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آگهى حراج
(فروش 133 قلم انواع لوازم ادارى و تجهیزات 

مخابراتى خارج از رده و اسقاط استان اصفهان)

شرکت ارتباطات زیرساختشرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 81 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات ادارى و 52 قلم تجهیزات 
فنى مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان را به فروش برساند.

خریداران مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 96/07/04 با هماهنگى نماینده 
این شرکت آقاى جوزدانى به نشانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بى سیم، مرکز مایکروویو 
بى سیم از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکى 
به مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید 
موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارك و لیست اقالم را 
که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به 
همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملى و نشانى دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد 
پستى و شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 

96/07/05 به نشانى فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
جلسه بازگشایى پاکات رأس ساعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 96/07/05 به نشانى فوق در محل اداره 

کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان برگزار مى گردد.
شرایط:

1- مزایده گران (پیشنهاددهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها مى توانند با در دست داشتن 
معرفى نامه کتبى در جلسه بازگشایى پاکات و پیشنهادات حضور یابند.

2- در صورت برنده شدن، مزایده گر موظف است در همان روز 20٪ مبلغ پیشنهادى را به عنوان سپرده 
نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملى شعبه مخابرات به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و 
مابقى وجه را ظرف مدت 2 روز ادارى به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز 

نسبت به خروج اقالم اقدام نماید.
3- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل مبلغ مزایده و خروج اقالم مذکور در مهلت مقرر به 

وى مسترد خواهد گردید.
4- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 

تلفن (32242884- 031) آقاى جوزدانى تماس حاصل فرمایند. 
م الف 83723

مرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیهمرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه

نوبت دوم

به استناد مادة 225 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت مى شود در صورت مطالبه یا حقى از این شرکت، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 
اولین نوبت انتشار این آگهى به محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- خانه اصفهان- خیابان ماه فرخ ى- کوچه شهید مهران ربیعى- پالك 18 مراجعه نمایند.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت منحلۀ در حال تصفیۀ اصفهان بیتوم
 (سهامى خاص) 
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 را پشت سر گذاشتند

 مهران مدیرى  را پشت سر گذاشتند

رامبد و نگار، مهران مدیرى 
رامبد و نگار،

گفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبالگفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبال
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جــدول فروش هفتگى ســایت ســینما تیکت در 
پایان هفته پیش نشــان مى دهد روند نزولى فیلم 
«ساعت 5 عصر» در جلب تماشاگر ادامه دارد و این 
فیلم چهارمین فیلم پر فروش هفته گذشــته بوده 
اســت. نکته دیگر آنکه دو فیلم «ساعت 5 عصر» 
و «ســارا و آیدا» بــه ترتیب 105 و 104 ســالن 
ســینمایى را در اختیار دارند اما از سه فیلم نخست 
جدول فروش که ســالن هاى کمترى دارند، درآمد 
کمترى کسب کرده اند. از سوى دیگر فیلم «نگار» 
رامبد جوان که از بســیارى از فیلم هاى روى پرده، 
ســالن هاى کمتــرى را در اختیــار دارد، پــس از 
«اکســیدان» رتبه دومین فیلم پرفروش سینماى 
ایران در هفته گذشــته را به خــود اختصاص داده 

است.
با آغاز اکران فیلم «ساعت 5 عصر»، مهران مدیرى 
که از همان ابتدا درصدد رکوردزنى هاى مختلفى با 

اولین ساخته سینمایى اش بود با انتشار ویدئوهاى 
مختلف و حضور خود در سینماهاى تهران و 

شهرستان ها بســیارى از طرفداران خود 
را به تماشاى «ساعت 5 عصر» ترغیب 
مى کرد. اما با گذشت سه هفته از اکران 
فیلم مدیرى، «ساعت 5 عصر» با ریزش 
مخاطب و افت فروش مواجه شد و در دو 

هفته گذشته با سقوط ادامه دار خود در گیشه پس از 
«اکسیدان» به دومین فیلم جدول فروش هفتگى 

تبدیل شد.
در حالى که از یک شــنبه هفته گذشته سینماهاى 
کشور فروش بلیت هاى نیم بها را آغاز کردند، این 
طرح تأثیــر چندانى بر فروش «ســاعت 5 عصر» 
نگذاشــت، بلکه این فیلم با افت فروش شــدیدى 
مواجه شد و به چهارمین فیلم پرفروش هفته گذشته 

تبدیل شد.
از ســوى دیگر فیلم «ســارا و آیدا» به کارگردانى 
مازیار میــرى که در دو هفته آغازیــن اکران خود، 
به فروش قابل قبولى رسید در جدول فروش هفته 
پیش، رتبه پنجــم را به خود اختصــاص داد. فیلم
 «سارا و آیدا» که همایون اسعدیان رئیس شوراى 
صنفى نمایش و رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از 
عوامل سازنده آن به حساب مى آید 
با در اختیار داشتن 104 سالن، 
در هفته گذشته تنها 291 
میلیون تومان فروش 

کرده است.
ایــن درحالى 
کــه  اســت 
سینمایى  فیلم 

«نگار» ساخته رامبد جوان تنها با در اختیار داشتن 
61 سالن ســینمایى، 417 میلیون تومان در طول 
هفته گذشته فروش کرده اســت و عنوان دومین 
فیلم پرفروش هفته گذشــته را به خود اختصاص 
داده است و اگر فیلم رامبد جوان سالن هاى بیشتر 
را نسبت به ســایر فیلم هاى ســینمایى در اختیار 
داشــت، دور از ذهن نبود که اختــالف 82 میلیون 
تومانى خود با «اکسیدان» که از 77 سالن سینمایى 
بهره مى برد را جبران مى کرد و بــه اولین فیلم پر 
فروش سینماهاى کشــور در هفته گذشته تبدیل

 مى شد.
به نظر مى رســد با آغاز ماه محــرم و پایان اکران 
گسترده فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» تعدادى از 
سالن هاى سینمایى این فیلم به «نگار» اختصاص 
یابد. از ســوى دیگر ممکــن اســت در آینده نه 
چندان دور ســینماداران هم رودربایســتى خود با 
سازندگان «ســارا و آیدا» که از چهره هاى نزدیک 
به خانه سینما و شــوراى صنفى نمایش هستند را 
کنار بگذارند و سالن هاى بیشترى 
را به فیلم هــاى پرفروش تر 
از جمله «نگار» و حتى 
داغ»  «تابســتان 

اختصاص دهند.

«نگار» بیشتر از «ساعت 5 عصر» مى فروشد

رامبد و نگار، مهران مدیرى را 
پشت سر گذاشتند

ص و ن
است.

5با آغاز اکران فیلم «ساعت 5 عصر»، مهران مدیرى 
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سینمایى فیلم

ى م
سالن هاى سینمایى این فیلم به «نگار» اختصاص 
یابد. از ســوى دیگر ممکــن اســت در آینده نه 
چندان دور ســینماداران هم رودربایســتى خود با 
سازندگان «ســارا و آیدا» که از چهره هاى نزدیک 
به خانه سینما و شــوراى صنفى نمایش هستند را 
کنار بگذارند و سالن هاى بیشترى 
را به فیلم هــاى پرفروش تر 
از جمله «نگار» و حتى 
داغ»  «تابســتان 

اختصاص دهند.

تهمینه میالنى، کارگردان زن ســینماى 

 همه این سال ها کوشیده فیلم هایش را بسازد 
ایران که در

و درست یا نادرست پاى اعتقادات خویش بایستد به تازگى در 

گفتگویى که با امیر قادرى در «اکس سینما» داشته به صراحت به 

 روشنفکرنمایان ایرانى پرداخته است.
انتقاد از

مه روشنفکر نیستند. روشنفکر در 
تهمینه میالنى گفت: در سینما ه

نفکرنما فراوان داریم. بقیه هم اغلب تکنیسین 
سینما داریم اما روش

ى نمى کنند. یادتان باشد روشنفکرى ایرانى بحثى 
هستند، کار فکر

است که روى آن باید مطالعه جدى شود.

ه اشــاره کرد: من از بچگى مجذوب 
این کارگردان ســینما در ادام

 از روشنفکران ایرانى بودم که  زیر 20 سال همه آنان براى من 
بسیارى

چون با همه آشنا شدم و دیدم من تصور دیگرى داشتم 
فرو ریختند. 

 که از دور مى دیــدم. اما با مطالعات مختصرى 
و آنان چیزى نبودند

ى حاصل جامعه ما نبود. سیر رشد 
که داشــتم فهمیدم روشــنفکر

روشــنفکرى در ایران مثل اروپا نبوده اســت. ما روشنفکر وارداتى 

ردم ثروتمند شدند و راه به اروپا در 
داشــتیم. یعنى در یک دوره اى م

دوره قاجار باز شد.

ان» و «دو زن» در ادامه افزود: افرادى 
خالق آثارى همچون «نیمه پنه

ه عنوان روشنفکر بازگشتند. بعد 
ه عنوان دانشجو به اروپا رفتند و ب

ب

با خودشان تفکر را نیاوردند یک نوع ظاهر روشنفکرى را با خودشان 

ینجا دیدند خواهر و مادرشــان توى چادر هستند اما 
آوردند. یعنى ا

خانم ها در اروپا دســت مى دهند، لباس هاى شیک مى پوشند و 

ا خودشــان آوردند. روشنفکران 
روشنفکران این ظواهر را ب

د که اگر دور و برشــان پر از زن 
ما تصور مى کردن

و مشروب باشد 
روشنفکرند. این 
ى  شــنفکر و ر
تعریف  نیســت 

این کلمه داخل آن 
مستتر است.

میالنى در مورد تعریف 
صحیح روشنفکرى بیان 
داشت: روشــنفکر کسى 
اســت که روشــن فکر 
مى کند و نور مى اندازد به 
جاى تاریک؛ تا مردم درون 
تاریکى را کشف کنند. ما 
تعریفمان از روشنفکرى 
این است که طرف کتاب 
دست بگیرد، پیپ بکشد 
و لبــاس عجــق وجق 
بپوشد و موهایش را دم 
اسبى ببندد. طرف پیش 
خودش تصــور مى کند 

روشنفکر است. در ایران ما 

بیشتر ظواهر روشنفکرى را مى بینیم تا خود 
روشنفکرى را.

امید روحانى:
 سریال ها پخته نیستند
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امید روحانى بــا اعتقاد بر اینکــه متأســفانه تلویزیون این 
روزها کمى دچار بحران ســاخت مجموعه هاى جذاب و 
پرمخاطب شده اســت، یکى از علت هاى اصلى آن را 
تنوع سلیقه هاى مدیران عنوان کرد که تلویزیون را 

گرفتار کرده است.
این بازیگر، نویسنده و منتقد ســیما درباره علت 
ضعف ســریال هاى تلویزیون اظهار داشت:  اگر 
مجموعه اى ضعیف ساخته مى شوند طبیعتًا همه 
مجموعه عوامل دست به دست هم داده است که 
اتفاق خوبى نیافتد. بخشى مربوط به پرداخت است، 
بخشى از کار مربوط به کارگردانى، بخشى مربوط به بازیگرى و هزار عامل 
دیگر. دســتکم در چند ماه اخیر هیچکدام از مجموعه هاى تلویزیونى که از 
شبکه هاى مختلف پخش مى شوند چه شبکه یک، چه شبکه 3 و چه شبکه 
5 ســیما هیچکدام از پختگى الزم برخوردار نیستند و ســریال ها نتیجه 

مطلوبى نداشتند.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که ضعف سریال هاى تلویزیونى تا چه 
اندازه به نبود کارگردانان و هنرمندان مطرح در تلویزیون برمى گردد، اظهار 
داشــت:  اگر کارگردانان و هنرمندان مطرح در تلویزیون حضور ندارند به 
عوامل دیگرى برمى گردد و ارتباطى به نبود فیلمنامه ندارد. آنچه مسلم 
است این است که تلویزیون دچار مشکل مالى شده است و تا حد زیادى این 
مسئله بر روى آثار تأثیر گذاشته است. از طرفى تلویزیون دچار سلیقه هاى 
متنوع و متعدد شــده اســت به این معنى که یک نفر،  یک سازمان، یک 
نهاد و یک شورا درباره مسائل تصمیم نمى گیرد بلکه شما با انواع و اقسام 
محدودیت ها سروکار دارید و همه اینها باعث شده است گرفتارى ها بیشتر 
شود. بنابراین فعًال تلویزیون کمى دچار بحران ساخت مجموعه هاى جذاب 

و پرمخاطب شده است. 

پردیس منوچهرى بازیگر جوانى است که این روزها 
به واســطه حضور در فیلم ســینمایى «آپاندیس» 
توانسته است توجه اهالى سینما را به خود جلب کند. 
«آپاندیس» ساخته حسین نمازى که در روزهاى اخیر 

موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 
مونترال کانادا را از آن خود کند یکى از آثارى است که 
قرار است به زودى روى پرده برود. پردیس منوچهرى 
بازیگر این فیلم که تازه وارد عرصه ســینما شده در 
گفتگویى درباره این فیلم و موضوعات دیگر صحبت 

کرده که بخشى از آن را مى خوانید:
فیلم سینمایى «آپاندیس» چندمین 

تجربه شماست؟
«آپاندیس» بعد از ده فیلــم کوتاهى که بازى کردم 
نخستین تجربه بلند سینمایى من بود که پیش از آن 
دو فیلم کوتاه با آقاى نمازى کار کرده بودم که سرآغاز 
آشنایى من با ایشــان بود و در ادامه همکارى نقش 

«زرى خسروى» را در «آپاندیس» به من سپردند.
آیا ورود یک چهره جدید به سینما 
مثل گذشته با سختى همراه است؟ 
درگذشــته فضا براى جوان ها و بازیگرانى مثل من 
که به طور جدى پیگیر این حرفه بودند مناسب تر و 
راحت تر بود. چراکه امروز جمعیت عالقه مند و کسانى 

که از دانشــگاه ها و مؤسسه هاى سینمایى 
فارغ التحصیل مى شــوند بیشتر از 

گذشته است و رقابت سخت تر 
مى شــود در این باره امکان 
دیده شــدن براى بازیگران 
نو پا و ناشناخته کمتر است. 
همچنین تولیدات سینمایى و 
شاید تلویزیونى ما پاسخگوى 
این  همه عالقه مند تازه نفس 

نیست 
و الزمه آن امید و تالش بیشــتر از ســوى 

هنرجویان است تا بتوانند در این رقابت موفق بشوند. 
بازى در فیلــم «آپاندیس» چه 
تجربه هایــى براى شــما 

داشت؟
«آپاندیس» براى من سرشــار از 
تجربه هاى درخشان بود. من وارد 
یک چالش سخت شده بودم که 
باید تا پایــان راه ادامه مى دادم. 
به واسطه نقشم که تمام مدت 
روى تخت بیمارستان خوابیده 
بودم و تنها امکان اســتفاده از 
صورتم را داشتم سخت درگیر 
انتقال حس و وضعیت دشوار 
کاراکتــر روى صورت و تــا حدودى 
دســت هایم بودم. تالشم بر این 
بود که با وجود این محدودیت، 
کاراکتــر در ســکانس هاى 
مختلف وارد تکرار در بازى 
نشــود و همچنین براى 
قابل قبول  مخاطــب 

باشد.
بازیگــرى  در 
از کدامیــک از 
ى  پیشه ها هنر
مطرح تأثیر مى پذیرید ؟

من سعى مى کنم در بازیگرى خالق یک فرم باشم که 
مربوط به خود من اســت. این کار من است که تکرار 
بازیگر دیگرى نباشم. ولى ارادت فراوان به بانو فاطمه 
معتمدآریا دارم. او خود بازیگر است. قدرتمند و ماندگار. 

