند، باید اصل بى طرفى سیاسى را 
 AFC رعایت کنند. در این نامه تاکید شده بود که این اصل، دغدغه
 AFC  :به آن اشاره شده است AFC و فیفا است و در بند 3,2 قوانین
نسبت به هر سیاست و دینى بى طرف است . به عالوه در بند 14,4 
نیز آمده:  اعضا باید اســتقالل خود را حفظ و تحت تاثیر شخص 
سومى نباشند  AFC از سهامداران خود مى خواهد که به این اصول 
پایبند باشند. به عالوه در ماده 6 قوانین آمده است: هر شخص یا 
ارگانى که مستقیم و یا غیر مستقیم با این قوانین سر و کار دارد، باید 

به آنها و هر دستورالعمل، تبصره و ... مربوط به آن احترام بگذارد .
در اطالعیه کنفدراســیون فوتبال آســیا هیچ اشاره مستقیمى به 
مسائل و شایعات اخیر در مورد تبانى نشــده است و تنها از اعضا 
خواسته تحت تاثیر یک نیروى سیاسى نباشند که قاعدتا به نحوه 
برگزارى بازى ها برمى گردد که به تالش برخى کشورهاى عربى 
در نحوه برگزارى و دخالت هاى آنها مرتبط است و تا حدودى تاثیر 
خود را نیز در بازى ها گذاشته است. نکته اى که یکى از مسئوالن 
 AFC فدراسیون فوتبال هم با صراحت به آن اشاره کرد و مدعى شد
هیچ ابهامى در خصوص نتیجه بازى ایران و سوریه در روز پایانى 
نداشته و اگر این اطالعیه صادر شده است بیشتر به نحوه برگزارى 
بازى ها و پوشش تلویزیونى آن در برخى کشورها برمى گردد که 

باعث خشم مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.

بازیکن تازه وارد ذوب آهن به دلیل جعل اســناد شناســایى و موقتًا 
محروم شد.

بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال کى روش استنلى سوارز فررا بازیکن 
تیم ذوب آهن اصفهان به علت جعل در مدارك شناسایى و فوتبالى خود 
با صدور دستور موقت کمیته انضباطى از همراهى تیم مربوطه تا اطالع 
ثانوى محروم شــده و باید روز یکشنبه بیست و ششم شهریور جهت 

اداى توضیحات در کمیته انضباطى فدراسیون حاضر شود.

قرار است روز اول ژانویه 2018 نام محمود خوردبین به عنوان تنها فردى که پنجاه سال سابقه حضور در یک باشگاه 
را دارد در کتاب رکوردهاى جهانى گینس ثبت شود. خوردبین سال ها سرپرست باشگاه پرسپولیس بود. او در سال 90 
پس از حرکت غیر ورزشى محمد نصرتى و شیث رضایى از کار برکنار شد؛ اما پس از گذشت چند روز به پرسپولیس 
بازگشت.خوردبین در سال 1350 به پیکان به طور قرضى پیوست؛ و چون پیکان و پرسپولیس آن سال یک تیم واحد 
داشــتند این بازیکن جزو معدود بازیکنانى بود که فقط در یک تیم حضور داشتند. او به عنوان بازیکن براى باشگاه 
فوتبال استقالل (تاج) تهران در جام باشگاه هاى آسیا شرکت کرد و همراه با این تیم قهرمان آسیا شد. خوردبین دو 

سال قبل از آن نیز به همراه پرسپولیس در آسیا حضور داشت ولى نتوانست با این تیم از مرحله گروهى صعود کند.

على کریمى با بازگشت به سپاهان مسیرى را طى کرد که پیش از این احسان 
حاج صفى از آن عبور کرده بود. حاج صفى که در اولین تجربه لژیونرى اش به اف 
اس وى فرانکفورت پیوسته بود بعد از یک فصل بازى در فوتبال آلمان ترجیح 
داد به ایران برگردد تا دوباره پیراهن سپاهان را بپوشد. حاال کریمى هم بعد از 
یک فصل بازى در کرواسى ترجیح داده دوباره به لیگ برتر برگردد تا در سال 

منتهى به جام جهانى جلوى چشم کى روش باشد. 

مهاجم 
برزیلى 
ذوب آهن  
متهم شد! 

  ثبت نام 
خوردبین 
در گیـــنس

تکرار مسیر 
حاج صفى 
براى کریمى

محروم نشود!

  AFC بیانیه تهدیدآمیز

3 تصورى که درباره پورقاز به هم خورد

قصه 
جنجالى 
بازگشت  
«السوما»   

اگر حرکت
سعید عزت
با کره جن
اخراج او
بگیریم
یکى
تیم
غیب
دی
و

نتو
او
میدا
عملکرد بهترى از کریمى داشت. ع
عنوان یک هافبک دفاعى به خوبى
هم عملکرد خوبى داشته و جزو آند
ب بازیسازى هم کار که مى توانند در
دیدار رفت مقابل هند در دور قبلى انت
تیم ملى قرار گرفت و یکى از مردان اص
به جامجهانى بود. کى روش باید امیدو
خطاى عزتاللهى در بازى با کره عبور
نکند چون اگر قرار به محرومیت باشد، ای
در جام جهانى اتفاق خواهــد افتاد و کى
 نمى تواند از یکى از مردان بدون جانشینش

ادر میانه میدان استفاده کند. 

اداى توضیحات در کمیته انضباطى فد ماز مرحله گروهى صعود کند.

محروم نش
کاش  سعیـــد

زننــده گل دوم ســوریه به ایــران با 
صحبت هایى که در جشن ملى فوتبال 
سوریه انجام داد به چهره اى جنجالى 

در رسانه هاى عربستانى تبدیل شد.
عمر السوما مهاجم شــماره 9 سوریه 
که در مصاف با ایران در دقیقه 90+2 
توانست گل تســاوى و صعود معجزه 
وار این تیم به پلــى آف جام جهانى را 
به ثمر برساند تا در هفت بازى مقابل 
ایرانى ها رکورد جالب 7 گل زده را به 
ثبت برساند، در جشن صعود سوریه به 
پلى آف صحبت هایــى انجام داد که 
چندان به مذاق رســانه هاى سعودى 

خوش نیامد. 
ستاره یکى دو ســال گذشته باشگاه 
االهلى که عربستانى ها تالش زیادى 
انجام دادند تــا با تغییــر تابعیت این 
بازیکن زمینه حضور او در تیم ملى این 

کشور را فراهم کنند؛ اما فیفا زیر بار این 
اتفاق نرفت، بعد از این که عمر السوما 
در جشن ملى فوتبال سوریه به تشکر از 
بشار اسد رئیس جمهور و مرفق جمعه 
وزیر ورزش سوریه پرداخت انتقادات 
فراوانى از این بازیکــن انجام دادند تا 
الســوما به چهره اى جنجالى تبدیل 

شود.
تشکر ویژه السوما از مرفق جمعه وزیر 
ورزش ســوریه به این خاطر بود که با 
یک حکم، زمینه بازگشت این بازیکن 
به تیم ملى را چند ماه قبل فراهم کرد 
تا او بعد از سال ها غیبت در اردوهاى 
ملى بار دیگر صاحب پیراهن شــماره 
9 سوریه شــود و زمینه صعود این تیم 
به پلى آف جــام جهانى را فراهم کند. 
السوما که آخرین بار سال 2014 براى 
تیم ملى سوریه به میدان رفت در این 
سال ها هیچ گاه دعوت به تیم ملى را 
قبول نمى کرد چون او در منطقه اى از 
سوریه به نام دیرالزور به دنیا آمده بود 
که از نظر سیاســى با حاکمان فعلى 

اختالف نظر داشت.
اما ایــن بار بــا حکم مرفــق جمعه 
کــه پیرو بازگشــت جمع زیــادى از 
ستاره هاى ورزش و هنر سوریه به این 
کشور صورت گرفت، عمر السوما هم با 
تالش هاى فریق جمعه حاضر شــد 
دوباره براى تیم ملى سوریه به میدان 
برود. حکمى که عالوه بر این مهاجم 
گلزن باعث شد تا فراس الخطیب دیگر 
ســتاره ســورى ها را نیز به تیم ملى 

بازگرداند. 
 ســتاره االهلــى کــه همــراه بــا

خانواده اش ساکن شهر جده عربستان 
است به خاطر همین تالش ها در اولین 
جمله اى که در جشــن ملــى فوتبال 
این کشــور به زبان آورد از بشار اسد 
به خاطر حمایت هاى خود از تیم ملى 
فوتبال سوریه و از مرفق جمعه به خاطر 
بازگرداندن ســتاره هاى تیم ملى از 
جمله خودش و فــراس الخطیب به 
این تیم تشکر کرد، تشــکرى که به 
جنجالى بزرگ در رسانه هاى سعودى 
تبدیل شــد، چون ســران سیاســى 
عربســتان چنــدان رابطــه خوبى با 
سران فعلى ســوریه ندارند که همین 
اختالفــات سیاســى ممکن اســت
 روى آینده الســوما در تیــم االهلى 

تأثیرگذار باشد.
قصه بازگشت عمر السوما به تیم ملى 
سوریه آن هم بعد از سال ها غیبت براى 
تعداد زیادى از ســتاره هاى سینما و 
موسیقى و همچنین سایر رشته هاى 
ورزشــى این کشــور نیز در ماه هاى 
گذشته تکرار شده است که این اتفاق 
از جهات بسیارى براى وزارت ورزش 
همچنین وزارت جوانان این کشور حائز 
اهمیت بود که درخشش اخیر تیم ملى 
سوریه با ســتاره هاى تازه بازگردانده 
شده باعث شد تا روســاى این کشور 
به معناى واقعى کلمه از آن بهره ببرند 
و آرامش حاکم بر این کشــور را به رخ 

بکشند.

