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سپاهانسپاهان همچنان روى اعصاب! همچنان روى اعصاب!

حاال  استقالل از 
ذوب آهن 
وحشت دارد

12

11

14

15

رم از روى
دوست ندا

ردارى کنم
ودى الگوب

هاى هالیو
 فیلم 

بیمارى ها را از خود دور کنید !

با مصرف آجیل 

وداع دلخراش با ابوالفضل 11 ساله 

مردم به خانه قاتل حمله کردند
امنیتتان در تلگرام را 

جدى بگیرید

دننه قاتل حمله کردند هکقا دح ه ق رد ح له کرل دمنه کل ندحم ت
ا گرالگرام را  رامم ر رالگ

رریدیدرید

«همزمان با شروع ســال تحصیلى 97-96، اداره کل 
نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، 92 
پروژه با 411 باب کالس درس بــا زیربناى 74 هزار و 
388 مترمربع را با اعتبارى بالغ بــر 818 میلیارد ریال 
تکمیل مى کنــد و به منظور بهره بــردارى به آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان، تحویل خواهد داد تا مورد 

استفاده دانش آموزان قرار گیرد. »
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان در نشســتى خبرى در تــاالر اجتماعات خانه 
معلم شــماره 3 با بیان این مطلب گفت: هر سال مالى 
تا پایان تیرماه است ولى امسال تا پایان شهریور تمدید 
شد به دلیل همین مشکل قانونى، عمًال اعتبارى براى 
ســال 96 در اختیار ما قرار نخواهد گرفت اما اداره کل 
نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان با 
جذب مشارکت خیرین، توانســت این پروژه ها را براى 

سال تحصیلى جدید آماده سازد. 
محمدحسین سجاد در تشــریح این پروژه ها گفت: از 
92 پروژه تحویلى به آموزش و پرورش استان اصفهان، 
خیریــن 66 درصد پروژه هــا را از نظر مالــى یا کامل 
ساخته و یا در ساخت آن مشــارکت کردند. در ساخت 
72 درصد این پروژه ها مشارکت داشــته اندکه نشان 
مى دهد نقش خیرین در پروژه هاى تحویلى بیشــتر از 

پروژه هاى دولتى بوده است. 
وى با بیان اینکه براى 92 پــروژه تحویلى، 82 میلیارد 
تومان هزینه شده است ،یادآور شد: از 82 میلیارد تومان 
هزینه شــده در این پروژه ها، 60 میلیارد تومان توسط 
خیرین و 22 میلیارد تومان از اعتبــارات دولتى تأمین 
شده است. این درحالى است که از 92 پروژه تحویلى، 56 
پروژه معادل 61 درصد، پروژه کامل آموزشى و مدرسه 
و بقیه پروژه هاى غیرکالسى همچون کانون فرهنگى، 

سالن ورزشى، نمازخانه و ... است. 
ســجاد در ادامه اظهــار داشــت: از نکات بــارز این 
پروژه ها آن اســت که هشــت پروژه بــا 60 کالس، 
جایگزین مدارس تخریبى شده است. مدیرکل نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: تا مهرماه 
سال جارى، اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان اصفهان بیشــترین آمار تحویلى پروژه هاى
 آموزش و پرورش به مدارس را در کشور داراست و قطعًا 
تا پایان سال جارى و دهه فجر نیز ما پروژه هاى دیگرى 

را در استان اجرا خواهیم کرد. 
سجاد کل جمعیت دانش آموزان در سال تحصیلى 97-
96 در استان را 782 هزار و 745 دانش آموز اعالم کرد 
و گفت: 84/4 درصد دانش آموزان در مدارس دولتى و 
15/6 درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتى تحصیل 
مى کنند و بیشترین جمعیت دانش آموزان به ترتیب در 
نواحى 4، 5 و 3 شــهر اصفهان و کمترین تعداد دانش 
آموزان به ترتیب در زواره، جرقویه علیا و نطنز هستند و 
89/4 درصد از کل جمعیت دانش آموزان دولتى در شهر 
و 10/6 درصد در روستاها هستند و از کل جمعیت دانش 
آموزان دولتى اســتان، 51/17 درصــد دختر و 48/83 
درصد پسر هستند. این درحالى اســت که به ازاى هر 
156 دانش آموز دولتى یک دانش آموز اســتثنایى در 

استان وجود دارد. 
وى خاطرنشان کرد: از کل فضاهاى آموزشى استان 79 
درصد در مناطق شهرى و 21 درصد در مناطق روستایى 
و از کل کالس هاى استان هم 66/2 درصد مستحکم، 

18/9 درصد نیازمند مقاوم سازى و 14/9 درصد تخریبى 
مى باشد. 

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفــت: در کل 41 منطقه آمــوزش و پرورش 
اســتان، تعداد 20 منطقه و ناحیه بدون کالس دو نوبته 
و 21 منطقه و ناحیه اســتان داراى مــدارس دو نوبته 
هســتندکه در این میان نواحى 4 و 5 شــهر اصفهان و 
نجف آباد بیشترین تعداد کالس هاى دو نوبته در استان 

را دارا مى باشند. 
سجاد اشــاره اى هم به اســتانداردهاى سرانه ورزشى 
سرپوشیده در استان اصفهان داشــت و گفت: رویکرد 
اداره کل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهــان ،برقرارى عدالت آموزشــى اســت و در این 
راستا مدارس دو نوبته از مشــکالت ماست و در حالى 
که سال تحصیلى گذشــته مدارس دو نوبته در استان
6 درصد بود ولى متأسفانه امسال به 7/4 درصد رسید که 
بخشى به دلیل از حیطه خارج شدن برخى مدارس بود. 

وى به نکتــه جالبى هم در خصوص ســاخت مدارس 
اشــاره کرد وافزود: ما در جانمایى براى ساخت مدارس 
عنوان همجوارى هــاى مطلوب و نامطلــوب داریم 
کــه در جانمایى همجــوارى هاى مطلــوب، مدارس 
در جوار پارك ها، فضاى ســبز و ... احداث مى شــود و 
همجــوارى هــاى نامطلــوب هماننــد جــاده ها، 
منابع آلوده کننــده، پمپ هاى CNG، گورســتان ها 
و ... اســت که نباید در جوار آنها مدارس ســاخته شود 
که در ســاخت پروژه هــاى جدید براى مــدارس این 
امر در نظــر گرفتــه مى شــود. مدیرکل نوســازى، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان از ساخت 
پنج پــروژه مــدارس اســتثنایى به خصــوص براى

 معلولین اوتیسم تا سال آینده در استان خبر داد و گفت: 
ساخت مدارس استثنایى در اولویت برنامه هاى ما قرار 

دارد. 
سجاد در خصوص تأمین وسایل گرمایشى در مدارس 
هم گفت: از سال 92 بخشــى از عوارض قبوض گاز به 

استانداردسازى سیســتم گرمایش مدارس اختصاص 
یافت که درآمدى پایدار اســت و ما از سال 92 تا سال 
گذشته، 65 درصد مدارس استان را به لحاظ گرمایشى 
استانداردسازى کردیم و امید اســت در یک برنامه دو 
ساله، کل مدارس استان از نظر گرمایشى تجهیزشوند 
و زمستان سال 98، زمســتان امنى براى دانش آموزان 

باشد. 
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان از وجود نمازخانه در همه مدارس اســتان خبر 
دادو افزود: 45 درصد این نمازخانه ها در مدارس، تجهیز 
شده و 55 درصد فاقد مکان مناســب براى نماز است 
ولى در همه مدارس اقامه نماز در سطح استان صورت 