تالش مى کنم راه ایشان را پیش بگیرم.
چــه  «آپاندیــس»  از  بعــد 

پیشنهادهایى داشتید؟
بعد از «آپاندیس» چند پیشنهاد براى سریال و فیلم 
سینمایى داشتم که بنا به دالیلى این همکارى شکل 
نگرفت و تصمیم گرفتم به پیشنهاد هاى دیگرى فکر 
کنم. همچنان به فعالیت در زمینه تئاتر ادامه مى دهم و 

چند تجربه درخشان فیلم کوتاه داشتم. درحال حاضر 
مشغول نوشتن، خواندن و تمرین یک نمایش 

هستم که به زودى به روى صحنه خواهد رفت.
 به نقش ها و کاراکترهاى 
متفاوت از  نقشــى که در 
«آپاندیس» بازى کردید 
هم بــراى آینــده فکر 

کردید؟
به  طور قطع میل به تکرار شدن 
ندارم و با توجه به توانایى و 

پیشنهاد هایى که مى شود 
سعى مى کنم نقش هاى 

درست و متفاوتى را تجربه کنم 
و این بستگى به پیشنهاد هایى که از 
سوى کارگردان ها داده مى شود، دارد 
ولى به طور قطع شخصیت را به تیپ 

تبدیل نمى کنم.

گفتگو با پردیس منوچهرى بازیگر جوان «آپاندیس»

معتمد آریا خودِ بازیگرى است

امی
 سریا
امید روحانى
روزها کم
پرمخا
تنوع
گر
ا

م
اتفا
بخشى از کار مربوط به کار
دیگر. دســتکم در چند ما
شبکه هاى مختلف پخش
5 ســیما هیچکدام از پخ

مطلوبى نداشتند.
این بازیگر در پاسخ به ای
اندازه به نبود کارگردانان
داشــت:  اگر کارگردانان
عوامل دیگرى برمى گر
است این است که تلویزی
گ مسئله بر روى آثار تأثیر
متعدد شــده اس متنوع و

نهاد و یک شورا درباره مس
محدودیت ها سروکار داری
شود. بنابراین فعًال تلویزیو

و پرمخاطب شده است. 

جدى پیگیر این حرفه بودند مناسب تر و که به طور
راحت تربود. چراکه امروز جمعیت عالقه مند و کسانى 

که از دانشــگاه ها و مؤسسه هاى سینمایى
فارغ التحصیل مى شــوند بیشتر از 

ررررتر تر گذشته است و رقابت سخت
مى شــود در این باره امکان
دیده شــدن براى بازیگران
نو پا و ناشناخته کمتر است. 
همچنین تولیدات سینمایى و 
شاید تلویزیونى ما پاسخگوى

این  همه عالقه مند تازه نفس 

کر هم بــراى آینــده فک
کردید؟

دنبه  طور قطع میل به تکرارشد
ى و ندارم و با توجه به توانایى
ى شودپیشنهاد هایى که مى
ش هاى سسعى مى کنم نقش
تجربهکنمدددددددرست و متفاوتى را ت
نهاد هایى که ازووووووووووووووووااینبستگى به پیشنه
ه مى شود، داردسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوى کارگردان ها داده
صیت را به تیپوولى به طور قطع شخص

تبدیل نمى کنم.

این روزها 
تصاویر 

«کریستین 
بیل» بازیگر 

40 ساله 
هالیوودى 
و ایفاگر نقش 
«بتمن» در سه 

گانه معروف این 
شخصیت، با اضافه 

وزن زیاد نظر 
مخاطبان سینما را 
به خود جلب کرده 
است. این بازیگر 

در گذشته نیز با 
تغییر وزن هاى 
شدید و بسیار 
زیادش، باعث 

تعجب مخاطبان 
سینما شده است. 

به بهانه تغییر وزن 
شدید این بازیگر، 

مرورى مى کنیم بر سایر 
بازیگران هالیوودى که براى ایفاى 
نقششان، وزن خود را بسیار کم یا 

زیاد کرده اند.
«رابرت دنیرو»: دنیرو براى بازى در 
فیلم «گاو خشمگین»، 27 کیلوگرم 

وزن اضافه کرد.«تام هنکس»: 
این بازیگر براى بازى در فیلم «دور 
افتاده» در سال 2000 ، حدود 25 

کیلوگرم وزن کم کرد.
«تام هاردى»: بازیگر بریتانیایى 

مورد عالقه کریستوفر نوالن، براى 
بازى در فیلم «برانسون» در سال 
2008 حدود 19 کیلوگرم به وزن 
خودش اضافه کرد و به شخصیتى 

متفاوت تبدیل شد!
«وینسنت دن آفریو»: این بازیگر با 

شکستن رکورد رابرت دنیرو در سال 
1987، توانست حدود 30 کیلوگرم 

وزن خودش را افزایش دهد تا بتواند 
از عهده نقشش در فیلم «غالف 
تمام فلزى» بر بیاید. نکته جالب 

این است که این بازیگر تنها در 9 
ماه توانست وزنش را کم کند و به 

وزن سابقش برگردد.«مت دیمون»: 
این بازیگر فیلم هاى اکشن در سال 
1995، حدود 18 کیلوگرم از وزنش 

را کم کرد تا در فیلم «دادگاه زیر 
آتش» بازى کند.«راسل کرو»: این 
بازیگر دارنده اسکار، براى بازى در 
فیلم «یک مشت دروغ» بیش از 20 

کیلوگرم وزن کم کرد.«کریستین 
بیل»: این بازیگر روزانه تنها یک 
فنجان قهوه با یک سیب خورد تا 
بتواند، حدود 28 کیلوگرم از وزن 

خودش را کم کند.«متیو مت کانهى»: 
این بازیگر روزانه با یک تخم مرغ 

آب پز همراه با تکه اى کوچک از مرغ 
سر کرد، تا بتواند نقش یک بیمار 
داراى ایدز را در 

فیلم «باشگاه 
خریداران 

داالش» ایفا 
کند.
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یکى از خوراکى هاى دوست داشتنى براى کودکان اســمارتیز است ولى این خوراکى خوشمزه مضراتى دارد که 
بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

 اسمارتیز، قطعات کوچک شیرینى به شکل دایره و با روکش شکالتى و رنگى است. 
گفتنى اســت؛ کودکانى که اســمارتیز مى خورند، دندان هایشــان دو  برابر بیشــتر از ســایر کودکان دچار 
کرم خوردگى و تــرك خوردگى مى شــود وامارنگ دانه غیر مجاز در اســمارتیز باعث ســرطان روده و مثانه

 مى شود.

آیا تاکنون براى شما اتفاق افتاده است که قلبتان به  طور ناگهانى تند و 
محکم بزند یا حس کنید که بعضى ضربان ها جا افتاده  است؟ این مشکلى 
است که گاهى اوقات ریشه آن در یک بیمارى قلبى به نام اختالل ریتم 

قلبى نهفته است.
یک فوق تخصص قلب وعروق در خصوص عالیم تپش قلب گفت: در 
صورت بروز این مشکل، کوبیدن، لرزیدن، تپیدن و... احساس مى شود 
و ممکن است بیمارى با ضربانى غیر عادى اغلب در قفسه سینه، گردن 

یا گلو نیز همراه باشد.
محمودهادى زاده افزود: این بیمارى در برخى از افراد با احساس ریزش 
ناگهانى قلب همراه است، مانند زمانى که فرد در اثر ترسیدن مى گوید: 

قلبم ریخت! در برخى مــوارد نیز تپش قلب به صورت دائم احســاس 
مى شود.

این فوق تخصص نارسایى قلبى بیان داشت: احساس تپش قلب لزومًا با 
سرعت باالى ضربان قلب همراه نیست، بلکه مى تواند با سرعت ضربان 

خیلى پایین نیز همراه باشد.
گفتنى اســت؛ تپش قلب مشــکلى اســت کــه در آن فرد احســاس
 مى کند قلب ســریع، لرزان و یا کوبنده مى تپد. تپــش قلب مى تواند 
حاصل استرس و اضطراب، ورزش، ســیگار کشیدن، مصرف کافئین، 
مصرف دارو یا در مــوارد خاص به دلیل بعضى از انــواع بیمارى ها رخ

 دهد. 

الك ناخن یکى از لوازم آرایشى محبوب در میان زنان 
است. اما اگر تا به امروز توجهى به فهرست مواد تشکیل 
دهنده الك ناخن نداشته اید بهتر است از هم اکنون این 
کار را انجام دهید. برخى از این مواد مى توانند سالمت 

انسان را در معرض خطر جدى قرار دهند.
نتایج مطالعه اى نشان مى دهد که استفاده از الك ناخن 
مى تواند امکان نفوذ یک ترکیــب خطرناك به نام دى 
فنیل فسفات (DPHP) به بدن را فراهم کند. این ترکیب 
در نتیجه متابولیز ماده شــیمیایى ترى فنیل فســفات 
(TPP) توسط بدن شکل مى گیرد و دانشمندان بر این 
باورند که ترى فنیل فسفات مى تواند در هورمون هاى 

انسان ها و حیوانات اختالل ایجاد کند.
پژوهشــگران طى این مطالعه نمونه هاى ادرار شرکت 
کنندگان را پیش و پــس از مانیکــور آزمایش کردند. 
درحدود ده تا 14 ســاعت پس از استفاده از الك ناخن، 

ســطوح دى فنیل فسفات شــرکت کنندگان 
هفت برابر باالتر از ســطوح پیش از اســتفاده 

از الك ناخن بود. روند افزایشــى سطوح 
این ترکیب تا زمانــى که به نقطه اوج خود 
رسید، ادامه داشت و درحدود 20 ساعت بعد 
روندى کاهشى را آغاز کرد. ترسناك به نظر

مــى  رسد، این گونه  

نیست؟
متأســفانه، حتى الك هاى ناخن که برچسب فاقد مواد 
ســمى را نیز یدك مى کشند، ممکن اســت بى خطر 
نباشند. بسیارى از الك هاى ناخن مورد آزمایش در این 
مطالعه حاوى تولوئن سمى بوده اند که مى تواند نواقص 
مادرزادى و مشکالت رشد را در کودکان و زنان باردارى 
که براى مدتى زمانى طوالنى در معرض آن قرار داشته 
باشند، موجب شود. همچنین، پژوهشگران دریافتند که 
دى بوتیل فتاالت (DBP) در برخــى الك هاى ناخن 
با نواقص مادرزادى در حیوانات آزمایشــگاهى مرتبط 

بوده است.
اثرات مواجهه کوتاه مدت با مواد شیمیایى موجود در الك 
هاى ناخن همچنان نامشخص است. اگر گاهى اوقات 
از الك هاى ناخن استفاده مى کنید چندان جاى ترس و 
نگرانى وجود ندارد. در مقابل، افرادى که به طور مرتب با 
الك هاى ناخن در ارتباط هستند، مانند افرادى که در 
سالن هاى زیبایى کار مى کنند، مى توانند در معرض 

خطر قرار داشته باشند.

نتیجه ترسناك استفاده از الك ناخننتیجه ترسناك استفاده از الك ناخن

ژن هاى شما با خوراکى هایى که مى خورید همدست 
مى شوند و مى توانند زودتر از آنچه فکرش را بکنید به 

بیمارى مهلک دیابت دچارتان کنند.
اگرچــه اســترس و ســابقه خانوادگــى احتمــال 
ابتال بــه دیابت را بیشــتر مى کند اما اگــر تغییرات 
ســازنده اى در ســبک زندگى تان بدهید، مى توانید 
احتمــال دچار شــدن به ایــن بیمــارى را کاهش

 دهید. 

لوبیاپلو با دارچین بخورید
به چاى، غذا و ســیبى که مى خورید، دارچین بزنید 
تا به دیابت دچار نشــوید. محققان مى گویند کسانى 
که هر روز دارچین مصرف مى کنند، کمتر به دیابت 
نوع2 دچار مى شــوند. این ماده مفید، به کاهش قند 
خون کمک مى کند و به  دلیل ترکیبات آنتى اکسیدانى 

که دارد، سالمت جسم و مغزتان را تضمین مى کند. 

کمتر گوشت بخورید
کسانى که کمتر گوشت قرمز مصرف مى کنند، کمتر به 
دیابت دچار مى شوند. از نظر محققان، کاهش مصرف 
گوشت قرمز و رو آوردن به رژیم هایى که گیاهان سهم 
بیشترى در آن دارند، خطر ابتال به دیابت را تا 35درصد 

کمتر مى کند. البته یادتان نــرود که در این رژیم ها، 
باید میزان کمترى از سبزیجات حاوى کربوهیدرات 

را بگنجانید.

ورزش یوگا
ورزش کردن، احتمال ابتال به دیابت را کاهش مى دهد 
و به گفته محققان، در میان همه ورزش ها، آنهایى که 
بر قدرت ذهن کار مى کنند، باعث کاهش بیشتر خطر 
ابتال به دیابت مى شوند. به گفته محققان استرس تأثیر 
زیادى بر ابتال به دیابت مى گذارد و اگر با ورزش هاى 
آرامش بخش و کششى مثل یوگا یا تاى چى آرامشتان 
را بیشــتر کنید، احتمال دیابتى شــدنتان هم پایین 

مى آید. 

روغن ماهى را امتحان کنید
باید تأکید کنیم که براى ســالم ماندن، به اسیدهاى 
چرب امگا3 نیاز دارید. قلب شما، درست مانند مغزتان 
نیازمند این چربى هاى مفید است و خونتان هم براى 
متعادل نگهداشــتن میزان قندش، به این اسیدهاى 
چرب نیاز دارد.روغن ماهى، خاصیت ضدالتهابى هم 
دارد و به بیماران دیابتى، براى گرفتن تأثیر بهترى از 

داروها کمک مى کند. 