قصه بازگشت 
عمر السوما به تیم ملى سوریه 

آن هم بعد از سال ها غیبت براى 
تعداد زیادى از ستاره هاى سینما و 

موسیقى و همچنین سایر
 رشته هاى ورزشى این کشور 

نیز در ماه هاى گذشته
 تکرار شده است

نی
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مرتضى رمضانى راد
کارتون «فوتبالیســت ها» را به یاد دارید؟ البته وقتى از کارتون
 «فوتبالیست ها»صحبت مى کنیم همه به یاد سریالى طوالنى 
که شخصیت هایى همچون سوباسا اوزارا، واکى بایاشى، کاکرو 

یوگا، واکاشى زوما، میزوگى، تارو میساکى و... داشت مى افتند.
فراموش نکنیم اولین سرى کارتون «فوتبالیست ها» قبل از این 
مجموعه که براى همه به ویژه دهه شــصتى ها نوستالژیک و 
خاطره انگیز است یک مجموعه حدوداً 26 قسمتى بود که باعث 
شد همه ما بعد از ظهر جمعه ها حول و حوش ساعت 15:30 پاى 
تلویزیون میخکوب شویم و عالقه مان به فوتبال دو چندان شود 
و ذوق تماشــاى این کارتون با همه حرکات زیبا و مهیج  نقش 

آفرینانش را داشته باشیم.
کاکرو، ماسارو، یوسوجى، کنتا، کاشیرو و... از شخصیت هاى جذاب 
این سریال بودند.  کاکرو به دلیل حضور خانواده اش در شهرى 
دیگر، وارد مدرسه اى شد. این مدرسه تیم  فوتبالى داشت که به 
علت اینکه هیچوقت در بازى هاى خود پیروز نمى شــد به تیم 

همیشه بازنده معروف شده و در آستانه انحالل بود.
 «کیکرز» و در دوبله فارسى «امید» نام این تیم بود که در آخرین 
دیدار خود به تیم «ایزومى» با نتیجه 21 بر صفر (!) باخته بود و  همه 

چیز براى انحالل و فروپاشى این تیم فراهم شده بود.
کاکرو با حضورش در جمع بچه هاى امید از آنها خواست که به 

انحالل تیم فکر نکنند و بیایند همه چیز را از نو شروع کنند.
 ماسارو، کاپیتان و گلر تیم امید به کاکرو مى گوید که به علت نتایج 
بد تیم آنها، دیگر هیچ تیمى حاضر به مسابقه دادن با آنها نیست. 

کاکرو با یوسوجى  گلر نابغه وکاپیتان تیم «نانى یو» قوى ترین تیم 
آن منطقه صحبت مى کند. یوسوجى شرط مى گذارد که اگر وى 
بتواند از ده ضربه یکى از آنها را تبدیل به گل کند قبول مى کند 
که با تیم امید بازى کند و البته کاکرو از عهده این شرط بر مى آید.

تیم امید آرام آرام در مســیر موفقیت قرار مــى گیرد. چند بازى 
دوســتانه انجام مى دهد و در ماجراهایى مختلف در شــرایطى 
دشــوار طعم پیروزى را در بازى هاى دوستانه مى چشد. در چند 
قسمت اتفاقات تلخ و شیرینى براى آنان روى مى دهدو مخاطبان 
تلویزیونى و کودکان عالقه مند بــه فوتبال مى فهمند که براى 
رسیدن به موفقیت چقدر باید تالش کرد و از جان مایه گذاشت. 
بازى هاى رسمى در لیگ منطقه اى جوانان ژاپن آغاز مى شود و 
قرعه کشى این مسابقات با حضور کاپیتان هاى تیم ها استارت 
مى خورد. طبق قرعه کشــى، امیــد اولین دیدار خــود را با تیم 
«هاکوهو 11 »برگزار مى کند. تیمى شکست ناپذیر که در طول 
مسابقات یکسال اخیر خود حتى یک گل هم از حریفان دریافت 

نکرده است و همه امید را در این دیدار از پیش بازنده مى دانند.
بازى آغاز مى شود و هاکوهو11 با دفاع سرسخت و دو مهاجم فوق 
العاده خود 2 بر صفر جلو مى افتد. در بین دو نیمه بچه هاى امید 
با همفکرى متوجه نقطه ضعف هاکوهو مى شوند و در نیمه دوم 
ورق برمى گردد. بازى در نهایت با نتیجه 3بر2 به نفع امید  به اتمام 
مى رسد. این اولین پیروزى تیم امید در یک بازى رسمى است که 
با خوشحالى زاید الوصف آنها همراه است و گزارشگر بازى هم از 
این پیروزى به عنوان یک رویداد بزرگ در تاریخ تیم امید یاد مى 
کند. مسابقه دوم امید با تیم «یوراساکى» است که در این بازى 

هم امید مثل دیدار اول با نتیجه 2بر صفر عقب مى افتد اما باز هم 
در پایان بازى امید نتیجه را جبران مى کند و به مرحله بعد راه پیدا 
مى کند. سومین دیدار امید با تیم «نانى یو» است. این دو تیم قبًال 
در یک دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر رفته بودند و این اولین 

بازى رسمى آنها در یک رقابت مهم و سرنوشت ساز است.
نانى یو  به عنوان قدرتمندترین تیم آن منطقه، در کنار داشــتن 
گلر و کاپیتان نابغه شان که به سختى گل مى خورد از سه مهاجم 
درجه یک که با ضربات مرگبار و عجیب مثلثى هر دروازه بانى را 
تسلیم مى کنند سود مى برد و بردن آنها سخت ترین کار ممکن 

براى امید بود.
این دیدار هم آغاز مى شود و بچه هاى امید، مقاومت جانانه اى را 
در بسته نگه داشتن دروازه شان از خود نشان مى دهند. آنها چندین 
حمله را بر روى دروازه نانى یو تدارك مى بینند که یوسوجى مرتبًا 

آنها را ناکام مى کند.
در اثر غفلت بچه هاى امید و خط حمله خطرناك تیم نارنجى پوش 
نانى یو، آنها دو گل مى زنند و بازى در نیمه اول با نتیجه 2 بر صفر 

به پایان مى رسد.
در بین دو نیمه بازیکنان امید با یکدیگر همقســم مى شوند که 
حاال که دســت به کار بزرگى زده اند و از یک تیم همیشه بازنده 
به تیمى تبدیل شــده اند که تا مراحل باالى لیگ جوانان ژاپن 
صعود کرده اند، تا پایان دیدار،جانانه بجنگند. نیمه دوم آغاز مى 
شود. سه مهاجم نانى یو در یک حرکت برق آسا به سوى دروازه 
ماسارو کاپیتان تیم امید یورش مى برند، اما ماسارو که  همیشه 
بر روى گل هاى دریافتى و نقطه ضعف هایش به شدت فکر مى 

کند این بار با یک حرکت جالب توجه که آن سال همه ما را پاى 
تلویزیون به وجد آورد، توانست که توپ را مهار کند و به بازیکنان 
تیمش براى ادامه مســابقه انگیزه و  امید دهد.( یادم نمى رود تا 
مدت ها در مسابقاتى که در محالت  یا سالن هاى شهرمان برگزار 
مى شد،گلرها دوســت داشــتند با کمک تیر دروازه آن حرکت 

معروف ماسارو را تقلید کنند).
بچه هاى امید، یکپارچه به ســوى دروازه رقیب یورش مى برند 
اما یوسوجى گلر نابغه ژاپنى آنها را مرتبًا ناکام مى گذارد تا اینکه 
در نهایت کاکرو با یک ضربه برگردان اولین گل تیمش را به ثمر 

مى رساند.
بازى در لحظات پایانى دنبال مى شــود و نتیجه 2بر 1 به سود 
نانى یو است.  همه بچه هاى امید  حتى دروازه بان آنها حمله ور

 مى شوند و داور به ســاعتش نگاه مى کند که تا لحظاتى دیگر 
سوت پایان را به صدا در آورد.

اما به این قسمت توجه کنید که همه انگیزه نوشتن این مطلب به 
دلیل این قسمت و موضوع جالب توجهش بود:

همه بچه هاى تیم کیکرز یا همان تیم امید در دوبله فارســى در 
زمین نانى یو هســتند و ثانیه هاى دیگر بازى به پایان مى رسد. 
امید یک گل مى خواهد تا بازى را به تساوى کشاند. کاکرو در یک 
موقعیتى که به دست مى آورد توپ را با قدرت تمام به سوى دروازه 
نانى یو شلیک مى کند، یوسوجى به سوى دروازه شیرجه مى زند. 
توپ را مى گیرد، به تیر دروازه مى خورد و به جلوى دروازه پرتاب 
مى شود و بدین گونه مانع گل شدن توپ مى شود و بازى با نتیجه 

2بر 1 به سود نانى یو به پایان مى رسد.
امید در این دیدار مى بازد و  ما دهه شصتى ها که  آن موقع در سن 
نوجوانى و کودکى بودیم و ماه ها بود به تیم امید تعصب و تعلق 
خاطر پیدا کردیم پاى تلویزیون گریه کردیم. انگار نه انگار که این 
یک کارتون است. این همه  جمعه ها پاى تلویزیون و در انتظار این 
سریال بودیم و دوست نداشتیم پایان آن شکست تیم محبوبمان 
باشد. تیمى که با مشقت به آن مرحله رسیده بود بخواهد بازنده 
باشد. فرداى آن روز که به مدرسه رفتیم شاید هر کدام از ما فکر 
مى کردیم که این ناراحتى فقط متعلق به خودمان است اما اینطور 

نبود و فضاى کالس و مدرسه ماالمال از ناراحتى بود.
در محله هم فضاى هم ســن و ســال هایمان بهتر از این نبود. 
درمسابقات درون محلى و یا گل کوچیک در کوچه و خیابان همه 
سعى مى کردیم حرکات بچه هاى امید و فوتبالیست ها را تقلید 
کنیم و حاال الگوهایمان در قســمت پایانى سریال باخته بودند. 
آن روزها و هفته ها براى ما دهه شصتى ها خیلى تلخ گذشت و 
چند ماه سپرى شد تا سرى جدید «فوتبالیست ها» توسط  صدا و 
سیماى ایران دوبله شود و با تماشاى آن، شکست ناراحت کننده 
تیم امید را کم کم فراموش کنیم. تیم  «نانکاتسو»  که در دوبله 
فارسى «شاهین» نام داشت آمد و سوباسا و واکى و ماجراهایى 

که ادامه داشت و این سرى برخالف  سرى اول که در حدود 26 
قسمت بود خیلى طوالنى بود و از نوجوانى تا بزرگسالى سوباسا 
و یارانش را به تصویر کشاند و تا زمان حضور ژاپن در جام جهانى 

2002 ادامه داشت.
چندى پیش در نتیجه وبگردى به ویدئوى جالبى در مورد سرى 
اول فوتبالیست ها  و تیم امید برخوردم که متوجه شدم مى شد در 
دوران کودکى آن همه تأســف نخوریم، تا هفته ها بى اعصاب 

