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ترفندهایى براى افزایش 
15سرعت اینترنت

3هزار و 40میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون استان اصفهان در سال 95 و 5 ماهه 96
نوروزى مدیر بانک توسعه تعاون استان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون، با توجه به شعار سال 
1396 " اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال" به نقش و جایگاه 
تعاون در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى اشاره نمود و افزود: 
در سیاســتهاى اقتصاد مقاومتى بر مقاوم ســازى اقتصاد 
در برابر بحران هاى گوناگــون و افزایش درجه تاب آورى 
اقتصاد داخلــى، حمایت از تولید، مردمــى کردن اقتصاد، 
مدیریت مصرف  و فعالیت هاى دانش بنیان تاکید شده و 
تعاونى ها به عنوان بنگاههاى اقتصــادى مردم نهاد که 
با ســرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت مردم فعالیت 
مى کنند مى توانند نقش مهــم و موثرى در تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتى داشته باشند. 
وى رابطه میان توسعه بخش تعاون و تحقق سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى را به عنوان یک رابطه مستقیم بیان نمود 
و اظهار داشت: بخش تعاون به جهت مزیت هاى مناسب 
از جمله مردم نهادترین بخش اقتصاد، سازگارى با عدالت 
اجتماعى، ایجاد اشتغال ارزان قیمت در بخش تعاون (پایین 
بودن حجم سرمایه گذارى مورد نیاز)، انعطاف پذیرى بیشتر، 
تحرك و پویایى، پاسخگویى سریعتر به تحرکات بازار، تنوع و 
گستردگى فعالیت ها در سطح کشور، بزرگترین شبکه توزیع 
کاال، شبکه حمل و نقل و ... مى تواند کمک شایانى به تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال داشته باشد که الزمه 
ایفاى این نقش مهم حمایت هاى بیشتر از بخش تعاون و 
عملیاتى نمودن هفت راهبرد تحول بخش تعاون خواهد 
بود. در ادامه نوروزى بــه معرفى بانک، خدمات و عملکرد 
بانک توسعه تعاون در سال 95 و پنج ماهه نخست سال 96 

پرداخت که این گزارش به شرح ذیل مى باشد:
معرفی بانک:

در راستاي اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 و ابالغیه مقام 
معظم رهبري و در جهت تحقق سهم 25 درصدي بخش 
تعاون از اقتصاد ملی و به منظور ارتقاء بهره گیري از تمامی 
ظرفیت هاي بخش تعاون؛ جهت دستیابی به توسعه پایدار 
اقتصادي و اجتماعی بانک توسعه تعاون که تمامی آن متعلق 
به دولت است تشــکیل گردید و از تاریخ 88/5/15 رسمًا 

فعالیت خود را آغاز نمود.
بانک توسعه تعاون در سرآغاز راه خود پشتوانه دو دهه فعالیت 
و ارائه خدمات اعتباري در قالب صندوق تعاون کشور با 31 
مدیریت شعب و بیش از 400 شعبه در تمامی نقاط کشور، 

خدمات بانکی و پولی را به مشتریان ارائه می نماید.
طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون 70٪ تسهیالت به بخش 

تعاون پرداخت می شود.
بانک توسعه تعاون در استان اصفهان

بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با 1 مدیریت شعب و 
28 شعبه و یک باجه و 213 نفر پرسنل تحصیلکرده و جوان 
(87٪ تحصیالت دانشگاهی با میانگین سنی پرسنل بانک 

35 سال) خدمات خود را به بخش تعاون و سایر بخشهاي 
اقتصادي در قالب انواع خدمات بانکی، انواع تســهیالت، 
خدمات ضمانت نامه اي، خدمات ارزي و خدمات بانکداري 

الکترونیکی ارائه می نماید.
معرفی خدمات بانک:

بانک توسعه تعاون جزء بانکهاي تخصصی – توسعه اي 
دولتی است که کلیه خدمات بانکی متداول و مرسوم شبکه 

بانکی را به جامعه هدف و مشتریان ارائه می دهد.
از جمله: 

√ افتتاح انواع حسابهاي سپرده اي (قرض الحسنه پس 
انداز، قرض الحســنه جاري، ســپرده کوتاه مدت، سپرده 

بلند مدت)
√خدمــات چک(قبول و وصول چک از طریق ســامانه 

چکاوك به صورت روزانه)
√صدور گواهی سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري 

توسعه تعاون صبا (فعال در حوزه بورس اوراق بهادار)
√ انواع تسهیالت (فروش اقســاطی، مشارکت مدنی، 
مرابحه، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و وام قرض 

الحسنه)
√ انواع خدمات ارزي (افتتاح انواع حسابهاي ارزي، خرید و 
فروش ارز، اعطاي گواهی تمکن مالی، اعتبار اسنادي، حواله 

ارزي، برات اسنادي و تامین مالی ارزي)
√ خدمات ضمانت نامه (صدور انواع ضمانت نامه)

√ مبادالت بین بانکی (سامانه تسویه ناخالص آنی، پایاپاي 
الکترونیک، شبا و عضو شبکه شتاب، شاپرك و چکاوك)

√ خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن 
بانک، دســتگاه خودپرداز، پایانه فروش، اتصال به درگاه 
پرداخت و پرداخت هاي اینترنتــی، خدمات کارت (تعاون 

کارت نقدي، خرید، هدیه، مجازي و ...)
√ همکاري و عاملیت فروش اوراق مشارکت سازمانها و 

ارگانها(ازجمله شهرداري اصفهان- قطار شهري) 
گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون استان اصفهان:

<  شعب:
استان اصفهان جزء مدیریت هاي شعب استان درجه یک 
و داراي 28 شعبه و یک باجه می باشد که 6 شعبه در شهر 
اصفهان واقع شده است و از نظر تعداد شعب جایگاه دوم را در 

بین استانهاى کشور دارد.
<  نیروي انسانی:

     بانک توســعه تعاون در استان اصفهان 213 نفر پرسنل 
عموماً تحصیلکرده و جوان (87٪ تحصیالت دانشگاهی و 
میانگین سنی 35 سال) – 86٪ آقا و 13٪ خانم، و از نظر نوع 
رابطه استخدامی 81٪ رسمی، 3٪ قراردادي و 16٪ شرکتی 

و نسبت نیروهاي صف به ستاد 89 به 11 است.
<  سپرده ها:

منابع بانک توسعه تعاون استان اصفهان از نظر حجم بعد از 

استان تهران جایگاه دوم کشوري را دارد و حدود 8٪ منابع 
بانک در کشور می باشد. سپرده شعب استان در پایان سال 
95 نسبت به سال 94- 27٪ رشد داشته و همچنین سپرده 
استان در پنج ماه نخست سال جاري (پایان مرداد) نسبت 
به پایان سال 95- 5٪ رشد نشــان می دهد و از نظر سرانه 
سپرده به ازاء شعبه و پرسنل که یکی از شاخصهاي ارزیابی            
بهره وري می باشد اســتان اصفهان جزء استانهاي برتر 

کشور می باشد.
<  تسهیالت اعطایی استان:

بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان در سال 95 و 5 ماهه 
نخســت 96 بیش از 3,040 میلیارد ریال تســهیالت به 
تعاونی ها و مشــتریان خود در قالب انواع عقود اســالمى 
پرداخت نموده اســت که در پنج ماه نخست سال جارى 
100٪ اعتبار ابالغى به مشــتریان تخصیص و همچنین 
100٪ اعتبار تسهیالت طرح ضربتى ازدواج توسط شعب 
استان پرداخت گردیده است. درحال حاضر نیز بانک آمادگی 
اعطاي تسهیالت از محل منابع داخلی و مصوبات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در راستاي حفظ و ایجاد اشتغال 

همسو با سیاست ها و برنامه هاي دولت تدبیر و امید را دارد.
تسهیالت بانک توسعه تعاون استان در سال 95 به تفکیک 
بخشــهاي اقتصادي، صنعت و معــدن 47٪، خدمات و 
سایر 31٪، بازرگانی13٪، کشاورزي7٪، مسکن 2٪ اعطا 

گردیده است.
54٪ تسهیالت بانک در حوزه سرمایه در گردش و 46٪ در 

بخش ثابت پرداخت گردیده است.
نسبت مطالبات غیرجاري بانک به مصارف (NPL) در پایان 

سال 95، 4/2٪ می باشد.

<  ضمانت نامه:
در پنج ماه نخست سال جاري تعداد 625 فقره ضمانت نامه 
بالغ بر 1,003 میلیارد ریال توسط شعب استان صادر گردیده 
است که 177٪ برنامه ابالغی محقق گردیده است. قابل ذکر 
است در سال 1395 تعداد 1,068 فقره انواع ضمانت نامه 
بالغ بر 820 میلیارد ریال جهت تسهیل مراودات بازرگانى و 

پیمانکارى به مشتریان خود ارائه نموده است.
<  خدمات ارزي:

واحد ارزي بانک در استان اصفهان در سال 95 و پنج ماهه 
نخست سال جاري حدود 330 میلیون دالر در قالب 1,220 
حواله ارزى، برات  و اعتبار اسنادى ارائه نموده و 285٪ برنامه 
ابالغى ستاد محقق شده اســت که جایگاه دوم خدمات 
ارزي بانک را در سطح کشور حائز گردید. با عنایت به اینکه 
گشایش هاي جدیدي در حوزه بانکداري بین الملل صورت 
گرفته، رشد محسوســی در حجم عملیات ارزى در آینده 

شاهد خواهیم بود.
<   بانکداري الکترونیکی:

ضریب نفوذ مشــتریان الکترونیکی اســتان به 44٪ کل 
مشتریان رسیده که این شــاخص در 5 ماه نخست سال 
جارى 46٪ رشد داشته و حدود 70٪ برنامه ابالغى ستاد در 
این بخش محقق گردیده است و برنامه هاى بانک توسعه 
تعاون استان اصفهان، گسترش پوشش خدمات بانکدارى 
الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکى 
مى باشد. در حال حاضر تعداد 37 دستگاه ATM و 2,670 
دســتگاه POS به مشــتریان گرامی بانک خدمات ارائه

 می نمایند.
تقاضا از مسئولین دولتی و نمایندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمی جهت حمایت از بخش تعاون:
از آنجایی که بخش تعاون نیاز به توجه و حمایت بیشتري 
دارد و می تواند در راســتاي اجــراي فرامین مقام معظم 
رهبري در اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی ایفا نماید لذا از 
مسئولین محترم دولتی و نمایندگان گرامی مجلس شوراي 
اسالمی تقاضاي تخصیص اعتبار و وجوه دولتی در قوانین 
بودجه سنواتی کشور جهت اعطاي تســهیالت ارزان به 
تعاونی ها و همچنین افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 
در راستاي توانمندي بانک جهت حمایت بیشتر در بخش 

تعاون را داریم.
تعامل و همکاري بانک توســعه تعاون با ســایر نهادها و 

دستگاهها:
بانک توســعه تعاون در راســتاي هم افزایــی و تعامل با 
دســتگاهها و نهادهاي دولتی و عمومی در قالب قرارداد 
عاملیت و تفاهم نامه خدمات متنوعی را به جامعه هدف و 
مشتریان و زیرمجموعه دستگاههاي طرف قرارداد پرداخت 

می نماید.
   از جمله همکاري ها می توان به عاملیت صندوق توسعه 
ملی/ عاملیت ســازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي/ 
شرکت شهرك هاي صنعتی/ ســازمان تعاون روستایی/ 
ســازمان ورزش و جوانان/ اداره کل بنیاد شهید/ اداره کل 
فنی و حرفه اي/   شرکت راه آهن/ اتحادیه فرش دستباف/ 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگري/ تسهیالت کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید/   وام قرض الحسنه ازدواج(طرح 
ضربتى وام ازدواج)/  وام هاي تکلیفی سازمانهاي حمایتی 
از جمله بهزیستی و کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویى، 
صندوق کارآفرینى امید، طرح حمایت از توســعه اشتغال 

روستایى و عشایرى، طرح اشتغال فراگیر و ... اشاره نمود.
ســازمانها و شــرکت هاى متولى توســعه بخش تعاون 

(دستگاههاى همکار) :
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی / اتاق تعاون/ بیمه تعاون/ 
صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون به عنوان دستگاه و 
شرکت هاي فعال در توسعه بخش تعاون هستند که با بانک 
توسعه تعاون در این رسالت مهم تعامل و همکاري دارند که 

جا دارد از این تعامل و همکاري تقدیر و تشکر شود.
شرکت هاى زیرمجموعه بانک توسعه تعاون:

   صندوق صبا:  فعال در حوزه بورس و خرید و فروش سهام 
شرکت ها در بورس

   گروه مالی:  مشارکت در سرمایه گذاري طرحها و پروژه ها
   شرکت صرافی:  ارائه خدمات ارزي، خرید و فروش ارز 

و حوالجات ارزي
   شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون(سمات): 
 ATM، ،ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونیکی(نرم افزار

POS، ملزومات و ...)

   شرکت واسپاري توسعه تعاون(لیزینگ): خرید انواع کاال 

و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاري آنها به متقاضیان در 
قالب عقد اجاره و یا فروش آنها

   شرکت خدمات و پشتیبانی:  ارائه دهنده خدمات اداري 
و پشتیبانی

   شرکت تعاونی کارکنان بازنشسته و شاغل بانک توسعه 
تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون:
از آنجایی که یکی از اصلی ترین موانع اعطاي تسهیالت 
اعتباري به تعاونی ها نداشــتن وثایق کافــی مورد نظر 
موسسات مالی و اعتباري می باشد صندوق ضمانت سرمایه 
گذاري تعاون جهت توســعه بخش تعاون و رفع موانع آن 
نسبت به صدور انواع ضمانت نامه از قبیل : اعتباري، شرکت 
در مناقصــه/ مزایده، تعهــد پرداخت/ضمانت معامالت، 
حسن انجام کار، استرداد پیش پرداخت، استرداد کسور وجه 
الضمان، گمرکی و ســایر با مزیت هاي رقابتی و تخفیف 
کارمزد اقــدام می نماید. نمایندگی صنــدوق ضمانت در 
استانها به عهده مدیران استانی بانک توسعه تعاون و اتاق 

تعاون می باشد.
اجراي طرحهاي اســتانی جهت ارتقاء بهره وري بانک و 

افزایش سهم بازار:
بانک توسعه تعاون استان در سال 1396جهت ارتقاء سطح 
بهره وري و افزایش عملکرد در اســتان به منظور جهت 
دار بودن فعالیت ها و انجام متمرکــز و مدون امور، اجراي 
برنامه هاى عملیاتى از قبیل طرح جذب 2، طرح تکریم2، 
طرح وصول، طرح ضمان2، طرح نوین 2، طرح توســعه 
خدمات ارزى، طرح یادگیرى مشارکتى و ... را در دستور کار 

خود قرار داده است.
از جمله مزیت هاي بانک توسعه تعاون:

بانک توســعه تعاون داراي مزیت هاي مناسبی می باشد 
که می توان از آن جمله به بانکی صددرصد دولتی، بانکی 
با نیروهاي انسانی با تحصیالت کارشناسی و کارشناسی 
ارشد و جوان، بانکی منضبط و قانونمند، بانکی تخصصی 
توسعه اي و حمایتی بخش تعاون، قرارداد عاملیت با اغلب 
دســتگاهها و نهادهاي دولتی و عمومــی، مجهز به نرم 
افزار پیشرفته و بروز بانکداري الکترونیکی با قابلیت هاي 
فراوان، گســتردگی شبکه شــعب بانک در سطح کشور 

و ... نام برد.
در خاتمــه ضمــن تشــکر از خبرنــگاران محتــرم 
روزنامه ها و خبرگزاري هاي فعال استان، هفته بانکدارى 
اســالمى و هفته تعاون را به همه تعاونگــران پرتالش و 
متولیان بخش تعــاون تبریک عرض نمــوده و  از همه 
تالشها و زحمات همه همکاران بانک در استان اصفهان 
صمیمانه تقدیــر نموده و توفیقات روزافزون و ســالمتی 
براي همکاران محترم را از درگاه خداوند بزرگ مســئلت 

می نمایم.

گلزار، هم خوشگل است، هم خوش تیپ

10گلزار، هم خوشگل است، هم خوش تیپ

10

نرفته
ایین 

ویم پ
 از گل

   آب خوش
 

تاوان خوابیدن در 
ساختمان متروکه

روشى ساده براى 
جلوگیرى از

 سرماخوردگى

نتاووانتاوان
سساساخختساخت

اى سروشى ساده براى  برى ه بش سادروش ر
زوگگیررىى ازجلوگیرى از جلج

ىىىىدگى ىىماخخوردگى سرماخور رمسر
11

14

کابوس سبزها یک ذوب آهنى بودکابوس سبزها یک ذوب آهنى بود
13
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                            گپى با کیانوش عیارى درباره دل شکستگى ها و حسرت هایش
                     

          آب خوش از گلویم پایین نرفته

نوید محمدزاده براى بازى در فیلم «بدون تاریخ، بدون 
امضا» جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق هاى جشنواره 
ونیز را از آن خود کرد. نوید محمدزاده پس از کسب این 
جایزه ضمن تشکر ازهیئت داوران و دبیر جشنواره ونیز 
گفت: «خیلى خوشحالم که این جایزه را براى سینماى 
ایران مى گیرم. به ســینماى ایــران تبریک مى گویم. 
خوشحالم که یکى از بهترین فیلمسازان تاریخ سینماى 
ایران در هیئت داوران حضــور دارد. مهمترین چیزى که 
در زندگى دارم خانواده ام است و اینکه یک ایرانى هستم.»

امسال رخشان بنى اعتماد یکى از اعضاى هیئت داوران 
بخش افق هاى جشنواره ونیز بود.

*وحید جلیلوند بهترین کارگردان شد
 در همین حال پــس از اعطاى جایزه بهترین بازیگــر مرد بخش افق هاى 
ونیز به نوید محمدزاده براى فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا»، وحید جلیلوند 
نیز براى کارگردانى این فیلم، جایزه بهتریــن کارگردانى این بخش را براى 
سینماى ایران به ارمغان آورد. «بدون تاریخ، بدون امضا» با فیلمنامه اى از على 
زرنگار و وحیدجلیلوند، دومین فیلم برادران جلیلوند پس از فیلم «چهارشنبه 
19 اردیبهشت» است.  امیر آقایى، هدیه تهرانى، سعید داخ، علیرضا استادى و 

نویدمحمدزاده بازیگران فیلم جلیلوند هستند.