دیابت را پشت در نگه دارید

تپش قلب لزوماً 
با ضربان قلب 
همراه نیست

پوسیدگى دندان شایع ترین مشــکل دندانى در سراسر جهان 
است. پوسیدگى دندان منجر به تخریب ساختار دندان، تشکیل 
حفره ها و التهاب ناشى از عصب دندان و در نهایت دندان درد 

مى شود.
درمان فعلى پوسیدگى دندان، پر کردن آن است و دندانپزشکان 
حفره یا سوراخ ایجادشده در دندان را با استفاده از مواد مصنوعى 
که شبیه ساختار دندان طبیعى نیست، ترمیم کرده و ممکن است 
در طول عمر دندان چندین بار این ماده تعویض شود.محققان 
دانشــگاه کوئین ایرلند دریافته اند آســپرین مى تواند راه حل 

جایگزین ترمیم دندان پوسیده باشد.
یافته هاى تحقیق نشان مى دهد آســپرین مى تواند عملکرد 
سلول هاى بنیادى یافت شده در دندان ها را افزایش داده و بدین 
ترتیب با بازسازى ساختار از بین رفته دندان، به دندان ها در ترمیم 
خود کمک کند.محققان ژنوم ها و بیوانفورماتیک هاى جدید 
را براى شناسایى آسپرین به عنوان یک داروى داراى خواص 
تحریک کننده سلول هاى بنیادى موجود در دندان تلفیق کردند 
تا بازسازى ساختار دندان آســیب دیده تقویت و تشدید شود.
درمان سلول هاى بنیادى دندان ها 
با آسپیرین با دوز کم موجب 
افزایش کانى ســازى 
و تجلــى ژن هاى 
تشکیل  مسئول 
عــاج دنــدان، 
که معمــوًال به 
واسطه پوسیدگى 
دنــدان آســیب 

مى بینند، مى شود.

آسپرین به ترمیم 
پوسیدگى دندان ها کمک مى کند

ســکته مغزى شــاید ترســناك ترین گزینه در میان 
بیمارى هاى عروقى باشد، زیرا مى تواند به صورت غیر 
منتظره رخ دهد.دو دلیل اصلى وجود دارد که بیمارى قلبى 
و مشکالت قلبى- عروقى را براى بیشتر ما به شرایطى 

ترسناك تبدیل مى کنند.
دلیل اول شــایع بودن آنهاســت. و دلیل دوم این است 

که یکى از عوامل اصلى بســترى شــدن در 
بیمارســتان، ناتوانى و مرگ 

محسوب مى شوند 

که همه ما ترجیح مى دهیم با این پیامدها مواجه نشویم.
حقیقت تلخ این است که از هر شش نفر، یکى از آنها در 
معرض خطر تجربه سکته مغزى در برهه اى از زندگى 
خود قرار دارد. در نتیجه، شانس مواجهه شما با این شرایط 

تقریباً زیاد است.
این قبیل آمار و ارقام پژوهشــگران را به بررسى اینکه 
آیا عوامل غذایــى مى توانند دیــوارى محافظتى در 
برابر ســکته مغزى ایجاد کنند، 
تشویق کرده است. 
در همین 

راستا، مشخص شده اســت که دو عنصر ویژه در رژیم 
غذایى وجــود دارند که نه تنها از تجربه ســکته مغزى 
پیشگیرى مى کنند، بلکه مى توانند شدت سکته مغزى 

را نیز کاهش دهند.

رژیم غذایى شما اهمیت دارد
رژیم غذایى یکى از عوامل اصلــى در ابتال به بیمارى 
عصبى عضالنى محسوب مى شــود. یک رژیم غذایى 
غربى از محتــواى باالى غذاهاى فرآورى شــده، قند 
افزوده، نمک و چربى هاى هیدروژنه برخوردار اســت و 
یکى از سریع ترین مسیرها براى تجربه بیمارى قلبى و 

سکته مغزى محسوب مى شود.
این در شرایطى است که رژیم غذایى مدیترانه اى یک 
الگوى تغذیه اى است که دوستدار قلب بودن آن بارها 

و بارها مشخص شده است.
عامل کلیدى که این دو الگــوى غذایى را از 
یکدیگر جدا مى کنــد، منابع غذایى مورد 

استفاده در آنها هستند.
یک رژیم غذایى که از شــما 
در برابر سکته مغزى 

محافظت مى کند شامل منابع غذایى کامل طبیعى، به 
ویژه مواد غذایى با محتواى فیبر باال و کربوهیدارت کم 

مى شود.
به عنوان مثــال، رژیم مدیترانه اى میــوه ها، حبوبات، 
سبزیجات، غالت کامل، ماهى، غذاى دریایى، گوشت 
ماکیان، تخم مرغ، شیر، مغزهاى خوراکى و روغن زیتون 

در بر مى گیرد.
این مواد غذایى از غذاهاى با شــاخص گلیسمى پایین 
و سرشــار از ترکیبات زیســت فعال، مانند اســیدهاى 
چــرب، ویتامین هــا، مواد معدنــى، پلى فنــول ها و

 آنتى اکسیدان ها هستند.
اگر این رژیم غذایى را با یک رژیم غذایى غربى مقایسه 
کنید که سرشار از غذاهاى فرآورى شده است، به سادگى 
در مى یابید که هیچیک از ایــن ترکیبات مفید در رژیم 

غربى جایى ندارند.

مغز را با چربى هاى سالم تغذیه کنید
هنگامى که یــک رژیم غذایى کامــل طبیعى را دنبال 
مى کنید، در مسیر مصرف چربى هاى سالم و مفید گام بر 
مى دارید و با در نظر گرفتن این نکته که حدود 60 درصد 
مغز از چربى تشکیل شده است، این مسئله اهمیت خود را 

هرچه بیشتر نشان مى دهد.
دو نوع اصلى چربى که از سکته مغزى پیشگیرى مى کنند 

شامل اسیدهاى چرب امگا3 و اسید اولئیک مى شوند.
اسید اولئیک یک چربى تک غیر اشباع است که در روغن 
زیتون، آووکادو و بادام یافت مى شود. این ماده نشان داده 
است که توانایى کاهش خطر سکته مغزى، محافظت از 
سلول هاى عصبى در مغز و کاهش اثرات پس از سکته 

مغزى را دارد.
اسیدهاى چرب امگا3 در ماهى هاى چرب مانند سالمون، 
ساردین، تن، روغن ماهى و همچنین دانه هاى کتان و 
گردو یافت مى شــوند. این چربى ها از عملکرد مطلوب 
سیستم عصبى پشــتیبانى مى کنند و بخش بزرگى از 

غشاى سلول هاى عصبى در مغز را شکل مى دهند.
کمبود اســیدهاى چرب امگا3 مى تواند به شکل گیرى 
اختالالت سیناپسى بین سلول هاى مغزى و تغییرات در 

سلول هاى عصبى منجر شود.

2 راه براى کاهش خطر سکته مغزى

ر ن ر ى ل و ز ى
بیمارســتان، ناتوانى و مرگ 

محسوب مى شوند 

ر ى ر و و ى ى ل و
برابر ســکته مغزى ایجاد کنند، 
تشویق کرده است. 
در همین 

ر ر ى ل و ز ى ى م رژ
عصبى عضالنى محسوب مى شــود. یک رژیم غذایى 
غربى از محتــواى باالى غذاهاى فرآورى شــده، قند 
افزوده، نمک و چربى هاى هیدروژنه برخوردار اســت و 
یکى از سریع ترین مسیرها براى تجربه بیمارى قلبى و 

سکته مغزى محسوب مى شود.
این در شرایطى است که رژیم غذایى مدیترانه اى یک 
الگوى تغذیه اى است که دوستدار قلب بودن آن بارها 

و بارها مشخص شده است.
عامل کلیدى که این دو الگــوى غذایى را از 
یکدیگر جدا مىکنــد، منابع غذایى مورد

استفاده در آنها هستند.
یک رژیم غذایى که از شــما 
برابر سکته مغزى  در

ر ى ر ر
این مواد غذایى از غذاه
و سرشــار از ترکیباتز
چــرب، ویتامین هــا،
 آنتى اکسیدان ها هستن
ب اگر این رژیم غذایى را
کنید که سرشار از غذاه
در مى یابید که هیچیک

غربى جایى ندارند.

مغز را با چربى
هنگامى که یــک رژیم
مى کنید، در مسیر مصر
مى دارید و با در نظر گر
مغز از چربى تشکیلشد
هرچه بیشترنشان مىد
دو نوع اصلى چربى که از
شامل اسیدهاى چربا
اسید اولئیک یک چربى
زیتون، آووکادو و بادام ی
است که توانایى کاهش
م سلول هاى عصبى در

مغزى را دارد.
اسیدهاى چرب امگا3 د
ساردین، تن، روغن ماه
گردو یافت مى شــوند
سیستم عصبى پشــتی
غشاى سلول هاى عصب
کمبود اســیدهاى چرب
اختالالت سیناپسى بین
سلول هاى عصبى منج

کمردرد و گردن درد یکى از بیمارى هاى شــایع در بزرگســاالن اســت، 
به گونه اى که این بیمارى در کودکان بســیار نادر است و اگر کودکى که در 
سنین مدرسه است، به علت کمردرد به پزشک مراجعه کند باید موضوع جدى 

گرفته شود و بررسى کامل جهت تشخیص انجام شود.
یک متخصص طب فیزیکى گفت: در سنین کودکى یکى از علل کمردرد و 
پشت و گردن، استفاده نادرست از کیف مدرسه است . بنابراین والدین باید ابتدا 
در خرید کیف مدرسه دقت کافى را انجام دهند و در مرحله دوم، طرز استفاده 

دهند.صحیــح از آن را به بچه هاى خــود آموزش 
این ســئوال که علیرضا مقتــدرى در پاســخ به 

آیا باید براى کــودکان کیف 
دســتى خریدارى شود یا 

کوله پشتى؟ بیان کرد: 
خریــد کوله پشــتى 

براى کودکان بهتر 
است، زیرا کودك 

با گرفتن کیف 
دست  به 

معموًال به همان طرفى که کیف را مى گیرد منحرف مى شــود، به خصوص 
اگر کیف سنگین باشد یا کودك مجبور باشد مســافت بین خانه و مدرسه را 

طوالنى طى کند.
وى در مورد پیشگیرى از کمردرد در کودکان خاطرنشان کرد: وزن کیف باید 
به طور مساوى روى هردو شانه منتقل شود ، بنابراین کیف باید در وسط پشت 
قرار گیرد و از دو بند استفاده شــود. باید توجه داشت که اگر کودك کیف را با 
اتصال یک بند حمل کند، کم کم مهره ها به همان طرف انحناى غیر طبیعى 

پیدا مى کنند.
مقتدرى افزود: باید دو بند کیف قابل کوتاه و بلند کردن باشــد تا با توجه به
 قد کودك تنظیم شود و کیف در مرکز پشت قرار گیرد. گذشته از دو بند روى 
شانه ها، یک بند هم باید در پایین کیف روى کمر بسته شود تا هنگام راه رفتن، 
کیف روى پشت به طرفین حرکت نداشته باشد و به طرفین منحرف 

نشود و دچار کمردرد نشود. 

سنگینى کیف مدرسه؛ عامل کمردرد در کودکان

خطر اسمارتیزهاى خوشمزه

ن ز ز پس و ر
ســطوح دى فنیل فسفات شــرکت کنندگان 
هفت برابر باالتر از ســطوح پیش از اســتفاده 

از الك ناخن بود. روند افزایشــى سطوح 
اینترکیب تا زمانــى که به نقطه اوج خود 
0رسید، ادامه داشت و درحدود 20 ساعت بعد 
روندى کاهشى را آغاز کرد. ترسناك به نظر

رسد، این گونهمــى 

ب ر ور ب ى ر بل ر ر ىوجو ر
الك هاى ناخن در ارتباط هستند، مانند افرادى که

سالن هاى زیبایى کار مى کنند، مى توانند در معرض
خطر قرار داشته باشند.

وزش و ى چ ر ن ز ح
این ســئوال که علیرضا مقتــدرى در پاســخ به 

کیف  یا باید براى کــودکان
ســتى خریدارى شود یا 

کوله پشتى؟ بیان کرد: 
خریــد کوله پشــتى
راى کودکان بهتر 

ست، زیرا کودك 
ا گرفتنکیف 

دست  ه 

ى پ
مقتدرى افزود: باید دو بند کیف قابل کوتاه و بلند کردن باشــد تا با توجه به
بند روى  قد کودك تنظیم شود و کیف در مرکز پشت قرار گیرد. گذشته از دو

شانه ها، یک بند هم باید در پایین کیف روى کمر بسته شود تا هنگام راه رفتن، 
کیف روى پشت به طرفین حرکت نداشته باشد و به طرفین منحرف 

رمردرمردرمردردرمردرمردرمردرمردرمردردددددددددددددد نشود.  رر رر رر رر رر رر رر ررر رر و دچار ک نشود



1212ورزشورزش 3038 سال چهاردهمشنبه  25 شهریور  ماه   1396

ایسلند را هم پوشش مى دهیم!
همراه با عجیب ترین صادرات فوتبال ایران به جهان

مهاجم جوان پرسپولیس در انتقالى عجیب و جالب توجه 
راهى فوتبال ایلسند شده و به دنبال تحقق رؤیاهاى خود 

در این جزیره است.
شهاب زاهدى، مهاجم 22 ساله ســابق پرسپولیس که با 
توجه به ترافیک شــدید در خط حمله سرخپوشان در نیم 
فصل گذشته راهى ماشین سازى شد، در ادامه با دریافت 
رضایتنامه اش به صورت قرضى راهى لیگ ایلسند شده 

است و به بازى در این لیگ مى پردازد.
زاهدى که بعد از سقوط ماشین سازى با توجه به ترافیک 
خط حمله پرســپولیس و حضور گادوین منشــا، مهدى 
طارمى و على علیپور در تالش براى تجربه فضاى جدیدى 
بود، در نهایت لیگ ایلسند را برگزید. کشورى که اکنون 
تنها با تشویق هاى ایسلندى مد شــده در استادیوم هاى 
ایرانــى و عملکرد موفــق آنها در جام ملت هــا در ذهن 
فوتبالدوستان ایرانى قرار دارد. او با حضور در این لیگ به 
تیم Vestmannaeyjar  رفت و پیراهن شماره 10 آنها را 

از آن خود کرد. این قرارداد یک و نیم ساله است و تا فصل 
آینده اعتبار خواهد داشت.

تیم «اى بى وى» که نام اختصار تیم کنونى شهاب زاهدى 
اســت، در حال حاضر 12 لژیونر دارد که از ایران، کوزوو، 
انگلیس، السالوادور، سوئد، اسپانیا، جزایر فارو و دانمارك 
هستند. این تیم 9 عنوان قهرمانى در لیگ ایلسند به خود 
اختصاص داده است که آخرین آن مربوط به فصل گذشته 
و قهرمانى در جام حذفى بوده که باعث حضور آنها در لیگ 

اروپا شده است.
در شرایطى که در بیشــتر نقاط دنیا لیگ به تازگى شروع 
شده، لیگ آنها به روزهاى پایانى نزدیک شده است. آى بى 
وى، چهار بازى دیگر در پیش دارد و اکنون در رده یازدهم 
حضور دارد و امیدوار است با موفقیت در چهار بازى آینده 
بتواند رتبه خود را در جدول باال ببرد و تک رقمى شود. آنها 
در لیگ 12 تیمى ایسلند، با اختالف 4 امتیازى نسبت به 
تیم هشتم در تالش براى بقا هســتند. برترین گلزن این 

لیگ با 14 گل و از تیم گرینداویک است.
از دیگر نکات عجیب تیم فعلى شهاب زاهدى به مدیریت 
آن بازمى گردد. مدیرعامل این باشــگاه یک زن است که 
توانسته به خوبى اعتماد باشــگاه را جلب کند و آنها را در 
مسیر موفقیت و کسب جام قرار دهد. سرمربى این تیم هم 
«یارنى جانسون» 59 ساله است که تاکنون دو قهرمانى 
لیگ ایلسند و دو عنوان قهرمانى جام حذفى این کشور را 

به خود اختصاص داده است. 
 ایلســند با جمعیتى حدود 300 هزار نفره یکى از جاذبه ها 
و تفریحات مردم کشــور را با فوتبال شــکل داده است و 
استادیوم این تیم در عجیب  و جذاب ترین نقطه و در دره اى 
قرار گرفته که تنها یک ســمت آن داراى صندلى است و 
کمتر از دو هزار هوادار را نیز به خود اختصاص داده است. 
البته با توجه به جاذبه دیدنى این استادیوم مطمئنًا اگر در 
ایران بود حداقل سه هزار نفر براى پیک نیک در آن حضور 

پیدا مى کردند!