نباشیم و آن همه روزهاى تلخ برایمان رقم نخورد!
در نسخه ژاپنى سریال فوتبالیست ها که بدون دوبله فارسى است، 
تیم امید تا لحظات پایانى 2بر 1  از حریف عقب است و در حالى 
که داور به ساعتش نگاه مى کند و همه بچه هاى امید به سوى 
دروازه نانى یو یورش برده اند، کاکرو از یک موقعیت خوب استفاده 
مى کند و توپ را روانه دروازه مى کند. یوســوجى به سوى توپ 
شیرجه مى رود. توپ را مى گیرد و به تیر دروازه مى خورد.( تا اینجا 
همه چیز شکل نسخه دوبله فارسى پیش رفته است) اما پس از 
خوردن به تیر دروازه ناگهان بــه درون دروازه پرتاب و توپ گل

 مى شود تا بازى به تساوى کشیده شــود. باور کنید با دیدن آن 
صحنه در نســخه اصل ژاپنى تا چند دقیقه مات و مبهوت شدم 
و خاطرات دوران نوجوانى و آن همه  اشــکى که براى تیم امید 
ریختیم برایم زنده شد. بازى مساوى شد و کار به ضربات پنالتى 
مى کشد. در ضربات پنالتى هم ماجراهاى جالبى رخ مى دهد و در 
نهایت تیم امید در این ضربات بازى را مى برد و نانى یو که به تیم 

شکست ناپذیر موسوم بود مغلوب مى گردد.
نمــى دانم چه شــده بود ولــى ظاهــراً در نســخه اول که 
در ژاپن پخش شــده بود آنقدر اعتراض روى شکســت تیم 
امید توســط کودکان و نوجوانــان ژاپنى شــکل گرفته که 
ســازندگان این مجموعه قســمت پایانى آن را تغییر داده و  
اجازه ندادند که غم باخت تیم امید کــه دیگر همه بینندگان 
تلویزیونى در سراســر دنیا بر روى آنها تعصب داشــتند ادامه 
داشــته باشــد، اما کســى نبود در آن زمان به داد ما کودکان 
و نوجوانــان ایرانى برســد . ما از تماشــاى نســخه اصالح
 شده آن محروم شــدیم و تا هفته ها بى اعصاب بودیم و دنیا 

روى سرمان خراب شده بود.
خالصه همه اینها را نوشتیم  که به همه هم سن و سالى هایم  
و دهه شصتى ها اعالم کنم که خوشــحال باشید! امیدى که 
همه ما به هواداران تیفوســى آن تبدیل شدیم پیروز شده بود 
و ما  بى جهت محکوم به آن همه ناراحتى بودیم. در آن دیدار 
تیم ما یعنى تیم امید برد و نانى یو مغلوب شد.برخالف ادعاى 

کاپیتانش که مى گفت ما شکست ناپذیریم. تمام!

نصف جهان  هفته پیش در نصف جهان هشدار دادیم که توئیت و سخنان 
نماینده مجلسمان در مورد بررسى احتمال تبانى ایران- سوریه مى تواند 
براى فوتبال ملى دردسر ساز شود و حاال  خبرهاى خوبى در این باره به گوش 
نمى رسد.ســخنان نماینده مجلس ایران بعد از بازى برابر سوریه بازتاب 

زیادى در رسانه هاى عربى داشته و جنجال ساز شده است.
  تیم ملى فوتبال ایران در شبى که برابر سوریه فرصت هاى زیادى براى 
گلزنى داشت در دقایق پایانى پیروزى را با تساوى عوض کرد تا این سوریه 

باشد که در رده سوم جدول رده بندى جاى گیرد و به پلى آف راه پیدا کند.
بعد از این بازى قبل از آنکه کسى ســخن از تبانى آورد و به عنوان مثال 
ازبک ها ناراحتى خود را نشــان دهند و واکنش داشته باشند یک نماینده 
مجلس آتش بیار معرکه شد. حشمت ا... فالحت پیشه نمایش ایران برابر 
سوریه را شایسته تیم نخست آسیا ندانسته بود و خواستار تحقیقى در این 

زمینه شد.
این سخنان فالحت پیشه خیلى سریع در رسانه هاى عربى بازتاب داشت و 
ممکن است براى فوتبال ما دردسر ساز شود. روزنامه «روسیا الیوم» و چند 
سایت دیگر مثل یال کوره و عکس السیر سخنان فالحت پیشه را منتشر 
کردند و نوشتند که نماینده مجلس ایران به نتیجه دیدار ایران برابر سوریه 

شک دارد و خواستار تحقیقى در این زمینه است. 

نصــف جهــان   تیــم ملــى فوتبال ســوریه بعد از ســوم شــدن 
در گروه خــود بایــد در پلــى آف انتخابــى جام جهانــى 2018 
روســیه به مصاف اســترالیا برود. با توجه به اینکــه فیفا برگزارى 
بــازى در ســوریه را ممنــوع کــرده، آنهــا ســخت بــه دنبال 
انتخــاب کشــورى بــراى میزبانــى از بــازى برابــر اســترالیا

 هستند.
فدراســیون فوتبــال مصــر اعالم کــرد کــه از میزبانــى بازى 
ســوریه برابــر اســترالیا اســتقبال مى کند امــا فیفــا برگزارى 
بــازى در ایــن کشــور آفریقایــى را رد خواهــد کرد چــرا که

 در قوانین فیفا آمده که باید کشورى به عنوان میزبان انتخاب شود 
که در همان قاره وجود داشــته باشــد و چون مصر متعلق به قاره 
آفریقاست و سوریه در قاره آسیا وجود دارد امکان میزبانى مصر منتفى 

شد.
با توجه به جنجالى که بازیکنان ســورى بعد از تساوى برابر ایران 
داشتند بعید اســت که ایران به عنوان میزبان سوریه معرفى شود و 
باید دید که آنها در نهایت چه کشــورى را به عنوان میزبان انتخاب

 مى کنند.

نصف جهان  حاال در مسیر مبارزه براى ورود بانوان به ورزشگاه هایک 
مانع جدید به نام «ساختار» هم ایجاد شده است.مهدى تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال با مصاحبه اى صریح و البته عجیب، آب پاکى را 
روى دست زنان ایرانى ریخت و ادعا کرد که ممنوعیت ورود نیمى از 
ایرانیان به ورزشگاه ها همچنان تا اطالع ثانوى ادامه خواهد داشت. تاج 
درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها گفت:  ما که در ورزشگاه حاضر 
مى شویم در جریان واقعیت هاى موجود درون ورزشگاه هستیم. در 
حال حاضر از لحاظ ساختارى و فیزیکى آمادگى ورود بانوان را نداریم.  
این صحبت ها را که بیشتر از زبان حامیان افراطى ممنوعیت حضور 
زنان شنیده بودیم انتظار نداشتیم از رئیس فدراسیون هم به عنوان 
نظرى کارشناسانه بشنویم. هنوز عکس هاى دهه 40 و 50 وجود دارد و 
حضور همزمان زنان و مردان در ورزشگاه ها را نشانمان مى دهند. پس 
ساختارها وجود داشته و دارد. مگر اینکه تاج اصرار داشته باشد بگوید در 
تمام این سال ها ما مشغول تخریب ساختار ها و زیرساخت ها بوده ایم!

فرافکنى دیگر رئیس فدراســیون درباره کلیشه «وضع موجود 
ورزشگاه ها» است. اگر هم بپذیریم که شرایط فرهنگى در نقطه 
مناسبى قرار ندارد، باید از تاج بپرسیم در این همه سال مسئولیت 

چه گام مثبتى براى گســترش فرهنگ هوادارى و تماشــاگرى 
در ورزشــگاه هاى کامًال مردانه برداشته که به آینده طرح هایش 
امیدوار باشیم؟ غیر از اینکه فاجعه فحاشى هر روز در ورزشگاه هاى 
ایران عمیق تر مى شود؟ چه آمار و مقیاسى نشان مى دهد که ما 
در دهه هاى گذشته بعد از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه حرکت 
فرهنگى رو به جلو داشته ایم؟ اساساً چرا تاج از مصداق ها صحبت 
نمى کند و به طور کلى از ضعف ساختارى مى گوید؟ بهتر نیست اگر 
جوابى براى این ممنوعیت وجود ندارد و حداقل رئیس فدراسیون 
فوتبال در آن نقشى ندارد، سکوت کند؟ یا اعتراف کند که تصمیم ها 

در جاى دیگرى گرفته مى شود؟
تاج و دوســتان دیر یا زود باید تکلیف خود را با مردم روشن کنند. 
سخت است باور کنیم که مدنیت در جامعه ایران در جا خواهد زد. 
چه بهتر که براى به ثمر رسیدن این مطالبه در آرامش تالش شود. 
دور از فرافکنى؛ دور از نگاه هاى کلیشه اى و غیرکارشناسانه. دور 
از آنچه مردم نمى خواهند. نزدیک به مطالباتى که هر روز جدى تر 

مى شود.

گل به 
خودى 
نماینده 
مجلس

روى ایران 
حساب 
نکنید 

 ساختار 
بهانه جدید 
علیه بانوان

نانى یو  به عنوان  «امید» برد، «نانى یو» باخت
قدرتمندترین تیم 
آن منطقه، در کنار 

داشتن گلر و کاپیتان 
نابغه شان که به 

سختى گل مى خورد از 
سه مهاجم درجه یک 
که با ضربات مرگبار 
و عجیب مثلثى هر 

دروازه بانى را تسلیم 
مى کنند سود مى برد 

و بردن آنها 
سخت ترین کار ممکن 

براى امید بود.