حرف هاى هومن سیدى در تلویزیون؛

گلزار، هم خوشگل است، هم خوش تیپ

نوید محمدزاده براى بازى در
امضا» جایزه بهترین بازیگرمر
ونیز را از آن خود کرد. نوید مح
جایزه ضمن تشکر ازهیئت دا
گفت: «خیلىخوشحالمکه ای
ایرانمى گیرم. به ســینماى
خوشحالم که یکى از بهترینف
ایران در هیئت داوران حضــور
در زندگىدارم خانواده اماست و
امسال رخشانبنى اعتماد یکى
بخش افق هاى جشنواره ونیز ب

ش تیپ

وحید جلیلوند و 
نوید محمدزاده 
بهترین هاى «ونیز» شدند

ناگفته هاى عبدالرضا کاهانى از سرنوشت فیلم هایش

DVD اصالحیه هاى ارشاد را شکستم
عبدالرضــا کاهانى، کارگردان ســینما بــه تازگى در 
گفتگویى مفصل با «فرانس 24» که رادیو دولتى فرانسه 
در گزارشى دو بخشى منتشر کرده، از محدودیت ها براى 
ساخت فیلم در ایران، شیوه هاى دور زدن خطوط قرمز و 
سرنوشت فیلم هاى اخیرش سخن به میان آورده است. 
کارگردان «اراتمند، نازنین، بهاره، تینا»، عالوه بر برخى 
مضامین سیاسى، نزدیک شــدن به مشکالت از جمله 
مفاســد را نیز خط قرمز مى خواند. کاهانى در شرایطى 
که در فیلم «اســب، حیوان نجیبى اســت» در نهایت 
نشــان داده بود که بازیگر فیلم یک زندانى است که از 
لباس پلیس سوءاســتفاده کرده، در جریان این گفتگو 
خبر داده که بعد از اکران این فیلم، پلیس از او شکایت 

کرده بوده است.
او در همین زمینه به حواشى ســاخت فیلم «بى خود و 
بى جهت» اشاره کرده و گفته است: وزارت ارشاد به من 
گفت که باید اول مشکلم را با پلیس حل کنم. از آنجایى 
که فیلمبردارى در خیابان نیــاز به مجوز پلیس نیز دارد 
من تصمیم گرفتم تمام فیلم را در داخل خانه و نماهاى 
داخلى بســازم، این اتفاق افتاد و هیچکس دلیل واقعى 

اینکه تمامى این فیلم داخلى است را نمى دانست.

کاهانى در بخشى از این گفتگو به حضور فریده فرامرزى 
همســر واقعى رضا عطاران در نقش همسر عطاران در 
فیلم «استراحت مطلق» اشــاره کرده و گفته است: در 
فیلم «استراحت مطلق» من از همســر واقعى یکى از 
بازیگرها خواستم تا در فیلم بازى کند تا در صحنه هایى 
از فیلم بتوانند زن و شــوهر در فیلم هم را لمس کنند و 

کًال روابط واقعى ترى با هم داشته باشند. شوراى بازبینى 
به من گفت باید این صحنه ها حذف شــود، من پاسخ 
دادم که اینها زن و شوهر واقعى هســتند، پاسخ دادند 
تماشــاچى ها که این را نمى دانند، در نتیجه ما مجبور 
شــدیم متنى به اول این فیلم اضافه کنیم که این خانم 
واقعًا همسر این آقاى بازیگر است. مسئله اى که باعث 

خنده تماشــاچى ها مى شــد، چرا که این 
مسائل اهمیتى براى آنها ندارد و مسخره 

به نظر مى رسد.
او درباره شیوه اش براى دور زدن این ممیزى گفته است: 
زمانى که در سال 91 از من خواستند تا زن فیلم «بى خود 
و بى جهت» را تصحیح کنم و با حذف برخى صحنه ها 
و تغییر برخى دیالوگ ها او را به زنى مهربان تبدیل کنم، 
من به آنها گفتم باشد، من این تغییرات را ایجاد مى کنم 
و واقعًا هــم این کارها را کردم. تا جایــى که بازیگران 
و دســت اندرکاران فیلم به من مى گفتند دارم به کارم 
خیانت مى کنم. نهایتًا نســخه عوض شده را روى یک 
DVD به آنها ارائه دادم، پس از بازبینى اعالم کردند که 
این نسخه از فیلم مشکلى ندارد، از آنها درخواست کردم 
که آن DVD را به من بدهند که تا من این تغییرات را در 
نسخه اصلى فیلم هم اعمال کنم چون نسخه دیگرى 
ندارم. آنها قبول کردند و من هم وقتى از دفتر آنها خارج 
شدم آن DVD را شکســتم و فیلم را همانطور که بود 

براى اکران به ســینماها فرستادیم؛ فیلمى که مردم 
دیدند بدون سانسور بود و آنها نیز هیچ وقت متوجه

 نشدند!

هرچند «هفت» را فریدون جیرانى و تیمش بودند که 
در شبکه سوم سیما روى آنتن بردند و کوشیدند برند 
«هفت» را بسازند اما با حذف فریدون جیرانى، این 
محمود گبرلو بود که به ناگاه و با حداقل تجربه اجرا در 
برنامه هاى تصویرى در قامت مجرى و تهیه کننده 
این برنامه ظاهر شد. اما همانطور که روزى جیرانى 
حذف شد، زمین چرخید و چرخید تا گبرلو هم حذف 
شده و بهروز افخمى جایش را گرفت. البته که افخمى 
هم بعد از مدتى حذف شد و حاال صحبت هایى طرح 
شده درباره حضور مهدى کرم پور به عنوان مجرى 

«هفت».
نه جیرانى و نه افخمى هیچکدام آنقدرها از حذفشان 
ناراحت نشدند یا الاقل در ظاهر امر هم که شده از این 
حذف ابراز ناراحتى نکردند. جیرانى زودتر از حد تصور 
به سراغ راه اندازى یک برنامه اینترنتى رفت و افخمى 
هم همین روزهاســت که فیلم تازه اش را جلوى 
دوربین ببرد. در این بین اما گبرلو در همه بیش از دو 
سالى که از حذفش از «هفت» مى گذرد هر زمان که 
صحبت تغییر و تحول در این برنامه مى شد خود را به 
عنوان گزینه اى براى حضور در برنامه مى دید و انگار 

با خاطرات «هفت» زندگى مى کرد.
تالش براى اجراى برنامه اى استانى با نام «هدهد» 
که البته هیچگاه یک دهم «هفت» هم دیده نشد و 
حاال هم تالش براى راه اندازى برنامه اى سینمایى-

تلویزیونى در شبکه «شما» را باید در امتداد خاطره 
بازى با روزگار حضور در «هفت» دید. برنامه اى که 
بناست با اجراى گبرلو در شبکه «شما» روى آنتن 
برود قرار نیســت از منتقد ثابتى برخوردار باشد و به 
بیان ساده تر این گبرلوست که باید دیده شود و درباره 
مسائلى مانند اکران، سالن هاى سینمایى و فروش 
بلیت طرح موضوع کند. این برنامــه قصد دارد به 
مسائل و معضالت سینماهاى شهرستان ها بپردازد.

این برنامه سینمایى که بیشتر حوزه شهرستان ها و 
استان هاى کشور را شامل مى شود؛ این برنامه به 
نقد و بررسى سریال هاى تلویزیونى هم مى پردازد و 
احتماًال اولین برنامه اى است که به صورت منسجم 
نقد ســریال هاى تلویزیون را در دســتور کار قرار 

مى دهد.
 اینکــه در تلویزیــون بتوانیم شــاهد نقــد جدى 
سریال هاى تلویزیونى باشــیم امرى بعید است آن 
هم با حضور محافظه کارى همچون گبرلو اما اینکه 
برنامه اى بخواهد مشکالت سینما در شهرستان ها 
را به طور تخصصى بررسى کند خیلى هم خوب است 
البته به شرطى که گبرلو قدرى اعتماد به نفس خود را 
افزایش داده و با راحتى بیشترى مقابل دوربین بنشیند 
و سعى کند صرفاً در حیطه اى که اطالعات دارد سخن 

گوید.

کارگردان فیلم هاى «تنوره دیو»، «شبح کژدم»، 

«آن  ســوى آتش»، «آبادانى هــا»، «بودن یا 

نبودن»، «بیــدار شــو آرزو»،  «خانه پدرى» و 

«کاناپه» قرار است همزمان با برپایى نوزدهمین 

جشن بزرگ سینماى ایران تقدیر شود و مراسم 

ت او به همراه سه هنرمند دیگر در جشن 
بزرگداش

نکوداشت خانه سینما برگزار خواهد شد. کیانوش 

عیارى که چنــدان هم اهل مصاحبه نیســت 

با ایســنا گفتگو کرده که بخــش هایى از آن را 
مى خوانید:

کیانوش عیارى، پس از اشــاره به نزدیکى روز 

ملى ســینما و بزرگداشــتش وحس و حالى که 

ســینما دارد، بیان کــرد: آدمى که دل 
االن به 

 و خســته باشــد چه مى تواند بگوید؟! 
شکسته

ه حسى مى تواند داشته باشد؟ از سال 63 که 
چ

لمم را ساختم و حتى دو سال قبل از آن 
اولین فی

هم که یــک فیلم بلند براى تلویزیون ســاخته 

بودم تا االن، همه کارهایم یا توقیف شــده یا به 

نحوى اذیت و آزار شــده اند. از این رو نمى دانم 

واقعاً احساسم چگونه است چون در این سال ها 

آب خوش از گلوى من پایین نرفته اســت که 

بخواهم چیــزى را در عرصه حرفــه اى خودم 

دوست داشته باشــم یا برایم لذت بخش باشد. 

االن اصًال چیزى براى من نمانده که لذت بخش
 باشد.

وى سپس با اشــاره به برخى فیلم هایش ادامه 

داد: سال 1363 که فیلم «تنوره دیو» را ساختم 

قط کارشــکنى دیدم، البته هر از گاهى 
فقط و ف

ولى هم بوده که با مسائل من با حسن  نیت 
مسئ

کرده، نه با من بلکه با  دیگر فیلمسازان 
برخورد  

ولى من چون همیشه ســکوت مى کردم و غر 

نمى زدم و مسائلم را رسانه اى نمى کردم، شاید 

کمتر در معرض مخالفت ها قرار گرفته باشم.

عیــارى گفت: آن زمــان «تنوره دیــو» براى 

فستیوال دهلى انتخاب شــد و این فستیوال در 

آن موقع یکى از پنج جشــنواره الــف دنیا بود؛ 

جشنواره اى که جانشین جشنواره جهانى تهران 

پس از انقالب شده بود و بعدها از دهلى به قاهره 

شد. در آن مقطع فیلم مرا به بهانه اینکه 
منتقل 

باید زیرنویس شود به هلند فرستادند و در نهایت 

دیر رســید و هیچ اتفاقى هم برایــش نیافتاد و 

شــرایط به گونه اى پیش رفت که کامًال معلوم 

بود خیلى عالقه اى وجود نداشــته این فیلم به 

ه برود، آن هم نه به دلیل اینکه «تنوره 
جشنوار

دیو» مسئله داشــت، بلکه به نظر مى آمد با خود 

من مسئله دارند و طبیعى است که تولیدى هاى 

من نیز تحت تأثیر نگاهى قرار گرفت که نسبت 
به من وجود داشت.

*وقتى مانع نمایــش «آبادانى ها» در 
کن شدند

وى افزود:  بعد از آن نوبت به «شبح کژدم» رسید 

و بعد فیلم «آن ســوى آتش» که دو ساِل تمام، 

داده نمى شد و ممنوع الخروج بود، چون 
نمایش 

مسئول امور بین الملل تلویزیون در آن 
آقایانى 

دند که مى گفتند اگر این فیلم از کشــور 
زمان بو

خارج شــود یکســرى روزنامه هاى خارجى از 

شــتى آهنین و محکم علیه ایران درست 
آن م

مى کنند و به ســود ایران نیســت که این فیلم 

 از کشــور برود و به این بهانه فیلم دو 
به خارج

سال توقیف شــد، در حالى که تردید ندارم آن 

دو نفر مســئول وقت در ســال 66 واقعاً نگران 

چه مــى گفتند نبودنــد، بلکه بــه نگاه هاى 
آن

ى چنان پوششــى مى دادند که کارشان 
شخص

موجه شود. بعد از آن نوبت به فیلم «آبادانى ها» 

ه به عنوان اولین فیلم سینمایى ایران به 
رسید ک

جشنواره کن دعوت شد ولى از حضورش در این 

جشنواره جلوگیرى شــد در حالى که شنیدم آن 

سال شانس هایى براى موفقیت این فیلم وجود
 داشت.

او با اشاره به مدیران وقت که فیلم را از جشنواره 

رداندند، بیان کرد: با این کار بدون هیچ 
کن برگ

تردیدى سرنوشــت من از یمین به یسار رفت، 

چون مگر مى شود فیلمى به چنین جشنواره اى 

راه یابد و حتى یــک نمایش معمولى داشــته 

باشد اما در سرنوشت یک جوان بى تأثیر باشد؟ 

درحالى که کسانى که مانع از حضور این فیلم در 

جشنواره کن شدند اهمیتى برایشان نداشت که 

ر سازنده جوان این فیلم چه مى آید یا مثًال 
بر س

این اتفاق چه تأثیر مثبتى مى توانست بر شکل 

گیرى سینماى نوین پس از انقالب داشته باشد.

*چرا «خانه پدرى» 7 ســال توقیف 
مى شود؟

عیارى با مرور بیشتر فیلم هایش که به مشکل 

برخورده بودند، به «خانه پدرى» رسید و گفت: 

درباره ایــن فیلم هم انگار باز نظر شــخصى بر 

هر چیزى اولى اســت، چون این فیلم کوچک 

ترین مسئله اى نداشــته که هفت سال است در 

توقیف به ســر مى برد و اصًال چرا باید این 

اتفاق بیافتد؟ جز تــرس، تنگ نظرى و 

سوء تفاهم چه چیزى باعث این اتفاق 
شده اســت؟ درباره «کاناپه» هم 

بهتر است صحبت نکنم چون 
انتظــارى نــدارم؛ همانطور 

که به همــه بازیگرانى که 
مى خواستند موهایشان 

را براى بــازى در فیلم 
کوتاه کنند گفتم فکر 

نکنید این فیلم شما 
را به عرش مى برد، 
چرا که «کاناپه» 

توقیف مى شود.
او اظهار داشت: 
مــن انتظارى 
نداشتم که این 
فیلم به آسانى 
امکانــى براى 
عرضــه پیــدا 
نتظار  کند ولى ا
نگاهــى  دارم 
مسلط بر اوضاع،  
دهد  تشــخیص 
که اتفاقــاً نمایش 
فیلــم «کاناپــه» 

مى تواند یک مقدار به 
تالطم هــاى دم افزون 

جامعه در جهــت آرام تر 
شــدن آن حداقــل در یک 

وجه، کمک کند.
وى با اشاره به ســختى هایى که 

پس از توقیف «خانه پدرى» کشیده 

است، افزود: شش سال طول کشید تا پس 

از «خانه پدرى» دوباره بتوانم فیلم بسازم و باز 

هم مى سازم، اما بعد از «کاناپه» دیگر هیچ نقش 

زنى را در خلوت یا در حضور محارمش با روسرى 

نشان نخواهم داد، یعنى اصًال به سمت گرفتن 

صحنه هایى نمــى روم، همه یا در مکان 
چنین 

عمومى خواهند بود یا حذف مى شوند.

گبرلو به دنبال اجراى برنامه اى 
سینمایى-تلویزیونى در شبکه «شما»

زندگى با 
خاطرات«هفت»؟

برنامه «من و شما» به تهیه کنندگى هادى قندى و 
اجراى آرش ظلى پور این بار میزبان هومن سیدى 
بود. سیدى با حضور در برنامه «من و شما» گفتگویى 
متفاوت انجام داد و پاســخگوى سئواالتى بود که 
کمتر از او پرسیده شده است. بخشى از اظهارات او را 

در این برنامه بخوانید:
■   از دوازده سیزده سالگى عالقه مند به بازیگرى 
شــدم. یــک دوره اى در تلویزیــون مرکز گیالن 
مجرى برنامه کودك بودم و پانزده شانزده سالگى 
برنامه ســازى کردم. بعد از یک مدتى از تلویزیون 
اخراج شدم که دلیل آن اخراج خیلى شخصى بود؛ 
یک آدمى خیلى گل درشت بود از قیافه من خوشش 

نمى آمد و بعد هم که پســرش را آورد اما من براى 
جایگاه فعلى ام باید از او تشکر کنم.

■   پدر و مادرم کارمند بودند و االن بازنشسته شدند 
و حسرت چیزى را نداشــتم اما فقر را بسیار تجربه 
کردم چون خودم تصمیم گرفتم در یک شهر بزرگ 
زندگى کنم. من با دیوانگــى این کار را کردم؛ یک 
خانه گرفتم که پول اجاره اش را نداشتم، یادم مى آید 
150 هزار تومان اجاره اش بود. اولین ماشینم رنو بوده 

و بعد از آن دوو ماتیز خریدم.
■   من نمى دانــم چرا اینقدر بــا محمدرضا گلزار 
لج هستند همه؟! او پســر نازنینى است. هم خیلى 
خوشگل است و هم خیلى خوش تیپ. ممکن است 

در سلیقه شخصى من نباشــد اما در استراکچر 
زیبایى شناسى قرار مى گیرد.