در ایــن یکــى دو فصل اخیــر لیگ برتــر صحبت هــاى زیــادى مبنى 
بــر پیشــنهاد باشــگاه پرســپولیس بــه اشــکان دژآگــه بــه گوش 

مى رسید. 
حتى در ابتداى این فصل که تیم برانکو در خــط هافبک با ترافیک زیادى 
مواجه بود نیز چنین شایعاتى مطرح مى شد. اشکان نیز پیش از بازى ایران و 
سوریه در جریان تمرین تیم ملى نسبت به این شایعات اینطور واکنش نشان 
داد که خودش هیچ خبرى از هیچ پیشــنهادى ندارد و همــه چیز را باید از 

مدیربرنامه هایش بپرسد. 
در مقابــل پرسپولیســى ها هــم ضمــن ســتایش کاپیتــان تیم ملــى 
به طــور تقریبًا غیرمســتقیم اعــالم کردنــد کــه برانکو نیــازى به او 

ندارد. 
با این حال بعد از برد حساس پرسپولیس مقابل االهلى در یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان، فوتبالى هاى زیادى صعود قرمزها به جمع چهار تیم برتر آسیا 
را تبریک گفتند که دژآگه نیز یکى از آنها بود. اشکان با انتشار یک استورى در 

صفحه رسمى اینستاگرامش و قرار دادن تصویرى از پرچم پرسپولیس، این 
برد را به باشگاه تبریک گفت. بعد از این اتفاق دوباره شایعات درباره دژآگه و 

پرسپولیس زیاد شده است.
 اشکان در حال حاضر بدون تیم اســت و با وجود این، از آمادگى بدنى بسیار 
باالیى برخوردار است. اما نکته مهمتر شــاید این باشد که سرمربى کروات 
قرمزها تا االن هیچ صحبتى درباره جذب دژآگه نکرده و به نوعى حتى از عدم 

نیاز به او هم صحبت کرده است!

دژآگه – پرسپولیس؛ شایعه اى که هنوز وجود دارد 

ص و ز و
اذبه دیدنى این استادیوم مطمئنًا اگر در 
آن حضور براى پیک نیک در نفر سه هزار

رئیس فدراسیون فوتبال درباره حق پخش تلویزیونى گفت: در 
صورتى که موضوع حق پخش حل نشود باشگاه هایى مانند 

استقالل و پرسپولیس با مشکل جدى روبه رو خواهند شد.
مهدى تاج افزود : موضوع حــق پخش هنوز به نتیجه جدى 
نرسیده است. البته جلساتى گذاشته شده، قبًال این موضوع 
را به رسمیت نمى شناختند و حاال مى شناسند. امیدوارم این 

موضوع حل شود.
وى افــزود: اگــر موضوع این پــول حل نشــود، مطمئنم 
باشگاه هایى مثل تراکتورسازى، استقالل و پرسپولیس یکى 
پس از دیگرى دچار مشکل جدى مى شوند. راه حل هم درست 
است، ما و دولت کمک هایمان را از طریق صدا و سیما و حق 
پخش مى گیریم. برخى فکر مى کنند ما دوبار پول مى خواهیم 

اما برنامه ما این است از حقوق شناخته شده فوتبال این پول 
وارد ورزش شود.

همچنین مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس در این باره 
عنوان کرد: اگر مى خواهیم رشــد کنیم باید از تجربه اى که 
دنیا در این خصوص داشته استفاده کنیم. براى تأمین منابع در 
ورزش مى توان از همان روش هایى که دنیا استفاده کرده، ما 

هم استفاده کنیم و این روش ها مى تواند الگو باشد.
وى خاطرنشان کرد: صدا و ســیما انحصارى عمل مى کند 
و همین باعث مى شــود کار سخت شــود. اگر سیستم هاى 
تصویرى ما هم ماننــد دنیا کار مى کرد و این بســتر فراهم 
مى شــد، در صورتى که پول نمى دادند مى توانستیم جلوى 

آنها را بگیریم.

قرارداد واقعى «کارلــوس کى روش» 1/4 
میلیون یورو در ســال اســت و این جدا از 

قرارداد دستیاران اوست.
 بــا احتســاب قیمت چهــار هــزارو700 
تومــان بــراى هــر یــورو، ســرمربى 
تیــم ملــى فوتبــال ایــران، ســاالنه 
بیــش از 6/5 میلیــارد تومــان درآمــد 

دارد.
کارلوس تقریبًا دو برابر برانکو در ایران پول 
مى گیرد که البته با توجه به نتایجى که کسب 
کرده طبیعى هم هســت. برانکو در صورت 
دریافت یکسرى آپشن ها و پاداش ها تا 2/5 
میلیارد تومان در سال دریافتى خواهد داشت.

البته چندى قبل شــنیده مى شد که او هنوز 
بابت پارســال از باشــگاه پرسپولیس طلب

 دارد.

تیم ملــى ایــران در تازه تریــن رده بندى
فیفا، با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در 

رتبه 25 دنیا قرار گرفت.
سایت رســمى فدراســیون جهانى فوتبال 
(فیفا) روز پنج شنبه هفته گذشته  رده بندى 
برترین تیم هاى ملى جهــان در بازه زمانى 
10 آگوســت تــا 14 ســپتامبر 2017 (19 
مــرداد تا 23 شــهریور) را اعــالم کرد که 
بر این اســاس تیم ملى کشــورمان با یک 
پله ســقوط نســبت به دوره قبل و با 865 
امتیــاز در رده بیســت وپنجم جهان جاى 

گرفت.
با وجود این، شــاگردان کارلوس کى روش 
که پیش از این به عنوان اولین تیم آســیایى 
به جــام جهانى 2018 برزیــل صعود کرده 
بودند، همچنان برترین تیم آسیایى در این 

رده بندى هستند.

برانکو و کى روش 
چقدر حقوق مى گیرند؟ 

سقوط کردیم
 اما اولیم

بدهى باقیمانده باشگاه پاس به «کرى دنس 
کلواتر کوتو»، بازیکن شاکى و برزیلى از این 
باشگاه همچنان پاسى ها را براى سقوط به 

لیگ دسته3 کشور تهدید مى کند.
وکیل کوتو باشگاه پاس را تهدید کرد که در 
صورت عدم پرداخت قسط پایانى موکلش، 
پرونده سقوط پاس به لیگ دسته 3 را توسط 
فدراسیون جهانى فوتبال FIFA به جریان 

خواهد انداخت.
مدیرعامل باشگاه پاس همدان با تأیید این 
ادعا گفت: بهار امسال با وکیل این بازیکن 
خارجى توافق کردیم تا در سه قسط طلب 
موکلش پرداخت شود و تاکنون دو قسط به 

حساب او واریز شده است.
محمدتقى رحیمى افزود: وکیل این بازیکن 
روز چهارشــنبه هفته پیــش در تماس با 
باشگاه پاس خواستار پرداخت آخرین قسط 

طلب موکلش شد.
وى بیان کرد: طبــق توافق صورت گرفته 
باید ظرف چند روز نسبت به پرداخت بدهى 
این بازیکن اقدام کنیم در غیر اینصورت با 
به جریان افتادن پرونده مالى این بازیکن، 

سقوط پاس به لیگ 3 قطعى خواهد شد.
وى اظهار داشــت: سال گذشــته به دلیل 
شکایت چند ســال قبل این بازیکن و بى 
توجهى مدیران ســابق به پرونده او، شاهد 
کسر 6 امتیازى از تیم پاس بودیم که مانع 
از صعود تیم شد و حاال نیز خطر سقوط این 

تیم را تهدید مى کند.
رحیمى اضافه کرد: آخرین قسط پرداختى 
به این بازیکن هفت هزار و 500 دالر است 
و اگر نتوانیم این پول را واریز کنیم، وکیل 
کوتو حکم سقوط پاس را از طریق فیفا به 

جریان خواهد انداخت.
وى افزود: فیفا نســبت به مطالبات مالى 
بازیکنان خارجى با هیچ باشگاهى تعارف 
ندارد و بى توجهى به این تعهد مالى منجر 
به ســقوط قطعى پاس خواهد شد و حتى 
پس از صدور حکم نمــى توانیم اعتراضى 

داشته باشیم.
فعالیت کوتو به سال 86 و همزمان با انتقال 

پاس به همدان باز مى گردد.

این خارجى دردسرساز 
پاس همدان بر مدار سقوط به لیگ 3

هاشمى طبا:  
بیخود به کى روش 

ایراد مى گیرند!

مصطفى هاشمى طبا، سال ها در رأس ورزش حضور گفتگو با پدیده انتخابات در مورد سرمربى تیم ملى فوتبال
داشــت و نظر جالبى درباره وضعیت این روزهاى 
فوتبال ایران دارد. او در گفتگو با خبرآنالین شرکت 
کرده و نظراتش دربــاره ورزش ایران را بیان کرده 
است. بخشى از این گفتگو که به کى روش مربوط 

است را مى خوانید.
آیا شــما رفتارهاى ســرمربى 
تیم ملى را درســت مــى بینید 
یا رفتارهایى که بــا او از بیرون 

مى شود؟
آقاى کــى روش، مربى توانایى اســت و تردیدى 
نیست. نتایجى هم که به دست آورده، نتایج خیلى 
خوبى است ولى مى توانســت این شخصیت را از 
خودش بروز ندهد. به نظرمن شــخصیت ایشــان 
تحقیرکننده مملکت و ملت ماست. این نوع رفتار،  

رفتار خوبى نیست.
بحثى که همیشه کى روش مطرح 
مى کند این است که فدراسیون 
پول و امکانات ندارد. زمین درست 
و حســابى براى تمرین نداریم 
و آنچه مى خواهد بــراى بهبود 
فوتبال ایران است و همیشه هم 
گفته که قرار نیســت زمین هاى 
فوتبــال را با خودم بــه پرتغال

 ببرم!
یک بحث این اســت ولى بحث هــاى دیگر دارد. 
بحث هایى که با تهاجم مــى کند و بیانیه مى دهد. 
یک مربى مى تواند خواســته هایش را بیان کند و 
این یک بحث منطقى است. من راجع به اینها ایراد 
نمى گیرم. راجع به آن چیزى که حاشــیه ســازى 
مى کند،  ایراد مى گیرم. با همــه در مى افتد و علیه 
همه بیانیه مى دهد. اصًال برنامه هاى فدراســیون 
فوتبال را کامًال تحت تأثیر قــرار مى دهد. مگر در 
اروپا مربیان تیم ملى چکار مى کنند؟ به عالوه مگر 
روزى که آمد و نگاه کرد، امکانات مملکت ما را ندید؟ 
حاال مشکالتى هم ما داریم ولى مطمئن باشید اگر 
بهترین امکانات را هم در اختیار ایشان بگذارید، تیم 
ما همین بود. ایشان از شــخصیت و توانایى هاى

خودش براى تیــم ما اســتفاده کــرده. یعنى آن 
چیزهایى که بچه ها نشان مى دهند به دلیل زمین و 
زمان نیست. همین امکانات را قبًال هم داشتیم یک 
وقت پیروز مى شدیم. در پنج سال زمان  مربیگرى 

آقاى مایلى کهن، کره را 6بــر2 زدیم. اتفاق افتاده 
که االن بتوانیم چنین نتیجه اى به دست بیاوریم؟ 

چیزى کــه منتقدانش مى گویند 
این است که تیم آقاى کى روش 
فوتبال را زیبا بازى نمى کند ولى 
یکسرى مى گویند که کى روش 
یک تفکــر براى فوتبــال ایران 

نهادینه کرده.
نه،  تیمش  خوب بازى مى کند. بچه ها فوتبال خوب 
بازى مى کنند. فوتبــال زیبا یعنى چى؟ یعنى اینکه 
در زمین شــیرین کارى کنند؟ فوتبال خوب بازى 

مى کنند.
فوتبال ایران در دهه هاى گذشته 
یک نــوع فوتبال فانتــزى بوده 
مثل برزیل که ما عادت داشــتیم 
بازیکنانى مثل على کریمى و قبل 
از آن ناصر محمدخانى را داشتیم.

االن هم داریم.
ولى کى روش بــه نحوى فانتزى 
بازى را از بازیکن گرفته و تاکتیک 

را جایگزین کرده است.
نه، اتفاقًا اینکه مى گویند فوتبال ما فانتزى بوده را 
اصًال قبول ندارم. ما اتفاقًا در مسئله تکنیک خیلى 
مشــکل داریم. من خودم شخصًا عقیده دارم که در 
مسئله تکنیک خیلى مشکل داریم. بله، مثًال آقاى 
على کریمى یک چهره کامــًال فنى و تکنیکى بود. 
ولى مجموعــه بازیکنان ما اینطــورى نبودند که 
تکنیکشان یکى باشــد. االن هم بچه ها فوتبال را 
به معنى واقعى خیلى خوب بازى مى کنند. هرکس 

ایراد مى گیرد، بى خود ایراد مى گیرد. 
فکر نمى کنید با ایــن انتقادات 
و ایراد گرفتن ها باعث خشــم 
کى روش مى شوند؟ او مى گوید 

که تیم من نتیجه گرفته اما...
قرار نیســت که اگــر یــک انتقادى مــى کنند، 
خشــم برانگیزد. حرف هاى ایشــان فــارغ از این

حرف هاست. ایشــان یک تاکتیکى براى خودش 
دارد.

درواقع برنامه خودش است که با 
این ادبیات و این نوع رفتار واکنش 

ایجاد کند؟
بله،  خودش است دیگر.

یر ى خوبىیر
خود
تحق
رفتار

یک
بحث
یک
این
نمى
مى
همه
فوتب
اروپا
روزى
حاال
بهتر
ه ما
خود
چیز
زمان
وقت

تاج: برخى فکر مى کنند ما دوبار پول مى خواهیم 
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« على الحبسى» دروازه 
بان سرشناس عمانى 
که ســال ها در لیگ 
برتــر انگلیــس و 

چمپیون شیب به میدان 
رفت در تابستان با انتقالى پر 

سرو صدا سر از الهالل در آورد 
تا یکى از خریدهاى جنجالى قهرمان 

عربستان لقب بگیرد، آن هم در شرایطى که 
این تیم از دروازه بان اول تیم ملى بهره مى برد.