دهه شصتى ها خوشحال باشند!
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گروه کارشناســى وزارت آموزش و پرورش که با هدف 
بررسى سانحه دلخراش واژگونى اتوبوس حامل دانش  
آمــوزان هرمزگانى مأموریت ویژه یافتــه بود، گزارش 
اولیه خود را منتشــر کرد. این گروه کارشناسى از سوى 
ســید محمد بطحایى مأموریت یافته  بود علل بروز این 
سانحه را بررسى و اعالم نتیجه کند. بخش هایى از این 

گزارش را بخوانید: 
■ گــزارش مصاحبه هــاى دانش آمــوزان و مربى اى 
که از حادثه، جان ســالم به دربرده اند نشــان مى دهد 
که راننده اى که از حوالى ســاعت 23:00 پشت فرمان 
بوده، على رغم آنکــه به علت خســتگى موظف بوده 
جاى خود را به راننــده دیگر بدهد، متأســفانه بر عدم 
جابه جایــى و ادامه رانندگى اصرار داشــته اســت؛ به 
شــهادت دانش آموزان و دیگر همکاران حاضر، سرکار 
خانم فراحى  سرپرســت فقیده اتوبــوس، چندین بار به 
راننده تذکر داده که خسته هستید و لطفًا با راننده دیگر 
جابه جا بشوید؛ حتى یک بار گفته کنار جاده توقف کنید 
و چون خسته هستید اســتراحت کنید اما راننده خاطى 
حرف شنوى نکرده که متأســفانه نهایتاً منجر به سانحه

 شده است.
■ طبق گزارش بررسى هاى اولیه کارشناسان پلیس راه 
و وزارت راه، مقصر اصلى حادثه، راننده بوده که در حال 
حاضر در بازداشت است. بر همین اساس وى در اظهارات 
خود اعالم کرده که در مواجهه با خودرویى که از مقابل به 
سمت اتوبوس مى آمده تغییر جهت ناگهانى داده که منجر 
به برخورد اتوبوس با لبه  پل و ترکیدگى الستیک جلو شده 
و متعاقب آن، کنترل اتوبوس از دست راننده خارج و پس 
از طى حدود 100 متر به پهلوى راست واژگون مى شود؛ 
همچنین بررســى ها در خصوص جاده موردنظر، بیانگر 
آن است که مقطع راه مســتقیم و عالئم و خط کشى ها 
مناسب بوده و سرعت اتوبوس هم 86 کیلومتر بر ساعت 

بوده است. ولى شواهد موجود نشــان از خواب آلودگى 
راننده و انحــراف تدریجى از مســیر دارد و نه انحراف

 ناگهانى.
■  با توجــه به عــدم ممنوعیــت حرکت در شــب، 
برنامه ریزى زمان حرکت ســاعت 23:00 تنظیم شد تا 
پس از طى مســیر بعد از حدود 8 ساعت ، حوالى ساعت 
7 صبح به محل اردوگاه شــهید دستغیب شــیراز وارد 
شــوند که متأســفانه با این حادثه دلخراش این ســفر 
ناتمام ماند. هرچند با توجه به اینکه تا ســاعت 16:00 
فرصت حضور و پذیرش وجود داشــته و مقدور بود که 
ساعت حرکت به ساعات روشــن روز موکول شود ولى 
با اتکا به تجربیات و سفر هاى مشابه قبلى اینطور عمل

 نشده است.
■ شــغل اصلى راننده خاطى، آهنگرى است و بعضًا به 

رانندگى اشتغال دارد.
■ نبستن کمربند ایمنى توسط دانش آموزان، به سفارش 
راننده بوده است، هرچند هم مربى مرحومه و هم مربى 
مصدوم، به بچه ها ســفارش کرده اند کــه کمربند خود 
را ببندند؛ ولــى راننده گفته نیازى نیســت، هر زمان به 
پلیس راه نزدیک شویم خودم به شما اعالم مى کنم که 

کمربندتان را ببندید!
■حرکت در شــب ضرورى نبوده بلکه یک امکان بوده 
که با توجه به گرماى روز و شیب مثبت مسیر، تصمیم به 

حرکت در شب اتخاذ شده است.
■متأســفانه مکان مناســبى (اردوگاه) براى اســکان 
شــبانه  دانش آموزاِن تجمع کــرده در بندرعباس که از 
شهرستان هاى اطراف آمده بودند، وجود ندارد و لذا ناچار 

شده اند که شبانه حرکت کنند.

ادعا مى کند نه اراذل اســت و نه اوباش بلکه هنرمند اســت و در میان 
نفراتى که در طرح اخیر پلیس تهران دستگیر شده اند، جایگاهى ندارد. 
23 ساله است. در میان افرادى که در طرح پلیس جمع آورى شده و به 
آنها اراذل و اوباش مى گویند، چهره اى متفاوت دارد. ناخن هاى یکى از

 دست هایش بلند تر از دیگرى است. لباس مشکى رنگى به تن کرده و 
مو هاى مرتبى دارد. در نگاه اول، بیش از هر چیز دیگرى خالکوبى هاى 
دســتانش خودنمایى مى کنند. خال هایى که مى گویــد به یاد خواهر 

مرحومش به روى دستانش حک کرده است.
طى روزهاى اخیر طرح هاى مختلفى براى دستگیرى اراذل، اوباش و 
مزاحمین محالت شهر تهران برگزار شده است. در یکى از این طرح ها  
213 تن دستگیر شــدند که در میان آنها از حمل کننده سالح جنگى 
گرفته تا سازنده پایپ و شرور هاى معروف برخى محالت دیده مى شدند.  
اکثر افرادى که در این طرح دستگیر شده اند در روز دستگیرى در قهوه 

خانه و یا پارك ها حضور داشته اند.
«على» 23 ساله نیز عنوان مى کند که در روز اجراى طرح، همانند تمام 
روز هاى دیگر سال که پاتوقش پارك قیطریه بوده، آن روز نیز در پارك 

مشغول به کار بوده است.
خود را نوازنده معرفى مى کند و مى گوید:«چهارســال است که پاتوق 
من پارك قیطریه است. از 19 سالگى تصمیم گرفتم براى خودم درآمد 

داشته باشــم. تنها کارى که بلد بودم نواختن گیتار بود. این هنر را هم 
از یکى از همســایه هاى قدیمیمان آموخته بودم.» وى مى افزاید: «با 
اتکا به هنرى که داشــتم، راهى خیابان هاى شلوغ تهران شدم. شمال 
پایتخت را براى نوازندگى انتخاب کردم و ســرانجام در پارك قیطریه 
ساکن شدم. این پارك به نوعى خانه دوم من شد. هر روز با هدف نواختن 
گیتار براى شهروندانى که براى صرف اوقات فراغت به پارك مى آمدند 

راهى پاتوقم مى شدم و طى سال هاى گذشته تذکرى بابت ترك پارك 
دریافت نکرده بودم.»

على که اصرار دارد به اشتباه در طرح سراسرى دستگیرى اراذل، اوباش 
و مزاحمین محالت شهر تهران دستگیر شده، به خالکوبى هاى حک 
شده به روى دستانش اشاره مى کند و مى گوید: «بسیارى از افرادى که 
دستگیر شده اند، افرادى هستند که جزو اراذل و اوباش بوده و خالکوبى 

نیز دارند. گمان مى کنم من هم به این خاطر که خالکوبى انجام داده ام 
جزو معتادان و اوباش به حساب آمده ام.»

وى در رابطه با چرایى خالکوبى و نقش هایى که به روى دستانش حک 
کرده است، مى گوید: «چند سال قبل خواهرم به دلیل سرطان جان خود 
را از دست داد. او ساعت 4 و 15 دقیقه عصر، جان باخت. آن زمان اولین 
خالکوبى که انجام دادم یک ساعت بود که عقربه هاى آن روى ساعت 
4 و 15 دقیقه جا خوش کرده بودند. این کار را کردم تا هیچگاه درد هاى 

بیمارى سرطان را فراموش نکنم.»
على مى افزاید: «پس از آن، باز هم چند بار دیگر خالکوبى کردم و به یاد 
خواهرم، هر بار تصویر یک گل را براى حک به روى دســتانم انتخاب 

کردم.»
دســتانش را همراه دو فرد دستگیر شــده دیگر با دستبند پالستیکى 
بسته اند. آنها نیز تأکید دارند که على نباید در میان افراد دستگیر شده 
باشد. یکى از متهمان که ادعا مى کند به دلیل قمه کشى دستگیر شده 
مى گوید: «براى ما افت دارد که این پسر بچه نوازنده در میان ما باشد. 
ما هر کدام خالکوبى هایمان براى خودش فلســفه دارد اما على را به 
اشتباه گرفته اند. اکنون تصور مى شــود هرکس خالکوبى دارد مجرم 
اســت، اما اینطور نیســت. خالکوبى در این روزها دیگر مختص افراد 

خالفکار نیست.» 

زن میانسال که همسرش را کشته بود با گذشت بدون قید و 
شرط فرزندانش، روز چهارشنبه هفته گذشته از جنبه عمومى 

جرم محاکمه شد.
«افسانه» 50 ساله سى ام شهریور 89 همسر 60 ساله اش به 
نام «نقى» را در خانه شان در خیابان جمهورى تهران با یک 

ضربه چاقو به سینه اش کشت و تسلیم پلیس شد.
وى در بازجویى ها گفت: «همسرم راننده اتوبوس و معتاد 
بود و بیشــتر اوقات را در بیرون از خانه به ســر مى برد. به 
همین خاطر همیشــه با هم درگیر بودیم. چند سال قبل او 
خانه مان را به نام من سند زد و همین موضوع باعث شدیدتر 
شدن درگیرى هاى بین ما شد. دختر و پسرم درکشور سوئد 
زندگى مى کردند و من و همســرم تنها بودیم. آخرین بار 
وقتى با همسرم درگیر شــدم به رویم قمه کشید. او قصد 
کشتن مرا داشــت که براى دفاع از خودم کارد آشپزخانه را 
به دست گرفتم. من مى خواستم شوهرم را بترسانم اما نمى 
دانم چطور شد که به سمت من حمله کرد و کارد آشپزخانه به 

سینه اش فرو رفت.»
به دنبال اعتراف هاى این زن براى وى کیفرخواست صادر 
شد اما چون فرزندانش در خارج از کشور زندگى مى کردند 
روند رسیدگى به پرونده با کندى پیش رفت. تا اینکه با گذشت 
هفت سال از جنایت دختر و پسر قربانى به ایران بازگشتند و 
بدون قید و شرط اعالم گذشت کردند. به این ترتیب افسانه 
چهارشنبه هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى اصغرعبداللهى و با حضور یک 

مستشار از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
در این جلسه افسانه اشک پشیمانى و شرمسارى ریخت و 
گفت: «باور کنید حاضر به مرگ شــوهرم نبودم. هنوز هم 
نمى دانم چطور چاقو به سینه او فرو رفت. من از قتل شوهرم 
پشیمانم و تقاضاى بخشش دارم.»  در پایان این جلسه هیئت 

قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

خانواده مردى که در جدال بر ســر موتورسیکلت 
کشته شده بود چهارشنبه هفته گذشته از قصاص 
صرف نظر کردند و به قاتل مهلت یک ماهه دادند.
رسیدگى به این پرونده از ششم تیرماه سال 92 به 
دنبال کشته شدن یک مرد 27ساله به نام «فرید» 
در خیابان اردشیر امامزاده حسن(ع) در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شــواهد نشان مى داد این مرد 
در دعوا با دو برادر کشته شده است. تالش براى 
ردیابى متهمان فرارى آغاز شده بود تا اینکه پلیس 
20 روز بعد دو برادر به نام هاى «امید» و «حمید» 
را بازداشــت کرد. امیــد در بازجویــى ها گفت: 
«سال ها بود که با فرید دوست و همسایه بودیم. 
فرید اما موتورمان را گرفته بود و پس نمى داد. به 
همین خاطر من و برادرم براى پس گرفتن موتور 
با او درگیر شدیم. من او را هل دادم که سرش به 
دیوار برخورد کــرد و روى زمین افتاد. برادرم هم 
با لگد به او ضربه زد. فریــد چند ماه قبل تصادف 
شدیدى کرده و ضربه مغزى شده بود. وقتى سر 
فرید به دیوار برخورد کرد از سرش خون جارى شد 