■    شهاب حسینى باالى سر من است اما 
من که نگفتم محمدرضا گلزار تک ستاره 
است. چرا زحمات یک آدم را نمى پذیرید. 
او همیشــه به جاى اینکه پایین برود باال 

مى رود.  
■   یــک دوره بازیگرى را رهــا کردم و 
انگیزه هاى درونــم از بین رفت، به دلیل 
فقر مالى تالش کردم از این مسیر فقط 
امرار معاش کنم و بتوانم زندگى ام را 
ســرپا نگه دارم. به واسطه یک لج و 

لجبازى به بدترین جایى که یک بازیگر مى توانست 
برسد خودم را رســاندم و خیلى زیاد در کارهایى که 

پشیمان هستم حضور داشتم.
■   تلویزیون چــرا اینقدر با «عاشــقانه» بد بود؟ 
تصاویر من در «عاشقانه» را مانند جانى ها و اراذل 
شــطرنجى مى کنند با این عنوان که او خانواده ها 
را از هم مى پاشــاند! من در تلویزیــون کار کردم 
بنابراین نباید با هم جنگ کنیم و دیگر زمان شمشیر 
 است.را از رو کشــیدن گذشــته و این رفتار خیلى بدوى
■   حامد بهــداد نمونه یک قلب پــاك براى من 
است و در قلبش چیزى نیســت. او خیلى حرفه اى 

و خفن است.
■   شــهاب حســینى  دوســت بســیار قدیمى 
من است؛ کارى که شهاب حسینى براى من انجام 
داد در ســال هایى که  خیلى از بازیگران عزیزمان 
که االن دوست دارند با من دوســت باشند حاضر 
نبودند حتى نمى خواســتند با من عکس یادگارى 
بگیرند دعوت من را در «آفریقا» پذیرفت بى آنکه 
دستمزدى بگیرد. شهاب خیلى انسان شریفى است 
با اینکه االن باهم قهر هســتیم؛ او با من قهر است 
فکر کنم! حتى نمى دانم ســر چى اما خبر دارم. اما 
مى خواهم این را بداند که هنرش براى من بســیار 

هنر باالیى است.
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یک متخصص طب ســنتى با بیان اینکــه حفره بینى 
به دلیــل اینکه محــل عبور و مــرور هواســت آکنده 
از میکروب هــاى انتقال یافته از هواســت، یک روش 
ســاده براى جلوگیرى از «ســرماخوردگى» را  تشریح 

کرد.
محســن ناصــرى دربــاره راه هــاى پیشــگیرى از 
سرماخوردگى اظهار داشت: یکى از راه هاى پیشگیرى 
از بروز سینوزیت، شستشوى حفره بینى یا استنشاق است.

وى افزود: حفــره بینــى به دلیل اینکه محــل عبور و 
مرور هواســت، آکنده از میکروب هــاى انتقال یافته از 
هواســت؛ خداوند بینى را براى گرفتن بهتر میکروب ها 
و رطوبت بخشــى به هوا (که الزمــه عملکرد صحیح 
ریــه اســت) مرطــوب و تاریک قــرار داده اســت و 
بینــى جایــگاه خوبى بــراى تکثیــر بیــش از اندازه 

میکروب هاست.

این متخصص طب سنتى متذکر شد: عدم نظافت صحیح 
بینى مى تواند مشکالت تنفسى مانند سرماخوردگى هاى 
مکرر، افزایش آلرژى ها و عفونت هاى مقاوم به درمان را 
ایجاد کند؛ همچنین مى تواند بر روى اندام هاى دیگر نیز 

تأثیر بگذارد.

استنشاق و نقش آن در جلوگیرى از بیمارى ها
ناصرى تصریح کــرد: در فرهنگ اســالمى و طبى ما 
تأکید فوق العاده اى بر استنشاق و نقش آن در جلوگیرى 
از بیمارى ها شده است؛ افراد سالم، ابتدا بینى را نظافت 
کنند ســپس کمى آب را در کف دســت گرفته و سعى 
کنند با تنفس از طریــق بینى آب را حتــى المقدور به 
مناطق باالتــر بینى هدایت کنند که عالمت رســیدن 
آب به این نواحى، ایجاد ســرفه خفیف اســت؛ پس از 
این عمل ، ترشــحات مختلفــى از بینى خارج شــده  و  
ســپس بینى کامًال باز شــده و تنفس به راحتى صورت 

مى پذیرد.
این متخصص طب سنتى خاطرنشــان کرد: افرادى که 
مشکل در سینوس ها دارند با این عمل ممکن است دچار 
درد شوند ؛ این افراد باید ابتدا استنشاق سطحى انجام دهند 

و پس از کاهش درد، با عمق بیشترى استنشاق کنند.

اگر قصد دارید آهنگ رشد موى خود را تسریع کنید، اما از 
چگونگى انجام این کار اطمینان ندارید، به این نکته توجه 
داشته باشید. شاید تنها کارى که باید انجام دهید، ایجاد 

تغییر در رژیم غذایى باشد.
بر همین اساس اســت که مواد غذایى انتخابى شما در 
بسیارى از موارد مى توانند هر آنچه را براى برطرف کردن 

مشکالت مو نیاز دارید در اختیارتان قرار دهند.

ماهى سالمون
ماهى سالمون سرشار از اسیدهاى چرب امگا3 است که 
این ماده مغذى به تقویت فولیکول هاى مو کمک کرده و 

رشد مو را تحریک مى کند.
مطالعات علمى نشــان داده اند که در صورت مصرف 
این نوع از اســیدهاى چرب به مدت یکسال به جریان 
تلــوژن کمک خواهــد کرد، کــه مرحله اســتراحت 

فولیکول ها پس از کاتاژن است.
پس، مصرف مواد غذایى سرشار از اسیدهاى چرب امگا3 

به تقویت رشد مو کمک خواهد کرد.
همچنین، ماهى سالمون سرشار از ویتامین B12 و آهن 

است که به رشد مو کمک مى کنند.

مرغ
گوشت مرغ سرشار از پروتئین حیوانى است، که ماده اى 
اساســى براى تولید کراتین محسوب مى شود. کراتین 

درحدود 80 درصد از مو را تشکیل مى دهد.
اگر به مدت دو تا ســه ماه با کمبود این پروتئین مواجه 
باشید، رشــد مو با نرخ طبیعى متوقف شده و ریزش آن 

آغاز مى شود.
گوشت هاى دیگر نیز مى توانند به افزایش میزان پروتئین 
حیوانى دریافتى ما کمک کنند، که از آن جمله مى توان به 

گوشت بوقلمون اشاره کرد.

بادام
بادام سرشار از ویتامین E است که این ماده مغذى براى 

فعال کردن رشد و تقویت مو نیاز است.
مصرف 20 بادام در روز براى تأمین 70 درصد 

از مقدار مصرف توصیه شده ویتامین E کفایت مى کند.
همچنین، بادام سرشار از دیگر مواد مغذى ضرورى براى 
رشد و محافظت از مو اســت که از آن جمله مى توان به 

بیوتین، اسیدهاى چرب و ویتامین هاى B اشاره کرد.

دانه کدوتنبل
دانه هاى کدو تنبل سرشــار از ویتامین هاى B هستند 
که براى رشد مو و همچنین ظاهر بى نقص آن عنصرى 

اساسى محسوب مى شوند.
براى پیشــگیرى از ریزش مو، مى توانیــد روغن دانه 
کدو تنبل را به رژیم غذایى خــود اضافه کنید. به لطف 
ویژگى هاى آن، این روغن مکملى خوب براى برطرف 

کردن مشکالت مو است.

لوبیاها
لوبیا از محتواى باالى آهن سود مى برد، که یکى از مواد 

مغذى اساسى بدن براى تقویت رشد مو است.
یک وعده لوبیا تقریباً نیمى از مقدار مصرف توصیه شده 

روزانه آهن را تأمین مى کند.
همچنین، لوبیا سرشــار از روى و کولین است که براى 

تنظیم گردش خون در پوست سر ضرورى هستند.

تخم مرغ
تخم مرغ یکى از مواد غذایى سرشار از پروتئین است و 

همچنین از محتواى باالى ویتامین B12 سود مى برد.
اگر به طــور منظم تخم مرغ مصرف کنید، رشــد مو با 

آهنگى سریع تر و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

مواد غذایــى که مصرف آنهــا توصیه 
نمى شود

همانگونه که برخى مواد غذایى به رشد قوى تر و سریع تر 
مو کمک مى کنند، برخى مــواد غذایى دیگر مى توانند 

سالمت مو را در معرض خطر قرار دهند.
مواد غذایى پاالیش شده و آنهایى که از محتواى باالى 
قند و کربوهیدرات هــا برخوردار هســتند از آن جمله 

محسوب مى شوند.
برخى محصوالت غذایــى که موجب نفــخ، تغییر در 
سطوح هورمونى و افزایش احتمال عفونت هاى قارچى 
مى شوند، به طور مســتقیم در توانایى رشد مو اختالل 

ایجاد مى کنند.
قند و اســترس از بزرگ ترین عوامل مؤثر در ریزش مو 
محسوب مى شــوند. این شرایط شــامل آسیب دیدن 
فولیکول هاى مو مى شــودکه از رشــد مو جلوگیرى 

مى کند. 

درد قفسه سینه یک عالمت شایع بین کودکان و نوجوانان است که خوشبختانه معموًال علت 
آن قلبى نیست.

میانگین سنى درد قفسه سینه کودکان 11تا14 سالگى است، ولى ممکن است در هرسنى 
حتى در چهارسالگى نیز دیده شود.

در کودکان خوشبختانه درد قلبى شایع نیست و اکثر دردهاى قلبى که در ناحیه قفسه سینه 
احساس مى شود، منشأ غیر قلب دارند و از هر سنى هم مى تواند شروع شود.

در افراد بالغ و بزرگساالن، درد قفسه سینه دلیل عضالنى و قلبى دارد اما در کودکان، کمتر 
مربوط به مشکالت قلبى است. معموًال دردهاى عضالنى-اسکلتى در یک ناحیه مشخص 

بوده و با حرکت، نفس عمیق و با فشار دست شدت درد بیشتر مى شود.
اغلب چند ثانیه تا چند دقیقه طول مى کشــد ولى گاهى ممکن است طوالنى نیز باشد. در 
صورتى که تب و عالیم تنفسى وجود نداشته باشد، اگر با دم، درد سینه بیمار تشدید پیدا کند، 

احتمال علت عضالنى- اسکلتى خیلى باال مى باشد.
یک فوق تخصص قلب و اطفال تأکید کرد: هنگامى که هوا رو به سردى برود، ماهیچه هاى 

اطراف قلب دچار گرفتگى مى شود.
بهاره دهقان افزود: حرکت هاى ناگهانى کودکان هنگام ورزش کردن ممکن است عضالت 

جلوى قلب را دچار گرفتگى کند و کودك به اشتباه  احساس کند که قلب او درد گرفته است.
وى اظهارداشت: 90 درصد از درد قفسه ســینه در کودکان امرى عادى است و 10 درصد از 
این کودکان ممکن است داراى مشکل خاصى باشند که با معاینات پزشکى تشخیص داده 

مى شود.
فوق تخصص قلب و اطفال، درد قفسه ســینه در کودکان را یکى از شکایات عمده والدین 
دانست و ادامه داد: زمانى که والدین متوجه درد قفسه سینه در کودك خود مى شوند، مضطرب 
شده و احســاس مى کنند این درد مربوط به قلب طفل است؛ در حقیقت در بیشتر موارد این 

عارضه مربوط به درد بین دنده و عضالت بین  دنده اى کودك است. 
وى تصریح کرد: زمانى که کودك 

از درد قفسه سینه شکایت دارد 
ابتدا باید وضعیت و شدت 

درد همچنین نفس کشیدن او مورد بررسى قرار گیرد. 

ضربه و سرماخوردگى از جمله عوامل ایجاد درد قفسه سینه در کودکان
دهقان، ضربه و سرماخوردگى را از جمله عوامل ایجاد درد قفسه سینه در کودکان دانست و 
اضافه کرد: هیجانات و دردهاى روحى و روانى نیز مى تواند در بروز این عارضه نقش داشته 

باشد. 
وى یادآور شد: علل قلبى درد قفسه سینه کودکان، اگرچه زیاد شایع نیست ولى بسیار مهم 
است؛ بعضى از بیمارى هاى قلبى کودکان ممکن است با درد قفسه سینه تظاهر پیدا بکند که 
شامل افتادگى دریچه میترال، التهاب دیواره قلب، التهاب پرده هاى قلب،افزایش ضخامت 
دیواره قلب همراه با انسداد خروجى بطن چپ، تنگى دریچه آئورت، نامنظمى هاى ضربان 

قلب و اختالل در خون رسانى عروق کرونر مى باشد.
این فوق تخصص قلب و اطفال تأکید کرد: دردهاى قلبى معموًال با ورزش شروع و با استراحت 
بهتر مى شوند، ماهیت فشارنده داشته و بسیار شدید منتشر مى شود و ممکن است با تعریق، 

تهوع و تنگى نفس همراه باشد.
وى علل ریوى درد قفسه سینه کودکان و نوجوانان را شامل آسم، سرفه مزمن، عفونت ریوى، 

خارجى در ریه و ... خواند.عفونت مجارى هوا (برونشیت)، وجود جسم 
 

میلیون ها نفر در جهان، دچار مشکل تعریق زیاد هستند و بخش زیادى از این تعداد، از 
عرق و بدبویى پا رنج مى برند.

کارشناسان مى گویند برخى از تعریق ها، ایدیوپاتیک هستند؛ یعنى علت مشخصى ندارند، 
اما انواعى از تعریق هم هســتند که مى توانند علل بالقوه متعددى داشته باشند. دیابت، 
برخى سرطان ها، پرکارى تیروئید، مصرف برخى داروها و قندخون پایین از جمله علل 
تعرق زیاد به شمارمى آیند. به گفته کارشناسان، بیشتر افرادى که با مشکل عرق پا مواجه 
هستند در رده سنى 14 تا 65 سال قرار دارند. خوشبختانه راهکارهایى براى مقابله با این 
مشکل ناخوشایند وجوددارد. با برخى از این راهکارها آشنا 

مى شویم:

صابون آنتى باکتریال
صابون آنتى باکتریال در خشــک کردن 
پوست و کشــتن باکترى هاى پا 
بسیار مؤثر است. 

صابون هــاى آنتى باکتریال حــاوى ترکیباتى هســتند که پوســت را از چربى هاى 
مرطوب کننده پاك کرده و به خشکى پوســت کمک مى کنند. این صابون ها همچنین 
با عفونت هایى که در پاها براثر بریدگى ها و خراش هاى کوچک ایجاد مى شــود مقابله 
مى کنند، باکترى هایى را که روى پا زندگى مى کنند از بین برده و از بوى بد پا جلوگیرى 

مى کنند.

نشاسته ذرت
مــاده  مى تواند بخش مهمى از رژیم مراقبت از پا به شــمار ایــن 

شستن و خشک کردن پاها به آنها نشاسته ذرت بیاید. بعد از 
 . لیــد نشاسته ذرت براى عرق دست هم مفید است و بما

استفاده از آن مى تواند تعریق دست و پا را فوراً 
متوقف کند.

پودر تالک و پودر ضد قارچ
این پودرها مى توانند پاها را سرد نگه داشته و از بوى 

بد پا جلوگیرى کنند. 

 ضد عرق
احتماًال از دئودورانت ها یا ضد عرق ها براى کاهش عرق 
زیر بغل اســتفاده مى کنید. مى توانید این ضدعرق ها را 
براى عرق پا هم به کار ببرید. نمک آلومینیوم یا آلومینیوم 
کلرهیدرات، ترکیب فعال در بیشــتر ضدعرق هاست که با 
ایجاد ماده ژل مانندى روى غدد عرق، میزان تعریق را کاهش

 مى دهد.

 چرا دست ها و پاها خواب مى رود؟ 
هنگام خواب شاید احساس کنید که دست هاى شــما سوزن سوزن و بى حس مى شود و 
بعد از بیدار شدن حتى ممکن است نتوانید به راحتى دست خود را مشت یا باز کنید.بیشتر 

این عالیم به سرعت رفع مى شود. براى رفع این حالت، به آرامى دست را باز و بسته کنید.
در این مطلب 12 علت خواب رفتن دست ها و پاها را بیان مى کنیم :

 گردش خون ضعیف
شایع ترین علت خواب رفتن دســت ها و پاها در خواب، کاهش جریان خون در دست ها و پاهاست که با تغییر 

دادن حالت خواب مى توانید آن را رفع کنید.

دیابت
خواب رفتن دست و پا حتى هنگام بیدارى ممکن است نشانه دیابت باشد.مهمترین و شایع ترین بیمارى مربوط به 
اعصاب محیطى، دیابت است که در تغذیه اعصاب اختالل ایجاد مى کند و از آنجا که هر چه طول اعصاب بیشتر 
باشد تغذیه آنها بیشتر با مشکل مواجه مى شود، اعصاب پاها آسیب پذیرترند و خواب رفتگى پاها در دیابت بیشتر 
مشاهده مى شود. عالوه بر خواب رفتن دست و پا، در بیماران دیابتى، انواع اختالالت حسى از جمله کرختى، بى 

حسى، سوزن سوزن شدن و گزگز کردن دست و پا نیز مشاهده مى شود.

سندروم تونل کارپال
بیمارى سندروم تونل مچ دست نیز با خواب رفتن دست ها خود را نشان مى دهد، به گونه اى که ممکن است فرد، 
شب ها به دفعات با حالت خواب رفتگى دست از خواب بیدار شود. این بیمارى زمانى به وجود مى آید که عصبى 
که از مچ دست وارد پنجه و نوك انگشتان مى شــود، بر اثر کار زیاد یا عوامل دیگرى نظیر کم کارى تیروئید، 
حاملگى و دیابت آسیب مى بیند و آن منطقه بدون اینکه بیمار فعالیت خاصى داشته باشد، با یک مختصر فعالیت 

به خواب مى رود.

آرتریت
بیمارى آرتریت باعث التهاب و درد مفاصل بدن مى شود. این بیمارى باعث تحریک و آسیب اعصاب در ناحیه 

مفاصل نیز مى شود.

عمل جراحى دست
این حالت باعث تحریک یا آسیب عصب مى شود.

بیمارى گیلن باره
بیمارى گیلن باره نیز با عالیم خواب رفتن دست و پا، کرختى و بى حســى آغاز مى شود که ممکن است این 
عالیم با معاینه پزشک در بیمار تشخیص داده نشود. اما در هر صورت خود بیمار از حالت هاى اختالل حسى در 

اندام هاى خود آگاه است.

مسمومیت دارویى
مسمومیت هاى دارویى نیز ممکن است باعث مسمومیت اعصاب محیطى شود که از میان این داروها، داروهاى 

شیمى درمانى که به اعصاب سلول هاى محیطى بیماران سرطانى آسیب مى زنند، شایع تر است.

مسمومیت با فلزات سنگین
خوردن یا تنفس فلزات سنگین مثل جیوه، سرب، تالیوم و آرسنیک نیز باعث خواب رفتن دست و پا مى شود. 