على الحبسى در شــرایطى به الهالل پیوست که 
«رامون دیاز»، سرمربى آرژانتینى ترجیح داد نام این 
بازیکن سرشناس و باتجربه را در فهرست سهمیه 
چهارنفره خارجى خود در لیگ قهرمانان آسیا قرار 
ندهد. تصمیمى پرحاشیه اما قاطع از سوى سرمربى 
موفق آرژانتینى که جنجال هاى زیادى به وجود آورد 

که براى مدت ها سوژه رسانه هاى عربستانى بود.
على الحبسى که در این مدت در تمرینات الهالل 
حضور نداشــت از اوخر هفته گذشته یک بار دیگر 

در تمرینات این باشگاه آفتابى شد و پا به پاى سایر 
بازیکنان تمرین کرد تا بلکــه این فرصت را پیدا 

کند در لیگ عربســتان براى الهالل به میدان 
برود. اتفاقى که بازتاب زیادى در رســانه ها 
داشت تا جایى که یکى از سایت هاى مطرح 

ســعودى مدعــى 
شــد بازگشــت ایــن 

دروازه بان عمانى را مى 
توان استارت آشــتى او با 
سرمربى آرژانتینى الهالل

 دانست.

سى» دروازه
ىانى س عم
گگگگگگگگگلیگگگگگگگگگ ها در 

یــس و 
ب به میدان 

تان با انتقالى پر 
ر از الهالل در آورد 

ریدهاى جنجالى قهرمان 
ب بگیرد، آن هم در شرایطى که 

وازه بان اول تیم ملى بهره مى برد.
ى در شــرایطى به الهالل پیوست که 
»، سرمربىآرژانتینى ترجیحداد ناماین

شناس و باتجربه را در فهرست سهمیه 
ارجى خود در لیگ قهرمانان آسیا قرار 
مى پرحاشیه اما قاطع از سوى سرمربى 
نى که جنجال هاى زیادى به وجود آورد 

ت ها سوژه رسانه هاى عربستانى بود.
ى که در این مدت در تمرینات الهالل 
ــت از اوخر هفته گذشته یک بار دیگر 

در تمرینات این باشگاه آفتابى شد و پا به پاى سایر 
بازیکنان تمرین کرد تا بلکــه این فرصترا پیدا
کند در لیگ عربســتان براى الهالل به میدان 
برود. اتفاقى که بازتاب زیادى در رســانه ها 
داشت تا جایى که یکى از سایت هاى مطرح 

ســعودى مدعــى
شــد بازگشــت ایــن 

دروازه بان عمانى را مى 
توان استارت آشــتى او با 
سرمربى آرژانتینى الهالل

 دانست.

نوبت تقسیم غنایم  شد!

پرسپولیسى ها با شکســت دادن حریف عربستانى خود به جمع چهار 
تیم برتر آسیا رسیده اند و حاال وضعیت بسیار خوبى دارند. خوب بودن 
وضعیت این تیم باعث شده یکى از مدیران سابق باشگاه، مصاحبه اى 
کند که از این مصاحبه اینطور برداشت مى شود که او قصد دارد خود را در 

موفقیت هاى اخیر این تیم، مؤثر نشان دهد.
محمدحسین نژادفالح که در زمان عقد قرارداد با برانکو  در این باشگاه 
پرطرفدار قائم مقام مدیرعامل بود گفته است: «همان زمان که براى 
عقد قرارداد با برانکو مذاکراتى با این مربى داشتیم، او براى این مراحل 
برنامه خود را اعالم کرد و باور داشت که مى تواند پرسپولیس را در آسیا 

موفق کند و این اتفاقات در برنامه برانکو پیش بینى شده بود. این تیم همه 
را امیدوار کرده، اما کار سختى در بازى با الهالل وجود دارد. با این حال 
مطمئنم که با توانایى بازیکنان و درایت برانکو، پرسپولیس توانایى رفتن 
به فینال و قهرمانى را دارد. برانکو تعویض هاى خیلى خوبى انجام داد و به 
نظرم علم و توانایى این مربى براى فوتبال ما الزم بود. برانکو مربى قابل 

تحسینى است و اثرات او در فوتبال ما ملموس است.»
حاال باید این سئوال را پرسید که اگر االن وضعیت پرسپولیس خوب نبود، 
آیا نژادفالح حاضر مى شد مصاحبه کند و از نقش خود در عقد قرارداد با 

برانکو حرف بزند یا نه!

ورزشگاه امام رضا (ع) که امروز 25 شهریورماه در یک مسابقه دوستانه افتتاح 
خواهد شد، آماده برگزارى این مسابقه شده است. قرار است این ورزشگاه امروز 
با برگزارى دیدار دوستانه منتخب مشهد و کربال به صورت رسمى افتتاح شود.
 «سالم عوده»، ســرمربى تیم کربال در نشست خبرى پیش از بازى برابر تیم 
منتخب خراســان در برابر خبرنگاران به صحبت پرداخت. او در معرفى تیم 
کربال گفت: باشگاه کربال از باشــگاه هاى مطرح عراق است. این باشگاه از 
سال 1950 میالدى بازیکنان بسیار بزرگى به تیم ملى معرفى کرده است مثل 

«عماد محمد»، که کاپیتان امروز تیم کربالســت. او درباره بازى گفت: آرزو 
مى کنم این دیدار، بازى خوبى شود، چرا که براى ما اهمیت معنوى دارد. ما 
مى دانیم روابط اســتان هاى کربال و مشهد خیلى عمیق است. امیدواریم در 
افتتاحیه این استادیوم بازى خوبى تقدیم هواداران کنیم. عوده ادامه داد: لیگ 
عراق در حال حاضر تعطیل است. بازیکنانمان را به سختى دور هم جمع کردیم 
چون مى خواستیم هرطور شده این بازى را انجام دهیم. ظرف 48 ساعت این 
تیم را جمع کردیم. لیگ برتر عراق از 20 تیم تشکیل مى شود. ما پارسال دهم 

بودیم. سال قبل تر چهارم لیگ بودیم. بازیکنان مرخصى بوده اند. هفته آینده 
تازه تمرینات خود را شروع خواهیم کرد. 

او درباره اینکه افتتاح و بهره بردارى از ورزشــگاه تازه تأســیس کربال چقدر 
زمان برد، گفت: استادیوم کربال که یک بازى در آن انجام دادیم، 30هزار نفر 
گنجایش دارد. استان و شهر ما استفاده زیادى از آن برده است. دو سال زمان 
برد که توسط وزارت جوانان ساخته شده که بى نظیر و جدید است و در مدت 

کوتاهى هم افتتاح شد.

ورزشگاه امام رضا(ع) امروز افتتاح مى شود

لیگ دسته 3 یعنى این؛

بــه  خوشــحالى  و  پرویــن  علــى 
بــه  پرســپولیس  صعــود  دلیــل 
نیمه نهایى.البته ســلطان چشم تیله اى 
سرخپوشان از قبل هم گفته بود که این تیم 
مى تواند حتى قهرمان آســیا شود. پروین 
دلش روشن اســت و مى گوید الهالل هم 
نمى تواند جلوى پرســپولیس را بگیرد به 
شرطى که پرســپولیس مثل همین چند 
بازى اخیرش باشــد و بچه ها اشــتباهى 
نکننــد. بخشــى از اظهــارات پروین را 

بخوانید.
■ شک نداشته باشــید اگر  مشکلى پیش 
نیاید تیم آقــا برانکو مى توانــد قهرمان 
آســیا شــود.االن این تیم چه چیزى کم 
دارد؟همــه چیز عالــى اســت،فقط باید 
کمى حواسشــان جمع باشــد و اشــتباه

 نکنند.
■ الهالل از آن تیم هاى خوب آسیاســت 
اما مــا دو بار بــا این تیم بــازى کردیم و 
خودتــان نتیجه اش را دیدیــد. الهالل را 
مى شود برد و به فینال رسید.راه دارد بردن 
این تیم که آقا برانکو بــه نظرم راهش را 

بلد است.
■ ماشــاال آقــا برانکــو خودش اســتاد 
اســت کــه از ایــن تعویــض هــا مى 
کنــد. او مــى تواند تا ســالیان ســال به 
فوتبــال ایــن مملکــت کمــک کند.
من فکر مى کنــم هم برانکــو و هم کى 
روش کارشــان را خوب بلد هستند و اگر 
دوستى شــان ادامه داشته باشــد به نفع 

فوتبال ماست.

سلطان سرخ ها از صعود پرسپولیس 
به نیمه نهایى مى گوید

ساسان اکبرزاده

«هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان، 
ظرفیت میزبانى بسیار مطلوب مسابقات جهانى و 
آســیایى را دارد به گونه اى که همه عوامل فنى و 
اجرایى مسابقات را مى تواند در بهترین هتل هاى 
اصفهان اســکان داده و بهترین خدمــات را ارائه 

دهد.»
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان در نشستى خبرى که در سراى ورزشکاران 
برگزار شــد بــا اعالم ایــن مطلب، به تشــریح 
فعالیت هاى انجام شده این هیئت در دو سال اخیر 
پرداخت و گفت: هیئت بدنســازى و پرورش اندام 
در رشته هاى بدنسازى، پرورش اندام، قوى ترین 
مردان، پاور لیفتینگ و مچ اندازى در استان اصفهان 
در همه رده هاى ســنى فعالیت مستمرى داشته و 
به جرأت مى توان گفت این هیئت در رشــته هاى 
مختلف و در رده هاى سنى، در سطح کشور قهرمان 
بالمنازع بوده و نگاهى جهانى به این رشــته دارد. 
این در حالى اســت که هیئت بدنسازى و پرورش 
اندام اســتان اصفهان با اقتــدار در بین 31 هیئت 
استان هاى کشــور، عنوان هیئت برتر کشور را به 

خود اختصاص داده است.
حســین یارمحمدیان با بیان اینکه از 500 باشگاه 
ورزشى استان، 400 باشگاه در کالنشهر اصفهان 
است، افزود: هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان 
اصفهان براى دستیابى به کسب مقام هاى مختلف 
در مسابقات رشته هاى مختلف برنامه ریزى داشته 
و منابع مادى و معنوى و همه ظرفیت هاى خود را 

به کار گرفته است. 
وى گفت: در دو سال اخیر، هیئت اصفهان، میزبان 
مسابقات قهرمانى کشور در رشته قوى ترین مردان 
بود و پنج مســابقه اســتانى را که هزینه سنگینى 
مى طلبد برگزار کرد ودر یک کالم ورزشــکاران 
هیئت بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان در 
همه رشته هاى این هیئت، حرف براى گفتن دارند 

و در زمره موفق ترین ورزشکاران کشور هستند. 
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان با بیان اینکه این هیئــت، براى اولین بار 
برگزارکننده مسابقات مچ اندازى بانوان بود، اظهار 
داشــت: ما تیم مچ اندازى بانوان را به مســابقات 
قهرمانى کشــور اعزام کردیم که بــه مقام نایب 
قهرمانى رســیدند که براى ما کافى نیست و باید 

بانوان، قهرمانى را براى اصفهان به ارمغان بیاورند.
وى خاطرنشان کرد: آموزش در سرلوحه کار ما قرار 
دارد ودر این راستا، با اختالف فاحش نسبت به دیگر 

استان ها، در رده نخست قرار داریم.
یارمحمدیان گفت: عالوه بر آموزش هاى تکلیفى 
مربیان و داوران از ســوى فدراســیون بدنسازى 
و پرورش اندام، مــا به صورت مداوم و مســتمر 
کالس هاى آموزشى تحت ســمینار تندرستى در 
راستاى سالمت شهروندان را هر دو هفته یک بار 
به صورت رایگان براى متقاضیان برگزار مى کنیم 

و به آنان گواهینامه مى دهیم.
وى ادامه داد: به زودى از کتاب جامع بدنســازى 
و پرورش اندام رونمایى مى کنیم و با شناســایى 
پیشکسوتان و مراجعه به منازلشان، از آنان قدردانى 
خواهیم کرد و حتــى آنان با خانواده هایشــان در 
برنامه هاى فرهنگى شــرکت کرده و مورد تکریم 

هیئت قرار گرفتند.
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان اذعان داشت: در زمینه مبارزه با دوپینگ 
از دیگر استان ها پیشــى گرفته ایم و معتقدیم که 

مکمل ها باید از باشگاه ها جمع آورى شوند.

یارمحمدیــان رســالت هیئــت بدنســازى و 
پرورش اندام اســتان اصفهان را توجه به ورزش 
همگانى مى دانــد و مى گویــد: ما بــا برگزارى 
آموزش هــاى همگانــى رایگان در ســال 95، با 
اقتدار توانســتیم رتبه اول کشــور را به دســت

 آوریم.
وى افزود: طى دو سال اخیر از هیچ ارگان، سازمان، 
اداره کل ورزش و جوانان و... ریالى کمک نگرفتیم 
و عمده منابع مالى از طریق برگزارى کالس هاى 
آموزشى تکلیفى براى مربیان، داوران و اسپانسر و... 

تأمین شده است.
رئیس هیئت بدنســازى و پرورش اندام اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: تأســیس باشــگاه هاى 
ورزشى بدنســازى که هیچ هزینه اى را بر دولت 
تحمیــل نمى کنند خود اجراى اقتصــاد مقاومتى

 است.
یارمحمدیان گفت: نگاه ما در هیئت بدنســازى و 
پرورش اندام استان اصفهان، نگاه روزمرگى نیست 
و از همه ظرفیت ها تاکنون استفاده کردیم و به طور 
متوسط  طى دو سال اخیر، هر روز ما در سطح استان 

اصفهان، یک برنامه اجرایى داشتیم.