و من و برادرم از ترس فرار کردیم.»
حمید نیز حرف هاى برادرش را تأیید کرده بود اما 
چند ماه بعد در زندان رجایى شهر به دلیل ابتال به 

بیمارى ایدز جان سپرد.
امید روز چهارشــنبه پیش در حالى در شعبه 11 
دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه 
ایســتاد که مادر قربانى از طرف خــودش و نوه 
صغیرش براى وى حکم قصاص خواســت. در 
این جلسه قضات دادگاه اولیاى دم را به مصالحه 
با دریافت دیه دعوت کردند و آنها گفتند حاضرند 
با دریافت 300 میلیون تومان اعالم گذشت کنند. 
مادر متهم که در دادگاه حضور داشــت و اشک 
مى ریخت گفت: «وقتى دو پسرم به زندان افتادند 
همسرم سکته کرد و فوت شد. پسر کوچکم هم در 
زندان به دلیل ایدز جان سپرد. حاضرم خانه اى را 
که دارم بفروشم و مبلغ 300 میلیون تومان را به 

اولیاى دم بپردازم تا از قصاص صرف نظر کنند.»
به این ترتیب قضات دادگاه به متهم مهلت یک 
ماهه دادند تا با پرداخت دیه رضایت قطعى اولیاى 
دم را جلب کند.بعد از اعالم گذشت قطعى،  امید از 

جنبه عمومى جرم محاکمه خواهد شد.

گزارش پزشکى قانونى درباره قتل پسرى که در جریان 
یک نزاع به کام مرگ رفته، حکایت از این دارد که مقتول 
با ضربه اى که به گردنش برخورد کرده فوت شده است...
گزارش پزشکى قانونى تهران درباره قتل پسرى که در 
جریان یک نزاع به کام مرگ رفته، حکایت از این دارد 
که مقتول با ضربه اى که به گردنش برخورد کرده فوت 
شده است. عامالن حادثه اما دو پسر جوان هستند که در 
جریان محاکمه سعى کردند خودشان را به عنوان قاتل 

معرفى کنند.
شامگاه 28 شــهریورماه ســال 91 بود که به مأموران 
کالنترى 11 شهرقدس خبر رسید در بوستان معلم شهر 
بین چند پســر جوان دعواى خونینى رقم خورده است. 
وقتى مأموران خودشان را به محل رساندند، معلوم شد 
که پسرى 23 ســاله به نام «علیرضا» در جریان حادثه 
مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان 22 بهمن فوت شده 
است. در تحقیقات بعدى هم مشخص شد عامالن حادثه 
دو پسر22ساله به نام هاى «مهدى» و «فرهاد» هستند 
که از محل فرار کرده بودند. تحقیقات براى بازداشــت 
متهمان تا یکســال بعد ادامه داشــت. فرهاد و مهدى 
بعد از بازداشت به جرمشــان اعتراف کردند. مهدى در 
شرح ماجرا گفت: «یک روز قبل از حادثه به علت چشم 
در چشم شدن با علیرضا درگیر شدم و به او سیلى زدم. 
فرداى آن روز همراه فرهاد سر کوچه ایستاده بودم که 
علیرضا از راه رسید. او گفت که مى خواهد سیلى که دیروز 
به او زده ام را تالفى کند. علیرضا خواست براى دعوا به 
پارك معلم برویم که قبول کردیم. وارد پارك که شدیم او 
چاقو کشید. ما قصد چاقو کشى نداشتیم اما براى دفاع از 
خودمان چاقو کشیدیم و به او ضربه زدیم که کشته شد.» 

با کامل شــدن تحقیقات، فرهاد و مهدى به اتهام قتل 
عمد مجرم شناخته شده و براى محاکمه به شعبه 113 
دادگاه کیفرى استان تهران فرستاده شدند. مهدى در 

جلسه رسیدگى جزئیات بیشترى از حادثه را شرح داد. او 
گفت: «روز حادثه همراه فرهاد سر کوچه ایستاده بودم 
که علیرضا از راه رسید. او مشروب خورده و مست بود. 

خواســت به پارك برویم و دعوا کنیم که قبول کردیم. 
وقتى وارد پارك شدیم با چاقو به فرهاد حمله کرد و چند 
ضربه به او زد. من هم براى دفاع از رفیقم چاقو کشیدم 

و چند ضربه به کتف و گردن علیرضا زد که روى زمین 
افتاد. فرهاد هم در حالى که زخمى بود، با چاقو ضربه اى 
به گردن علیرضا زد. فرهاد هم وقتى در جایگاه ایستاد 

حرف هاى همدستش را تأیید کرد.»
هیئت قضات بعد از ختم جلســه دو متهم را به قصاص 
محکوم کردند. بعد از آن بود که پرونده به دیوان عالى 
کشور فرستاده شد. از آنجا که پزشکى قانونى علت فوت 
را اصابت ضربه به گردن اعالم کرده بود، وکیل دو متهم 
درخواست اعاده دادرسى را مطرح کرد و در الیحه خود 
اعالم کرد که یک ضربه چاقو نمى تواند از ســوى دو 
متهم وارد شود. قضات دیوان با قبول درخواست وکیل 
پرونده را به شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان 

تهران ارجاع دادند.
روز ســه شــنبه هفته پیــش بعــد از اینکــه قاضى 
عبداللهى رســمیت جلســه را اعالم کــرد اولیاى دم 
گفتنــد کــه درخواستشــان همچنــان قصــاص 

است.
بعد از آن بود که دو متهم یک به یک در جایگاه حاضر 
شدند. آنها اتهام قتل را گردن گرفته و مدعى شدند که 
ضربه کارى را به علیرضــا وارد کرده اند. مهدى گفت: 
«وقتى دعوا باال گرفت هوا تاریک شــده بود. من چاقو 
کشــیدم و ضربه اى که وارد کردم به گــردن علیرضا 
برخورد کرد.» فرهاد هم گفت: «مهدى به هواخواهى 
من وارد دعوا شــد. وقتى علیرضا روى زمین افتاد من 
زخمى شده بودم. چاقو برداشتم و به گردنش ضربه اى 

زدم که منجر به فوتش شد.» 
 هیئت قضائى بعد از شنیدن دفاعیات دو متهم و وکالى 

مدافع آنها وارد شور شد.

رئیس اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکى خراسان شمالى 
گفت: برخورد اتوبوس با کامیون که صبح روز پنج شــنبه 
هفته گذشته در محور بجنورد- جنگل گلستان و در نزدیکى 
روستاى اسپاخو رخ داد، سه کشته و 22 مجروح داشت. تقى 
دولت آبادى گفت: از این تعداد یک نفر ســر صحنه فوت 
شــده و فوت بقیه افراد در بیمارستان بوده است. وى گفت: 
شمارى از مجروحان به صورت سرپایى مداوا و از بیمارستان 

مرخص شدند.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى هم 
گفت: از آنجا که اتوبوس از جلو به عقب کامیون برخورد کرده، 
احتماًال علت تصادف خواب آلودگــى راننده اتوبوس بوده 
است.  على اصغر بدیعى مقدم افزود: در این تصادف اتوبوس 
که از سمت شمال عازم مشهد مقدس بود از عقب با کامیون 

برخورد مى کند.
محور بجنورد - جنگل گلستان یکى از محورهاى پرتردد 
کشور است که تردد در بخشــى از این محور ارتباطى هم 
اکنون به صورت دوطرفه انجام مى شود. براساس آمارهاى 
رسمى 60درصد تصادفات جاده اى اســتان در این محور 

ارتباطى رخ مى دهد.

رقابت 2 دوست براى گردن گرفتن قتل یک جوان!

خالکوبى ساعت مرگ براى یادآورى درد هاى سرطان

خالکوبى دارم اما از اراذل و اوباش نیستم

گذشت از اعدام قاتل 
با دیه 300 میلیونى

تصادف یک دســتگاه ســوارى پژو 405 با عابران پیاده، 
دراستان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن هفت نفر 
و مجروح شدن دو نفر شد که توسط وسایل نقلیه امدادى به 

مراکز درمانى منتقل شده اند.
رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان درباره 
این تصادف دلخراش که ســاعت 3 بامداد روز پنج شــنبه 
هفته گذشته، در کیلو متر 9 محور بزرگراه شهید فتح مرادى 
ایرانشهر به بمپور اتفاق افتاده، گفت:یک دستگاه اتوبوس 
تعداد 9 نفر از اعضاى یک خانــواده را در کنار پل عابر پیاده 
روستاى محمدان پیاده کرده و حرکت مى کند. دقایقى بعد 
یک دستگاه ســوارى پژو 405 که خالف جهت در حرکت 
بوده با عابرین پیــاده برخورد مى کنــد و از محل متوارى 

مى شود که متأسفانه در این سانحه تعداد هفت  نفر در محل 
جان خود را از دست داده و دو نفر نیز مصدوم شده و به مراکز 

درمانى انتقال یافته اند.
سرهنگ یدا... ســتوده در ادامه گفت: در ادامه ساعتى بعد، 
سوارى پژو که زیر پلى پنهان شــده بود، شناسایى شده و 
مشخص می شود که سوارى مذکور سوختکش بوده و حامل 

مشک پر از گازوئیل در داخل خودرو و صندوق عقب است.
رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و بلوچســتان 
افزود: متأســفانه فعالیت در امر قاچاق ســوخت و کاال که 
رعایت نکــردن مقــررات راهنمایى و رانندگــى را در پى 
دارد ســالیانه جان ده ها نفر از شــهروندان بــى گناه ما را 

مى گیرد.