 مسمومیت ویتامینى
اگرچه گروه ویتامین هاى B بى ضرر هستند، اما استفاده بیش از اندازه ویتامین B6 مى تواند مسمومیت ایجاد 
کند که این مسمومیت خود را به صورت بى حسى دست و پا نشان مى دهد.براى جلوگیرى از خواب رفتن دست 

هنگام خواب، آن را زیر بالش یا سرتان قرار ندهید.

MS بیمارى 
 MS بیمارى هاى عصب مرکزى نخاع هم مى توانند کرختى و بى حسى دست و پا را ایجاد کنند، مثًال بیمارى

نیز همین عالئم را دارد.

سکته مغزى
سکته هاى مغزى نیز به علت ایجاد اختالل در اعصاب، بى حسى ایجاد کرده و بر اثر آن دست و پا خواب مى رود.

 تغییرات فشار خون
فشار خون ارتباط مستقیمى با بیمارى هاى اعصاب محیطى ندارد، ولى به دلیل اینکه اعصاب محیطى در تنظیم 
فشــار خون و عروق محیطى نقش دارد، ابتال به بعضى از بیمارى هاى اعصاب محیطى در تنظیم فشار خون 

مشکل ایجاد کرده و خود را به صورت افت فشار خون نشان مى دهد.

90 درصد دردقفسه سینه کودکان منشأ غیرقلبى دارد

  

 

جلوى قلب را دچار گرفتگى کند و کودك به اشتباه  احساس کند که قلب او درد گرفته است.
0 درصد از درد قفسه ســینه در کودکان امرى عادى است و 10 درصد از  0وى اظهارداشت: 90
این کودکان ممکن است داراى مشکل خاصى باشند که با معاینات پزشکى تشخیص داده 

مى شود.
فوق تخصص قلب و اطفال، درد قفسه ســینه در کودکان را یکى از شکایات عمده والدین 
دانست و ادامه داد: زمانى که والدین متوجه درد قفسه سینه در کودك خود مى شوند، مضطرب 
شده و احســاس مى کنند این درد مربوط به قلب طفل است؛ در حقیقت در بیشتر موارد این 

عارضهمربوط به درد بین دنده وعضالت بین  دنده اى کودك است. 
وى تصریح کرد: زمانى که کودك 

از درد قفسه سینه شکایت دارد 
ابتدا باید وضعیت و شدت 

خارجى در ریه و ... خواند.عفونت مجارى هوا (برونشیت)، وجود جسم 

با عرق زیاد و بوى بد پا چه کنیم؟

ر ینر ز ى بر ب ر وجو ی و ل
مى شویم:

صابون آنتى باکتریال
صابون آنتى باکتریال در خشــک کردن 
پوست و کشــتن باکترى هاى پا
بسیار مؤثر است. 

ن بی و ى
شستنبیاید. بعد از
 . لیــد نشاسبما

استف
متوق

پ
این پودر
بد پا جلوگی

 ضد عر
احتماًال از دئو
زیر بغل اســت
براى عرق پا هم
کلرهیدرات، ترک
ایجاد ماده ژل مانند

 مى دهد.

روشى ساده براى جلوگیرى از سرماخوردگى

غذاهایى براى تسریع رشد مو
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نصف جهان  همه رسانه ها از حذف تیم هاى اصفهانى 
با مربیان بزرگ خود و همچنیــن از وداع على دایى به 
عنوان مربى قهرمان سال گذشــته به عنوان اتفاقات 
بزرگ مرحله یک شــانزدهم نهایى رقابت هاى جام 
حذفى یاد مى کنند. خبرگزارى هاى فارس و تسنیم به 
همین بهانه شعار «حاالحاال قهرمانیم»  سپاهانى ها را 
به چالش کشیده اند و البته کنایه هایى را نیز متوجه امیر 
قلعه نویى کرده اند و ورزش سه هم در گزارشى نوشته  
که تیم هاى اصفهانى و البته ســپاهان با این نتایج در 
حال تبدیل به تیم هایى معمولى هســتند و نشانى از 

تیم هاى قبلى با آن سیماى خطرناك ندارند.
مرحله یک شــانزدهم جام حذفى فوتبال که با حضور 
تیم هاى لیگ برترى آغاز شد همراه با خلق شگفتى هاى 
بسیار بود. هرچند حذف هشت تیم لیگ برترى باعث 
شــد که عرصه براى خودنمایى بیشتر تیم هاى لیگ 
دســته اولى باز شــود. نگاهى به شــگفتى هاى یک 
شــانزدهم جام حذفى داریم با ایــن توضیح که بازى 
پرســپولیس با نفت تهران و گســترش فوالد و نفت 
مسجد ســلیمان به دلیل حضور شــاگردان برانکو در 
لیگ قهرمانان آســیا به تعویق افتاده اســت. نیمى از 
تیم هاى لیگ برترى از گردونه حذفــى کنار رفتند و 
دلیل این مســئله را باید در جدیت تیم هاى لیگ یکى 
در جام حذفى دانست و شاید هم  تیم هاى لیگ برترى 

حریفانشان را دستکم گرفته بودند.
 به گزارش نصف جهان، ســپاهانى ها که در روزنامه 
الکترونیک خود با تیتر«اســتارت حمله ســپاهان به 
جام حذفى» و بنا به اظهار نظر سرمربى خود هدفشان 
قهرمانى در جام حذفى بود حســابى هواداران خود را 
ناامید کردند. کرانچار قرار بود از زردپوشان اصفهانى 
یک مدعى بسازد که تا امروز این اتفاق رخ نداده است. 
سپاهان اگرچه مقابل یک تیم لیگ برترى حذف شد اما 
نفت آبادان تیمى بود که قصد انصراف از جام حذفى را 
داشت. سپاهانى ها پس از بازى در اظهار نظرهاى خود 
اعالم کردند بحث انصراف و حضور با تیم دوم حربه  و 
بازى تبلیغاتى نفتى ها بــود. روزنامه نصف جهان در  
هفته گذشته دو بار نســبت به این رویداد هشدار داده 
بود و اعالم کرد که بر اســاس اطالعات دریافت شده 
نصف جهان صنعت نفت آبادان قرار است با  تمام قدرت 
به اصفهان بیاید و سپاهان نباید فریب بازى تبلیغاتى 

کمالوند را بخورد.
 اما دیگر تیم اصفهانى یعنــى ذوب آهن که با مجتبى 
حســینى، مربى جوان خود در فصل گذشته نتایجى 
قابل قبول گرفته بود در این فصل سکان هدایتش را 
به دســت امیر قلعه نویى داد تا نه تنها دیگر از حضور 
بازیکنان جوان و آینده دارى مثل مهران درخشان مهر 

در تیم سبزپوشــان اصفهانى خبرى نباشد بلکه شاهد 
بازگشت بازیکنانى مثل ایمان موسوى در ذوب آهن 
باشیم! نتیجه  چنین انتخاب هایى هم حذف ذوب آهن 
در جام حذفى آن هم در گام اول شد. ذوب آهن در بازى 
با تیم دسته اولى فجرسپاسى در ضربات پنالتى بازنده 
شد البته نباید فراموش کنیم که فجر تقریباً یک سوم از 
بازى را ده نفره مقابل سبزپوشان اصفهانى بازى کرد.  
البته قلعه نویى فصل گذشته با تراکتورسازى توانست تا 
فینال برسد اما در نهایت فینال را به شاگردان على دایى 

باخت و دستش از جام کوتاه ماند. 
یکى از مهمترین شگفتى ها دراین جام، حذف مربى 
قهرمان فصل گذشته است.  على دایى که فصل قبل با 
نفت تهران در جام حذفى قهرمان شد این مرتبه با تیم 
سایپا در اولین گام شکست خورد و از گردونه رقابت ها 
کنار رفت آن هم مقابل حریف دسته اولى خود اکسین 
البرز! رؤیاى قهرمانى براى نارنجى پوشــان تهرانى با 

على دایى در جام حذفى نقش بر آب شد.
 پارس جنوبى هم که در این فصل به لیگ برتر صعود 
کرده، توانسته در پنج هفته ابتدایى لیگ برتر شگفتى 
ساز شود و شانه به شانه پرســپولیس در باالى جدول 
لیگ حرکت کند. با این حال شاگردان مهدى تارتار در 

جام حذفى خودشان اسیر شگفتى شدند و مقابل نساجى 
مازندران حریف دسته اولى در خانه شکست خوردند و از 

گردونه رقابت ها کنار رفتند.
 پیکان نیز در این فصل اسیر شگفتى شد و تیم دسته 
اولى بادران با یک پیروزى قاطع مقابل پیکان به پیروزى 
رسید تا شاگردان مجید جاللى وداعى زودهنگام با جام 
حذفى داشتند. شکست سنگین پیکان در تهران اتفاقى 
تلخ براى مدیران، مربیان و بازیکنان این تیم محسوب 

مى شود.
 تیم ســپیدرود هم که در این فصل به لیگ برتر آمده 
مقابل حریف سنتى و دیرینه خود در دربى گیالن که 
به الگیالنو مشهور است شکســت خورد و از گردونه 
رقابت ها کنار رفت تا شاهد حذف یک تیم لیگ برترى 
دیگر باشــیم. البته این حذف براى هواداران سپیدرود 
تلخى مضاعفى دارد زیرا آنها دربى حیثیتى را باخته اند و 
شاید به همین دلیل هم در اواخر مسابقه علیه سرمربى 

که تیمشان را به لیگ برتر آورده شعار دادند!
 فوالد خوزستان هم در خانه مقابل تیم لیگ دسته اولى 
ایرانجوان بوشهر شکست خورد و از گردونه رقابت ها 
کنار رفت. به این ترتیب سریال ناکامى لیگ برترى ها 
در جام حذفى تکمیل شد. نکته جالب در حذف فوالد 

این بود که ایرانجوان بوشهر در چهار بازى ابتدایى لیگ 
دسته اول هنوز بردى به دست نیاورده بود و این اولین 

برد ایرانجوان بوشهر در فصل جدید بود.
پدیده درمشهد حذف شد آن هم مقابل تراکتورسازى، 
شاید شاگردان رضا مهاجرى بد شانس بودند که در گام 
اول حریف قرمزپوشان تبریزى شــدند. اکنون شاید 
شاگردان گل محمدى خوش شانس باشند که به مرحله 
یک هشتم صعود کردند. مرحله اى که در آن تیم هاى 
لیگ یکى و حتى لیگ دسته دومى حضور دارند و اگر 
خوش شانس باشند ممکن است خیلى راحت به جمع 
هشت تیم برتر جام حذفى برسند. حضور تیم هایى مثل 
خونه به خونه، نســاجى مازندران، فجرسپاسى شیراز، 
بادران تهــران از لیگ یک و حتى حضــور تیم لیگ 
دسته دومى مثل گل ابریشم باعث مى شود مرحله یک 
هشتم جام حذفى شاهد رقابت هایى حساس و دیدنى 
باشــیم. البته برخى معتقدند با حذف تیم هاى مدعى 
مثل سپاهان، ذوب آهن و سایپا  شرایط براى قهرمانى 
تیم هایى مثل اســتقالل و پرسپولیس در جام حذفى 
فراهم شده و حق هم با آنهاســت.حاال تهرانى ها

 خــود را نزدیک تــر از هر زمانى بــه تصاحب 
جام حذفى مى دانند.

 اصفهان زدایى در جام حذفى!
کرانچار و قلعه نویى، ناکامان بزرگ

8 ماه پس از باخــت خانگى به نفت تهران، ســپاهان با 
نتیجه اى مشابه در ورزشــگاه نقش جهان مغلوب نفت 
آبادان شــد تا دو وداع اخیر تیم اصفهانــى از جام حذفى 

شباهت عجیبى به یکدیگر پیدا کند.
ســپاهان براى دومین فصل پیاپى با قبول باخت یک بر 
صفر برابر حریفى با نام نفت در ورزشــگاه نقش جهان از 
دور رقابت هاى جام حذفى کنــار رفت با این تفاوت مهم 
که پارسال در نیمه نهایى مغلوب نفت تهران شد و امسال 
در یک شانزدهم نهایى قافیه را به نفت آبادان واگذار کرد.

دهم دى ماه گذشــته بود که طالیى هــاى اصفهان با 

شکست برابر زردپوشــان تهرانى از راهیابى 
بــه فینال جــام حذفــى بازماندند. هشــت 

ماه و شــش روز پــس از آن وداع تلخ، ســپاهان 
در ورزشــگاه نقش جهــان باختــى ناباورانــه و حذفى 
زودهنــگام را برابر دیگر تیم نفتى فوتبــال ایران تجربه
 کرد. سال گذشته جنجال على دایى در کنار زمین که پس 
از اعالم پنالتى به سود سپاهان و با هدف بر هم زدن تمرکز 
احسان حاج صفى به راه افتاد ســوژه اصلى مسابقه شد و 
امسال در تاریکى فرو رفتن ورزشگاه نقش جهان و توقف 

بازى، دیدار با میهمان نفتى را تحت تأثیر قرار داد.

نفت لعنتى!

فصل جدید قرار بود براى ســردار آزمون بسیار رؤیایى تر 
باشد اما این اتفاق نیافتاد. حضور در روبین کازان بخشى 
از این رؤیا را برهم زد. خبــرى از رؤیاهاى بزرگ التزیو 
و لیورپول نبود، باز هم مقصد به یک جا رســید، «قربان 

بردیف» و این بار روبین کازان.
براى ما ایرانى ها، همچنان درخشش آزمون و گل هایش 
مى توانست رؤیا باشــد اما از این بخش هم خبرى نبود. 
بازیکن آماده ایــن روزهاى تیم ملى کــه یکى، پس از 
دیگرى لیســت بهترین مهاجمان ایــران را رد مى کند 
و پله پله باالتر مى رود، در باشــگاهش شــرایط خوبى 
ندارد. او هشت هفته اســت که گلى براى تیمش به ثمر 

نرسانده است و البته نکته اصلى این است که در ترکیب 
اصلى تیمش حضور نداشته اســت. بنا به گفته سرمربى 
روبین کازان این بازیکن به دلیــل مصدومیت بازى این 
هفته مقابل اسپارتاك مسکو را هم از دست داد و تا هفته 
نهم هم پایش به گل باز نخواهد شد. سردار در بازى ایران 
و سوریه، نشان داد گل نزدنش در روبین کازان ربطى به 
افت کیفیت نداشــته و حاال، همه منتظرند تا ستاره تیم 
ملى رؤیایش را در تیم باشــگاهى هم آغاز کند. تا رؤیاى 
لیگ انگلیس و ایتالیا هر چه زودتر به حقیقت پیوســته 
و دیگــر از گزینه هاى تکرارى تیم هاى روســى خبرى

 نباشد.

امان از قربان بردیف!

نصف جهــان  ظاهراً مدیران کارخانه فــوالد مبارکه به 
«زالتکو کرانچار» اولتیماتوم داده اند که باید در سه دیدار 
آینده نتایج قابل قبولى با ســپاهان بگیرد و گرنه مجبور 
به خداحافظى با او مى شوند.شــایعه اولتیماتوم سپاهان 
به کرانچار بــراى دومین بار در این فصل مطرح شــده 
اســت. دفعه اول مربوط به زمانى بود که سپاهان هنوز 
موفق به پیروزى در لیگ نشــده بود تا خبر مهلت دادن 
به سرمربى کروات این تیم منتشر شود اما سپاهان اولین 
بردش در لیگ را دشت کرد تا خیال کرانچار از ماندن در 
اصفهان راحت شود. شکســت به صنعت نفت در جام 
حذفى اما دوباره شــرایط را براى کرانچار سخت کرده. 

این بار هم اگر چه سرپرست سپاهان بحث اولتیماتوم به 
سرمربى کروات این تیم را رد کرده اما اخوان در گفتگو با 
خبرگزارى ها به این نکته اشــاره کرده کــه کار براى 
کرانچار سخت شده . بنا بر اطالعات دریافت شده توسط 
نصف جهان، مدیران کارخانه فــوالد مبارکه و هیئت 
مدیره باشگاه سپاهان بابت نتایج کسب شده و وداع تلخ با 
جام حذفى بسیار عصبانى هستند و به طور غیر مستقیم سه 
دیدار به کرانچار فرصت داده اند. هر چند شکست احتمالى 
سپاهان در برابر پرســپولیس که یک دیدار فوق العاده 
حیثیتى براى هواداران زرد محسوب مى شود مى تواند 

این فرصت سه رقابتى را به دو دیدار تقلیل دهد.

   آقاى جنتلمن روى لبه تیغ

  

هافبک ملى پوش و پدیده سابق اصفهانى ها بعد از تجربه 
تلخ لژیونر شــدن در اروپا با ســر و صداى زیاد به ســپاهان 
بازگشت. تالش هاى شبانه روزى سران باشگاه سپاهان براى 
جلب نظرمساعد على کریمى براى بازگشت به اصفهان جواب 

مثبت داد تا پدیده دو سه فصل قبل زردپوشان یک بار دیگر 
به این تیم بازگشته و براى سپاهانى ها در لیگ برتر به 

میدان برود. بازگرداندن على کریمى ملى پوش به دیار 
نصف جهان در حالى صورت گرفت که این بازیکن نه 
تنها سهمیه بازیکن آزاد باشگاه اصفهانى را سوزاند 
بلکه به عنوان گران ترین بازیکن این فصل نامش 
بر ســر زبان ها افتاد به این امید کــه بتواند نقش 
احسان حاج صفى را براى سپاهانى ها بازى کند و با 
تأثیرگذارى بر روند حرکتى زمینه خروج از بحران 
فعلى را فراهم کند. گفته مى شــود على کریمى 
براى عقد قرارداد یکساله با سپاهانى ها مبلغى در 
حدود 1/7میلیارد تومان با آپشن هاى متفاوت در 
قرارداد دریافت کرده است که این رقم باالترین 
رقم در بیــن قراردادهاى ایــن فصل طالیى 

پوشان خواهدبود.