اصفهان، ظرفیت برگزارى 
مسابقات جهانى بدنسازى را دارد

تیم فوتبال «ســاواالن یوردوم» مشــگین شهر که 
جهت حضور در اولین بازى خود در لیگ دســته 3 به 
اصفهان سفر کرده بود شــب را در یکى از پارك هاى 

این شهر سر کرد.
ساواالن یوردوم، اولین تیم فوتبال مشگین شهر است 
که توانســته در تاریخ فوتبال این شهرستان به لیگ 
دســته3 صعود کند. اما تداوم بى مهــرى به تیم هاى 
فوتبال که از تیم فوتبال شهردارى اردبیل به تیم فوتبال 
بانوان نمین سرامیک سرایت کرد، نصیب تیم فوتبال 
ساواالن یوردوم شده است. جوانان عضو این تیم که 
با امید کسب موفقیت راهى اصفهان شده اند، نه حامى 
مالى دارند و نه توجه و عنایت مسئوالن را در کوله پشتى 

ورزشى خود.
فرماندار مشــگین شــهر با اعالم بى اطالعى از این 
اتفاق گفت: بخش دولتى نمى تواند حامى تیم فوتبال 
باشد. میرعلى رحیمى زاد تصریح کرد: بخش دولتى 
با محدودیت مالى مواجه است و الزم است که بخش 

خصوصى اسپانسر تیم هاى ورزشى باشد.
وى افزود: مجموعه گردشــگرى «پل معلق» حامى 
این تیم است و مى بایست در خصوص وضعیت تیم و 

خوابیدن در پارك پاسخگو باشد.
در عین حــال رئیس هیئت فوتبال اســتان اردبیل با 
تأیید این اتفاق تصریح کرد: متأســفانه تیم ساواالن 
یوردوم شب اول بازى هاى خود را در یکى از پارك ها 

گذرانده است.
صمد نوتاش تصریح کرد: باشگاه فوتبال نهادى مستقل 
است که تمامى امورات مالى و فنى یک تیم را عهده دار 
مى شود اما باشــگاه هاى فوتبال در اردبیل بنیه مالى 

مطلوبى ندارند و بایدحمایت شوند.
وى افزود: تنها اقدامى که هیئت فوتبال مى توانست 
براى حمایت از تیم ســاواالن یوردوم مشگین شهر و 
میعاد پارس آباد داشته باشد، این بود که طى مذاکره با 
سازمان لیگ مبلغ اولیه حضور تیم دربازى هاى لیگ از 

تیم ها دریافت نشود.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اذعان به الزام تیم 
ساواالن یوردوم براى پرداخت  18 میلیون تومان اضافه 
کرد: با مذاکره مانع از پرداخت این تیم از شهرســتان 

مشگین شهر شدیم.
نوتاش تأکید کــرد: از ســویى اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مشگین شهر و هیئت فوتبال شهرستان نیز 
در حد مقدور از تیم حمایت کردند اما این میزان کافى 
نیست و تیم هایى از این دست از شهرستان هاى محروم 

نیازمند حمایت ویژه هستند.
وى موفقیت تیم ســاواالن یوردوم و صعود به لیگ 
دسته 3 را در تاریخ فوتبال مشگین شهر بى نظیر دانست 
و گفت: انتظار مى رود دســتگاه هاى اجرایى و بخش 

خصوصى از تیم هاى فوتبال حمایت کنند.
رئیس هیئت فوتبال استان در پاسخ به این سئوال که 

آیا مجموعه گردشگرى «پل معلق» 
حامى این تیم اســت، اضافه کرد: 

«پل معلــق» در مقطعى از تیم 
حمایت مالى داشته اما حامى 

مالى نیســت و این تیم 
لى متأســفانه حامى  ما

ندارد.
نوتاش متذکر 
شــد: زمانى که 
تیمى براى اولین بار به 
لیگ مى رود انتظار مى رود زمینه 

حضور آبرومندانه آنها فراهم شود.
وى افزود: ســاواالن یوردوم در گــروه 13 تایى لیگ 
دسته3 شــش بازى خارج از خانه دارد که اولین بازى 

در اصفهان بود.

بازیکنان اردبیلى
 در پارك هاى اصفهان 

خوابیدند!

بازگشت دروازه بان سرشناس
 به تمرینات الهالل

آقا برانکو...
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مأموران پلیس آگاهى پایتخت فردى را که به بهانه نشان 
 دادن کبوتر اقدام به قتل پسربچه اى 11 ساله کرده بود، 

دستگیر کردند.
از اوایل هفته پیش خبر مفقود شــدن پسر 11 ساله اى 
به پلیس آگاهى اعالم شــد که با تحقیقات  تخصصى 
کارآگاهان پلیس آگاهى سرانجام متهم پرونده شناسایى و 
دستگیر شد و صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به ارتکاب 

جنایت اعتراف کرد.
متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت که پســربچه 
11ساله را در محدوده میدان گمرك و به بهانه نشان دادن 
کبوترهایش به داخل منزلش کشیده و در خانه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسانده است و جســد را پس از قرار 
دادن در یک بسته بندى، با مشارکت برادرش به کیلومتر 
60 جاده قم منتقل و در آنجا رها کرده است .  بررسى هاى 
اولیه حاکى است که قاتل به ظاهر از لحاظ روحى و روانى 

دچار مشکل است.  
با اعتراف متهم بــه ارتکاب جنایــت، کارآگاهان اداره 
یازدهم ضمن هماهنگى با بازپرس شعبه نهم دادسراى 
امور جنایى به محل رهاسازى جسد اعزام و در ساعت 22 

چهارشنبه موفق به کشف جسد شدند.
در همین حال سرپرست دادســراى امور جنایى تهران 
هم در بیان جزئیات این ماجرا گفت: به محض دریافت 
یک مورد گزارش گم شدگى پسربچه 11 ساله در میدان 
راضى خیابان رباط کریم تیم هاى تخصصى دادسراى 
امور جنایى تهران کار خود را شــروع کردند و در همان 

ساعات اولیه به جوانى 23 ساله که در رو به روى پارکى 
بود که پسر 11ساله مفقود شده بود مظنون شدند و وى 

را بازداشت کردند.
قاضى محمد شــهریارى در ادامه اظهار داشت: دست 
این فرد در هنگام بازداشــت باندپیچى شده بود و وى 
علت زخمى شدن دســتش را خرد کردن گوشت و مرغ 

اعالم کرد.
وى با بیان اینکه این فرد را در بازداشت نگه داشتیم و از او 
تحقیقات را به عمل آوردیم تا اینکه روز چهارشنبه هفته 
پیش متهم به قتل پسر 11 ساله اعتراف کرد، افزود: متهم 
23 ساله در بیان محل اختفاى جســد طفره مى رفت و 
هربار یک آدرس را اعالم مى کرد تا اینکه باالخره اعتراف 

کرد جسد را به جاده قم منتقل کرده است.
قاضى شــهریارى گفت : در اعزام تیم هاى تجسس به 
محل اعالم شده از ســوى متهم سرانجام تیم تجسس 
جسد پسر 11 ساله را در حالى که پتو پیچ شده بود در 55 

کیلومترى جاده قم به تهران پیدا کرد. 
شهریارى اظهار داشــت: پس از انتقال جسد «الف.ر» 
پسر بچه 11 ساله به پزشکى قانونى و بررسى وضع جسد 
مشخص شد که متهم بیش از 50 ضربه چاقو به پسر 11 
ساله زده است که 25 ضربه آن به سر و صورت از جمله 

داخل چشم هاى مقتول بوده است.
وى گفت: متهم این پرونــده در اعترافات خود گفته در 
کودکى در پارك رازى مورد تعرض قرار گرفته و به علت 
همین عقده  درونى دست به ارتکاب این جنایت زده است.

نزدیک یک هفته بعد از اعالم نظریه پزشــکى 
قانونى درخصوص علــت مرگ ناپدرى «حمید 
صفت»، خواننده مشهور، یکى از پسران مقتول 
به دادســراى جنایى تهران رفت و براى متهم 

درخواست قصاص کرد.
صبح روز چهارشنبه هفته گذشته خواننده مشهور 
که متهم به قتل عمد پدرخوانده اش است، از زندان 
رجایى شهر به شعبه سوم دادسراى جنایى تهران 
منتقل شد تا شاهد شکایت یکى از اعضاى خانواده 
مقتول باشد. او این بار لباس زندان به تن داشت و 
عالوه بر او «سهیل» یکى از پسرهاى مقتول هم 
در دادسرا حضور یافت. با دستور قاضى سیدسجاد 
منافى آذر، فرزنــد مقتول درخواســت خود را 
درخصوص این پرونده اعالم کرد. او که سهیل 
نام دارد در جلسه قبلى گفته بود پس از اعالم 
نظریه پزشــکى قانونى درخصوص مرگ 

پدرش، درخواست خود را بازگو مى کند. 
پسر جوان چهارشــنبه به قاضى جنایى 
گفت: «من درخواســت قصاص حمید 
را دارم و عالوه بر ایــن از مادر حمید 
هم به  علت همکارى در جرم شکایت 
دارم.» او ادامه داد: «روز حادثه مادر 
حمید، پدر مرا نگه داشته و پسرش 
او را کتک زده است و او هم مقصر 

است.» 
پس از اظهارات سهیل، حمید 
در دفاع از خودش گفت: 
یــه  نظر »

پزشــکى قانونى مرا شــوکه کرد. اعالم شده که 
پدرخوانده ام با ضربه جسم سخت به سرش به قتل 
رسیده اما من ضربه اى به سر او نزدم. من دو ضربه 
به او زدم آن هم با کف دستم نه مشت. یکى باالى 
ابرویش زدم و دیگرى به گونه اش. او یک ساعت 
بعد از درگیرى حالش خوب بود. حتى از همسایه ها 
شنیدیم که براى خواندن نماز از جایش بلند شده و 
وضو گرفته است. شاید در آن زمان سرش به جایى 
خورده باشــد. من او را مانند پدر دوست داشتم و 
بیشتر دوستانم اصًال نمى دانستند که او ناپدرى ام 
است. رابطه من و حاج آقا خیلى خوب و صمیمى 
بود و حتى چند روز قبل از حادثه، من برایش جشن 
تولد گرفته بودم و این یعنى من با او هیچ مشکلى 
نداشتم. روز حادثه و پس از درگیرى ما، اورژانس آمد 
که گفتند حال او خوب است اما به اصرار دیگران به 

بیمارستان و پس از آن به کما رفت.»
وى گفت: «پدرخوانده ام آن روز با یکى از دوستانش 
تنها بوده و ممکن است سرش به جایى خورده باشد 
و این احتمال وجود دارد که دوستش به او پیشنهاد 
داده که به دروغ بگوید حمید او را زده اســت چون 
دوست او رابطه خوبى با من نداشت. دوست او به 
ناپدرى ام بدهکار بود و همه جا گفته که ضربه هایى 
که من زده ام باعث آسیب به فک و دهان ناپدرى ام 
شده است.» حمید ادامه داد: «آن روز من عصبانیتم 
را روى وسایل خانه خالى کردم اما با چیزى به سر 
او ضربه نزدم. در آن لحظه مادرم بین ما واســطه 
شده و فاصله من و ناپدرى ام طورى بود که نمى شد 
ضربه اى محکم به او زد. حتى ناپدرى ام وقتى به 
بیمارستان رفته به مأمورکالنترى گفته که من با 
دست به او زدم نه با مشــت یا جسم سخت. من 

به نظریه پزشکى قانونى اعتراض دارم.» 
در ادامه جلسه مادر حمید نیز گفت: «من به عنوان 

شاهد ماجرا مى گویم که پســرم هیچ ضربه اى با 
جسم سخت به شوهرم نزد. قد من بلند است و تقریبًا 
هم قد پسرم هستم و طورى جلوى شوهرم ایستاده 
بودم که مانع دعواى آنها باشم و اصًال به یاد ندارم 

که چیزى به شوهرم خورده باشد.» 
پس از پایان جلسه، بازپرس جنایى دستور انتقال 
حمید از زندان به اداره آگاهى را داد تا صحنه حادثه 

را بازسازى کند.
***

سهیل، پســر کوچک مقتول، سال هاست که در 
فنالند زندگى مى کند. او پس از این حادثه به ایران 
آمده و نخســتین فرد از خانواده مقتول است که 
شکایت خود را در این پرونده مطرح کرده و خواستار 

قصاص قاتل پدرش شده است.
کى از حادثه باخبر شدى؟

همان روز درگیرى. دوســت پدرم به من زنگ زد 
و ماجرا را برایم توضیــح داد. از همان لحظه دلم 
به آشوب افتاد شــبانه بلیت تهیه کردم و به ایران 
آمدم. وقتى رســیدم پدرم در اتاق عمل بود. وقتى 
هم بیرون آمد به کما رفته بود و من موفق نشــدم 
با او صحبت کنم. سه چهار روز بعد هم گفتند جان 

باخته است.
نظر خواهر و برادرت هم قصاص 

است؟
من نظر آنها را نمى دانم. خواهرم به شدت به پدرم 
وابســته بود و از وقتى از فنالند به ایران آمده حال 
مســاعدى ندارد. حتى نتوانست در جلسه تحقیق 
حاضر شود و نظرش را اعالم کند. اما نظر شخصى 
خودم هم اکنون قصاص اســت چــرا که معتقدم 
حمید حقایق را نمى گوید. هرچند مى دانم به زودى 
همه  چیز مشخص مى شود اما درخواستم از حمید و 

مادرش این است که واقعیت را بگویند.

به نظرت آنها دروغ مى گویند؟
من فقط مى خواهم واقعیت را بگویند و مى دانم که 
حقایق به زودى آشکار مى شود. همانطور که نظریه 
پزشکى قانونى تا حدودى حقایق را مشخص کرد. 
حمید حتى عنوان کرده که احتماًال یکى از دوستان 
پدرم به  دلیل بدهى پدرم را کشــته است اما این 
موضوع حقیقت ندارد. دوســت پدرم خیلى رابطه 

خوبى با پدرم و ما دارد و این حرف ها دروغ است.
قبالً حمید را دیده بودى؟

بله. من هر دو سال یک بار به ایران مى آمدم و او را 
مى دیدم. حمید و خواهــرش در خانه پدرم زندگى 
مى کردند و هرکدام براى خودشــان اتاق داشتند. 
پدرم خیلى هــواى آنها را داشــت و رابطه بدى با 

هم نداشتیم.
از شهرتش خبر داشتى؟

بله. مى دانستم خوانندگى مى کند و آهنگ هایش را 
هم گوش کرده بودم.

پس، از واکنش هــا در فضاى 
مجازى هم خبر دارى؟

بله. راســتش وقتى با این واکنش ها روبه رو شدم 
خیلى ناراحت شدم. اگرچه مى دانم که حمید خواننده 
مشــهورى بوده و قطعاً هواداران زیــادى دارد اما 
درست نیســت که هوادارانش براى حمایت از او 
چنین موجى علیه پدرم(مقتول) در اینســتاگرام و 
تلگرام راه بیاندازنــد.  اى کاش وقتى این تصاویر 
و مطالب را منتشــر مى کنند یک لحظه خودشان 
را جاى خانواده مقتول بگذارند. درســت است که 
طرفدار حمید هستند اما از ماجرا و زندگى خصوصى 
او خبــرى ندارند و با این حــال به راحتى قضاوت 
مى کنند. چنــد روز پیــش عکس زنى با ســر و 
صورتى کبود در اینســتاگرام دیدم که مى گفتند 
مادر حمید اســت و پدر من با کمربند کتکش زده 

و با چاقو مجروحش کرده و حمید حق داشــته که 
پدرم را بکشــد و یا پدرم حقش مرگ بوده است. 
درصورتى که اصًال آن عکس مادر حمید نبود و پدرم 
چنین شخصیتى نداشــت که بخواهد همسرش 
را کتک بزند. حاال ممکن اســت گاهى اختالف 
پیش بیاید اما این اختالف ها در زندگى هر فردى 
هســت و   اى کاش مردم کمتر به این ماجرا دامن 
بزنند و قضاوت بیجا نکنند و همه  چیز را به قانون 

واگذار کنند.