گزارش سانحه واژگونى اتوبوس دانش آموزان منتشر شدتصادف اتوبوس و کامیون با 3 کشته و 22 مجروح

شغل اصلى راننده دانش  آموزان هرمزگانى «آهنگرى» بود

«افسانه» شرمسار بچه هایش شد
فرزندان به خطاى شوم 

مادر چشم بستند

قاچاقچى سوخت ،7 نفر را کشت
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فناورى این روزها همه جا هست، به همه جا نفوذ کرده 
و هر روز مرزهاى تازه اى از دنیاى واقعى را پشــت سر 
مى گذارد تا به جزئى جدانشدنى از زندگى مدرن تبدیل 
شود. این روند که در سال هاى اخیر سرعت قابل توجهى 
هم پیدا کرده، صنعتى بزرگ، ســودآور و رو به رشد را 
ایجاد کرده است. با این اوصاف است که نمایشگاهى که 
زمانى با معرفى دستگاه رادیویى ساخته شده با حمایت 
نازى ها در برلین و با همین نام «نمایشــگاه رادیویى 
برلین» شکل گرفت، حاال به رویداد بزرگ و بین المللى 
تبدیل شــده که با نام IFA در سراســر جهان شناخته 
مى شــود. هر چند IFA تا حدود 55 ســال به صورت 
رویدادى دو ساالنه برگزار مى شــد، اما رشد فناورى و 
ابزارهاى دیجیتال و نفوذ آنها بــه زندگى روزمره افراد 
باعث شده این رویداد به شکل ســاالنه برگزار شود و 
میزبان بزرگ ترین و مهمترین شرکت هاى تولیدکننده 
لوازم مصرفــى الکترونیک، محصــوالت دیجیتال 

شخصى و لوازم خانگى باشد.
نمایشگاه IFA امسال از اولین روز ماه سپتامبر آغاز شده 
است. بر اساس آمارهاى منتشر شده از سوى مسئوالن 
برگزارى این نمایشگاه، رویداد امســال میزبان هزار 
و 805 شــرکت کننده در زمینى به مساحت 159 هزار 
مترمربع است تا به این ترتیب مهمترین رویداد تجارى 
در صنعت فناورى جهان باشد. به این ترتیب شرکت هاى 
بزرگ فناورى دنیا در شش روز اول ماه سپتامبر امسال 
در محوطه بزرگ مرکز نمایشگاهى شهر برلین دور هم 
جمع مى شوند تا جدیدترین محصوالت و سرویس هاى 

خود در این عرصه را معرفى و عرضه کنند.

فرمانبرداران صوتى هوشمند
پدیده نســبتًا جدید و پرطرفدار دستگاه هاى هوشمند 
مبتنى بر فرمان صوتــى جایگاه ویــژه اى در رویداد 
IFA امســال دارند. به این ترتیب در نمایشگاه امسال 

محصوالت متنوعى مبتنى بر دستیار صوتى هوشمند 
الکسا شرکت آمازون و همچنین دستیار صوتى هوشمند 
Google Assistant معرفى شده اند. حاال این فناورى 

حتى در بخش محصوالت هوشــمند خانگى هم نفوذ 
کرده است. همانطور که در نمایشــگاه CES امسال 
موضوع دســتیار صوتى هوشمند الکســا بحث داغى 
بود، ظاهراً تا حاال حــدود 24 محصول مختلف مبتنى 
بر این دستیار صوتى هوشــمند در رویداد IFA امسال 
هم معرفى شده اند. حاال این دستیار صوتى هوشمند در 
تلویزیون هاى جدید دو شرکت لنوو و توشیبا، روبات هاى 
تمیزکننده و کمک کننده امور خانه دو شرکت بوش و 
ال جى هم به کار گرفته شده است. این در حالى است که 
بعضى محصوالت مانند گوشى هاى موبایل هوشمند 
جدید Moto X4 و LG V30 از هر دو دســتیار صوتى 
هوشمند آمازون و گوگل بهره مى گیرند. ساعت هاى 
هوشمند جدید Fossil Q Venture و Q Explorist هم 
که مبتنى بر دستیار صوتى هوشمند گوگل هستند، در 
این نمایشگاه براى اولین بار معرفى شدند. این در حالى 
است که اسپیکرهاى هوشــمند مبتنى بر دستیارهاى 
صوتى هوشــمند در رویداد امسال حسابى جلب توجه 
 JBL، Lenovo ،کردند. شرکت هاى سونى، پاناسونیک
و Harman Kardon هر کدام اسپیکرهاى هوشمند 
جدیدى را معرفى کردند که قابلیت هاى متنوعى را در 

اختیار کاربرانشان قرار مى دهند.

لشکر متنوع گوشى ها
در بازار داغ و رقابتى گوشــى هاى موبایل هوشــمند، 
محصوالت مختلفى روانه بازار مى شــوند. در رویداد 
امســال IFA هم شــرکت هاى فعــال در ایــن بازار 
محصوالت جدیدشان را رونمایى کردند. در این میان به 
عقیده بسیارى از کارشناسان بازار گوشى V30 شرکت 
LG شاید مهمترین موبایل هوشمند معرفى شده در این 

رویداد بوده است. با این حال اما شرکت هاى آلکاتل با 
 ،Core 50 با سرى گوشى هاى Archos ،چهار گوشى
شرکت Cat با دو گوشى هوشمند مقاوم و مستحکم، 
Hon- با نسخه اى جدید از Honor ،ایسر با یک گوشى

or9، Hisense با یک گوشى و شرکت سونى با سرى 

گوشــى هاى XZ1 و XA1 در این نمایشــگاه شرکت 
کرده اند.

ترکیبى از واقعیت و رؤیا
فناورى  هــاى واقعیت مجــازى، افــزوده و ترکیبى 
مثل سال هاى اخیر در رویداد امســال هم مورد توجه 
هستند. شــرکت هاى Asus، Acer، Dell و HP همه 
هدست هاى مبتنى بر فناورى واقعیت ترکیبى ویندوز 
را تولید و رونمایى کردند. با این حال اما گویا هدســت 
 Star Wars: با نام Lenovo واقعیت مجازى شرکت
Jedi Challengers به دلیل قابلیت ها و ویژگى هاى 

خاصش بیشــتر از دیگر محصوالت رقیب مورد توجه 
قرار گرفته است. در این میان هدفون ها و هدست هاى 
مختلفى هم براى طرفداران موســیقى و بازى معرفى 
و رونمایى شده اســت. هدفون مدل Icon X شرکت 
سامسونگ با شباهتى قابل پیش بینى به ایرپاد شرکت 
اپل و مجهز به شمارشگر ضربان قلب توجه بسیارى از 

بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد. این در حالى است 
که هدفون بى سیم جدید شرکت سونى، هدفون جدید 
شرکت Jabra با امکان ســازگارى با دستیار صوتى 
 Play هوشمند اپل و گوگل و همچنین هدفون بلوتوث
E8 شــرکت Bang & Olufsen هــم در این رویداد 

حسابى جالب توجه بودند.

کامپیوترها و تبلت هاى وفادار
با وجود تمام ابزارهاى مدرن معرفى شــده در رویداد 
امســال، اما کامپیوترها، لپ تاپ ها و تبلت ها همچنان 
محصوالت کاربــردى و وفادار کاربران هســتند و به 
همین دلیل بخش قابل توجهى از این نمایشگاه را به 
خود اختصاص داده انــد. کامپیوترهاى جدید مبتنى بر 
هشتمین نسل از پردازنده هاى Intel Core در بسیارى از 
غرفه هاى مهم دیده مى شوند. در این میان نسخه جدید 
لپ تاپ هاى Dell XPS 13 و Lenovo Yoga 920 و 
 Acer Predator Orion همچنین کامپیوتر قدرتمند
9000 توجه بســیارى از بازدیدکنندگان و کارشناسان 

را به خودشــان جلب کردند. حتى شــرکت فرانسوى 
Archos هم با سرى تبلت هاى Diamond و همچنین 

تبلت هاى تبدیل شــدنى معروفش در این نمایشــگاه 
حضور پررنگى دارد.

پوشیدنى هاى محبوب
در این بخش گویا سامســونگ حسابى جنجالى ظاهر 
شده اســت. این شــرکت با ســه محصول پوشیدنى 
هوشــمند جدید به IFA امســال آمده اســت. ساعت 
 Gear با طراحى کوچک تر از Gear Sport هوشــمند
 GPS بدنه اى مقاوم و ضد آب و همچنین مجهز به ،S3

احتماًال توجه بسیارى از کاربران ورزشکار را به خودش 
جلب مى کند.

  Gear Fit2 Pro هم دستبند هوشمند ورزشى جدید 

این شرکت است که مى تواند براى شنا و ورزش هاى 
 Gear .حرفه اى دیگر هم مورد اســتفاده قرار بگیرد
iconX هم نسل دوم هدفون هاى داخل گوشى بى سیم 

 Bixby سامسونگ است که با دستیار صوتى هوشمند
سازگارى دارد. شــرکت Garmin هم که تولیدکننده 
حرفه اى محصوالت پوشیدنى و ورزشى هوشمند است، 
ساعت هوشمند Vivoactive 3 را در این نمایشگاه 
رونمایى کرده است. این ســاعت هوشمند مجهز به 
GPS، شمارشگر ضربان قلب، باترى با طول عمر یک 

هفته و سیستم پرداخت موبایلى Garmin Pay است.

 ویژه هاى جالب
در میان انبوه محصوالت و ابزارهاى معرفى شــده در 
نمایشگاه IFA امســال اما طبق روال هر سال، بعضى 
محصوالت خاص و متفاوت هم رونمایى شده اند. پهپاد 
Mavic Pro Platinum شرکت DJI با سیستم کاهش 

 Logitech صدا و افزایش زمان پرواز، کیبــورد جدید
براى طراحان بــا کلیدهاى ویژه نرم افزار فتوشــاپ، 
 Holo360 دوربین کوچک ،Illustrator و InDesign

شرکت Acer با قابلیت عکاسى و فیلمبردارى با کیفیت 
 Philips و به صورت 360 درجه، تلویزیون جدید شرکت
با ساندبار با کیفیت و نامرئى و طراحى فوق باریکش، 
دوربین هوشــمند خانگى Powbo بــراى پیگیرى 
وضعیت حیوانات خانگى و صحبت با آنها در زمانى که 
در خانه حضور ندارید و همچنین سیستم خشکشویى 
هوشمند شــرکت Panasonic که عالوه بر شستن 
وخشک کردن، امکان تا کردن و قرار دادن لباس هاى 
تمیز در یک جاى از پیش تعیین شده را دارد، بعضى از 

این محصوالت خاص و ویژه هستند.