کریم انصارى فرد از لیست اروپایى المپیاکوس خارج شد تا شرایط براى او در جمع قدرت اول یونان سخت تر شود.
مهاجم شماره 10 تیم ملى که دو فصل درخشان را در یونان پشت سر گذاشت، در فصل گذشته در انتقالى جنجالى 
و در شــرایطى که تیم هاى زیادى را خواهان خود مى دید راهى المپیاکوس به عنوان قدرت اول یونان شد تا 

سورپرایز بزرگى را شکل دهد.
انصارى فرد در نیم فصلى که در این تیم حضور داشت، توانست عملکرد خوبى از خود به جا بگذارد، اما اکنون بار 
دیگر در آستانه سال منتهى به جام جهانى شرایط براى او سخت شده و از استراتژى تاکتیکى سرمربى خارج شده 

و این مى تواند سرنوشت جدیدى براى او شکل دهد.
سرمربى جدید المپیاکوس که بیشتر خریدهاى تابســتانى خود را اختصاص به جذب هافبک هاى تهاجمى و 
مهاجم داده، با درخواســت جذب «جورجوویچ» به عنوان خرید بعدى اش، او را جایگزین 
انصارى فرد در لیســت اروپایى تیمش کرد. او اکنون با پیشنهادى وسوسه کننده از 
باشگاه کورترایک مواجه شده که مى تواند بلژیک را سومین کشور انتخابى بعد از 
اسپانیا و یونان براى مهاجم موفق ایران تبدیل کند و او را به همراه رامین رضاییان و 
کاوه رضایى سومین ایرانى حاضر در این لیگ کند. هدایت این تیم برعهده سرمربى 
یونانى است و این مسئله باعث شــده تا آناستاسیس اکنون به مدیران کورترایک 

پیشنهاد جذب انصارى فرد را بدهد.
 این البته در شرایطى است که برپایه گزارش هایى که از یونان مى 
رســد، انصارى فرد توجهى به این پیشنهاد ندارد و همچنان 
به دنبال حفظ جایگاهش در یونان و تالش مجدد براى 

ارتقاى وضعیت خود است.
انصــارى فــرد اکنــون در المپیاکــوس بعــد از 
«امه نیکه» و جورجوویچ مهاجم سوم المپیاکوس 
محســوب مى شــود. با این حال او با توجه به 
عملکردش در فصل گذشته از محبوبیت باالیى 
بین هواداران این تیم برخوردار است که این 
مســئله امیدوارى او را افزایش داده است 
تا بار دیگر در بهترین تیــم یونان بتواند 
درخشــش خود را تکرار کند. او البته 
کار ســختى براى نزدیک شدن به 
تفکرات سرمربى المپیاکوس 
پیــش رو دارد و مربى جدید 
ســبک دیگــرى را دنبال 
مى کند که باعث خروج و نادیده 

گرفتن انصارى فرد در تفکراتش شده است.

نصف جهان   سپاهانى ها در دقایق پایانى دیدار با صنعت نفت 
آبادان  باور نمى کردند  که در آستانه حذف از جام حذفى 

بودند و یکپارچه و بى محابا به دروازه نفتى ها حمله 
مى کردند و حتى در این بین گلر برزیلى آنها نیز در 

یک صحنه به دروازه رقیب آبادانى یورش برد.
«لى اولیویرا»، گلر برزیلى تیم سپاهان را مى توان 
مقصر اصلى ثبت تنها گل دیــدار این تیم برابر 
صنعت نفت آبادان دانست.سپاهان لیگ هفدهم را 
با غیبت دو گلر اصلى خود به دلیل مصدومیت آغاز 
کرد و تاوان آن را در دیدار برابر پدیده هم پرداخت 
تا به شدت جاى خالى اولیویرا در چهارچوب دروازه 

این تیم احساس شود.
نمایش خیره کننده لــى اولیویرا در بازگشــت از 

مصدومیت بــا اولین پیروزى و البتــه تنها پیروزى 
طالیى پوشان تا اینجاى فصل در ورزشگاه فوالدشهر 

و در دربى اصفهان همراه شــد تا هواداران سپاهان از 
اینکه بار دیگر یک گلر مطمئــن را در چهارچوب دروازه 

خود مى بینند، خوشحال باشند.
 اما در دیدار برابر صنعت نفت نقطه قوت تیم زالتکو کرانچار که 

در دو دیدار قبلى برابر ذوب آهن و سپیدرود موفق به ثبت دو کلین 
شیت پیاپى شده بود، روى شوت «جاسم کرار» واکنش ضعیفى 

ارائه داد تا توپ که به محوطه جریمه برگشته بود، با ضربه «مگنو باتیسا» 
هموطن برزیلى اش به تک گل بازى بدل شود.

لى در ثانیه هاى پایانى دیدار برابر صنعت نفــت دروازه اش را رها کرد تا 
شاید بتواند روى ضربات ایستگاهى، بازى را به تساوى بکشد و اشتباه خود را 

جبران کند، اما سپاهان این روزها به شدت در خط حمله با مشکل گلزنى مواجه 
شده و حضور لى هم نتوانست کمکى براى حل مشکل باشد و حاال لى باید چشم 

انتظار دیدارهاى بعدى باشد تا خاطره تلخ اشتباه برابر صنعت نفت و کنار رفتن از 
جام حذفى را فراموش کند.

گران ترین سپاهانى 

اولیویرا 
هم حمله کرد

  قمار همکارى با المپیاکوس 

 آلرژى سپاهان به  این نام

ى شــدند. اکنون شاید 
نس باشند که به مرحله 
ه اى که در آن تیم هاى 
ومى حضور دارند و اگر 
ت خیلى راحت به جمع 
د. حضور تیم هایىمثل

ن، فجرسپاسى شیراز، 
حتى حضــور تیم لیگ 
ث مى شود مرحله یک 
هایى حساس و دیدنى 
 حذف تیم هاى مدعى

 شرایط براى قهرمانى 
سپولیس در جام حذفى 
ـت.حاال تهرانى ها

نى بــه تصاحب 

 از راهیابى 
د. هشــت 

 تلخ، ســپاهان 
ى ناباورانــه و حذفى 
فوتبــال ایران تجربه

ک ا ک

ىو ج ه ى ب ب ج صب ر و ى ب ى ری ر بی وس پی ی ربىج ر
مهاجم داده، با درخواســت جذب «جورجوویچ» به عنوان خرید بعدى اش، او را جایگزین
پیشنهادى وسوسه کننده از در لیســت اروپایى تیمش کرد. او اکنون با انصارىفرد
باشگاه کورترایک مواجه شده که مى تواند بلژیک را سومینکشور انتخابى بعد از
اسپانیا و یونان براى مهاجم موفق ایران تبدیل کند و او را به همراه رامین رضاییان و
کاوه رضایى سومین ایرانى حاضر در این لیگ کند. هدایت این تیم برعهده سرمربى
یونانى است و این مسئله باعث شــده تا آناستاسیس اکنون به مدیران کورترایک

پیشنهاد جذب انصارى فرد را بدهد.
 این البته در شرایطى است که برپایه گزارش هایى که از یونان مى
رســد، انصارى فرد توجهى به این پیشنهاد ندارد و همچنان
به دنبال حفظ جایگاهش در یونان و تالش مجدد براى

ارتقاى وضعیت خوداست.
انصــارى فــرد اکنــون در المپیاکــوس بعــد از
«امه نیکه» و جورجوویچ مهاجم سوم المپیاکوس
محســوب مىشــود. با این حال او با توجه به
عملکردش در فصل گذشته از محبوبیت باالیى
بین هواداران این تیم برخوردار است که این
مســئله امیدوارى او را افزایش داده است
تا بار دیگر در بهترین تیــم یونان بتواند
درخشــش خود را تکرار کند. او البته
کار ســختى براى نزدیک شدن به
تفکرات سرمربى المپیاکوس
پیــش رو دارد و مربى جدید
ســبک دیگــرى را دنبال
مى کند که باعث خروج و نادیده

ت ا اتششد تفک د د ف ا فتنان گ

ه سابقاصفهانىها بعد از تجربه
ســر و صداى زیاد به ســپاهان 
زىسران باشگاه سپاهان براى 
ى بازگشت به اصفهان جواب

رریگر  زردپوشان یک بار د
ى ها در لیگ برتر به
ملىپوشبه دیار
که این بازیکن نه 
فهانى را سوزاند 
ین فصل نامش
ــه بتواند نقش 
ها بازى کند و با 
روج از بحران 
د على کریمى 
ىها مبلغى در 
ى متفاوت در 
باالترین  قم
صل طالیى 

گران ترین سپاهانى

نى دیداربا صنعت نفت 
حذف از جام حذفى

ه نفتى ها حمله 
یلىآنها نیز در 

رش برد.
ن را مى توان 
ین تیم برابر 
گ هفدهم را 
صدومیت آغاز 
 هم پرداخت 
رچوب دروازه 

 بازگشــت از 
ـه تنها پیروزى 
شگاه فوالدشهر 
واداران سپاهان از

در چهارچوب دروازه 

وت تیم زالتکو کرانچار که 
پیدرود موفق به ثبت دو کلین 
جاسم کرار» واکنش ضعیفى 

رگشته بود، با ضربه «مگنو باتیسا» 
بدل شود.

نعت نفــت دروازه اش را رها کرد تا
بازى را به تساوى بکشد و اشتباه خود را

شدت در خط حمله با مشکل گلزنى مواجه
براى حل مشکل باشد و حاال لى باید چشم 

ه تلخ اشتباه برابر صنعت نفت و کنار رفتن از 

گرفتن انصارى فرد در تفکراتش شده است.
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نصف جهان در این روزها همه  در فوتبال اصفهان از پیمان سلمانى 
مى گویند.گلر فجر سپاسى که فوتبال حرفه اى خود را از ذوب آهن 

آغاز کرده بود.
 تیم ذوب آهن در شــرایطى که امیدوار بود با یک پیروزى راحت به 
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى راه پیدا کند، برابر تیم فجرسپاسى 
قرار گرفت که شروع خوبى هم در رقابت هاى لیگ آزادگان نداشته؛ 
آنها از چهار دیدار ابتدایى لیگ در ســه دیدار شکســت خورده اند و 
تنها یک بازى را با پیروزى پشت ســر گذاشته اند تا با 3 امتیاز در رده 

چهاردهم جدول 18 تیمى مسابقات قرار بگیرند.
اما در دیدار برابر ذوب آهن و مسابقات جام حذفى 

همه چیز در اولین دیدار براى شــاگردان على 
کالنترى تحت تأثیر درخشش پیمان سلمانى، 
گلر 23 ساله فجرى ها فراموش نشدنى پیش 
رفت و آنها در ضربات پنالتى موفق به کنار زدن 

میزبان لیگ برترى و پرافتخار خود در شرایطى 
شدند که پیمان سلمانى در دو قهرمانى سبزپوشان که 

طى سال هاى اخیر به دست آمد، یکى از اعضاى تیم گل محمدى بود.
 پیمان ســلمانى فوتبال خود را از آکادمى باشــگاه ذوب آهن آغاز 
کرده و تا پیش از اینکه براى گذراندن خدمت ســربازى در تابستان 
سال جارى راهى فجرشهید سپاسى شیراز شود، ده سال در این تیم

 بوده است.
سلمانى پس از اینکه سه سال را در آکادمى باشگاه ذوب آهن پشت 
سر گذاشت، درسال 2012 با درخواست رسول کربکندى، سرمربى 
وقت ذوب آهن به تیم اول باشگاه راه یافت و سه سال بعد موفق شد 
اولین و البته تنها بازى خود را در لیگ برتر مقابل نفت مسجد سلیمان 
انجام دهد؛ در دیدارى که به عنوان جایگزین به جاى رشید مظاهرى 

وارد زمین شد.
 بســیارى از خبرگزارى ها و روزنامه ها در روز گذشــته در تمجید 
و ســتایش از او نوشتند. ســایت ورزش ســه در تقدیر از او نوشت: 
سلمانى را بى شــک مى توان ســتاره و کلید صعود فجرسپاسى به 
مرحله بعدى جــام حذفى مقابل تیم ســابقش دانســت؛ جایى که 
در طول 120 دقیقــه حضور در میــدان بارها حمــالت و ضربات 
ایســتگاهى مهاجمین ذوب آهن را همانند یک دروازه بان با تجربه 
و مطمئن از آن خود مى کرد و یا به زیبایى و بدون اشــتباه به بیرون 
محوطــه جریمه مى فرســتاد. اوج هنرنمایى ســلمانى دقیقه 120 
بازى بود که ضربه ســر مهاجم ذوب آهن که با شــدت زیادى هم 
به ســمت دروازه مى رفت را به صورت یک ضرب در اختیار گرفت؛ 
واکنشــى که حیرت و تحســین مدافعین تیم فجرسپاســى را در 
پــى داشــت. در ضربــات پنالتى نیــز ســلمانى بهتــر از همتاى 
با تجربــه خود رشــید مظاهــرى عمل کــرد و موفق شــد یکى 
از ضربــات پنالتــى ذوبــى ها را تشــخیص دهــد و با واکنشــى 

تحســین برانگیــز دفــع کنــد و موجبــات صعــود تیمــش را
 فراهم سازد.

 به گزارش نصــف جهان،گلر تیــم فجرسپاســى در پایان بازى 
در مــورد نمایش خوبى که داشــت،  به خبرنــگاران گفت:   «از 
یک نظر شــب دیدار با ذوب آهن بهترین شــب زندگى من بود 
که توانســتم در یک بازى ســنگین در دروازه فجر خوب عمل 
کنم و دل مردم شــیراز را شــاد کنیم. از طرفى دیگر نیز بدترین 
روز ورزشــى ام بود به این دلیل که ده ســال در باشگاه ذوب آهن 

ســال در رده بزرگســاالن بــودم و هفت 

ایــن تیم بــودم، اینکه عملکــرد خوبى داشــتم وظیفــه ام بود 
و بازى در مقابــل تیم ســابق نیز برایــم یک انگیزه به شــمار

 مى رفت.» 
ذوب آهن  با درخشــش دروازه بان خود کــه در حال حاضر دوران 
سربازى را در فجرسپاسى سپرى مى کند، مغلوب شد، اما از طرفى 
هم باید خوشحال باشد که دروازه بان 23 ساله اى که پرورش داده 
حاال به یک گلر مطمئن و ارزشمند تبدیل شده و با پشت سر گذاشتن 
سربازى با شــرایطى بهتر از گذشــته به تیمش بازخواهد گشت و

 مى تواند این نمایش ها را در چارچــوب دروازه ذوب آهن هم تکرار 
کند.

  حاال وداع و حــذف از رقابت هاى حذفى باعث شــد تا نیمى از جام 
هاى ممکن براى ذوب آهن از دست امیر قلعه نویى آن هم در نصف 
جهان لیز بخورد. ناکامى تلخ و پرحاشــیه که مــى تواند کار را براى 
قلعه نویى در بازگشت به اصفهان ســخت تر و دشوارتر از قبل کند 
چون همه انتظار داشــتند این مربى در بازگشــت به این شهر بتواند 
روزهاى درخشــان خود با ســپاهان را این بــار در ذوب آهن تکرار

 کند.
ذوب آهنى کــه درنقل و انتقاالت تمام خواســته هــاى قلعه نویى 
را برآورده کــرد و از نظر امکانات و ســاختار حرفــه اى نیز یکى از 
معدود باشــگاه هایى اســت که هیچ کمبودى براى نتیجه گرفتن
 ندارد. قلعه نویى که در لیگ برتر هم نتوانست نتایج خوبى در پنج هفته 
ابتدایى کسب کند حاال زیر بار فشارها و انتقادات از عملکرد این تیم 
باید هرچه زودتر ذوب آهن را از بحران خارج کند و به مســیر درست 
بازگرداند. گذر زمان نشــان خواهد داد ایده هاى او براى این باشگاه 

اصفهانى درست از آب در مى آید یا نه!

کابوس سبزها یک ذوب آهنى بود

باشــگاه ذوب آهن اصفهان در ارتباط با مباحث داورى 
دیدار تیم هاى ذوب آهن و فجر سپاسى و نیز اشتباهات 

متعدد داورى به ضرر ذوب آهن بیانیه اى را صادر کرد.
در بیانیه باشگاه ذوب آهن آمده است:  

 همانطور که مشخص اســت بار دیگر تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان در مسابقه خود با چالش بزرگ داورى روبرو 
شد و این بار نوبت داور دیدار این تیم با فجرسپاسى بود 
که از دو پنالتى محرز ذوب آهن عبور و یک پنالتى به تیم 

فجرسپاسى هدیه بدهد.
سه اشتباه بسیار موثر در داورى دیدار تیمهاى ذوب آهن 
و فجرسپاسى که باعث شد علیرغم شایستگى و ایجاد 
موقعیتهاى بسیار زیاد گل توســط ذوب آهن این تیم از 
حضور در مرحله بعدى رقابتهاى جام حذفى محروم شده 

و با این جام در ابتداى فصل وداع کند.
آنچه مشخص است اشــتباهات مهلک داورى و ضعف 
عملکرد داور این مسابقه نقشــى بسیار پررنگ در خلق 
شکســت براى ذوب آهن به همراه داشت. نقطه سیاه 
ماجرا آنجاست که داورى که همواره با تحکم و فریاد بر 

سر بازیکنان سعى مى کرد بازى را مدیریت کند به شکل 
بسیار عجیبى از دو پنالتى که درست در مقابل دیدگانش 

رخ داد عبور کرد و اجازه نداد ذوب آهن به حقش برسد.
این داورى ضعیف و اجحافى که در حق ذوب آهن صورت 
گرفت را باید اضافه کرد به اشتباهات مکرر داورى در این 
فصل به خصوص در دیدارهاى مقابل سپاهان، پیکان و 
سیاه جامگان که به وضوح و به اذعان همه کارشناسان 
ذوب آهن در این دیدارها از حیث داورى به شدت متضرر 

شده است.
باشــگاه ذوب آهن اصفهان ضمن انتقاد شدید به خاطر 
همه نتایجى که با اشتباهات و بى تدبیریهاى داورى به 
ذوب آهن تحمیل شد، رسیدگى و پاسخ به این رفتار را از 

مدیران ارشد فدارسیون فوتبال مطالبه مى نماید.
امید آنکه فدراســیونى که همواره به لقب اصفهانى در 
پایتخت مورد مالمت قرار گرفته است و بیشترین فشار 
تصمیمات و مشکالت بروکراسى و داورى را به تیمهاى 
اصفهانى و به خصوص ذوب آهن وارد ســاخته اســت 

پاسخى براى این همه ظلم نابخشودنى داشته باشد.