مى پذیرد. 
ســجاد البته به مــدارس غیرانتفاعى در اســتان هم 
اشاره کرد و گفت: ما در اســتان اصفهان هزار مدرسه 
غیرانتفاعى در مقاطع مختلف تحصیلى داریم که 15/6 
درصد دانش آموزان استان در آنها تحصیل مى کنند که 

عمدتًا در خانه هاى مســکونى، محل هاى نامناسب، 
بن بســت و ... قرار دارند و هنوز راه حل مناسبى براى 
آنها پیدا نشــده و به نظر مى رســد دولت براى توسعه 
بخش خصوصى باید در ارائه زمین مناسب، تسهیالت 
با سود اندك و ... به مؤسســین این مدارس کمک کند 
تا به ســامان برســد. این درحالى اســت که در استان 
اصفهان هزار آموزشــگاه آزاد هم در ســاختمان هایى
 به مراتب نامطلــوب تر از مدارس غیردولتى مســتقر 

شده اند. 
وى افزود: در شهرهاى مختلف در بخش مسکن مهر، 
ما نیازمند 75 مدرســه هســتیم تا نیازهاى آموزشى تا 
حدودى برطرف شــود. البته در مسکن مهر شهرهاى 
جدید فوالدشــهر، بهارستان و مجلســى با همکارى 
شرکت عمران، مدارس ساخته شده که جاى تشکر دارد 

اما در دیگر شهرها همچنان با مشکل مواجه هستیم. 
■■■ 

معاون مشــارکت هاى مردمى و نهادهــاى اداره کل 
نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان 
هم گفــت: از 92 پروژه تحویلی بــه اموزش و پرورش 
اصفهان ، خیرین مدرســه ســاز 66 مدرسه شامل 72 
درصد پروژه ها را احداث و یا در ســاخت آن مشارکت

 داشته اند.
محســن جعفرپور افزود:این موضوع نشــان می دهد

 نقش خیرین مدرســه ســاز در پروژه هــاي تحویلی 
بســیار بیشــتر از پــروژه هایــی بــا اعتبــار دولتی 

بوده است.
■■■ 

معاون اجرایى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان هم به فضاى فیزیکى مدارس اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر از کل کالس هاى درس در استان 
اصفهــان، 66/2 درصد فضاى کالس ها مســتحکم، 
18/9 درصد نیازمند مقاوم سازى و 14/9 درصد تخریبى

 است.
 ســیدمهدى میربداظهار داشــت: از کل کالس هاى 
استان اصفهان هشــت هزار و534 باب کالس درس 
تخریبى بود که سه هزار و 592 کالس ساخته شد و به 
دلیل قدمت و امکان بروز حادثه براى 38 مدرسه، دستور 
تخلیه فورى صادر شد و 13 مدرسه نیز تا یکسال آینده 
مجوز موق ت اســتفاده دارند که مدارس فوق، تخلیه یا 

جایگزین شدند.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اعالم کرد 

امسال 411 کالس درس جدید به مدارس اصفهان اضافه مى شود
مدارس اصفهان آماده میزبانى از 782 هزار دانش آموز است

ساسان اکبرزاده
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از 92 پروژه 
تحویلی به
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 داشته اند که نشان 
می دهد نقش خیرین 
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دولتی بوده است
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دوست ندارم از روى فیلم هاى هالیوودى 
الگوبردارى کنم

على نصیریان:

بازیگر نقش «بزرگ آقا» گفت: دوست ندارم از روى فیلم هاى هالیوودى 
الگوبردارى کنم. خالقیت از خود انسان و بازیگر ناشى مى شود. در کل 
عالقه دارم خودم باشــم نه اینکه از کســى الگوبردارى کنم. تاکنون 
هرکارى کــرده ام از مطالعات، تمرینــات و کنجکاوى خــودم بوده 

است.
على نصیریان درخصوص روند طوالنى مدت موفقیت هایش در عرصه 
بازیگرى گفت: این بحثى بسیار طوالنى است و نمى شود آن را در چند 
کلمه خالصه کرد اما در همین حد باید بگویم که اســتمرار تمرین ها، 
کار کردن، تفکر کردن و در خود اندیشیدن باعث موفقیت یک بازیگر 

خواهد شد.
وى در همین راستا ادامه داد: انتخاب نقش هم یکى از راه هاى موفقیت 
در بازیگرى است. خود من همواره سعى مى کنم که نقش هایى را انتخاب 
کنم که داراى فراز و نشیب و پیچیدگى ساختار باشند. این نقش ها به من 
این فرصت را داده اند که بتوانم خود را با آنها محک زده و توانایى هایم را 
به کار گیرم. شما وقتى در انتخاب دقت کنید، فیلمسازان هم در انتخاب 

شما دقت مى کنند.
بازیگر نقش «بــزرگ آقــا» تبدیــل نقش هاى کم بــه نقش هاى 
مانــدگار را از نبوغ هاى بازیگــرى خواند و افزود: اینکــه یک بازیگر 
بتواند نقشــى کوچک را به بهترین شــکل بازى کنــد به خالقیتش 

بســتگى دارد. اگر بازیگر بخواهد به ســادگى از نقــش بگذرد و فقط 
اجرایش کند بى شــک تأثیرگذار نیســت امــا اگر با تفکــر و تمرین 
ســراغ آن نقش برود ممکن اســت ســال ها با همان نقش در یادها 

بماند.
وى هنر را بسیار پیچیده توصیف کرد و اذعان کرد: کار هنر اصًال  آسان 
نیســت و نمى توان ســاده انگارانه به آن نگاه کرد. ممکن است از دور 
ببینیم که فالن بازیگر یک نقش را به راحتى بازى مى کند ولى نمى دانید 
پشت این راحتى چه ســختى هایى را تحمل کرده است. این راحتى در 
بازى کردن وقتى به وجود مى آید که روزها و ماه ها براى رسیدن به آن 

نقش تالش شده باشد.
بازیگر ســریال «میوه ممنوعه» درخصوص تفاوت بازیگرى در سینما 
و تئاتر و تلویزیــون تصریح کرد: بنیاد اولیه تصویــر کردن یک نقش 
اســت. حال آنکه نقش در ســینما، تئاتر و تلویزیون باشد. تنها تفاوت 
بازى در این سه مدیوم میدان عمل یک بازیگر است که به فاصله، نور، 
لنز، دوربین، زمان و گریم بســتگى دارد. در تئاتر با تماشاگرى روبه رو 
هستید که در نقاط مختلف سالن نشسته و شــما باید با تک تک نقاط 
در ارتباط باشــید، اتفاقى که در ســینما و در مواجهه با دوربین اینگونه

 نیست.
وى با اشــاره به آرزوهاى خــود در بازیگرى تأکید کــرد: من خیلى 

دنبال این نیســتم که بخواهم نقــش خاصى را بازى کنــم و آرزوى 
اینچنینــى نــدارم. بیشــتر تمرکــز من روى آن اســت کــه نقش 
پیشنهاد شــده را از تمام ابعاد مورد بررســى قرار دهم و بهترین خود

 باشم.
بازیگر نمایش «اعتراف» با اشاره به استعداد باالى هم نسالن خود ادامه 
داد: بعضى از دوستان من مثل محمدعلى کشاورز و عزت ا... انتظامى 
متأسفانه به علت مشکالت جسمى از بازیگرى فاصله گرفته اند وگرنه 
بدون شــک در ارائه بازى همچنان پر  قدرت و از لحــاظ روحى آماده 
هستند. خدا را شکر که من همچنان توان جســمى براى ادامه کار در 
عرصه بازیگرى را دارم اما این را بدانیــد که این عزیزان از لحاظ بازى 
بســیار بهتر از من هستند و امیدوارم با بازگشــت سالمتى شان دوباره 

بتوانند بازى کنند.
نصیریان با اشــاره به منفى بودن الگوبردارى از بازیگران خارجى براى 
بازیگران جوان خاطرنشان کرد: خود من زیاد فرصت فیلم دیدن ندارم. 
نمى گویم که فیلم دیدن بد است اما خیلى دوست ندارم از روى فیلم هاى 
هالیوودى الگوبردارى کنم. خالقیت از خود انســان و بازیگر ناشــى 
مى شود. در کل عالقه دارم خودم باشــم نه اینکه از کسى الگوبردارى 
کنم. تاکنون هرکارى کرده ام از مطالعات، تمرینات و کنجکاوى خودم 

بوده است.