نمایشگاه ایفا نمایشگاه ایفا 20172017 ؛  آنچه گذشت  ؛  آنچه گذشت 
رامین مشکاه

اگر گشــتى در بازار بزنید با انبوهى از پاور بانک هاى 
مختلف روبه رو خواهید شد؛ ولى اگر اهل مسافرت 
و گشــت و گذار در طبیعت هستید به یک پاوربانک 
قدرتمند بــا ویژگى هاى خاص نیاز دارید. شــرکت 
اى دیتا با معرفى پاوربانک D8000L افراد ماجراجوى 
طبیعت گرد را هدف قرار داده است. با D8000L به کوه 
بروید و نگران ضربه نباشید، به دریا بروید و نگران آب 

نباشید و در کوه و دریا نگران تاریکى نباشید!
D8000L اى دیتا ترکیبى منحصربه فرد از چراغ قوه 

LED و پاوربانک است که آن را به محصولى کارآمد 

تبدیل کرده اســت. این پاوربانک براى افرادى که 
عاشق سفر، ماجراجویى، تورهاى چند روزه، آفرود، 
کوهنوردى و... هستند، گزینه  بسیار مناسبى است. 
زیرا که چراغ قوه  LED آن بســیار کاربردى خواهد 
بود. این چراغ قوه چهار مــدل مختلف نوردهى را به 
وجود مى آورد تا کاربردهاى بیشــترى داشته باشد. 
این ویژگى در کنار ضــدآب و ضدگردوغبار بودن با 
استاندارد IP54، این محصول را به محصولى ویژه 
تبدیل کرده است. این پاوربانک با دو پورت و جریان 
خروجى 2,1 آمپر و ظرفیت 8000 میلى آمپر همراه 

مناسبى براى تلفن هاى همراه شما در سفر مى باشد.
در تمام ســطح D8000L چراغ قوه LED قدرتمند 

و کارآمدى تعبیه شده اســت که از باترى پاوربانک 
بــا تــوان 200 لومــن بــراى نوردهى اســتفاده

 مى کند.
 D8000L مى توانــد چهار مــدل مختلف نوردهى 
را بــراى کاربردهاى مختلف ایجــاد کند. نوردهى 
استاندارد، نوردهى مالیم، چشمکزن و SOS انواع 
مختلف آن هســتند. چراغ قوه ایــن محصول تا 17 
ساعت نوردهى مداوم را فراهم مى کند که در شب هاى 
تاریک کویر مى تواند چراغ سقف چادر کمپ شما باشد 
و یا در دوچرخه سوارى هاى شبانه، مى تواند روشنایى 
راه شما باشد.  بدنه  با پوشــش سیلیکونى مقاوم، دو 
خروجى با شدت جریان خروجى 2/1 آمپرى و قابلیت 
شارژ همزمان دو دستگاه، نشانگر LED و وزن کم از 

دیگر ویژگى هاى این پاوربانک است.
اگر به تازگى قصد سفر تابستانى دارید و یا تورهاى 
طبیعت گردى در برنامه هاى شما قرار دارد، با امکاناتى 
که ذکر شــد به احتمال زیاد تردید شما براى خرید 
پاوربانک برطرف خواهد شد زیرا که D8000L همان 
گزینه  ایده آل شماســت. این محصول را با گارانتى 
آونــگ، نماینده انحصارى محصــوالت اى دیتا در 
ایران، از تمام فروشگاه هاى معتبر مى توانید خریدارى

 کنید.

سامسونگ به صورت رســمى از گوشى هوشمند 
 Samsung Galaxy J7) گلکســى جى 7 پالس
Plus) رونمایى کرد. این گوشى هوشمند از دوربین 

اصلى دوگانه  بهره مى برد و با قیمتى در حدود 390 
دالر روانه بازار مى شود. 

گوشى هوشمند گوشى گلکسى جى 7 پالس از نظر 
مشخصات فنى یک اســمارتفون میان رده است. 
این گوشى به تراشــه هلیو پى 20 مدیاتک مجهز 
شــده و رم 4 گیگابایتى دارد. حافظه داخلى آن 32 
گیگابایت فضاى ذخیره سازى اطالعات را در اختیار 
کاربر قرار مى دهد و دستگاه از اتصال حافظه جانبى 
(مایکرو اس دى) پشتیبانى به عمل مى آورد. بدنه 
گوشــى از جنس آلومینیوم طراحى شده و دوربین 
اصلى و دوگانه آن از دو سنسور  13 و 5 مگاپیکسلى 

تشکیل مى شوند.
ظاهراً سامسونگ سعى داشــته گوشى هوشمند 
گوشى گلکسى جى 7 پالس را سلفى محور طراحى 
کند، بنابراین از یک سنســور 16 مگاپیکسلى به 
عنوان دوربین سلفى گوشــى استفاده کرده است. 
صفحه نمایش گوشى هوشــمند مذکور هم 5,5 
 (Super AMOLED) اینچى و از نوع سوپر آمولد
اســت و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکســل 
را ارائه مى کند. باترى 3000 میلى آمپر ســاعتى، 
قابلیت پشتیبانى همزمان از دو سیم کارت، تجهیز 

به دستیار هوشــمند بیکســبى، تجهیز به اسکنر 
انگشت و بهره مندى از اندروید 7,0 نوقا هم از دیگر 
ویژگى هاى گوشى گلکسى جى 7 پالس محسوب 

مى شوند.

شــرکت «دایملر» اعالم کرده مشغول ساخت یک 
خودروى خودران و هوشــمند الکتریکى است. این 
شرکت قصد دارد از آن در طرح خودروهاى اشتراکى 
شــهرى اســتفاده کند.  خودروى دایملر ماه آتى در 
نمایشــگاه اتومبیل فرانکفورت رونمایى مى شود.
 Smart Vision EQ For Two این خودرو به نــام
یک وسیله نقلیه کامًال خودران بدون فرمان یا پدال 
هاى گاز و ترمز اســت. کاربران مى توانند به وسیله 
اپلیکیشن آن را ســفارش دهند. مسافران مى توانند 
همسفران خود را براساس عالیق مشترك انتخاب 
کنند. جالب آنکه خودرو حتى موضوعاتى براى گفتگو 
میان مسافران پیشنهاد مى کند! درهاى کنارى خودرو 
به سمت باال و عقب باز مى شــود. همچنین اخبار و 

وضعیت آب و هوا نیز توسط خودرو اعالم مى شود.

 درون خودرو یک صفحه نمایــش دیجیتال روى 
داشــبورد قرار دارد که به گفته تولید کننده با توجه 
به ترجیح مســافران محتویات مختلفى را نمایش 

مى دهد.
صندلى عقب گنجایش دو نفر را دارد. اگر یک نفر در 
صندلى عقب باشد، خودرو پیشنهاد مى کند مسافرى 
دیگرى سوار شود. پیشنهادهاى مسافر جدید براساس 
موقعیت او، مسیر ســفر و همچنین اطالعات درباره 

پروفایل هاى شخصى مسافران انجام مى شود.
هنگامى  که دو مسافر سوار خودرو شوند، در صفحه 
نمایش داخلى آن عالیق مشــترك مانند ورزش یا 

کنسرت موسیقى نمایش داده مى شود.
 موتور این خودرو داراى یک باترى لیتیوم یونى 30 

کیلووات برساعت است.

 پاور بانکى مخصوص کوه، دریا و تاریکى!

گوشى گلکسى جى 7 پالس رسماً معرفى شد

ســرانجام امکان تهیه لیست اســتیکرهاى محبوب یا 
برگزیده به تلگرام اضافه شد. تا پیش از این کاربران تلگرام 
نمى توانستند استیکرهایى از پکیج هاى مختلف را در قالب 
یک لیست براى خود ذخیره کنند، اما هم اکنون این امر 
امکانپذیر شده است. البته فقط کاربرانى قادر به استفاده 
از این ویژگى هستند که حداقل 5 پکیج استیکر بر روى 

تلگرام آنها نصب باشد.
براى اضافه کردن استیکر به لیست استیکرهاى محبوب 
کافى اســت که بعد از لمس اســتیکر مورد نظر، آیکون 
«ستاره» را انتخاب کنید. براى دستیابى به استیکرهاى 
محبوب خود هم کافى اســت آیکون با نماد «ســتاره» 
را از نوار پایین فیلــد تایپ (باالى انتخاب اســتیکرها) 
استفاده نمایید. بنابراین در تلگرام 4,3 قادر به ایجاد لیست 

استیکرهاى محبوب خواهید بود.

نمایش اعالن براى ریپالى و منشن
تا پیش از این اگر در گروه تلگرامى عضو بودید و کاربرى 
بر روى پایم شــما ریپالى مى کرد یا شــما را منشن مى 
کرد، فقط نوتیفیکیشن دریافت مى کردید و این احتمال 
وجود داشت که هیچ وقت پیام کاربر مورد نظر را نخوانید. 
خوشبختانه تلگرام 4,3 این مشکل را برطرف مى کند. به 
موجب آپدیت جدید تلگرام، زمانى که فردى در یک گروه 
شما را منشــن کند یا بر روى پیام شما ریپالى کند، یک 
آیکون با نماد «@» در کنار عددى کــه تعداد پیام هاى 
خوانده نشده گروه را نمایش مى دهد، نمایان خواهد شد. 
بنابراین شما متوجه مى شــوید که در آن گروه یک پیغام 

مهم (ریپالى یا منشن) دارید.

براى مشاهده آن پیام مهم هم کافى است که وارد پنجره 
گروه شوید و از گوشه سمت راست و پایین صفحه، آیکون 
با نمــاد «@» را لمس کنید. بدین صورت مســتقیماً به 
پیامى هدایت مى شــوید که در آن شما منشن یا ریپالى 
شده اید. این قابلیت هم از جالب ترین ویژگى هاى جدیدى 
محسوب مى شــود که در آپدیت جدید تلگرام 4,3 ارائه 

شده است.

انتخاب پکیج اســتیکر اختصاصى براى 
گروه ها

ویژگى جالب بعدى که در تلگرام 4,3 ارائه شــده است، 
مربوط به امکان انتخاب پکیج اســتیکر از سوى ادمین 
گروه براى استفاده تمام اعضا مى شود. بدین سبب ادمین 
گروه مى تواند یک پکیج خاص را به عنوان پکیج استیکر 
اختصاصى گروه خود انتخاب کنند و سایر کاربران گروه 
در این شرایط بدون نیاز به اضافه کردن آن پکیج استیکر 
به اســتیکرهاى خودشــان مى توانند در آن گروه از آن 

استفاده کنند.   

سایر ویژگى ها
عالوه بر موارد فوق ویژگى هاى دیگرى هم به تلگرام 4,3 

اضافه شده اند که شامل موارد زیر مى شوند:
1-تغییر ظاهر و نحوه چینش بخش «دعوت از دوستان»( 

.(Invite Friends

 Twitch 2-پشتیبانى مدیاپلیر داخلى تلگرام از سرویس
امکان تماشاى تصویر در تصویر ویدئوها در حین چت.