ایراد ذوب آهن به داورى و فدراسیون اصفهانى 

افت زودهنگام کیفیت چمن ورزشــگاه فوالدشهر از یک سو 
و مشــاهده وضعیت نامســاعد آن به فاصله کوتاهى پس از 
در تاریکى فرو رفتن اســتادیوم نقش جهان از ســوى دیگر، 
فوتبالدوستان اصفهانى را از امکانات سخت افزارى شهرشان 

ناامید کرد.
 به گزارش ایمنا،یک شب پس از آنکه خاموشى نورافکن هاى 
ورزشــگاه نقش جهان در جریان دیدار سپاهان و نفت آبادان 
فوتبالدوستان اصفهانى را آزرده خاطر کرد مشاهده وضعیت 
چمن ورزشگاه فوالدشــهر باعث دلســردى اهالى فوتبال 

اصفهانى شد.
در فاصله شــهرآورد اصفهان و اولین دیدار ذوب آهن در جام 

حذفى، برگزارى یک مسابقه دوســتانه نیز در این استادیوم 
برابر پیکان در دســتور کار قرار گرفت اما در عمل فوالدشهر 
به واســطه بازى با فجر پس از ســه هفته دوباره در تیررس 

دوربین هاى تلویزیونى و در معرض دید عموم قرار گرفت.
مشاهده وضعیت چمن فوالدشهر پس از این مدت نسبتاً کوتاه 
بسیارى از عالقه مندان به فوتبال اصفهان را شوکه کرد به ویژه 
که کیفیت زمین این ورزشگاه در حالى رو به افول گذاشته که 

هنوز حتى فصل سرما آغاز هم نشده است.
به این ترتیب، عالوه بر وداع زودهنگام هر 2 نماینده اصفهان 
از جام حذفى، دغدغه هاى ســخت افزارى هــم به ناراحتى 

فوتبالدوستان اصفهانى افزود.

ناراحتى فوتبالى و دلسردى سخت افزارى

منجى اصلى ذوبى ها در مسابقات 
جام حذفى نتوانســت  پنالتــى هاى 

بى نقص فجرى ها را مهار کند.
تیم ذوب آهن  در برابر فجرسپاسى قرار گرفت 
و در نهایت نتوانست برابر این تیم لیگ یکى به 

پیروزى برسد.
رشــید مظاهرى که در دو 
فصل با پنالتــى هایى که در 
ضیافت پنالتى ها براى ذوب 

آهن در مسابقات مختلف جام 
حذفى گرفته بود و تاثیر بســزایى 

در قهرمانى سبزها داشــت، این بار 
نتوانست ضربه اى را مهار کند.

فجرى ها به جز یــک پنالتى که به 
بیرون رفت، دیگــر پنالتى ها را با 

ریسک باال و عالى به ثمر 

 ، ند ند سا ر
مظاهــرى نیــز دو پنالتى را درســت 

تشــخیص داد اما در نهایت موفق به تکرار 
عکس العمل هاى عالى خود نشد.

مظاهرى که در پنج هفته ابتدایى عملکرد خوبى 
داشته، امیدوار اســت تا با تکرار درخشش درون 

دروازه ذوب آهن در لیگ برتر بازهم به لیســت کى 
روش راه یابد.

محسن مسلمان در بخشــی از مصاحبه تلویزیونی  
اخیرش با برنامه 90 به عادل فردوســی پور گفت:  
«آخرین مســابقه ملــى ام را مقابل لبنــان انجام 
دادم. ســرمربی در آن بازى به مــن گفت لب خط 
بازى کن و چــون من بازیکن لب خط نیســتم، به 
میانه زمیــن مى رفتم که کى روش عصبى شــد.» 

شــماره77 سرخ ها به این ترتیــب بازیکن 
یکــی از دالیــل 

فنی ناســازگاري اش با کی روش را افشــا می کند 
که در نــوع خــودش خیلی جالب اســت. شــاید 
هم همین مســئله از جمله عوامل عــدم دعوت از 
مسلمان به اردوي تیم ملی در طول سال هاي اخیر

 بوده باشد.
این ماجرا اما یک نکته فرعــی مهم هم دارد. فصل 
گذشــته زمانی که ســروش رفیعی به پرسپولیس 
اضافه شــد، برانکو براي جا کردن ایــن بازیکن در 
ترکیب اصلی مجبور شد مســلمان را به سمت چپ 
خط میانی منتقل کند و سروش را در میانه میدان به 
بازي بگیرد. مسلمان البته در آن زمان هیچگونه 
اعتراضی به این تصمیم مربــی کروات انجام 
نداد، اما حاال مشخص می شود که در آن چند ماه 
تا چه اندازه بابت بازي در پســتی که دوستش 

ندارد اذیت شده است.
تا قبل از حضور رفیعی در پرسپولیس، 
محســن در میانه میدان یکه تازي 
می کرد، امــا با حضور ســروش او 
به ســمت چپ منتقل شــد و کارآیی اش به شکل 
محسوســی پایین آمد. این موضوع چنــان بود که 
اواخر فصل برانکو مجبور شد مســلمان را به مرکز 
زمین برگرداند و این بار ســروش رفیعی را در سمت 
راســت به کار بگیرد. در مجموع به نظر می رســد 
مسلمان و ســروش در یک تیم جا نمی شوند و حاال 
هم محســن از جدایی رفیعی نباید آنقدرها ناراضی 

باشد! 

جام حذفــى، جام شگفتى هاســت. ایــن را بارها 
شنیده ایم و حاال امسال عینى تر از همیشه به حقیقت 
پیوسته است.  تیم هاى لیگ یکى عملکرد بهترى در 
جام حذفى داشته اند و مدعیان یکى از پس دیگرى در 
حال حذف شدن هستند. سپاهان و ذوب آهن، دو تیم 
قدرتمند جام حذفى که در سال هاى اخیر یا قهرمان 
شده  یا در فینال حضور داشــته و یا در مرحله هاى 
پایانى حذف مى شــدند همه در اولین بازى شان در 
جام حذفى با یک باخــت خداحافظى کرده و میدان 
را به رقباى ضعیف تر ســپردند. على دایى به عنوان 

متخصــص جام حذفــى هم 
مقابل تیم اکســین البرز 
على لطیفى حذف شد تا 
پرسپولیس و استقالل 
تنها امیدهــاى لیگ 
برترى ها باشــند. البته 

از میان مربیان پرافتخار 
هنــوز دو مربى در 

کورس مانده اند. 
لــوکا بوناچیچ و 

یحیى گل محمدى که هر کدام ســابقه دو قهرمانى 
در جام حذفى را دارند هنوز با تیم هایشــان امید به 
کسب ســومین جام دارند. البته لوکا به خاطر نتایج 
گسترش در لیگ برتر شاید مرحله بعدى جام حذفى 
را نبیند و یحیى گل محمدى را تنها بگذارد. شاید هم 
مثل زمان حضورش در مس کرمان شگفتى ســاز 
شود و یک پاى فینال باشد. یحیى گل محمدى هم 
با تراکتورسازى و شرایط خاص و ویژه اش کار بسیار 

کسب سومین جام دارد.ســختى بــراى 

مظاهرى این بار منجى  نشد

یحیى و لوکا هنوز زنده اند!

اعتراف دیرهنگام مسلمان 

چه کسى امیر را کشت؟!

پرسپولیس ســه شــنبه در ابوظبى امارات در دیدار 
برگشــت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا 
میهمان االهلى عربستان است. بازى رفت دو تیم با 
تساوى 2 بر 2 تمام شده است. مهدى طارمى، مهاجم 
گلزن پرسپولیســى ها در مصاحبه با کنفدراســیون 
فوتبال آســیا درباره این بازى صحبت کرد. او گفت:  
از اولین بازى خــودم در این رقابت هــا گفتم که ما 
اینجا براى پیروزى هســتیم. ما در این رقابت ها تا 
پایان با قــدرت مبارزه خواهیم کرد. کار ســختى را 
پیش رو داریم اما مى توانم این را بگویم که به راحتى 
کنار نخواهیم کشید و به آسانى ضربه نمى خوریم. تا 

پایان با تمام قدرت پیش خواهیم رفت و امیدوارم به 
هدفمان دست پیدا کنیم. در مرحله اول مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا هوا در عمان بسیار گرم بود و احساس 
مى کردیم ما در آنجا براى بازدید آمدیم زیرا ما به بازى 
در دماى گرم عادت نداشتیم. تمام تالشم را مى کنم 

تا بتوانم در بازى دومان مقابل االهلى گلزنى کنم.
طارمى دربــاره بهترین بــازى اش در این تورنمنت 
گفت:  بازى مقابل الوحده امارات بازى مورد عالقه 
من اســت زیرا موفق به هت تریک شدم. این بازى 
براى من خاطره انگیزه است اگرچه بازى هاى دیگر 

نیز عالى بودند.  

  اصالً کوتاه نمى آییم

از پیمان سلمانى صفهان
 ى خود را از ذوب آهن 

ا یک پیروزى راحت به 
د، برابر تیم فجرسپاسى 
ى لیگ آزادگان نداشته؛ 
 شکســت خورده اند و 
3ه اند تا با 3 امتیاز در رده 

ند.
ذفى

ى 
 ،
ش

ن 
طى 

وشان که 
ى تیم گل محمدى بود.
شــگاه ذوب آهن آغاز
ت ســربازى در تابستان
شود، ده سال در این تیم

اشگاه ذوب آهن پشت 
کربکندى، سرمربى ل

 سه سال بعد موفق شد 
بل نفت مسجد سلیمان 
 به جاى رشید مظاهرى 

روز گذشــته در تمجید
ـه در تقدیر از او نوشت: 
د صعود فجرسپاسى به 
ش دانســت؛ جایى که 
ها حمــالت و ضربات 
ک دروازه بان با تجربه

دون اشــتباه به بیرون 
0ى ســلمانى دقیقه 120
ه با شــدت زیادى هم 
ضرب در اختیار گرفت؛ 
یم فجرسپاســى را در

لمانى بهتــر از همتاى 
ـرد و موفق شــد یکى 
با واکنشــى صدهــد و

تحســین برانگیــز دفــع کنــد و موجبــات صعــود تیمــش را
 فراهم سازد.

 به گزارش نصــف جهان،گلر تیــم فجرسپاســى در پایان بازى 
در مــورد نمایش خوبى که داشــت،  به خبرنــگاران گفت:   «از 
یک نظر شــب دیدار با ذوب آهن بهترین شــب زندگى من بود 
که توانســتم در یک بازى ســنگین در دروازه فجر خوب عمل 
دیگر نیز بدترین  شــاد کنیم. از طرفى مردم شــیراز را کنم و دل
روز ورزشــى ام بود به این دلیل که ده ســال در باشگاه ذوب آهن

ســال در رده بزرگســاالن بــودم و هفت 

بود  ایــن تیم بــودم، اینکه عملکــرد خوبى داشــتم وظیفــه ام
و بازى در مقابــل تیم ســابق نیز برایــم یک انگیزه به شــمار

 مى رفت.» 
ذوب آهن  با درخشــش دروازه بان خود کــه در حال حاضر دوران 
سربازى را در فجرسپاسى سپرى مى کند، مغلوبشد، اما از طرفى

3هم باید خوشحال باشد که دروازه بان 23 ساله اى که پرورش داده 
حاال به یک گلر مطمئن و ارزشمند تبدیل شده و با پشت سر گذاشتن 
سربازى با شــرایطى بهتر از گذشــته به تیمش بازخواهد گشت و

 مى تواند این نمایش ها را در چارچــوب دروازه ذوب آهن هم تکرار 
کند.

 حاال وداع و حــذف از رقابت هاى حذفى باعث شــد تا نیمى از جام 
هاى ممکن براى ذوب آهن از دست امیر قلعه نویى آن هم در نصف 
جهان لیز بخورد. ناکامى تلخ و پرحاشــیه که مــى تواند کار را براى 
قلعه نویى در بازگشت به اصفهان ســخت تر و دشوارتر از قبل کند 
چون همه انتظار داشــتند این مربى در بازگشــت به این شهر بتواند 
روزهاى درخشــان خود با ســپاهان را این بــار در ذوب آهن تکرار

 کند.
ذوب آهنى کــه درنقل و انتقاالت تمام خواســته هــاى قلعه نویى 
را برآورده کــرد و از نظر امکانات و ســاختار حرفــه اى نیز یکى از 
براى نتیجه گرفتن اســت که هیچ کمبودى معدود باشــگاه هایى
 ندارد. قلعه نویى که در لیگ برتر هم نتوانست نتایج خوبى در پنج هفته 
ابتدایى کسب کند حاال زیر بار فشارها و انتقادات از عملکرد این تیم 
بحران خارج کند و به مســیر درست زودتر ذوب آهن را از باید هرچه

بازگرداند. گذر زمان نشــان خواهد داد ایده هاى او براى این باشگاه 
اصفهانى درست از آب در مى آید یا نه!

پیروزى برسد.
مظاهرى که در دو رشــید

فصل با پنالتــى هایى که در 
ضیافت پنالتى ها براى ذوب 

آهن در مسابقات مختلف جام 
حذفى گرفته بود و تاثیر بســزایى

در قهرمانى سبزها داشــت، این بار 
نتوانست ضربه اى را مهار کند.

فجرى ها به جز یــک پنالتى که به 
بیرون رفت، دیگــر پنالتى ها را با 

ریسک باال و عالى به ثمر 

اســت تا با تکرار درخشش درون  داشته، امیدوار
لیگبرتر بازهم به لیســت کى دروازه ذوب آهن در

روش راه یابد.

دادم. ســرمربی در آن بازى به مــن گفت لب خط 
بازى کن و چــون من بازیکن لب خط نیســتم، به 
میانه زمیــن مى رفتم که کى روش عصبى شــد.» 

شــماره77 سرخ ها به این ترتیــب بازیکن 
یکــی از دالیــل 

مسلمان به اردو
 بوده باشد.

این ماجرا اما یک
گذشــته زمانی
اضافه شــد، بر

ترکیب اصلی مج
خط میانی منتق
بازي بگیرد
ب اعتراضی
نداد، اما حاال
تا چه انداز
ندارد
ت

م
به ســمت چپ
محسوســی پای
برانک فصل اواخر
زمین برگرداند و
راســت به کار
مسلمان و ســر
هم محســن از

باشد! 

ر
ن 

ی ب ر ش ویژ صو ی ر زىو ور ر ب
کسب سومین جام داردســختى بــراى 

 رقباى ضعیف تر ســپردند. على دایى به عنوا
صــص جام حذفــى هم

ل تیم اکســین البرز 
لطیفى حذف شد تا 
پولیس و استقالل 
 امیدهــاى لیگ 
ى ها باشــند. البته 

مربیان پرافتخار  ان
مربى در ـوز دو
س مانده اند. 
کا بوناچیچ و

ن
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جستجو در کوه هاى رودبار جنوب براى یافتن «فاضل»

دستگیرى «محمد جواد ظریف» در شیراز! 

دادگاه قتل «بنیتا» امروز برگزار مى شود

سقوط 2 چتر باز

مردى در نقش «محمد جواد ظریف» در شیراز کالهبردارى مى کرد.
پس ازدریافت گزارشات مردمى در خصوص فردى که با ایجاد دفتر  مهاجرتى صورى  
در یکى ازنقاط شهرشیراز  با همدست خود اقدام به صدور روادید جعلى  براى مسافرت و 

اقامت در اروپا مى کرد دستگیرشد.
سرهنگ جوکار، رئیس پلیس نظارت براماکن عمومى استان فارس گفت: این مجرم با 
دریافت ده ها میلیون تومان پول از اشخاص متقاضى سفر به اروپا و آمریکا با تقلید صدا 
خود را نماینده وزارت امور خارجه یا به صورت تلفنى خودرا  محمد جواد ظریف وزیر امور 

خارجه نیز معرفى مى کرد.
به گفته رئیس اداره نظارت بر اماکن، فرماندهى انتظامى استان فارس پس از تحقیقات 

گسترده متهم را دستگیر و تحویل مقامات قضائى  کرد.
وى افزود: متهم با انگیزه کالهبردارى  از طریق اقدامات متقلبانه و جعل عناوین دولتى 
و امنیتى تحت عناوین مشابه سابقه کیفرى داشته اســت و در مواردى نیز از عناوین 
مأمورانتظامى، مأمور دادســتانى، حراســت قوه قضائیه، مأمور اماکن، مأمور وزارت 
اطالعات و... سوءاستفاده کرده است.جوکار از کسانى که قصد مسافرت به خارج ازکشور 
را دارند خواست که براى این منظور فقط به مراکز مجاز و نمایندگى هاى مربوطه مراجعه 
کنند تا در دام  افراد جاعل و کالهبردار گرفتار نشوند.گفتنى است از جاعالن چندین مهر 
جعلى وزارت امور خارجه و گواهینامه هاى جعلى دفاتر این وزارتخانه و لوح هاى تقدیر 

 و مبالغ دریافتى کشف و ضبط و تحویل مقام قضائى  شد.

سخنگوى اورژانس استان آذربایجان شــرقى از برخورد خونین پژو206با نیسان در 
محور اهر مشکین شهر خبر داد و گفت: متأســفانه در این حادثه که شنبه شب رخ داد 
هر دو راننده در دم جان باختند. وحید شادى نیا،  افزود: هر دو راننده جوان و حدود 30 

الى 35 سال داشتند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از ســقوط دو چتر باز از ارتفاعات روستاى وردیج در شمال غرب تهران 
خبر داد.

سید جالل ملکى گفت: ساعت 9 و 21 دقیقه صبح روز جمعه، ســقوط دو چترباز به روى کابل هاى فشار قوى 
روستاى وردیج به نیرو هاى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد. وى با اشاره به سقوط چتربازها به روى کابل هاى 
فشار قوى برق تصریح کرد: چترباز ها که در حال آموزش بودند با کابل هاى برق فشارقوى برخورد کرده و میان 
آسمان و زمین معلق شــده بودند.  ملکى ادامه داد: در پى تالش نیرو هاى آتش نشان و اداره برق، به یکباره دو 

چترباز با چتر خود از میان کابل ها ر ها شدند. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى از مصدومیت شــدید چترباز ها در این حادثه خبرداد و اظهار داشت: چترباز ها 
به منطقه اى صعب العبور سقوط کرده و آتش نشان ها موفق شــدند آنها را که به شدت از ناحیه پا و کمر دچار 

مصدومیت شده بودند از محل خارج کنند و به عوامل اورژانس تحویل دهند.

رئیس دادگسترى استان تهران گفت: روز دوشنبه (امروز) دادگاه رسیدگى به پرونده 
قتل «بنیتا» در شعبه 9 دادگاه کیفرى یک استان تهران برگزار مى شود.