بازیگر «دردسرهاى عظیم» گفت: دلیل بسیار واضحى در خصوص غیبت من در سینما وجود دارد و آن هم 
باندبازى شدید و گسترده در این مدیوم است. 

 پرستو گلستانى درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: پیشنهادات زیادى براى 
بازى در تلویزیون و تئاتر به من شده اما هنوز هیچکدام از آنها قطعى نشده است.

وى دلیل کم کارى خود در بازیگرى را اینگونه وصف کرد: کم کارى من در بازیگرى بحث گسترده اى 
است که براى توضیح به زمان زیادى نیاز دارد اما در بخش ابتدایى مشکل اصلى فیلمنامه است. فیلمنامه ها 
و کیفیت آثار بسیار پایین آمده و برخى متون اصًال ارزش خواندن هم نداشتند. به همین دلیل ترجیح مى دهم 

بیشتر به تئاتر و تدریس مشغول باشم.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» غیبت خود در سینما را اینطور تشریح کرد: دلیل بسیار واضحى در خصوص 
غیبت من در سینما وجود دارد و آن هم باندبازى شدید و گسترده در این مدیوم است. سینماى این روزها در دست 

عده اى خاص قرار دارد.
وى در همین راستا ادامه داد: این افراد تمامى بخش هاى سینما را در دست گرفته اند. خودشان براى خودشان تصمیم مى گیرند، 
فیلم مى سازند، انتخاب بازیگر مى کنند و در انتها فیلم را پخش مى کنند. این البى سینمایى به غیر خودى ها کسى را وارد این عرصه نمى کند 

و من هم جزو کسانى هستم که در این البى بازى حضور ندارم.
گلستانى با اشاره به تجربه کارگردانى در تلویزیون خاطرنشان کرد: چندین فیلمنامه آماده ساخت براى تلویزیون دارم که اگر فرصت اجازه 

دهد به زودى براى ساخت یک سریال اقدام خواهم کرد.

ندبازهاى شدید سین

ینما نی
ضو باندبازهاى شدید س

ییی

ضضو

«دوید ساچت» بازیگر مشهور ســریال «پوآرو»  نقش 
مدیر مسئول یک روزنامه را بازى مى کند.

«گاردین» نوشت:  «دیوید ساچت» بازیگر مطرحى که 
با ســریال کارآگاهى «هرکول پوآرو» شناخته مى شود، 
در یک مینى سریال از شبکه «بى.بى.سى» نقش مدیر 
مســئول یک روزنامه را ایفا مى کند. این مینى ســریال 
شش قسمتى داســتان دو روزنامه را که یکى لیبرال و 
دیگرى نشریه اى زرد است، پس از جریان رسوایى شنود 
تلفنى روایت مى کند. کارگردانى این مینى سریال به «تیم 
وان» که ساخت سریال «دکتر فاستر» را بر عهده داشته، 

 سپرده شده است.
«مایک بارتلت» که ســریال هایى چون «دکتر فاستر» 
و «پادشاه چارلز ســوم» را در کارنامه اش دارد، نویسنده 
این پروژه تلویزیونى است. او سعى دارد در این سریال به 
اهمیت رسانه ها و روزنامه ها بپردازد و معضالت اخالقى 

خبرنگاران و سردبیران را به تصویر بکشد.

این ســریال همچنین قصد دارد دالیل خدشه دار شدن 
وجهه روزنامه نگاران و خبرنــگاران در انظار عمومى را 

توضیح دهد و اندکى این تصویر را بهبود ببخشد.
«ساچت» 71 ســاله در این فیلم نقش مدیر مسئول و 
مالک حق نشر روزنامه «پست» را که از زیرمجموعه هاى 
«اخبار جهان» است، ایفا مى کند. از دیگر بازیگرانى که در 
این سریال هنرنمایى مى کند، مى توان به «پاپا اسیدو»، 
«شین زازا»، «الى کندریک»، «میرا رید» و «بن چاپلین» 
اشاره کرد. فیلمبردارى این پروژه از ماه اکتبر آغاز مى شود 

و پخش آن از سال 2018 آغاز خواهد شد.
«دیوید ساچت» بازیگر مشــهور انگلیسى متولد 1964 
از سال 1989  مشــغول بازى در نقش «هرکول پوآرو» 
ـ کارآگاه مشــهور بلژیکىـ  اســت و در بیش از 65 اثر 
تلویزیونى از تمامى داســتان هاى «آگاتا کریستى» با 
محوریت شخصیت کارآگاه مشــهور داستان هاى وى 

ـ«هرکول پوآرو»ـ  حضور یافته است.

رضا فؤادیان گفــت: صفوى حدود 25 
جلسه پرتو درمانى را باید در آلمان پشت 
سر بگذارد که بیشتر این مراحل انجام 
شده است و به احتمال زیاد هفته آینده به 

ایران باز مى گردد.
رضا فؤادیان، مدیــر برنامه هاى بهنام 
صفوى در خصــوص آخرین وضعیت 
بهنام صفوى گفت: بهنام صفوى بعد از 
اینکه براى عمل جراحى به آلمان رفت 
مدت یک هفته به ایران بازگشــت اما 
سپس بعد از کمى استراحت براى انجام 
عمل پرتو درمانى به آلمان بازگشته است 
و در حال حاضــر دوره درمان خود را در 

آلمان سپرى مى کند.
وى ادامه داد: صفوى حدود 25 جلســه 
پرتو درمانى را باید در آلمان پشت سر 
بگذارد که بیشتر این مراحل انجام شده 
و به احتمال زیاد هفته آینده به ایران باز 

مى گردد.
مدیر برنامه هاى صفــوى افزود: بعد 
از چند قطعــه اى که اخیــراً از بهنام 
صفوى منتشر شده اســت فعًال آلبوم 
جدید و قطعه جدیدى در دســت ندارد 
و در خصوص اینکه آیا مى تواند بعد از 
بازگشت به ایران کنسرتى برگزار کند 
یا نه، همه چیز به وضعیت جسمانى وى 
بســتگى دارد به همین دلیل باید منتظر 
بمانیم تا بعد بازگشت وى تصمیم گیرى 

کنیم.
وى تصریــح کرد: پــس از اینکه این 
هنرمند دوران نقاهت خود را پشت سر 
بگذارد و استراحت کند به احتمال قوى 
اگر هم برنامه قرار باشــد انجام شود 
براى بعد از ماه هاى محرم و صفر شکل 

خواهد گرفت.
فؤادیان خاطرنشــان کرد: به طور کلى 
حال عمومى بهنام صفوى خوب است 
و امیدواریم  با دعــاى خیر مردم بهتر و 

بهتر شود.