گفتگو با برادر ناتنى حمید صفت: 

 من قصـــاص مى خواهم 

در فاصله یک روز مانده به صدور رأى پرونده قتل «بنیتا»، 
خانواده این کودك هشت ماهه مقتول و نماینده دادستان به 
بگو مگو پرداخته اند. در همین باره ولى دم بنیتاى هشــت 
ماهه گفت: «خواستار صدور رأى عادالنه هستم و از دادگاه 

فقط مى خواهم خون بنیتایم هدر نرود.»
«حسن قلعه نویى» در گفتگو با ایرنا افزود: «پیش تر تقاضاى 
قصاص هر دو متهم پرونده را داشتم و اکنون هم همین حکم 

را انتظار دارم.»
ولى دم بنیتاى هشت ماهه گفت: «تنها مشکل ما این است 
اگر قانون ما درست باشد و اگر مرجع رسیدگى کننده طرف 
قانون را بگیرد، هیچگاه یک جانــى در مقابل دادگاه و در 
برابر چشم افرادى که آمده اند حق خود را بگیرند در نهایت 
وقاحت نمى گوید من شیشــه خرید و فروش مى کردم، 
مال دزدى خرید و فروش مى کردم، نمى آیم بچه بکشم؛ 
کسى که 130 فقره پرونده داشته اینجا راست راست هر چه 
مــى خواهــد بیــان مــى کنــد، شــاید مــى دانــد 
اینجا هــم تبرئــه مــى شــود و بیــرون مــى رود.»
وى اضافه کرد: «بعد نماینده دادســتان در جلســه دادگاه
 مى گوید مشکل اینها این است که قانون را بلد نیستند؛ پس 
من که قانون را بلد نیســتم و چیزى از حقوق نخواندم باید 
کسى به عنوان مدعى العموم، حق من را از ظالمان بگیرد، 
نه اینکه بگوید این مشکل شماست. پس چه کسى باید حق 

من را بگیرد.»
قلعه نویى درباره امضاى خود و همسرش پى برگه قرارداد 
منع تعقیب که یکى از مطالب مهم مورد بحث جلســه روز 
چهارشنبه دادگاه هم بود، گفت: «عناوین اتهامى متهمان را 
برایمان خواندند و گفتند براى اینکه به پرونده زودتر در دادگاه 
رسیدگى شود پاى این برگه را که همان برگه قرار منع تعقیب 

بود و ما نمى دانستیم، امضا کنید که ما هم امضا کردیم.»
«الهام سپهرى فرد» مادر بنیتا و همسر حسن قلعه نویى هم 
در این گفتگو اظهار داشت: «نماینده دادستان مرا فریب داد و 
از من بابت قرار منع تعقیب امضا گرفت و درجلسه دادگاه هم 

با دفاع از متهمان مى گوید چون معتاد بودند متوجه نبودند 
پس من هم معتاد شــوم بروم دزدى و قتل انجام دهم بعد 

بگویم متوجه نبودم.»

بعضى اطالعات مطرح شده دروغ است
اما قاضى محمد شهریارى، سرپرست دادسراى امور جنایى 
و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا در پاسخ به برخى 
ادعاهاى مطرح شده در حاشیه دادگاه چهارشنبه هفته پیش 
بنیتا به میزان گفت: «مصاحبه و ادعاهاى مطرح شــده از 

سوى برخى افراد کذب، دروغ و بى اساس است.»
وى افزود: «متأســفانه این افراد به جاى پیگیرى پرونده از 
مسیر قانونى با توسل به افرادى که به آنها خط دهى مى کنند 
سعى در خارج کردن پرونده از مسیر قانونى خود دارند که این 

باعث تعجب است.»
سرپرست دادسراى امور جنایى و نماینده دادستان تهران 
در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه خانواده بنیتا به صدور قرار 
منع تعقیب متهم ردیف دوم پرونده اعتراض داشتند، گفت: 

«طبق بررسى ها مشخص شد متهم ردیف دوم در سرقت 
و تحصیل مال مسروقه معاونت داشــته و در قتل دخالتى 
نداشته است بنابراین بازپرس در این رابطه قرار منع تعقیب 

صادر کرد.»
قاضى شهریارى ادامه داد: «قرارهاى منع تعقیب در شعبه 
بازپرسى صادر مى شوند و  پدر و مادر بنیتا با دست خط خود 
اعالم کرده اند که در مورد قرار منع تعقیب صادر شــده از 
سوى شعبه بازپرســى براى متهم ردیف دوم پرونده هیچ 
اعتراضى ندارند اما در حال حاضــر اظهار بى اطالعى مى 
کنند با وجود اینکه به آنها در همان ابتدا و در دادســرا گفته 
شد که وکیل انتخاب کنند این در حالى است که آنها پیگیر 
این مسئله نشدند.» وى گفت: «خانواده بنیتا معتقد بودند 
هر چهار متهم باید قصاص شــوند اما با هیاهو و جنجال 
نمى شود با این مسائل برخورد کرد و ما طبق قانون عمل 

مى کنیم.»
گفتنى است حکم عامالن قتل بنیتا پس از شور،  فردا یک 

شنبه 26 شهریورماه سال جارى صادر مى شود.

اولیاى بنیتا: نماینده دادستان ما را فریب داد
نماینده دادستان: با هیاهو نمى شود با این مسائل برخورد کرد

پدر و مادر بنیتا رودرروى دادستانى
فرمانده انتظامى شهرســتان تنگســتان 
گفت: در پى اعالم وقوع سرقت مسلحانه 
از پست بانک روستاى «گاهى» شهرستان 
تنگســتان (اســتان بوشــهر) ، مأموران 
پلیــس بالفاصلــه بــه محــل اعــزام 

شدند.
سرهنگ جوشن ســهرابى اظهار داشت: 
با بررسى مأموران انتظامى مشخص شد 
حدود ساعت 10و23دقیقه روز چهارشنبه 
هفته گذشته دو نفر سارق مسلح با ورود به 
پست بانک روستاى گاهى و تهدید کارمند 
بانک مبلغ تقریبى چهار میلیون تومان را به 
سرقت مى برند و با یک دستگاه پژو 405 از 

محل متوارى مى شوند.
وى با بیــان اینکه در ایــن بانک یک نفر 
کارمند زن فعالیت داشــته اســت،گفت: 
خوشبختانه در این حادثه به کسى آسیب 

نرسیده است. 
این مقام انتظامى گفــت: پلیس با انجام 
اقدامات فنى و بررســى فیلم دوربین هاى 
مدار بســته بانک و ســرنخ هاى احتمالى 
با تمــام امکانــات به دنبال شناســایى و 

دستگیرى سارقان است.

سرقت مسلحانه از 
بانکى با یک کارمند

سرنوشت پسربچه هشت ســاله اى به نام «پارسا قندى» 
در هاله اى از ابهام قرار دارد. پارســا 75 روز قبل در حوالى 
امامزاده هاشــم(ع) در جــاده هراز در بخــش الریجان 
شهرستان آمل مفقود شــده اما تاکنون تمامى تالش ها 

براى یافتن وى بى نتیجه بوده است.
«محسن قندى»، پدر پارســا درباره جزئیات مفقود شدن 
پسرش گفت: «بعدازظهر روز 11 تیرماه همراه با خانواده ام 
از سفر شمال به تهران باز مى گشتیم که بعد از تونل "وانا"، 
حوالى امامزاده هاشم(ع) در مکانى به نام "نقشه شاه" در 

نزدیکى رودخانه براى صــرف غذا توقف کردیم، در حال 
آماده کردن غذا بودیم که خواهرم ســراغ پارسا را گرفت، 
پارسا کمى دورتر از مکان توقف ما در جایى که دو خودروى 
دیگر نیز توقف کرده بودند،  مشغول بازى بود اما به یک باره 
ناپدید شد و هرچه جستجو کردیم پیدا نشد، من و خانواده ام 
هرچه توان داشــتیم در اطراف و در رودخانه دنبال پارسا 
رفتیم اما اثرى از او نبود در همین حین با امدادگران هالل 
احمر و مأموران پاسگاه گزنک نیز تماس گرفتیم که آنها 

به سرعت خودشان را به محل حادثه رساندند.»

وى ادامه داد: «غواص ها و امدادگران براى یافتن پارسا 
تالش بســیار زیادى کردند و تا پاســى از شب مشغول 
جستجو بودند اما تالش ها به نتیجه نرسید، صبح روز بعد 
نیز با روشن شدن هوا جســتجو مجدداً از سر گرفته شد و 
امدادگران، استخرهاى پرورش ماهى، کارخانه هاى سنگ، 
روستاهاى اطراف و تمامى مکان ها در اطراف رودخانه را 

بررسى کردند اما اثرى از پارسا پیدا نشد.»
پدر پارسا افزود: «بعد از اینکه مأموریت تیم امداد به پایان 
رســید به تهران آمدم و تعداد زیادى از دوستانم نیز براى 
یافتن پارسا بسیج شدند اما تاکنون اثرى از وى یافت نشده 
همچنین زمانى که امدادگران به محل مفقود شدن پسرم 

رسیدند، گفتند به احتمال زیاد به داخل رودخانه سقوط کرده 
است اما من احتمال ربوده شدن پسرم را نیز مى دهم.»

قندى با اشــاره به تالش بى وقفه براى یافتن فرزندش 
گفت: «امدادگران تقریبًا پنج روز در حال جســتجو براى 
یافتن پسرم بودند و بعد از آن عملیات متوقف شد، پرونده 
مفقود شدن پارســا نیز هم اکنون در پلیس آگاهى شهر 
آمل در جریان است اما هیچى سرنخ و اثرى از پسرم پیدا 
نشده و ما در بى خبرى مطلق به سر مى بریم،  من در تمامى 
مکان هایى که به نظرم مى رسید، عکس فرزندم را پخش 
کرده ام پلیس هم مى گوید که عکس پسرم را جزو مفقود 
شده ها در سیستم پلیس ثبت کرده است، در نهایت امیدوارم 

همه دست به دست هم دهند تا پســر من نیز پیدا شود نه 
اینکه فقط پس از بروز یک اتفاق تلخ، همه یاد هم بیافتند.»

وى با اشاره به کمک هنرمندان براى پیداشدن پارسا، گفت: 
«بعد از مفقود شــدن فرزندم، تماس هاى بسیار زیادى با 
من از داخل و خارج کشور گرفته شده و هم میهنان حتى 
براى کمک مالى به من اعالم آمادگى کرده اند، همچنین 
بازیگران و هنرمندان زیادى مانند آقاى پرویز پرستویى،  
رضا صادقى، امیر جعفرى، محمد علیزاده، خانم شــقایق 
دهقــان و هنرمندان دیگرى درباره پســرم با من تماس 
گرفته یا در صفحه شخصى شان در فضاى مجازى براى 

پیدا کردن پارسا تالش کرده اند.» 

75 روز گذشت؛ «پارسا» پیدا نشد

نزدیک یک هفته بعد از اعالم نظریه پزشــکى
قانونى درخصوص علــت مرگ ناپدرى «حمید
صفت»، خواننده مشهور، یکى از پسران مقتول
به دادســراى جنایى تهران رفت و براى متهم

درخواست قصاص کرد.
صبح روز چهارشنبه هفته گذشته خواننده مشهور
که متهم به قتل عمد پدرخوانده اش است، از زندان
دادسراى جنایى تهران به شعبهسوم رجایى شهر
منتقل شد تا شاهد شکایت یکى از اعضاى خانواده
مقتول باشد. او این بار لباس زندان به تن داشت و
عالوه بر او «سهیل» یکى از پسرهاى مقتول هم
در دادسرا حضور یافت. با دستور قاضى سیدسجاد
منافى آذر، فرزنــد مقتول درخواســت خود را
درخصوص این پرونده اعالم کرد. او که سهیل
نام دارد در جلسه قبلى گفته بود پس از اعالم
نظریه پزشــکى قانونى درخصوص مرگ

پدرش، درخواست خود را بازگومى کند. 
پسر جوان چهارشــنبه به قاضى جنایى
گفت: «من درخواســت قصاص حمید
را دارم و عالوه بر ایــن از مادر حمید
هم به  علت همکارى در جرم شکایت
دارم.» او ادامه داد: «روز حادثه مادر
حمید، پدر مرا نگه داشته و پسرش
را کتک زده است و اوهم مقصر او

است.» 
پس از اظهارات سهیل، حمید
در دفاع از خودش گفت:
یــه نظر »

پدرخوانده ام آن روز 
با یکى از دوستانش 

تنها بوده و ممکن 
است سرش به جایى 
خورده باشد و این 
احتمال وجود دارد 
که دوستش به او 

پیشنهاد داده که به 
دروغ بگوید حمید 

او را زده است چون 
دوست او رابطه خوبى 

با من نداشت

قاتل 23 ساله، مقتول 11 ساله و چند کبوتر

آدم ربایى و قتل نوجوانانه!
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 بزرگان و غول هاى صنعت موبایل هاى هوشمند 
حاال وارد عرصه رقابتى جدید و تازه اى شــده اند. 
درحالى که اپــل و گوگل این روزهــا با طراحى و 
تولید موبایل هاى جدید، دوربین ها و سیستم هاى 
پیشرفته سعى دارند ســهم خود را از بازار موبایل 
حفظ کننــد، اما همزمان در میــدان جدیدى قدم 
گذاشــته اند که واقعیــت را به چالش مى کشــد.  
واقعیت افزوده پدیده جدیدى نیست. اولین تجربه 
بســیارى از افراد از این مفهوم تماشــاى محیط 
اطراف از چشمان «آرنولد شــوارتزنگر» در فیلم 
معروف «ترمیناتور» در ســال 1984 بوده است. 
این فیلم زاویه دید ترمیناتور را نشــان مى داد که 
چطور اطالعات هر موضوعى، اشــیا و افراد روى 
خودش پدیدار مى شد. با این حال بعد از تالش هاى 
بى نتیجه براى تبدیل مفهــوم واقعیت افزوده به 
محصولــى در دســترس و بــازارى مانند عینک 
هوشــمند گوگل، پدیده واقعیت افــزوده در ماه 
جوالى سال 2016 با معرفى بازى «پوکمون گو» 
وارد عرصه جدیدى شــد. این بازى مى توانست 
جزئیات بیشترى از آنچه در واقعیت وجود دارد را در 
دسترس کاربران و گیمرها قرار بدهد. آنها باید در 

دنیاى واقعى، پوکمون هاى مجازى را مى گرفتند.
درحالى که گوگل سیســتم هاى واقعیت افزوده را 
از سال 2014 در پروژه «تانگو» به کار گرفت و به 
تولید تبلت ها و موبایل هاى هوشمند تخصصى از 
طرف Lenovo و Asus منجر شد، اپل هم با 
عرضه ARKit به عنوان بخشى از سیستم عامل 

iOS 11 در هفته هاى آینده وارد این عرصه خواهد 
شد. درحالى که سیستم اپل برخالف تانگوى گوگل 
به سخت افزارهاى خاص وابسته نیست و به همین 
دلیل ممکن است بعضى مهارت هاى مختص ارائه 
از سوى حسگرها را ارائه ندهد، ARKit نه تنها 
روى آیفــون بعدى اپل، بلکــه روى موبایل هاى 
هوشمند قدیمى تر این شــرکت هم قابل استفاده 
خواهد بــود. «جئوف بالبر» یکــى از تحلیلگران 
مؤسســه تحقیقاتــى CCS Insight در این 
مورد مى گوید: « ARKit اپل، چیزى است که 

فناورى واقعیت افزوده به شــدت به آن نیاز دارد. 
با وجود بازار قابل توجه، بــزرگ و قابل پیش بینى 
آیفون ها و آى پدهــاى مجهز بــه پردازنده هاى 
A9 یا A10، این کیت معیــار و انگیزه اى فورى 
را براى ســرمایه گذارى در اختیار توسعه دهندگان 

قرار مى دهد.»
تبدیل شــدن واقعیت افزوده به پدیده اى عمومى 
و در دســترس مى تواند آینده اى جالــب را براى 
این فنــاورى به تصویر بکشــد. به دلیــل تعداد 
زیاد کاربــران و عالقه مندان آیفون که گوشــى 

خودشــان را به جدیدترین نســخه سیستم عامل 
iOS به روز مى کنند، اپل بیشــتر از هر شــرکت 
فناورى دیگــرى این امکان را دارد تا دسترســى 
کاربرانش را بــه فناورى واقعیت افــزوده فراهم 
آورده و عمومى کند. این موضوعى اســت که از 
نگاه سرمایه گذاران و توسعه دهندگان دور نخواهد 
ماند. ســرمایه گذارى هاى بزرگ به خصوص در 
مراحــل اولیه رشــد ایــن فنــاورى مى تواند به 
معناى محصوالت بهتــر، نفوذ بیشــتر در میان 
مصرف کننــدگان و احتمال موفقیت بیشــتر این 

فناورى در بازار باشــد. تیم کــوك در اوایل ماه 
آگوست گذشته به سرمایه گذاران گفت: «واقعیت 
افزوده فرصتى بــزرگ و عمیق اســت و یکى از 
اتفاقات بزرگى خواهد بود که ما بعدها نگاه مى کنیم 
و خوشحال مى شویم که وارد عرصه آن شده ایم.»