3-نمایش کیفیت آنتن دهى در حیــن برقرارى تماس 
صوتى تلگرام

4-امکان ویرایش عکس هایى کــه در کلیپ بورد کپى 
 iOS شده اند، درست پیش از ارسال آنها(مختص نسخه

تلگرام)
5-امکان فوروارد همزمان یک پیام براى چند مخاطب در 

نسخه اندرویدى تلگرام
6- امکان مراجعه به محل دقیق ارسال عکس در گفتگوها 

Shared Media از طریق بخش

با ویژگى هاى جدید تلگرام 4,3 آشنا شوید!

 مایکروسافت تصمیم دارد با اضافه کردن پلتفرم پخش 
 Gaming آمازون و Twitch به رقابت با Mixer زنده بازى
یوتیوب برود. ایــن قابلیت حاال به صــورت بتا به روى 
برنامه هاى سیســتم عامل هاى آى او اس و اندروید ارائه 
شده است و به کاربران این امکان را مى دهد تا بازى هاى 
خود را به صورت مســتقیم از روى گوشى هاى هوشمند 

خود، پخش کنند.
برنامه Mixer Create با تمام بازى هاى اندرویدى سازگار 
است اما کاربران آیفون محدودیت بیشترى دارن د و تنها 
 ReplayKit قادر خواهند بود بازى هایى را پخش کنند که
را پشتیبانى مى کنند. همچنین قابلیت جالب دیگرى نیز 
تحت عنوان Co-Streaming اضافه شــده است که از 
طریق آن کاربر مى تواند به همراه سه دوست خود، یک 
بازى را هم از روى پى ســى و هم از روى کنسول اکس 

باکس وان  به صورت مشترك پخش کنند.
قابلیت Mixer بیش از هر کسى، نظرکاربران ویندوز 10 
و اکس باکس وان را جلب کرده اســت زیرا راه ارتباطى 
جدیدى بین این دو پلت فرم بدون نیاز به نرم افزار دیگر 
ایجاد کرده اســت. این اقدامات شــرکت مایکروسافت 
تالشى است تا با دیگر شرکت هاى فعال در زمینه پخش 
مستقیم بازى ها، رقابت داشته باشد. طبق تحقیقاتى که 
توسط Streamlabs منتشر شــده، Twitch بیشتر بازار 
پخش زنده یــا Streaming  را در اختیار دارد و بعد از آن 

YouTube در جایگاه بعدى قرار دارد.

تاکسى هوشمندى که مسافرانش را انتخاب مى کند

میان مسافران پیشنهاد مى کند! درهاى کنارى خودرو 
به سمت باال و عقب باز مى شــود. همچنین اخبار و 

وضعیت آب و هوا نیز توسط خودرو اعالم مى شود.

کنسرت موسیقى نمایش داده مى شود.
 موتور این خودرو داراى یک باترى لیتیوم یونى 30

استفاده کنند.   کیلووات برساعت است.

پخش زنده بازى ها با
  Mixer Create 
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برگزاري هشتادمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل 
اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز شنبه  مورخ 96/06/11 تا  پایان  روز سه شنبه مورخ 96/06/21 همه روزه 
بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روزچهار شــنبه مورخ 96/06/22 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به 
(www.ssa-s.ir وب سایت به نشانى)  شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز

مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک 
در روزهاي   یکشــنبه مورخ  96/06/19 الی سه شنبه  مورخ  96/06/21    و در ساعات تعیین شــده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز  چهارشنبه  مورخ 96/06/22  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
حصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط زمان تحویل ملکپرداخت)

تخفیف پرداخت نقدي....)

12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

 1- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1: در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت ســه ماه   (سررســید اولین قسط) موجب 
برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

2- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
3-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج 
در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

5-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز چهار شنبه   مورخ 96/06/22 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى 
–خیابان حسین آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.(بازگشایى پاکتهاى مدیریت قم و چهار محال و بختیارى نیز همزمان در 

دفتر فروش اداره کل اصفهان به آدرس فوق و همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد )
6-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

7-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز چهار شنبه   مورخ 96/06/22 درمحلهاي تعیین شده می باشد.
8- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه 

ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (پنج شنبه  مورخ 96/06/23) در محلهاي تعیین شده با 

در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده
سازمان اموال و امالك ستاد

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

مورد واگذاري شامل سه قطعه متصل ومحصور بوده که قسمتى از یک قطعه آن داراى کاربرى  فضاي سبز حفاظتی و استفاده  
آن بصورت کارگاهی و داراي مجوز بهره بردارى از صنایع و یک حلقه چاه عمیق با پروانه که تمدید  پروانه و مجوز بهره 

بردارى  و هزینه هاي مربوطه آن بر عهده خریدار میباشدضمناً واگذاري با شرایط 15درصد نقد و الباقی در اقساط 42ماهه 
می باشد .

طبق 
توضیحات 68/000/000/000 5262 40878/75 باغات و 

کشاورزى
ساختمان و 

زمین 331 خمینى شهر –بلوار امیر کبیر-کوچه 36 –کارخانه 
موزائیک سازى  1

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى  فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال بوده و و امکان صدور پروانه تجارى ادارى 
برابر ضوابط و مقررات شهردارى  مى باشد.و با شرایط 15 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد .

طبق 
توضیحات 52/726/000/000 000 643 0000 زمین 1254 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک 

الشعراى بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 169 2

داراى پارکینگ و انبارى ،استفاده از امکانات ورزشى مجتمع اعم از استخر و سونا و...بصورت مشترك مى باشد.مساحت بر 
مبناى صورت مجلس تفکیکى محاسبه خواهد شد. و با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد

طبق 
توضیحات 24/300/000/000 270 000 مسکونى آپارتمان 962 اصفهان-خیابان آبشار سوم-خیابان مسرور-گلستان 

1 –مجتمع مسکونى مینو-طبقه سوم واحد غربى 3

مورد واگذارى شش دانگ ملکیت و سرقفلى بوده و داراى انشعاب آب و  برق با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 
ماهه مى باشد.

طبق 
توضیحات 11/500/000/000 349/09 000 تجارى زیر زمین 28 اصفهان-بزرگراه شهید خرازى-کنار گذر خیابان خیام 

(سابق)-طبقه تحتانى ساختمان افشار 4

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند گواهی گردیده است و اخذ استعالم از اداره 
آب و رفع موانع آن  و توافق با شهرداري ، اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار مى باشد. د 7/300/000/000 000 750 مسکونى زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12 -جنب پالك 

58 5

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/300/000/000 000 548,78 کشاورزى زمین 1494 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه یک 7

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/100/000/000 000 441 کشاورزى زمین 1492 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه سه 8

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/100/000/000 000 441 کشاورزى زمین 1493 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه دو 9

د 5/814/000/000 000 342 مسکونى زمین 152 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 4-جنب پالك18 10

مورد واگذاري سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مطابق سند مالکیت، بدون آب ، در طرح تعریض شهرداري، هرگونه 
توافق با شریک مشاعی و مستاجر و اعمال ید مالکانه و پرداخت تمامی حقوق زارعانه و دسترنج حداکثر تا 30٪ طبق عرف 

محل بر عهده خریدار می باشد.
د 4/375/000/000 000 5000 باغ باغ 851 کاشان- خیابان امیرکبیر – فین علیا – محله تنبلى – 

کوچه شهید مقصدى – مشهور به 8 جریبى 11

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 851 د 3/281/250/000 000 3750 باغ باغ 852 کاشان- خیابان امیرکبیر – فین علیا – محله تنبلى – 
کوچه شهید مقصدى – مشهور به 6 جریبى 12

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 135 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 1 13

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 136 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 2 14

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 137 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 3 15

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/000/000/000 000 225 مسکونى زمین 138 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 4 16

د 2/600/000/000 000 359/47 مسکونى زمین 662
کاشان - خیابان محتشم-کوچه شهید قاسمیه شماره 

17- فرعی اول سمت چپ کوچه بن بست مسجد 
جعفریه

17

مورد واگذاري شش دوازدهم ششدانگ باستثناي ثمنیه اعیانی و داراي23,38 متر مربع عقب نشینی با سند مالکیت اعیانی 
و عرصه موقوفه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) بوده وهرگونه توافق با شرکاي مشاعی و اعمال ید مالکانه برعهده 

خریدار میباشد
د 2/200/000/000 228 254 مسکونى ساختمان 130 قم - خیابان شهدا (صفائیه)- کوچه آمار - سمت راست 

- فرعی اول - پ 6 - آموزشگاه فنی حرفه اي سبز 18

مورد واگذارى 15 سهم مشاع از 495 سهم شش دانگ و با کاربرى تجارى مسکونى و خدماتى بفروش مى رسد و توافق با 
شهردارى و شرکاى مشاعى بر عهده خریدار مى باشد(تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد) ج 800/000/000 000 1366

تجارى 
خدماتى و 
مسکونى

زمین 1488 اصفهان-خیابان آتشگاه –نرسیده به ایستگاه 
آتشنشانى-جنب گلخانه 19

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1021 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه سه 20

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1025 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه پنج 21

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1020 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه چهار 22

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 280/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1023 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه دو 23

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 187/500/000 000 3750 کشاورزى زمین 1026 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه  یک 24

روزنامه
شنبه:  مورخ 1396/06/11   روزنامه جام جم                                         دوشنبه :   مورخ  1396/06/13 روزنامه ایران                                    چهارشنبه:   مورخ 1396/06/15 روزنامه    جام جم سراسرى
یک شنبه: مورخ 1396/06/12 روز نامه   اصفهان زیبا                       سه شنبه :مورخ 1396/06/14  روزنامه اصفهان امروز                 یکشنبه: مورخ 19 /1396/06   روزنامه  نصف جهان                                دو شنبه :  مورخ 1396/06/20 کیمیاى وطناستانى

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 96/06/11 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  96/06/22 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

دفاتر 
فروش

اصفهان-خیابان حکیم نظامى-خیابان حسین آباد –پالك 40                                                                                                                                        تلفن:3-36283540-031                                                                                                       نمابر:031-36283544
کاشان- بلوار شهید معمار- کوچه شهید صنعتکار- سمت چپ فرعى اول 12 مترى امین                                                             تلفن: 55580211 -031                                                                                                               نمابر:031-55580214

قم-خیابان شهید لواسانى(ساحلى)-بعد از فرماندارى-بین کوچه 27 و 29 پالك 281                                                                  تلفن:37703700-37719994(025)                                                                      نمابر:37712004 -025

 حـــذف از مزایــــــــــــــــــــــــده