آخرین وضعیت 
جسمانى بهنام صفوى

«هرکول پوآرو» روزنامه دار مى شود

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

تهیه کننده مجموعه «لیسانسه ها» درباره  فاز جدید این 
سریال که قرار است سال آینده کلید بخورد، اظهار داشت: 
قصه «لیسانســه ها» ظرفیت ادامه دادن را دارد و بنا بر 

را سال آینده این شــد 30 قسمت جدید 

تولید کنیم.
رضا جودى درباره  مجموعه «لیسانســه ها» و ســاخت 

آیا ادامه  ســرى قبل خواهد فاز جدید آن، که 
داشــت: ما پیش از این بود؟ اظهار 

یک سریال 60 قسمتى را براى تلویزیون نگارش کردیم 
که پس از ساخت 22 قســمت، تلویزیون به دلیل اینکه 
آنتنش خالى بــود آن را پخش کرد؛ بنابرایــن ادامه این 
سریال پس از مدتى توقف و تولید با تأخیر پخش شد. در 
حال حاضر نیز پس از اتمام ســاخت فاز اول، فاز جدید را 

تولید خواهیم کرد.
وى درباره تغییرات قصه و مجموعــه بازیگران براى فاز 
جدید نیز اظهار داشت: تغییرات ســریال فعًال مشخص 
نیست. شــاید بازیگران دیگر نخواهند در این مجموعه 
همکارى شان را ادامه دهند اما آن چیزى که مى دانم این 
است که بازیگران دوســت دارند در این مجموعه حضور 
داشته باشند. تهیه کننده «لیسانسه ها» یادآور شد: فاز جدید 
این سریال قرار است به نگارش سروش صحت و ایمان 
صفایى تولید شود. در حال حاضر نیز در حال تصویربردارى 
فصل اول این سریال هستیم که تا آخر شهریور ماه ساخت 
آن به پایان مى رســد. پس از آماده شدن فصل اولیه، فاز 

جدید را شروع خواهیم کرد.
جودى در پایان یادآور شــد: براى ادامه «لیسانســه ها»  

تاکنون تصمیم گیرى براى نگارش آن برآورد شده است.

«لیسانسه ها» ظرفیت دارد ادامه داشته باشد«لیسانسه ها» ظرفیت دارد ادامه داشته باشد

حامد بهداد و 
نوید محمدزاده 

در کنار هم؟!
فریدون جیرانى «آشــفتگى» را مى ســازد. 
جیرانى که در برنامه سینمایى شبکه 2 حضور 
یافته بود از فیلم تازه اش به نام «آشفتگى» 
گفت که در ماه آینده کلید خواهد خورد. حامد 
بهداد و نوید محمــدزاده بازیگران احتمالى 
«آشــفتگى» خواهند بود. این در شرایطى 
است که تازه ترین فیلم جیرانى، «خفگى»، در 
جشنواره فجر سال گذشته به نمایش درآمد  و 

هنوز روى پرده سینما نرفته است.

لیال حاتمى نمایش دوباره فیلم «لیال» را هیجان انگیز 
توصیف کرد. على مصفا هم آن را بســیار مهم خواند و 
گفت: «لیال» سرچشمه بســیارى از خوشى هاى من و 

تقریباً بسیارى ناخوشى هاى من در زندگى بوده است.
صــد و چهل و نهمیــن آیین دیــدار گروه ســینمایى 
هنروتجربــه با فیلم «لیــال» به کارگردانــى داریوش 
مهرجویى در ســالن فــردوس موزه ســینما در تهران 

برگزار شد.
در ابتداى این مراســم مجرى برنامه با بیان اینکه فیلم 
«لیال» در آن سال ها بر جوانان آن نســل تأثیر زیادى 
گذاشت، این فیلم را یکى از بهترین فیلم هاى تاریخ ایران 

و کارنامه داریوش مهرجویى دانست.
داریوش مهرجویى، کارگران فیلم «لیال» نیز  در سخنانى 
کوتاه، گفت: از شما خانم ها و آقایان تشکر مى کنم که در 
این شــلوغى و ترافیک خیابان ها به این برنامه تشریف 
آورده اید. نســخه اى از فیلم که در اینجــا نمایش داده 
مى شود، نسخه تصحیح شده و به صورت DCP درآمده 
فیلم است که از نظر کیفیت تصویرى،  صدا با نسخه اصلى 
خود تفاوت بســیارى دارد. خوشحالم که اتفاقى صورت 
گرفته که به واسطه آن فیلم هاى قدیمى را ترمیم کرده و 

نمایش مى دهند. همچنین امیدوارم که این اتفاق براى 
همه فیلم هاى سینمایى ایران رخ دهد.

لیال حاتمى نیز اظهار داشت: دیدن مجدد فیلمى مانند این 
فیلم که بعد از حدود 20 سال دوباره نمایش داده مى شود 
براى من هیجان انگیز است. این هیجان امشب براى من 
چندین برابر اســت، چرا که هم خودم در این فیلم بازى 
کرده ام، هم آنکه آقاى مهرجویى کارگردان فیلم است و 
دیگر آنکه فیلم «لیال» اولین فیلم من به عنوان بازیگر 
اصلى بود. همه دالیل وجود دارد که هیجان زده باشم و 

خوشحالم که امشب با شما این فیلم را مى بینم.
همچنین على مصفا با بیــان اینکه اهمیت فیلم «لیال» 
در تاریخ سینماى ایران براى همه مشخص است، یادآور 
شد: امشب براى من هم شب بسیار مهمى است. اهمیت 
این فیلم در تاریخ ســینماى ایران براى همه مشخص 
است، همچنین براى شــخص من هم عالوه بر افتخار 
همکارى مجدد بــا آقاى مهرجویــى (اولین همکارى 
مهرجویى و مصفا در فیلم «پرى» صورت گرفته است) و 
جدا از جنبه سینماى اش، اهمیت خاص دیگرى هم دارد. 
فیلم «لیال» سرچشمه بسیارى از خوشى هاى من و تقریباً  

بسیارى ناخوشى هاى من در زندگى بوده است.

هیجان زدگى لیال حاتمى 
از تماشاى «لیال» پس از 20 سال

سریال که قرار است سال آینده کلید بخورد، اظهار داشت: 
قصه «لیسانســه ها» ظرفیت ادامه دادن را دارد و بنا بر 

را سال آینده این شــد 30 قسمت جدید 

جودى درباره مجموعه «لیسانســه ها» و ســاخت رضا
جدید آن، که  آیا ادامه  ســرى قبل خواهدفاز

اینبود؟ اظهار  داشــت: ما پیش از

ضبط برنامه ترکیبــى «جزیره گنــج» از دیروز 25 
شهریور ماه آغاز شد. لوکیشــن این برنامه در جزیره 

کیش است.
این برنامه ترکیبى که فضــاى مفرحى دارد از بخش 
هاى مختلفى تشــکیل شــده که یک بخش هم به 

مسابقه تعلق دارد.
در هر قسمت از برنامه نیز حدود 40 الى 45 نفر از مردم 
مى توانند در اســتودیوى این برنامه در کیش حضور 
یابند  و از مدتى پیش براى حضور مردم در این برنامه 

دعوت شده است.
اجراى این برنامه را ســحر ولدبیگــى و نیما فالح بر 
عهده دارند و به تازگى پیش تولید آن به پایان رسیده 
است. لیست عوامل این برنامه هنوز رسانه اى نشده

 است.