گوگل هم در حال اســتراحت نیست. درحالى که 
سیستم تانگوى این شرکت احتماًال جاى دیگرى 
نمى رود، امــا تولیدکننده سیســتم عامل اندروید 
اعالم کرده که این سیســتم جدید تحت برندى 
به نــام ARCore عرضه خواهد شــد؛ چیزى 

شبیه به ARKit شــرکت اپل. گوگل مى گوید 
که انتظــار دارد ARCore دســتکم براى صد 
میلیون کاربر در دســترس باشــد و عرضه آن با 
کاربران موبایل هوشمند Galaxy S8 شرکت 
سامســونگ و گوشى هاى پیکســل خود گوگل 
آغاز خواهد شــد. با این حال اما تنوع اکوسیستم 
اندروید چالش هایى را براى یک پلت فرم یکپارچه 
مبتنى بر تجربــه کاربران، ایجــاد مى کند. براى 
گسترش سیستم واقعیت افزوده گوگل صرف نظر 
از موبایل هوشــمند Galaxy S8 سامسونگ
 و گوشى هاى پیکسل، گوگل باید متوجه بشود که 
طیف گسترده دوربین هاى گوشى هاى اندرویدى 
یا ســازندگان قدیمى موبایل هــاى مبتنى بر این 
سیســتم عامل، چطور باید این سیســتم جدید را 

به کار بگیرند.
«جان داوســان» مؤســس و تحلیلگر مؤسســه 
تحقیقاتى Jackdaw در این مورد معتقد است: 
«اپل که تمام اجزاى یک گجت را از ســخت افزار 
و نرم افــزار در اختیــار خــودش دارد، در مقابل 
تولیدکننده دســتگاه هاى وابسته به اندروید امتیاز
 بزرگى محســوب مى شــود و مى تواند موفقیت 
اپل در چنیــن عرصه هایى را تا حــد قابل توجهى 
تضمین کند.» با این همه، امــا نه اپل و نه گوگل 
تنها بــه دنبال توســعه فناورى واقعیــت افزوده 
نیستند. آنها مى خواهند ســهم خودشان را از این 
بازار جدید و پرســود که قطعاً  محبوبیت زیادى در 
میان کاربران سراسر دنیا پیدا خواهد کرد، به دست 

بیاورند.

واقعیت افزوده؛ میدان جنگ جدید اپل و گوگل
رامین مشکاه

Exiled Kingdoms RPG Full بازى جدید 
و محبوب در ســبک بازى هاى اکشــن از استودیوى 
بازیســازى Dimension Games 4 بــراى 
دســتگاه هاى اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز بیش از یک میلیون 
بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده 

است.
 بــازى Exiled Kingdoms RPG Full این 
اجازه را به شما مى دهد که در نقش کاراکتر اصلى در یک 
دنیاى بزرگ آزادانه سفر کنید و به ماجراجویى بپردازید! 
بــازى Exiled Kingdoms RPG Full از 

بازى هاى محبوب و مطرح دهه هاى گذشته الهام گرفته 
است و در آن شما باید به رازهاى مختلفى پى ببرید! در 
سفر خود با صدها شخصیت مختلف مالقات مى کنید، 
ده ها پازل و معماهــاى مختلف را حل مــى کنید، به 
سفارشــى ســازى کاراکتر اصلى با ده ها آیتم مختلف 
بپردازید؛ با انواع هیوالها به مبارزه بپردازید ؛ از تله هاى 
مخفى مختلف به سالمت بگذرید و ساعت ها مشغول 
باشــید! اگر از عالقه مندان به بازى  هاى اکشن و نقش 
آفرینى اندروید هســتید که على رغــم طراحى عالى 
 Exiled داراى گیم پلى اعتیادآورى باشد به هیچ وجه

Kingdoms RPG Full را از دست ندهید.

NetGuard  Pro- no-root firewall نــرم 
افزارى کاربــردى و محبوب در زمینه قطع دسترســى 
بازى ها و برنامه هاى نصب شــده برروى دستگاه هاى 
اندرویدى بــه اتصال اینترنت اســت که اســتودیوى 
Marcel Bokhorst آن را به صــورت رایگان با 
پرداخــت درون برنامه اى در گوگل پلــى عرضه کرده 
است . نت گارد یک اپلیکیشن ساده و بدون نیاز به روت 

براى جلوگیرى از دسترسى برنامه و بازى ها به اینترنت 
است؛ شــما به کمک این نرم افزار مى توانید براى هر 
یک از راه هاى دسترســى به اینترنت شامل واى فاى و 
دیتا محدودیت هایى را براى برنامه و بازى هاى نصب 
شده بر روى دستگاه خود اعمال سازید! جالب است بدانید 
که شما با مسدودسازى دسترسى برنامه ها و بازى ها به 
اینترنت مى توانید استفاده از داده هاى خود را کاهش داده 

و در مصرف باترى خود نیز صرفه جویى کنید! برخى از 
بازى هاى اندرویــدى نظیر Gangstar Vegas در 
صورت وصل بودن اینترنت توسط ســازنده شناسایى 
مى شود و باعث مسدود شــدن حساب بازیتان مى شود 
راه کار چیست؟! با این برنامه کاربردى دسترسى بازى 
به اینترنت را قطع کنید و از مسدود شدن حساب بازیتان 

جلوگیرى به عمل بیاورید. 

سامســونگ بــه صــورت رســمى تبلت گلکســى تــب اى 2017 
(Samsung Galaxy Tab A 2017) را در ویتنام عرضه کرد. این تبلت 
با قیمتى در حدود 285 دالر عرضه شده و هنوز مشخص نیست که چه 

زمانى در سایر بازارهاى جهانى هم ارائه مى شود. 
این تبلت به تراشه اسنپدراگون 435 کوالکام با پردازنده مرکزى چهار 
هســته اى و فرکانس کارى 1,4 گیگاهرتز مجهز است. رم دستگاه هم 

ظرفیت 2 گیگابایتى دارد. 
محصول مذکور از صفحه نمایشى 8 اینچى با وضوح تصویر 1280 در 
800 پیکسل بهره مى برد. بنابراین تراکم پیکسلى نمایشگر دستگاه در 

حدود 189 پیکسل در هر اینچ خواهد بود.

ابعاد بدنه آن 8/9در 124/1 در 212/1 
میلیمتر بوده و دســتگاه 364 

گرم وزن دارد. سیستم 
عامل اندروید 7,1 
نوقا هم به صورت 

پیش فرض بر روى 
تبلت گلکســى تــب اى 2017 

نصب خواهد بود. 
حافظه داخلى این محصول 16 گیگابایت فضاى ذخیره سازى 

اطالعــات را در اختیار کاربر قرار مى دهد و امــکان ارتقاى این فضا با 

اتصال حافظه 
جانبى تا ســقف 
256 گیگابایتــى وجود 

دارد.
دوربین اصلــى ایــن محصول 8 
مگاپیکســلى بوده و سامســونگ براى 
دوربین ســلفى آن سنســورى 5 مگاپیکسلى 
را به کار برده اســت. ضمناً  باترى تبلت گلکسى تب 
اى 2017 هم ظرفیت مطلوب 5000 میلى آمپر ســاعتى 

را ارائه مى کند.  بازى اکشن پادشاهى تبعید شده 
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اپلیکیشن کاربردى 
قطع دسترسى بازى 
و برنامه به اینترنت

تبلت « گلکسى تب اى 2017» سامسونگ 
رسماً معرفى شد

1 در 212/1 1در 124/1
4ســتگاه 364

سیستم 
7
ت 

وى 
7ــب اى 2017

6 محصول 16 گیگابایت فضاى ذخیره سازى
ا ا ا ا ا کا ا ا کا ا ا

اتصال حافظه 
جانبى تا ســقف 
256 گیگابایتــى وجود 

دارد.
8 8دوربین اصلــى ایــن محصول

مگاپیکســلى بوده و سامســونگ براى 
5دوربین ســلفى آن سنســورى 5 مگاپیکسلى 
را به کار برده اســت. ضمناً  باترى تبلت گلکسى تب

7اى 2017 هم ظرفیت مطلوب 5000 میلى آمپر ســاعتى 
ک ا ا ا

ونگ 

فروشگاه مجازى نرم افزارهاى اندرویدى گوگل پلى 
روز جمعه در تبعیت از تحریم هاى 22 ساله دولت 
آمریکا علیه ایران، نرم افزارهــاى ایرانى را حذف

 کرد.
شــرکت گوگل از طریق فروشــگاه گــوگل پلى 
بــه نرم افزارهاى ایرانى خدمات هاســتینگ ارائه 

مى کرد.
 این مســئله موجب شــده بود که گــوگل ناقض

تحریم هاى دولت آمریکا علیه ایران باشــد. پیش 
از  این در ماه اوت شــرکت اپل نیــز اقدام به حذف 
نرم افزارهــاى ایرانى از فروشــگاه اینترنتى نرم 

افزارهاى خود کرده بود.
گوگل پلى در سال 2013 دسترسى خود براى مصرف 
کنندگان ایرانى را فراهم ساخت. حدود 50 درصد از 
جمعیت 80 میلیون نفرى ایران را جوانان 30 سال به 

پایین تشکیل مى دهند. 

حــدود 48 میلیون اســتفاده کننده تلفــن همراه 
هوشــمند در ایران وجود دارد و این ایران را به یک

 بازار جــذاب براى خدمــات تلفن همــراه بدیل 
مى کند.

حــذف نرم افزارهایــى نظیــر اســنپ از گوگل
 پلى احتماالً  مصرف کنندگان را به ســمت استفاده 
بیشتر از استارت آپ هاى ایرانى اى نظیر کافه بازار 

تشویق خواهد کرد.

حذف 
نرم افزارهاى 
ایرانى از 
گوگل پلى

ک ترین
ت کوچ

ساخ

گابایت
سط گی

هان تو
رافیکى GTX 1080 ج

کارت گ
 

به  تازگى شرکت گیگابایت موفق شده است 
تا کوچک ترین نســخه از کارت گرافیکى 

 GTX 1080 نیرومند انویدیا جى فورس
را تولید و به بازار مصرف عرضه کند.

 وقتــى صحبــت از پردازنده هــاى 
گرافیکى بــه میان مى آید، بســیارى از 

افراد سرى GTX شــرکت انویدیا را به عنوان 
برتریــن نمونه هاى موجــود در بازار به حســاب 

مى آورند.
 در این میان مدل GTX 1080 یکــى از بهترین 
نمونه هــاى این ســرى اســت کــه محبوبیت 
بســیار باالیى در میــان کاربــران دارد ولى یک 
مشکل بزرگ این پردازنده گرافیکى، ابعاد بزرگ 

آن است.
 با وجود این،  شــرکت گیگابایت توانسته است تا 
کوچک ترین نمونه ممکن از این کارت گرافیکى 
را تولید کرده و آن را به بازار عرضه کند تا بتوان از 
این پردازنده در مینى کیس هــاى کامپیوترى نیز 

استفاده کرد.
 GTX 1080 سیستم خنک کننده این نســخه از 

به میــزان 10 ســانتیمتر از 
ســایر مدل هاى این کارت گرافیکى 

کوچک تر بوده و تنها 16/9 سانتی متر اندازه دارد.
 شــایان  ذکــر اســت کــه کارت گرافیکــى

 GTX 1080 داراى حافظه گرافیکى 8 گیگابایتى 
بــوده  و کالك 1607 مگاهرتــزى را به کاربران 
خود ارائه مى کند کــه مى توان این میــزان را به 
کمک اورکالك کردن، به میزان 1733 مگاهرتز

رساند.
 به  این  ترتیب به زودى شاهد عرضه سرى جدیدى 

از مینى کیس هاى کامپیوترى با گرافیک فوق العاده 
نیرومند خواهیم بود که شــاید موجب بهبود کلى 

شرایط بازار کامپیوترهاى خانگى نیز بشوند.
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منبع: ایسنا

منبع: تسنیم

دادى براى اسکان اضطرارى 
ارسال 400 چادر ام

مسلمانان میانمار

تمرین تیم ملى وزنه بردارى

غبار روبى و 
رنگ آمیزى مزار 
شهدا در مشهد

جشن گردو در شهرستان 
سلسله در لرستان

ى اسب اصیل عرب، 
تمین جشنواره زیبای

عصر چهارشنبه 22 شهریور، هش

 استان البرز برگزار شد.این مسابقه با شرکت 150 رأس 
قهرمانى کشور در

ین دوره از مسابقات
اسب از تمام استان هاى کشور برگزار شد.تیم داورى ا

سب عرب اروپا بوده 
 همگى در زمره داوران رده A و B سازمان ا

شنواره محسوب مى شوند.
مهمانان خارجى این ج

و جزو 

ماهیگیرى خانوادگى در 
بوستان دانشجو رشت

رتن خواب
گاه زنان کا

آسایش

مراسم افتتاحیه 
پنجمین مرحله رالى 
بین المللى خاورمیانه 
(رالى مرك) شامگاه 
چهارشنبه در شیراز 

برگزار شد.

جشنواره بین المللى 

ئاتر خیابانى مریوان
ت