غالمحســین اســماعیلى در رابطه با علنــى و یا غیــر علنى بودن ایــن دادگاه
 گفت: منعى بــراى علنى برگــزار شــدن دادگاه وجود نــدارد و در ایــن رابطه 
هئیت قضائى شــعبه تصمیم گیرى مى کند و به احتمال زیاد دادگاه علنى برگزار 

مى شود.
گفتنى است؛29 تیر ماه امسال بود که خبر ربوده شدن دختربچه هشت ماهه اى در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شــد تا اینکه پس از شش روز و به رغم تمام تالش ها، 
جسد این دختربچه در خودروى به سرقت رفته پدرش در پاکدشت کشف شد. او بر 

اثر گرسنگى و تشنگى جان داده بود.

2 عشیره در اهواز صـــــلح کردند

تصادف خونین، جان 2 راننده را گرفت

4 روز از گم شدن کودك پنج ساله در ارتفاعات آبگرم روستاى گاو چاران 
مى گذرد و تیم هاى امدادى همچنان به دنبال «فاضل» هستند.

حدود ساعت6 عصر پنج شنبه گذشته گزارشى مبنى بر اینکه خانواده اى 
از روســتاى چاه بهمن بخش جازموریان براى استفاده از آبگرم روستاى 
گاوچاران رودبار جنوب مراجعه و پسر پنج ساله شان مفقود شده است، به 

پلیس و فرماندارى رودبار جنوب اعالم شد.
با توجه به حساسیت موضوع،کمتر از یک ساعت بعد از خبر،ستاد بحران 
شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل و تیم هاى محلى دهیاران وشورا هاى 
اسالمى روستا هاى حوزه کوهستان و گروه هاى بسیجى آن حوزه فراخوان 
زده شدند و اقدام به گشتزنى کردند. در حالى که هیچ ردى از فاضل (حافظ) 
بامرى کودك پنج ســاله در ارتفاعات و اطراف آبگرم به دســت نیامد، 

جستجوها ادامه یافت.
از صبح دیروز یک شــنبه و در حالى که بیش از 72 ساعت از مفقود شدن 
کودك روستایى مى گذرد، 400 نیروى هالل احمر، بسیج، فرماندارى و 

مردم بار دیگر جستجوهاى خود را براى یافتن این کودك آغاز کردند.
عطا ناوکى، فرماندار رودبار جنــوب در مورد آخرین وضعیت این کودك، 
گفت: تیم هاى امدادى کمکى براى جستجو به محل مفقود شدن این پسر 
بچه اعزام شده و مشغول جستجو در منطقه هستند. متأسفانه هنوز هیچ 

ردى از این کودك به دست نیامده است. وى ادامه داد: تمام تالش خود را 
انجام مى دهیم تا سرنوشت این کودك مشخص شود.

با تالش و کوشش اعضاى شورا هاى حل اختالف اهواز بین دو 
عشیره پس از هشت سال نزاع و درگیرى و کشته و زخمى شدن 

بیش از 30 نفر، صلح و سازش برقرار شد.
در سال 1389 نزاع و درگیرى بین دو عشیره در اهواز رخ داد که 
این درگیرى متأسفانه به دلیل جو عشایرى و قبیله اى تنش بین 
این دو عشــیره به وجود آورد که منجر به قتل ده نفر و مجروح 
شدن 20 نفر و ایجاد خسارات مالى فراوانى از دو طرف شد و در 
نهایت از طریق مراجع قضائى حکم به قصاص نفس قاتلین و 

همچنین بازداشت افراد درگیر صادر شد.
در طول این هشت ســال که از موضوع حادثه مى گذشت بین 
دو طایفه به شدت تشنج و درگیرى بود براى پیشگیرى از وقوع 
نزاع هاى مجدد و برقرارى امنیت، صلح و آرامش پایدار در منطقه 
با دستور زبیدى نیا، معاون قضائى و رئیس شورا هاى حل اختالف 
استان این پرونده به شورا هاى حل اختالف اهواز ارجاع داده شد.

با تالش و کوشش فراوان اعضاى شورا هاى حل اختالف اهواز، 
جلسه نهایى صلح و ســازش این دو عشــیره همزمان با دهه 

والیت و عید سعید غدیر خم و با حضور معاون دادستان اهواز، 
مسئولین شهرستانى و انتظامى اهواز، ســران عشایر، بزرگان 
طوایف و معتمدین در مجتمع شماره 3 شورا هاى حل اختالف 
اهواز برگزار شد که پس از ساعت ها بحث و گفتگو، خوشبختانه 
طرفین از حق خود صرف نظر و علیه قاتلین اعالم رضایت کردند 
و با توسل به کالم ا... مجید و در آغوش گرفتن یکدیگر، پس از
هشت سال، اختالف هاى خود را پایان داده و صلح و آشتى بین 

آنها برقرار شد.

 جوان آرایشگر گمان نمى کرد خواب طوالنى 
در ساختمان متروکه یک بانک، او را به دردسر 

بیاندازد و پایش را به دادسرا باز کند.
روزهاى پایانى هفته گذشته مردى با کالنترى 
190 مجیدیه تهران تمــاس گرفت و خبر داد 
پسرى جوان داخل ساختمان متروکه یکى از 
بانک هاى دولتى تهران حوالى میدان رسالت 
افتاده است و گمان مى کند این فرد فوت شده 
باشد. مأموران کالنترى بعد از این تماس، براى 
بررسى ماجرا در آنجا حاضر شدند. آنها زمانى 
که به محل ساختمان مخروبه بانک رسیدند، 
مشــاهده کردند مردم مقابل در ورودى آنجا 
تجمع کرده اند و چند نفرى در حال کتک زدن 
پسرى جوان هستند. در همین موقع مأموران 
با کنار زدن افراد حاضر در محل، پسر جوان را 
بازداشــت و براى ادامه تحقیقات به کالنترى 

منتقل کردند.
این در حالى بود که مأموران با تحقیق از مردم 
حاضر در محل، متوجه شدند آنها هنگام عبور 
از کنار ساختمان متروکه بانک متوجه حضور 
فردى در آنجا شده اند و به گمان اینکه جسدى 
در آنجاست، به پلیس اطالع داده اند؛ اما پیش 
از حضــور مأمــوران، از روى کنجکاوى وارد 
ساختمان شده اند و به گمان اینکه پسر جوان 
فوت کرده، به او نزدیک شــده اند که متوجه 

زنده بودن او مى شــوند. همین موضوع باعث 
شــده که گمان کنند این جوان سارق بوده و 
خودش را بــه مردن زده اســت؛ بنابراین او را 
کتک زده و دستگیر مى کنند. با جمع بندى این 
اطالعات، مأموران به تحقیق ازجوان بازداشت 
شده پرداختند که او عنوان کرد آرایشگر است 
و سرقتى در کار نبوده و فقط براى چند دقیقه 
اســتراحت به آنجا رفته که ناگهان به خواب 
عمیق فرو رفته و موجب شــده رهگذران به 
اشتباه فکر کنند وى ســارق است. با تشکیل 
پرونده قضائى متهم جوان براى ادامه تحقیقات 

به دادسراى ناحیه 34 تهران منتقل شد.
«ســهیل» 22 ســاله به قاضى پرونده گفت: 
«پدرم معتاد بود و همیشــه مــادرم را اذیت 
مى کرد. چهار سال قبل آنها فوت شدند و من با 
مادربزرگم در یکى از محله هاى تهران زندگى 
مى کردم. من تا پنجم ابتدایى بیشتر نتوانستم 
درس بخوانم. تحصیالت درســتى نداشتم و 
نتوانســتم کارى پیدا کنم تا اینکه به پیشنهاد 
یکى ازدوستانم تصمیم گرفتم به مرکز آموزش 
آرایشگرى بروم. دوره آرایشگرى را طى کردم 
و توانستم مدرك بگیرم. ابتدا با چند آرایشگر 
کار کردم. کمى که توانســتم خودم را جمع و 
جور کنم، مغازه اى را اجاره کرده و دو سال است 
به عنوان آرایشگر براى خودم کار مى کنم. آن 

شب نیز تا ساعت یک بامداد کار کردم. بعد به 
سمت خانه مادربزرگم در حوالى میدان رسالت 
مى رفتم که به یک ساختمان متروکه نزدیک 
شــدم. فکر نمى کردم آنجا ساختمان متروکه 

یک بانک باشد.»
متهم ادامه داد: «از شدت خستگى براى چند 

دقیقه در آنجا نشســتم تا حالم کمى بهتر شود 
و بعد به خانه مادربزرگم بــروم که خوابم برد. 
زمانى که بیدار شدم ســاعت 12 روِز بعد بود. 
خواستم از آنجا بیرون بروم که مردم و پلیس سر 
رسیدند. من سارق نیستم. اشتباهى بازداشت 
شده ام. فکر نمى کردم خوابیدن در آن مکان مرا 

به دردسر بیاندازد.»
در ادامه تحقیقات زمانى که مأموران موضوع 
را بررســى کردنــد، معلــوم شــد گفته هاى 
جوان آرایشــگر صحت دارد و سرقتى در کار 
نبوده اســت بنابراین با هماهنگى قضائى او 

آزاد شد.

جوان آرایشگر، نه مرده بود، نه دزد بود، نه معتاد بود

تاوان خوابیدن در ساختمان متروکه

ســخنگوى آتش نشــانى ورامیــن از وقــوع انفجــار در یک ســاختمان 
چهار طبقه در ورامین خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه دیوارهاى خانه کامًال 

تخریب شد.
بهنام کرمانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: ساعت 18و 45 دقیقه 
روز جمعه هفته گذشته انفجار در یک منزل مسکونى، حوالى خیابان خبرنگار 
ورامین به ســامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشــانان دو ایستگاه با 

امکانات الزم به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى ورامین ادامه داد: محل حادثه 
یک ساختمان چهار طبقه چهار واحدى بود، در واحد طبقه چهارم انفجارى به 
وقوع پیوســته و منجر به تخریب تمامى دیوارهاى آشپزخانه، اتاق پذیرایى و 

اتاق خواب شده بود.
وى با بیان اینکه در زمان حادثه کسى داخل منزل حضور نداشت، خاطرنشان 
کرد: آتش نشانان به سرعت عملیات را آغاز کرده و سایر ساکنان ساختمان را 

از منزل خارج و به محل امنى منتقل کردند.
 کرمانى تصریح کرد: در این حادثه مصدوم و تلفات جانى نداشتیم.

انفجار در ساختمان 4 طبقه

فرمانده انتظامی شهرستان داراب از دستگیري عاملین اصلی 
یک قتل در شهرستان داراب پس از گذشت چهار سال خبر داد.
سرهنگ رستمى گفت: در مهر ماه سال 1392 دونفر به هویت 
«ص-ي» و «م-ف» در روســتاي مرز این شهرستان و در 
کوه هاى اطراف قالتویه معروف به دشــت دینگ به ضرب 
گلوله افراد ناشناس به قتل رسیدند. وى افزود: پس از دریافت 

گزارش قتل این دو نفر، مأمورین پلیس آگاهى با تشکیل تیمى 
مجرب در معیت بازپرس به محل حادثه ععازم شدند و ضمن 
بررسى مقدماتى و میدانى پیرامون موضوع ، تالش در جهت 

شناسایى قاتل و یا قاتلین آغاز شد.
سرهنگ رستمى ادامه داد: بررسی هاي اولیه نشان می داد فرد 
یا افراد ناشناس شب هنگام با حضور در محل حادثه، مقتولین 

را با شلیک تیر به قتل رسانده و متواري شده اند.
وى گفت: پس از چهار ســال کارآگاهان مبــارزه با جرائم 
جنایی پلیــس آگاهــی داراب با بــه کارگیــرى منابع و 
مخبرین و رصد اطالعاتى منطقه و بررســى مســیرهاى 
ورودى و خروجــى و اســتفاده از اقدامات فنى گســترده و 
تحقیقات میدانى وســیع از شهود ســرانجام سرنخ هایی از 

راز ســربه مهر جنایت به دســت آوردند که کلید شناسایی 
عاملین اصلی این جنایت شــد. سرهنگ رســتمى افزود: 
مأمورین پلیس جنایی ضمن هماهنگــی با مراجع قضائی 
متهمیــن بــه هویــت «د- م»و «ع- ع» را در روســتاي 
طاشــکویه دســتگیر کردند و بــه پلیس آگاهــی انتقال 

دادند.

کشف راز قتل در دشت دینگ پس از 4 سال

حمام خون در جشن عروسى 
تیراندازى ســهوى در یک مراسم عروســى در شهرستان 

زاهدان دو کشته و چهار زخمى بر جاى گذاشت.
رئیــس پلیس آگاهــى اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بــا اعــالم خبــر دســتگیرى قاتــل گفــت: چنــد 
روز قبــل مأمــوران پلیــس از تیرانــدازى مرگبــارى

در یکى از مناطق شهرســتان زاهدان با خبر و راهى محل 
شدند. 

بررسى ها نشــان داد لحظاتى قبل مرد 45 ساله اى سوار بر 
خودرو در مراسم عروسى اقدام به تیراندازى هوایى مى کند 

که در جریان آن دو نفر از مهمانان عروسى به قتل مى رسند 
و چهار مهمان دیگر هم به شدت زخمى مى شوند و در ادامه 

قاتل هم از محل فرار مى کند. 
سرهنگ ابراهیم مالشاهى افزود: پس از این حادثه تیمى از 
کارآگاهان بالفاصله براى شناسایى قاتل وارد عمل شدند 
و در کمتر از یک ساعت متهم  شناسایى و در یک عملیات 
ضربتى توسط کارآگاهان پلیس آگاهى دستگیر شد. مأموران 
هنگام دستگیرى یک قبضه سالح گرم از نوع تپانچه از وى 

کشف کردند. 

پس از کشته و زخمى شدن بیش از 30 نفر در 8 سال درگیرى؛
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اگر در مناطق پرجمعیــت زندگى مى کنید به احتمال 
بســیار، خیلى از روترها روى یک کانال مشابه براى 
دسترسى به شبکه استفاده مى کنند و همین امر موجب 
افزایش تداخل و در نتیجه کاهش ســرعت اینترنت 
مى شود. در این بین ترفند و ابزارهایى وجود دارند که با 
تغییر آنها مى توانید قدرت و سرعت سیگنال واى فاى 

دریافتى روتر را افزایش دهید.
چگونه مى توان قدرت و سرعت ســیگنال وایرلس 
دریافتى لپ تاپ را افزایش داد؟ اگر دســتگاه شــما 
به چیپ ســت وایرلــس اینتل مجهز اســت خیلى 
خوش شانس هستید. زیرا این امکان براى تان فراهم 
است تا قدرت دریافت و ارسال سیگنال هاى وایرلس را 
بهینه کنید. در ادامه به بیان چهار روشى مى پردازیم که 
سیگنال و سرعت واى فاى لپ تاپ هاى مایکروسافت 
ویندوز و اپل مک بوك macOS را افزایش مى دهد.

 روش اول: تنظیمات پیشــرفته کارت 
شبکه وایرلس اینتل

چگونه ســرعت اتصال واى فــاى را افزایش دهیم؟ 
همه کارت هاى شبکه وایرلس مشــابه هم نیستند 
و شــرکت هاى زیادى مانند Atheros، کوالکام، 
بــرودکام، رالینــک و مدیاتک در زمینــه تولید این 
محصوالت فعالیت مى کننــد. یکى از محبوب ترین 
چیپ ســت ها، چیپ ســت وایرلس اینتل است زیرا 
تنظیمات آن به گونه اى اســت که با دســتکارى آن 
مى توان قدرت سیگنال هاى وایرلس دریافتى لپ تاپ 
را افزایش داد. براى این کار، باید وارد صفحه تنظیمات 
پیشرفته کارت شبکه شوید و مطابق با نیازتان تغییرات 
الزم را انجام دهید. ویژگى هــاى منحصر به فردى 
که در زیر به آنها اشاره شده به شما کمک مى کنند تا 
سیگنال دریافت شده روتر به باالترین قدرت ممکن 

برسد.
Ad-hoc power management -1: تنظیمات 

مربوط به ذخیره انرژى براى شــبکه هاى دستگاه به 
دستگاه (ad-hoc) را تغییر دهید.

Disabled  -2: این گزینه را زمانى انتخاب کنید که 
 ad-hoc power ایستگاه  مورد استفاده از ویژگى

management پشتیبانى نمى کند.
Maximum Power Savings-3: این گزینه را 

براى افزایش عمر باترى انتخاب کنید.
Noisy Environment -4: اگــر شــبکه اى که 
قصد اتصال به آن را دارید در یک محیط شلوغ و پر از 
سروصدا قرار دارد با انتخاب  این گزینه از افت کارآیى 

جلوگیرى کنید.
Roaming Aggressiveness-5: میــزان 
سرگردانى کالینت واى فاى را تعریف کنید تا اتصال 
به اکسس پوینت بهینه شــود. براى ایجاد توازن بین 
 performance و not roaming حالت هاى

روى Use Default Value کلیک کنید.
Lowest-6: کالینت وایرلس شما در حالت طبیعى 
سرگردان نخواهد بود. تنها افت شدید و قابل توجه در 
کیفیت لینک باعث سرگردانى و تغییر مسیر آن به یک 

اکسس پوینت دیگر مى شود.
Medium-Low/Medium-High-7: با این گزینه 

رومینگ مجاز است.
Medium -8: با انتخاب ایــن گزینه بین کارآیى و 

عدم رومینگ توازن برقرار مى شود.
Highest -9: کالینت واى فاى شما به طور پیوسته 
کیفیت لینک را ردگیرى مى کنــد. اگر هرگونه افتى 
رخ دهد، کالینت تالش مى کند تا  اکســس پوینت 

بهترى پیدا کند.
Transmit Power-10: بهینه ترین گزینه براى 
این حالت قرار دادن آن روى پایین ترین سطح ممکن 
است، البته حتى در این سطح هم باید با کیفیت ارتباط 
سازگار باشد. این کار باعث مى شود تا در محیط هاى 
خیلى متراکم بیشترین تعداد دستگاه هاى وایرلس قادر 
به کار باشند. در نتیجه، میزان تداخل دستگاه هایى که 
از یک طیف رادیو استفاده مى کنند با یکدیگر کاهش 
پیدا مى کند. اگر میزان تــوان انتقالى را کاهش دهید 

میزان منطقه پوشش دهى آن کاهش مى یابد.
Lowest -11: بــا قــرار دادن ایــن گزینه روى 
Lowest تعداد مناطق تحت پوشــش، افزایش یا 
منطقه تحت پوشش، محدود مى شود. در مناطقى که 
از ترافیک باالیى برخوردار است منطقه پوشش دهى 
را کاهش دهید تا کیفیت کلى انتقال بهینه شــود و از 

تداخل با دستگاه هاى دیگر جلوگیرى شود.
 :Medium-Low/Medium/Medium-High-12

این گزینه را بر اساس کشور انتخاب کنید.
Default -13(Highest): در محیط هایــى کــه 
دســتگاه هاى رادیو در آن محدود است از این گزینه 

استفاده کنید تا به حداکثر کارآیى و  پوشش برسید.
 :Throughput Enhancement/Booster-14
این گزینه بــا فعال کــردن قطع پکت هــا، میزان 
گذردهى توان را افزایش مى دهد. حالت پیش فرض 
 Intel اســت. وقتــى گزینه Disable آن روى
Throughput Enhancement فعــال 
مى شــود کارت وایرلس به جاى اینکه منتظر زمان 
 SIFS باشد با استفاده از وقفه هاى DIFS انقضاى
در بین پکت ها توان را انتقال مى دهد. با کاهش زمان 
انتظار میزان گذردهى دســتگاه وایرلس بهبود پیدا 

مى کند.