«جزیره گنج» با اجراى زوج هنرمند
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خوابیدن زیاد چه بالیى سرتان مى آورد؟
به گفته «سوزان ردالین»، پروفسور رشته  پزشکى خواب در دانشگاه هاروارد (پزشکى خواب، بخشى از علم پزشکى است که به بهداشت خواب، بیمارى ها و اختالالت آن مى پردازد)، افرادى که در شبانه روز بیشتر از ده ساعت مى خوابند، عموماً از سالمتى کمترى نسبت به افرادى که در شبانه روز                                                                     

بیمارى خواهد شد؛ زیرا خواب طوالنى مدت (یعنى خواب بیش از هشت ساعت در شبانه روز) در واقع یک خواب ناگوار محسوب مى شود.                                                                                       هفت الى هشت ساعت مى خوابند، برخوردار هستند. به گفته «میکاییل اروین»، خوابیدن بیش از حد موجب بروز 
مضر باشد که خوابیدن کم براى بدن مضر است.                                                                                                                                                                                                                                                                                      خوابیدن زیاد مى تواند به همان اندازه 

ى خواب، بخشى از علم پزشکى است که به بهداشت خواب، بیمارى ها و اختالالت آن مى پردازد)، افراد
بیمارى خواهد شد؛ زیرا خواب طوالنى مداییل اروین»، خوابیدن بیش از حد موجب بروز 
مضرباشد که خوابیدنکم براىبدنمض                    خوابیدن زیاد مى تواند به همان اندازه

مطالعات زیادى نشان داده اند، افرادى که به اندازه کافى در شبانه روز به استراحت نمى پردازند، 
زودتر از افراد عادى دچار اضافه وزن مى شوند؛ اما یک ارتباط نیز میان خواب طوالنى مدت و چاقى 
وجود دارد. اگرچه بیان رابطه میان خواب زیاد و اضافه وزن ممکن است به همین سادگى نباشد، اما 
قطعاً یک ارتباط میان این دو وجود دارد. به گفته  دکتر اروین، موضوع مشخصى که براى دانشمندان 
وجود دارد این است که هر چه فردى اضافه وزن بیشترى داشته باشد، مدت زمان بیشترى را نیز به 
خواب اختصاص مى دهد و هرچه خواب طوالنى ترى داشته باشید، دچار افزایش وزن خواهید شد. 
یک تئورى مطرح در این زمینه بیان مى کند که با افزایش مدت زمان استراحت هر شخص، فعالیت 
وى کاهش مى یابد. به گفته ردالین، در 24 ساعت شبانه روز هرچه مدت زمان بیشترى را به خواب 
اختصاص دهید، زمان کمترى براى انجام فعالیت هــاى روزانه باقى مى ماند که در نتیجه  موجب 
افزایش وزن خواهد شد. به بیان دیگر هرچه بیشتر بخوابید، کمتر تحرك خواهید داشت و در نتیجه، 

کالرى کمترى را مى سوزانید.

ترسناك است، اما واقعیت دارد! در بسیارى از تحقیقات علمى ثابت شده افرادى 
که در طول شبانه روز مدت زمان بیشترى را به نسبت افراد عادى در خواب هستند، 
امکان مرگ زودتر از موعد مقررشان وجود دارد. جالب است بدانید که هنوز علت 
دقیق آن مشخص نشده اســت، اما به احتمال زیاد مدت زمان خواب، نقش بسیار 
مهمى در طول زندگى افراد دارد. البته ذکر این نکته مهم است که داشتن مشکالتى 

نظیر دیابت و بیمارى قلبى ممکن است موجب مرگ زودرس شود.

بیمارى قلبى هنوز، علت اصلى مرگ و میر در ایاالت متحده آمریکا محسوب مى شود. 
خوابیدن بیش از هشت ساعت در شبانه روز موجب مى شود که احتمال بروز بیمارى 
قلبى و نهایتاً مرگ، 34 درصد افزایش یابد. به علت اینکه خانم ها در شبانه روز به 
مدت طوالنى ترى به استراحت و خواب مى پردازند، بیشتر در معرض خطرات مربوط 

به بیمارى هاى قلبى هستند.

خوابیدن بیش از حد مى تواند سطح قند خون بدن تان را افزایش دهد. مطمئناً این 
موضوع چیزى نیست که به دنبال آن هســتید! قند خون باال مى تواند خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 را افزایش دهد. به گفته ردالیــن، تحرك کمتر و افزایش وزن، دقیقاً 

چیزى است که موجب افزایش احتمال ابتال به دیابت مى شود.

خوابیدن زیاد ممکن اســت براى افرادى که دچار افسردگى هاى خاصى هستند، 
مضر باشد؛ زیرا اینگونه افراد مدت زمان بیشترى را به خواب اختصاص مى دهند که 

موجب بدتر و بدتر شدن افسردگى مى شود.
البته ذکر این نکته مهم اســت که لزومــاً تمام افرادى که زیــاد مى خوابند دچار 

افسردگى و ناراحتى نیستند.

براساس پژوهشى که در یک نشــریه معتبر پزشکى در آمریکا منتشر شده است، 
خواب زیاد موجب مى شــود که تمرکزتان کم شود. خوابیدن طوالنى مدت موجب 
مى شود که ذهنتان دو سال پیرتر از سن واقعى تان شود که در نتیجه، انجام کارهاى 

روزمره نیز براى تان سخت خواهد شد!
به گفته دکتر اروین، کارآیى افراد پرخواب در قبــال کارهاى ابتدایى روزانه  خود، 
رابطه مستقیمى با تعداد دفعاتى که در شب از خواب بیدار مى شوند، دارد. اگر شما 
مکررا در طول شب از خواب بیدار مى شوید، احتماالً به اندازه کافى، از خواب عمیق 
مورد نیاز بدن تان بهره نمى برید و در نتیجه در انجام کارهاى روزمره تان نیز دچار 

مشکل خواهید شد.

خود خواهید بوددرحال مبارزه با وزن به احتمال زیاد دائمًا 

زودرساحتمال مرگ 

مى شودکند شدن مغز موجب 
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پسته بســیار کم کالرى است و در 
تنها چهار کالرى دارد. خوردن پسته 
با کاهش خطر ابتال به سرطان ریه 
نیز در ارتباط است چون تنفس را 
بازتر مى کند. پسته سرشار از آنتى 
اکســیدانى به نام گاماتوکوفرول 
است که به سالمت سیستم عصبى 
کمک مى کند. ضمنًا پسته حاوى 
ویتامین B6 است که با بهبود خلق 
و خوى و تقویت سیستم ایمنى بدن 

ارتباط مستقیم دارد.

گــردو عــالوه بــر اینکه
 حــاوى میــزان زیــادى از 
آنتــى اکســیدان هاســت. 
در محافظــت از بــدن در 
برابــر آســیب ســلولى که 
نــد منجــر بــه  مــى توا
بیمارى هاى قلبى، سرطان 
و پیرى زودرس شــود، نقش 

مهمى دارد. 
گــردو ثروتمندترین آجیل از 
نظر داشتن اسیدهاى چرب 
امگا 3 اســت که به مبارزه با 
تورم و التهاب مى رود. گردو 
همچنین حاوى منگنز است.

بادام غنى ترین آجیل از نظر داشتن 
ویتامینEبه شمار مى رود. مصرف 
منظم بــادام همچنین در کاهش 
وزن مؤثر اســت. تحقیقات نشان 
مى دهد کســانى که این آجیل را 
مرتب مصرف مى کنند، نباید نگران 
باال رفتن قند خون خود باشند. بادام 
حتى محافظ روده است و آن هم 
با افزایش باکتــرى هاى خوب و 

تقویت سیستم ایمنى بدن.

ســطح باالیى از چربى هاى اشباع 
نشــده در ایــن آجیل اســت که
مى تواند منجر به بهبود ســالمت 
قلــب و عــروق و بهبــود کنترل 
دیابت نوع 2 شود. فندق همچنین 
غنى از ویتامینE اســت که منجر 
به جلوگیرى از بــروز آب مروارید و 
دژنراسیون ماکوال مى شود ضمن 
اینکه از ســالمت پوست حفاظت
مى کند و منجر به کاهش خطر ابتال 

به زوال عقل مى شود.
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سلنیوم موجود در کشمش 
به ســالمت پوست کمک 
مى کند. کشمش همچنین 
حــاوى مقادیر زیــادى از 
ویتامین هاى A و B اســت 
و منجر بــه کاهش عالئم 
افســردگى و مشــکالت 

عصبى مى شود.
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با مصرف آجیل، بیمارى ها را از خود دور کنید !
انواع آجیل شامل اسیدهاى چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذى مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و... هستند که مى توانند سدى در برابر ابتال به برخى
 از انواع سرطان ها و بیمارى هاى قلبى باشند.عنوان بخشى از یک رژیم غذایى متعادل، مصرف آجیل منجر به بهبود سطح کلسترول مى شود

 و منافع زیادى براى سالمت قلب شما دارد.

براساس پژوهشى که در یک نشــریه معتبر پزشکى در آمریکا منتشر شده است، 
خواب زیاد موجب مى شــود که تمرکزتان کم شود. خوابیدن طوالنى مدت موجب 
مى شود که ذهنتان دو سال پیرتر از سن واقعى تان شود که در نتیجه، انجام کارهاى 

روزمره نیز براى تان سخت خواهد شد!
به گفته دکتر اروین، کارآیى افراد پرخواب در قبــال کارهاى ابتدایى روزانه  خود، 
رابطه مستقیمى با تعداد دفعاتى که در شب از خواب بیدار مى شوند، دارد. اگر شما 
مکررا در طول شب از خواببیدار مى شوید، احتماالً به اندازه کافى، از خواب عمیق 
مورد نیاز بدن تان بهره نمى برید و در نتیجه در انجام کارهاى روزمره تان نیز دچار 

مشکل خواهید شد.

غز

بسیارى 
از افرادى که ورزش 
مى کنند به دنبال سوزاندن 
چربى هاى شکمى هستند. 
چربى هاى شکمى سخت تر 
از بقیه چربى هاى بدن سوزانده 
مى شوند. براى کم کردن چربى هاى 
شکم نیاز دارید که چربى کلى بدن را 
بسوزانیم اما حرکات ورزشى شکمى 
خاص مى توانند کمک کننده باشند.
چند حرکت شکمى که به 
سوزاندن چربى هاى زیرشکم 
کمک مى کنند عبارتند از:

حرکات ورزشى مناسب براى سوزاندن چربى شکم
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    .3 
حرکت کوهنوردى

پاها را به ترتیب به سمت شکم خم کنید و دوباره 
زمین بگذارید.

    .4 
حرکت پل

بر روى زمین دراز بکشید پاها را از زانو خم کنید و کف پاها را بر روى 
زمین بگذارید. باسن را از زمین بلند کنید طورى که باالتنه و 

ران ها در یک خط قرار بگیرند. چند ثانیه در این حالت 
باقى بمانید و سپس بدن را پایین بیاورید. 

     .5 
نگه داشتن پاها

بر روى زمین دراز بکشید پاها را با زاویه از زمین و در کنار 
هم روى هوا بلند کنید. چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس 

پاها را بر روى زمین بگذارید. 

 .6 
حرکت دوچرخه

 بر روى زمین دراز بکشید. دست هارا در کنار بدن قرار 
دهید. بر روى هوا با پاها حرکت دوچرخه 

انجام دهید.
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نصف جهان  ذوب آهن این روزها بر روى ابرها سیر 
مى کند و البته استقاللى که در یکى از بحرانى ترین 
سال هاى اخیر خود قرار دارد باید به زودى میزبان 
ذوب آهنى باشد که در دیدار با همنام خوزستانى 

وحشتناك و بى رحم ظاهر شده است. 
برترى شش گله ذوبى ها برابر استقالل خوزستان 
باعث شــد تا این تیم در آســتانه بازى حساس با 
اســتقالل در تهران عناوین برتر لیگ را به خود 

اختصاص دهد.
ذوب آهن که مثل خیلى از تیم هاى لیگ برتر در 
پنج هفته نخست روند پر فراز و نشیبى داشت در 
بازى ششم خود در خانه مقابل استقالل خوزستان 
یکى از بهترین بردهاى تاریخ خود در لیگ برتر را 
به ثبت رساند و با شــش تایى کردن مهمان خود 
توانست بار دیگر در قامت یکى از مدعیان اصلى 

این فصل ظاهر شود.
بردى که مى تواند در آســتانه مصاف دشــوار و 
حساس این تیم با اســتقالل تهران در ورزشگاه 
آزادى بار دیگر انگیزه و روحیه مضاعفى به اردوى 
اصفهانى ها وارد کند تا این تیم براى کسب بردى 
دیگر راهى پایتخت شــود. نکتــه کلیدى بازى 
با اســتقالل خوزســتان این بود که باعث شد تا
ذوب آهن با درخشش ستاره هاى خود، حاال با در 
اختیار داشتن آقاى گل، همچنین دومین پاسور و 

گلساز برتر لیگ راهى تهران شود.
مرتضى تبریزى با به ثمررساندن چهار گل مقابل 
استقالل خوزســتان نه تنها مرد اول هفته نشان 
داد بلکه با همین درخشش توانست به پنج هفته 
گل نزدن در لیــگ برتر پایان دهــد و به تنهایى 
صدر جدول آقــاى گل ها را به خــود اختصاص 

دهد تا در مصاف با استقالل، همان تیمى که در 
تابستان تالش زیادى کرد تا او را به خدمت بگیرد، 

انگیزه اى دو چندان داشته باشد.
عالوه بر تبریزى که صدر جدول آقاى گل ها را به 
خود اختصاص داد ربیع عطایا ملى پوش لبنانى و 
شماره 9 این فصل ذوب آهن هم با دادن سه پاس 
گل همچنان جایگاه دوم برترین پاسورهاى لیگ 
را بعد از  محسن مسلمان در اختیار دارد.عطایا که 
رشــد قابل توجهى در ترکیب ذوب آهن داشته 
مسلمًا در بازى برابر استقالل یکى از چهره هاى 

شاخص خواهد بود.
به ایــن ترتیب امیــر قلعه نویــى در جدیدترین 
رویارویى خود با اســتقالل در هفته هفتم لیگ 
هفدهم توپخانه اى آتشــین در اختیــار دارد که
مى تواند بر روزهاى دشــوار و بحرانى استقالل 

اضافه کند چون آبى هاى پایتخت این روزها زیر 
نظر علیرضا منصوریان چندان شاداب نیستند و از 
دژ دفاعى ناامید کننده اى نیز بهره مى برند. حاال 
اســتقالل بیش از هر زمانى از نماینده اصفهان 
وحشــت دارد و مى خواهد هر طور شده از تونل 

وحشت هفته هفتم جام سالم به در ببرد.

محمدرضــا خلعتبرى، مهاجم تیم پدیــده بعد از بازى   
تیمش مقابل ســایپا مصاحبــه جالبى انجــام داده و 
اظهار امیــدوارى کرده که دوباره بــه تیم ملى دعوت 
شــود. او در شــرایطى گفتــه دلیل خــط خوردنش 
از تیم ملى را نمــى داند که بعد از جــام جهانى برزیل 
شــدیداً از کى روش انتقاد کرد. او شــهریورماه 93 در 
مصاحبه اى با ایســنا گفتــه بود:« مــا در جام جهانى 
یک امتیاز گرفتیم و اگر کى روش هــم نبود ما باز هم 
همان یــک امتیاز را مى گرفتیم، حتــى اگر یک مربى 
دیگر در جام جهانى حضور داشــت مى توانســتیم به 
پیروزى نیز دســت یابیم!» دیگر مصاحبــه انتقادى 
خلعتبرى به گفتگوى او با سایت کاپ به تاریخ مهر 93 
برمى گــردد که او بعد از دعوت نشــدن بــه تیم ملى 
گفتــه: «کى روش ثابــت کرده بــه راحتى از اســم ها

 مى گــذرد. چون او مشــترى نداشــت،خودش را به 
فوتبال ایران تحمیل کرد تا در جام ملت ها هم باشــد.