روش دوم:
DIY WiFi Antenna Reception Booster

اگر لپ تاپ شــما فاقد چیپ ست وایرلس اینتل است 
تنها راهکار موجود خرید یک کارت شــبکه وایرلس 

USB اســت. از بهترین کارت هاى شبکه وایرلس 
 ،Atheros موجود در بازار مى توان به محصوالت
رالینــک و Realtek اشــاره کــرد. در کنار خرید 
یک کارت شــبکه وایرلــس USB باید بــا دانلود 
Size Template WindSurfer A4 یــک 

اکستندر آنتن مخصوص خودتان بسازید.

WifiInfoView  :روش سوم
کانال ها مانند بزرگراه مى مانند. معموًال بین 9 تا 13 
کانال براى اســتفاده در واى فــاى وایرلس عمومى 
وجود دارد، اما بــا توجه به اینکه برخــى از کانال ها 
مخصوص اســتفاده نیروهاى نظامى و پلیس است، 
تعداد کانال هاى در دسترس عموم محدود مى شود. 

اگر در یــک منطقه پرتراکم با جمعیــت زیاد زندگى 
مى کنید تعداد افراد بیشــترى از یک کانال استفاده 
مى کنند. بهترین کانال ها آنهایى هستند که کمترین 

میزان استفاده را دارند. 
تنها راه موجود براى شناســایى این کانال ها اسکن 
ســیگنال هاى واى فاى در منطقه اطرافتان اســت. 
وقتى کانال موردنظر را پیــدا کردید، کانال روتر را به 

آن تغییر دهید.
یکــى از نرم افزارهــا براى اســکن ایــن کانال ها 
WifiInfoView اســت. این برنامه شبکه هاى 
وایرلس موجود را اســکن مى کند و اطالعاتى مانند 
نام شبکه، مک آدرس، نوع PHY، کیفیت سیگنال، 
RSSI، فرکانس، شماره کانال، حداکثر سرعت، نام 
شــرکت، مدل روتر و نام روتر را براى تان مشخص 

مى کند. 
وقتى از قســمت باالى این ابزار یک شبکه وایرلس 
را اتنخاب مى کنید، در قســمت پایین آن اطالعات 
وایرلس دریافتى دســتگاه با فرمت هگزادســیمال 
نمایش داده مى شود. این برنامه بخشى براى نمایش 
خالصه شبکه هاى شناخته شــده وایرلس هم دارد 
که در گروه هایى مانند شماره کانال، شرکت سازنده 
روتر، نوع PHY یا حداکثر ســرعت دســته بندى

 مى شوند.

روش چهارم: ماوس، کیبورد، اسپیکر و 
پرینترهاى وایرلس

ماوس، اســپیکر، کیبورد، هدفون و هر وســیله اى 
که وایرلس باشــد مى توانــد با ســیگنال واى فاى 
مورد اســتفاده تداخل داشــته باشــد. براى همین 
در صــورت امکان بهتر اســت از وســایل باســیم 
اســتفاده کنید. شــاید با خود بگویید که مى توان از 
نــوع بلوتــوث آن هــا اســتفاده کــرد. ولــى نویز 
اضافه اى که توســط برخى از این دســتگاه ها روى 
یــک کانــال مشــابه تولیــد مى شــود باعــث 
کند شــدن زمان واکنش دســتگاه و افزایش تأخیر 

مى شود.

Call of Duty®: Heroes نســخه جدید بازى 
فوق العاده زیبا و پرطرفدار نداى وظیفه از اســتودیوى 
Activision Publishing ایــن بار با ســبک 
اســتراتژى براى اندروید اســت که به صورت کامًال 
رایگان در مارکت اندروید عرضه شــده اســت. در این 
بازى شما فرماندهى ارتشى از قهرمانان، سربازان نخبه، 
هواپیماهاى بدون سرنشــین را بر عهــده مى گیرید و 
باید به دشــمنان حمله کنید و ساعت ها خود را سرگرم 
سازید. بازى به صورت کامًال ســه بعدى طراحى شده 
اســت و در ابتدا یک پایگاه کوچک در اختیار شما قرار 
مى گیرد که مى بایستى آن را توســعه داده و آن را به 

یک پایــگاه نفوذناپذیر تبدیل کنید! پایــگاه خود را بنا 
کنید و ارتشى از قهرمانان افســانه اى، سربازان نخبه 
و هواپیماهاى بدون سرنشــین و ویرانگر را در نبردى 
نابرابر براى غلبه بر دشمنان تان فرماندهى کنید! شما 
مى توانید هر کدام از قهرمانان را که خواستید همچون 
قهرمانان سوار بر هلیکوپترهاى آتش بار را از زاویه دید 
اول شخص کنترل کنید! پایگاه شما در ابتدا یک پست 
دیده بانى کوچک اســت که آرام آرام باید آن را تبدیل 
به پایگاهى غیــر قابل نفوذ کنید! همچنیــن قادرید با 
دوستان تان اتحاد تشــکیل دهید و براى بردن جوایز 

درون بازى رقابت کنید.

ترفندهایى براى افزایش سرعت اینترنت

رامین مشکاه
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بازى جذاب نداى وظیفه

مولکول هــاى فوق العــاده ســرد بــه زودى توانایى 
ذخیره ســازى معادل صدها برابر هارددیســک هاى 
فعلى را در اختیار ما قرار خواهنــد داد. این بدین معنى 
اســت که مى توان با این روش پنج هزار و300 فیلم را 
روى هارددیسکى که ابعادش کمى بزرگ تر از یک تمبر 

پستى است جاى داد.
محققان دانشــگاه منچستر انگلستان نشــان داده اند 
که با کنترل خاصیت مغناطیســى هر مولکول، امکان 
ساخت هارددیسک هایى با توانایى ذخیره سازى بیش 
از 30,8 ترابایــت داده در هــر ســانتیمتر مربع فراهم 
خواهد شــد. از آنجایى که خاصیت مغناطیســى این 
مولکول ها بســیار ناپایدار اســت باید آنها را تا دماى

 منفى 213 درجه سلسیوس ســرد کنیم. هرچند از این 
روش ذخیره ســازى اطالعات نمى توان در ابزارهایى 
نظیر تلفن هاى همراه اســتفاده کرد اما راهکار بســیار 
مناســبى براى ذخیره اطالعات در مراکز داده خواهد

بود.
درصورت موفقیت این پروژه، مى توانیم انتظار داشــته 
باشیم که درآینده مراکز داده به ذخیره سازهاى مولکولى 
مجهز شــوند و از نیتروژن مایع براى خنک سازى این 
ذخیره سازها استفاده کنند. به گفته این محققان، چنین 
دســتاوردى حتى امکان پیاده ســازى ذخیره سازهاى 
مولکولى در فضا را نیز فراهم خواهد کرد زیرا دما در آنجا 

منفى 270 درجه است.
الزم به یادآورى اســت که مولکول هاى فوق ســرد 
تنهــا گزینه بــراى ذخیــره داده هاى آینده نیســتند. 
چندى قبــل گروهى از محققــان دانشــگاه هاروارد 
از ابزار ویرایش ژن موســوم بــه CRISPR براى 
ذخیره یک فایل ویدئویى در DNA اســتفاده کردند 
و محققــان انگلیســى هــم از لیــزر بــراى ذخیره 
صدها ترابایــت داده روى دیســک هاى شیشــه اى 

بسیار کوچک بهره بردند. 

براى ذخیره اطالعات تان 
آنها را منجمد کنید!

محققان آمریکایى ســرگرم ساخت ساعت هاى 
هوشمند جدیدى هســتند که هر حرکت کاربر را 
کنترل کرده و فعالیت هاى غیر معمول را به وى 

گزارش مى دهد.
ســاعت هاى هوشــمند Big Brother که 
محققان دانشــگاه ساســکس آمریکا سرگرم 
ساخت آنها هستند طى سه سال به واقعیت تبدیل
مى شــوند. این ســاعت ها عالوه بر کنترل هر 
حرکت کاربر، فعالیت هــاى غیر معمول را نیز به 

وى گزارش مى دهند.
این محققان اکنون ســرگرم فعالیت روى یک 

سامانه هوش مصنوعى هســتند که ایده ردیابى 
فعالیت را به سطحى کامًال جدید مى رساند.

این ســاعت هاى جدید زمانى کــه یک وظیفه 
معمولى مانند شستشوى ظروف یا مسواك زدن 
دندان ها انجام نشده باشند مطلع خواهند شد و به 
کاربر یادآورى خواهند کرد.این ساعت ها همچنین 
مى توانند به عنوان یک تقویت کننده حافظه براى 
افراد مسن عمل کنند، شیوه زندگى سالم را ترغیب 
کنند، در مراقبت ها بهداشتى و یا در دوران نقاهت 

پس از جراحت کمک کنند.
از این ساعت ها همچنین مى توان براى تجزیه و 

تحلیل رفتار یا ردیابى عملکرد کارگران کارخانه 
استفاده کرد.

این ساعت جدید هوشمند مانند ردیاب هاى سنتى 
فعالیت، از داده هاى ورودى از حسگرهاى شتاب 
سنج استفاده خواهد کرد. اما یک تفاوت اساسى 
آنها با ردیاب هاى ســنتى فعالیت، این است که 

پیش برنامه ریزى ندارند.
محققان اکنون ســرگرم رایزنى با شرکت هاى 
عالقه مند به توسعه تجارى این گجت هستند و 
این گجت طى سه  تا پنج سال آینده در دسترس 

خواهد بود.

ساعت هاى هوشمند، فعالیت هاى غیرمعمول را گزارش مى دهند

محققان دانشــگاه آدالید استرالیا با بررســى بیش از 50 
کامپیوتر و هاب USB مختلــف دریافته اند که در بیش 
از 90 درصد آنها اطالعات از طریق پورت USB نشــت 
مى کند به طورى که یک مهاجم مى توانــد با اتصال ابزار 
جاسوسى به پورت مجاور، این اطالعات را جمع آورى کند. 
به گفته این محققان بسیارى از مردم بر این باورند چون در 
اتصال USB  یک مســیر تبادل وجود دارد، اطالعات با 
امنیت کامل رد و بدل مى شوند که این باور اشتباهى است. به 
طورى که اگر یک دستگاه جاسوسى که ویژه این کار ساخته 
شده است یا حتى ابزارهاى معمولى مثل صفحه کلید که در 
آن به منظور جاسوسى  تغییراتى ایجاد شده به پورت هاى 
مجاور پورتى که ما از آن استفاده مى کنیم متصل شده باشند 

امکان سرقت اطالعات را فراهم خواهد کرد. در این صورت 
مهاجمان به سادگى خواهند توانست به طور مثال اطالعاتى 
 Yuval که تایپ مى کنیم را ســرقت کنند. به گفته دکتر
Yarom سرپرست این تحقیق: « الکتریسیته نظیر آبى 
که در لوله ها جریان مى یابد، در مسیرها هدایت مى شود و 
ممکن است در بخش هایى از مسیر نشتى وجود داشته باشد. 
ما دراین تحقیق نشــان دادیم که مى توان تغییرات ولتاژ 
خطوط داده پورت هــاى USB را از پورت هاى مجاورى 
که روى همان هاب USB هستند رصد کرد». باید به این 
نکته مهم توجه داشت که نمى توان به سادگى وجود چنین 
ابزارهاى مهاجمى را تشخیص داد و این  کار حتى براى افراد 

کارآزموده هم دشوار است.

 USB  نشت اطالعات پورت
به پورت هاى مجاور

مزایده
مزایده اموال منقول  اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 962149ج/3 له حیدر على اشــرفى و علیه شرکت شیمى 
دارویى ریحانه مبنى بر مطالبه مبلــغ 1/439/087/689 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در روز چهارشــنبه مورخه 96/7/5 ساعت 10 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى پارکینگ دشتى مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- وانت نیسان 2400 سفید رنگ به شماره انتظامى 136/22ط38 مدل 1384 شماره شاسى 
84405 و شماره موتور 290124- الستیک ها مســتعمل، داراى باربند فلزى قیمت فروش 
پایه یکصد و پنجاه میلیون ریال معادل پانــزده میلیون تومان (15/000/000 تومان) تعیین 
مى گردد. 2- وانت نیسان 2400 ســفید رنگ به شماره انتظامى 547/22ط 45 مدل 1384 
شماره شاسى 84489 و شماره موتور 289134- الستیک ها مستعمل، داراى باربند فلزى، 
فاقد باطرى، قیمت فروش پایــه یکصد و پنجاه میلیون ریال معــادل پانزده میلیون تومان 
(15/000/000 تومان) تعیین مى گردد. 3- وانت مزدا دو کابیــن نقره اى- آبى متالیک به 
شماره انتظامى 128/11 ج 45 مدل 1390 شماره شاسى 2076536 و شماره موتور 146391- 
الستیک ها حدود 50٪، داراى باربند فلزى، قیمت پایه فروش دویست و پنجاه میلیون ریال 
معادل بیســت و پنج میلیون تومان (25/000/000 تومان) تعیین مى گردد. 4- سوارى پژو 
پارس ELX خاکسترى رنگ به شماره انتظامى 325/22س12 مدل 1384 شماره شاسى 
303698 و شماره موتور 003127- الستیک ها حدود 50٪ قیمت فروش پایه یکصد و هفتاد 
میلیون ریال معادل هفده میلیون تومان (17/000/000 تومان) تعیین مى گردد. 5- سوارى 
کار تویوتا استیشن هایس 15 نفره سفیدرنگ به شماره انتظامى 933/22ط41 مدل 2006 به 
شماره شاسى 5001991 و شماره موتور 213648 – الستیک ها حدود 50٪ قیمت فروش 

پایه هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل هفتــاد و پنج میلیون تومان (75/000/000 تومان) 
تعیین مى گردد. م الف: 17459 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/255

اجراییه
شماره 788/95 به موجب رأى شــماره 133 تاریخ 96/3/1 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه داریوش کهش پور فرزند 
راهخدا نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى و درخصوص مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/5) لغایت اجراى حکم که با دایره اجراى احکام است 
در حق خواهان یدا... زمانى فرزند حسن نشــانى: اصفهان- خ میرزا نصیر- پالك 22 صادر 
مى نماید. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 18960 شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /6/467
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى احمد غفارى فرزند قاسمعلى ساکن فالورجان – ابریشم – شهرك قدس نبش مهدیه 
4 دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال بابت یک فقره چک عهده بانک 
کشاورزى به شماره 872121 مورخه 83/07/25 و سایر خســارات به طرفیت آقاى رضا 
یاشینى فرزند على که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 195/96 براى روز 1396/07/29 
ساعت 4:30 عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا دستور شــورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود تا خوانده 
(نامبرده فوق ) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد 
و اال این آگهى بمنزله ابالغ تلقى مى شود . م الف :576 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

فالورجان (ابریشم)/6/500 
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رونمایى از گلدسته هاى جدید امامزاده جعفر (ع ) یزد

 بعد از 35 سال

روستاهاى سیل زده گیالن 

ب رگزارى پنجمین 
جشنواره انگور در 

دهکده تفریحى 
چى چست ارومیه

 بازسازى واقعه تاریخى غدیر خم 
در اهر

2 بیماربدحال روز یک شنبه به 
دلیل سوختگى و عقرب گزیدگى 

توسط بالگرد اورژانس 115 براى 
ادامه درمان از اللى به اهواز منتقل 

شدند.

راحمد است که نیمى از مردمش تحت پوشش کمیته امداد هستند. این 
«کلوار» روستایى در بوی

بیمار باید زمان و  پول زیادى 
هداشت دارد که بیشتر وقت ها تعطیل است و افراد 

روستا یک خانه ب

د. کودکان اینجا وقتى بیمارى سخت و هوا سرد و 
هزینه کنند تا به نزدیک ترین شهرستان برون

رفى و یخبندان باشد،شرایط سختى را تجربه مى کنند.در کلوار هر خانواده اى چندین کودك 
جاده ها ب

مى کنند اگر به پدرانشان در 
اده باشند. آنها از کوچکى کار 

دارد تا وقتى  بزرگ شدند، کمک حال خانو

د، بزرگ ترین تفریحشان بنه چینى در کوه هاى بلند و تیزى 
شاورزى و دامدارى کمک نکنن

زمین هاى ک

و برادران کوچک ترشان.آنها  جز حیاط مدرسه اى 
را در بر گرفته یا نگهدارى از خواهر 

است که روستا 

ى پرند، وسیله بازى ندارند .جز خاك و سنگ و 
ن در آن قفل است و از دیوارش پایین م

که در تابستا

 و گاهى نگاه کردن به گرگ و شغال هایى که در کوه ها دیده مى شوند. 
حیوان

چهارمین دوره مسابقات نونهاالن و نوجوانان 
سنگ نوردى کشور با معرفى برترین ها از بین 
132ورزشکار در شاهرود به کار خود خاتمه داد. 

نخستین جشنواره سوارکارى 
جانبازان و معلوالن کشور در 

شهرستان اهر

دوازدهمین 
جشنواره بین المللى 

تئاتر خیابانى 
مریوان.

روستاى «میراحمد

 غریبى ها» در بخش سادات 

شهرستان ایذه در 
حسینى 

آستانه متروکه شدن است. 

 گفته مى شود رانش زمین از 

تبعات سد کارون 3 است که در 

سال 83 آبگیرى شد و مردم 

وستا را آواره کرد. 
64 ر