باز هم مى گویم اگر مــا با یک مربــى ایرانى به جام 
ملت ها برویم بــه طور حتم از نتایجــى که کى روش

 مى خواهد بگیرد بهتر نتیجه مى گیریم.»

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید پیروزى برابر 
استقالل خوزستان 80 درصد چهره واقعى ذوب آهن 

بود و امیدواریم در ادامه لیگ بهتر از این بازى کنیم.
مهدى مهدى پور پس از پیــروزى6 بر صفر تیمش 
مقابل استقالل خوزستان در هفته ششم لیگ برتر  
گفت: از نوع گرم کردن قبل از بازى هم معلوم بود که  
آمده ایم تا شکست در بازى جام حذفى را جبران کنیم 

و هوادارانمان آن بازى را فراموش کنند.
وى افزود: بازى اخیر 80 درصد چهره واقعى ذوب آهن 
بود و امیدواریم در ادامــه راه بتوانیم به 100 درصد 

آمادگى برسیم و بهتر از این بازى کنیم.
مهدى پور درباره بــازى هفته آینــده ذوب آهن با 
استقالل در تهران گفت: اســتقالل همیشه تیمى 
محبوب و پرطرفدار اســت و 
نمى شود نتایج اخیر 
این تیــم را مالك 
ارزیابى آن قرار داد. 
امیدواریم بتوانیم در 
ورزشگاه آزادى نتیجه 
بهترى نســبت به این 

بازى کسب کنیم.
وى درباره بــازى خوب 
مرتضى تبریزى در  این 
بــازى بیان داشــت: به 
او گفتم اگــر گل اول را 
بزنى دیگر کار را شروع 
مى کنى و خوشبختانه 
دیدیم کــه تبریزى 
در این دیدار چهار 

گل زد.

حاال  استقالل از ذوب آهن
 وحشت دارد

80 درصد 
چهره ذوب آهن

نصف جهــان   حاال خالــق  ترانه «جیگیلى ، جیگیلــى» آرزوهاى 
خود را در نفت تهران جســتجو مى کند و ممکن است که بتواند به 
تنهایى على کریمى را با چالش هاى متعددى مواجه کند. اینکه یک 
خواننده زیرزمینى به دلیل اینکه هواداران زیادى دارد بشود مشوق و 
حامى اصلى نفت تهران، فقط از مالک متمول آنها بر مى آید و بس. 
از استقالل گرفته تا پرســپولیس، پیام صادقیان و در چند ماه اخیر 
براى اصولگرایان جهت داغ کردن مسائل انتخاباتى، فرجامى غیر 
از شکست برایشان نداشته اســت. روزى که تتلو از خودش عکس 
گذاشــت و پیراهن نفت طالییه را به رخ هوادارانش کشید مى شد 
به راحتى حدس زد که جرقه حواشــى تازه در تیم على کریمى زده 
شــده،حاال بماند که این تیم خودش کم حاشــیه ندارد و به تازگى 

بحرانى طوفانى را پشت سر گذاشته است.
تتلو روز پنج شنبه از همه هوادارانش خواست تا براى بازى با گسترش 
فوالد تبریز به ورزشگاه بروند. هوادارانى که مجازى هستند و اکثر 
آنها دختر بچه هایى در رنج سنى هشت تا 14 سال که شاید از فلسفه 
فوتبال چیزى ندانند، که اگر هم بدانند محدودیت ها اجازه نمى دهد تا 
دخترى 14 ساله پایش را به ورزشگاه بگذارد. این اشتباه را سیاسیون 
هم در انتخابات ریاست جمهورى انجام دادند و با احساساتى کردن 
فضا و اینکه «تتلیتى ها» بیش از چهار میلیون نفر هستند و مى توانند 
آراء انتخاباتى را باال بیاورند وارد بازى عجیبى شــدند. براى بیشتر 
هواداران تتلو شاید در نهایت یکى دو تا آهنگ در مایه هاى «جیگلى 
جیگلى» یا «بگــو به کى فکر مى کنى» و... جذاب باشــد، تا اینکه 
بخواهند با رهبرى او پاى صندوق هاى رأى بروند یا پرچم یک تیم که 
نه استقالل است، نه پرسپولیس را در ورزشگاهى در دورترین نقطه 

در شهر تکان بدهند!
این بار جهانیان، مالک باشگاه نفت طالییه همان ریسکى را کرده 
که پیش از او خیلى از چهره ها کرده بودند. اما این بار على کریمى اى 
در نفت است که اخالقش خاص است. او با هر کسى نمى جوشد و اگر 
قرار باشد حرف حرف خودش باشد قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. همین 
چند سال پیش که تتلو سوداى پرسپولیسى شدن داشت و حتى چند 
بار هم در تمرینات این تیم شرکت کرد،کریمى موضع سختى مقابل 
او گرفت و درباره اش گفت که «بهتر اســت این دوست عزیز ما در 

حیطه اى که اتفاقاً در آن موفق است فعالیت کند!»
حاال این بار تتلو صاف افتاده وسط باشــگاه نفت؛ آن هم با حمایت 
همه جانبه مالک باشگاه. کریمى که یک تیم لشکر شکست خورده 
را تحویل گرفته باید در داخل هم با عواملى اینچنینى بجنگد. البته 
عقیده خیلى ها این است که اصًال کریمى اجازه آفتابى شدن تتلو در 
تمرینات را نمى دهد و شاید همه چیز براى این خواننده زیرزمینى در 
حد و اندازه همان حمایت اینستاگرامى از تیم محبوبش باقى بماند!  

باید منتظر بود.

 نصف جهان    مهاجم ذوب آهن در دیدار بــا  ذوب آهن، هم خود و 
هم تیمش را از فشارها و شرایط سخت بیرون آورد.

مرتضى تبریزى در هیچکدام از پنج بازى گذشته 
به گل نرســیده بــود. او کــه از بهترین هاى 
ذوب آهن در لیگ گذشته بود در این فصل 
بیشتر از هر کســى فرصت هاى گل تیم 
امیر قلعه نویى را هــدر داده بود. بازى 
اخیر اما کافى بود کــه تبریزى به 
تنهایى در صــدر جدول گلزنان 
لیــگ بایســتد. در پیروزى 
خیره کننــده شــش گله 
ذوب آهن مقابل استقالل 
خوزســتان، تبریــزى از 
فرصت هایش به بهترین 
شکل استفاده کرد و چهار 

گل زد.
قلعه نویى باید خوشــحال 
باشــد که مهاجــم اولش 
ســرانجام به عادت گذشته 
برگشت و گلزنى در لیگ برتر 
را آغاز کرد. آن هم به صورتى 
که تیمش تیم ویسى را به این 
شکل نابود کند. حاال تبریزى 
بهترین گلزن لیگ برتر است 
و آماده رقابت با چند ســه 
گله لیگ برتــر که این 
هفته همگى در گلزنى 
ناکام ماندنــد و البته 
احمدزاده و طارمى هم 

هنوز بازى نکرده اند.

بحران جیگیلى جیگیلى 
در نفت تهران!

انفجار تبریزى!

توهمات خلعتبرى!

مرتضى تبریزى 
با به ثمررساندن چهار

 گل مقابل استقالل خوزستان 
نه تنها مرد اول هفته نشان 
داد بلکه با همین درخشش 
توانست به پنج هفته گل 

نزدن در لیگ
 برتر پایان دهد

ر

 نصف جهان    
محسن فروزان یکى از گزینه هاى 

جذب براى محافظــت در چارچوب 
دروازه سپاهان بود که در نهایت سپاهانى ها از 

جذب او منصرف شدند. شاید حاال  کرانچار که در 
چندین هفته گذشته از ناحیه گلر ضربه خورده بیش 

از هر زمانى پشیمان است که چرا براى این پست 
حساس کوتاهى کرده است، به ویژه که گزینه 

آنها این روزها در پارس 

جنوبى جم حســابى مى درخشد و یکى از عوامل 
پیروزى هاى درخشان آنان است. 

محســن فــروزان مثــل بازى هاى 
گذشــته بــراى پــارس جم درخشــید 
و از عوامــل اصلــى بــه دســت آمــدن

 برد و 3 امتیاز در دیدار  اخیربود. 
فروزان که سابقه دروازه بانى اســقالل را دارد و 
بارها از عالقه بى اندازه اش به این تیم گفته برابر 
آبى پوشان پایتخت خوش درخشید و بارها مانع 
گلزنى مهاجمان منصوریان شد. سیوهاى 
مطمئن فروزان نشــان داد که 

دروازه بان ســابق تیم ملى روزهاى خوبى را در 
بوشهر مى گذراند و بعید نیست با ادامه روند مثبت او 
و پارس جم دوباره در فهرست تیم ملى و کى روش 
دیده شــود. واکنش هاى ســریع او چند بارى در

 آســتانه ورود توپ به دروازه آه اســتقاللى ها را 
بلند کــرد و خیــال هــواداران پــارس جم را 
راحــت. او حــاال دروازه بــان مطمئنى اســت 
کــه تارتــار مى تواند بــراى تداوم باالنشــینى 
روى درخشــش اش حســابى ویــژه بــاز کند. 
سپاهان فعًال فقط مى تواند حســرت فروزان را 

بخورد.

هم تیمش را از فشارها و شرایط س
مرتضى تبریزى در هیچکدام از
به گل نرســیده بــود. او کـ
ذوب آهن در لیگ گذشته

بیشتر از هر کســى فرص
امیر قلعه نویى را هــ
اخیر اما کافى بود
تنهایى در صــ
لیــگ بایس
خیره کننـ
ذوب آهن
خوزســ
فرصت
شکل اس

گل زد.
قلعه نویى
باشــد که
ســرانجام
برگشت و گل
آ را آغاز کرد.
که تیمش تیم
ک شکل نابود
بهترین گلز
و آماده ر

گله لیگ
هفته
ناکام
احمد
هنوز باز

 خوبى را در 
روند مثبت او 
ى و کى روش 
چند بارى در

تقاللى ها را 
ارس جم را 
ئنى اســت 
االنشــینى 
ژه بــاز کند. 
ت فروزان را 

محبوب و پرطرفدار
نمى شود ن
این تیــم
ارزیابى آن
ب امیدواریم
ورزشگاه آزاد
بهترى نســب
بازى کسب کنیم.
وى درباره بــا

مرتضى تبریزى
بــازى بیان دا
گ او گفتم اگــر
بزنى دیگر کار
مى کنىو خ
دیدیم کــ
در این د
گلز

سپاهان در حسرت فروزان

نصف جهان
محسن فروزان یکى از گزینه هاى

براى محافظــت در چارچوب  جذب
دروازه سپاهان بود که در نهایت سپاهانى ها از 

جذب او منصرف شدند. شاید حاال  کرانچار که در 
دین هفته گذشته از ناحیه گلر ضربه خورده بیش 

هر زمانى پشیمان است که چرا براى این پست  از
حساس کوتاهى کرده است، به ویژه که گزینه 

آنها این روزها در پارس 

ونونوبى جم حســابى مى درخش ججج
پیروزى هاى درخشان
محســن فــروزان م
گذشــته بــراى پــارس
و از عوامــل اصلــى بــه دس

3 برد و3 امتیاز در دیدار  اخیربود.
فروزان که سابقه دروازه بانى اســقال
بارها از عالقه بى اندازه اش به این تیم
آبى پوشان پایتخت خوش درخشید و ب

گگلززنىمهاجمان منصوریان شد. س
مطمئن فروزان نشــان

سپاهان در حسرت فروز

نخود
مدعیان اصلى  قامت یکى از ر

ته نشان ل
ین درخشش توانست به پنج هفته 
گل نزدن در لیــگ برتر پایان دهــد و به تنهایى 
صدر جدول آقــاى گل ها را به خــود اختصاص 

ص خواهدبود.
به ایــن ترتیب امیــ
رویارویى خود با اســ

هفدهم توپخانه اى آتش
مى تواند بر روزهاى دش

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان با بیان 
اینکه کیفیت مدارس فوتبال استان روز به 
روز پر بارتر خواهد شد، گفت: متقاضیان 
دریافت مجوز مــدارس فوتبال ابتدا باید 
امتیازهاى ورزش و اخالقى الزم را کسب 

کنند. 
  امیر مسعود هراتیان در افتتاحیه فستیوال 
مدارس فوتبال استان اصفهان با اشاره به 
هدف هیئت فوتبال اصفهان اظهار داشت: 
هیئت فوتبال استان اصفهان با هم فکرى 
و همکارى فعاالن حاضــر و هئیت هاى 
شهرســتان هاى اصفهــان، برنامه هاى 
جدیدى در دستور کار خود قرار داده است 

که در این میان پشتوانه سازى در نونهاالن 
و نوجوانان در اولویت قرار دارد.

وى افــزود: در ایــن راســتا برنامه هاى 
مختلفى در دســتور کار قرار گرفته است 
که بر اســاس آن در ماه گذشته فستیوال 
در رده ســنى هاى ویژه برگزار شــد و با 
استقبال عموم همراه بود و امروز نیز براى 
نخســتین بار افتتاحیه فستیوال مدارس 
اســتان اصفهان را پیش رو داشتیم، امید 
است از این پس به صورت متمرکز شاهد 

برگزارى چنین فستیوالى باشیم.
رئیس هیئــت  فوتبال اســتان اصفهان 
درباره هدف مدارس فوتبال تصریح کرد: 

مدارس فوتبال 2 هدف عمــده را دنبال 
مى کنند که شامل پرورش استعدادهاى 
ورزشى، فوتبالى، جسمى دانش آموزان، 
اســتعدادهاى روحى، روانــى، تربیتى و 
آموزشى مى شود و امیدواریم دانش آموزان 
این اهداف را همــگام با یکدیگر به پیش 

مى برند.
 وى ادامه داد: به دنبال این هدف، هیئت 
فوتبال اســتان اصفهان نظارت خود را بر 
مدارس فوتبال استان به گونه اى طراحى 
کرده اســت که متقاضیان دریافت مجوز 
مدارس فوتبال ابتدا باید امتیازهاى ورزش 

و اخالقى الزم را کسب کنند.

کیفیت مدارس فوتبال اصفهان پر بارتر مى شود
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 الهه مهرى دهنوى
 عبدا... ویسى سالیان ســال و قبل از اینکه به 
عنوان سرمربى سپاهان در فصل پیش منصوب 
شــود، به هر بهانه اى از ســپاهانى بودن خود 
صحبت مى کرد. خبرنگاران از وى مى پرسیدند 
که پرسپولیســى هستى یا اســتقاللى و وى با 
افتخار مــى گفت: «هیچکدام! من ســپاهانى 
هستم.» همه این مصاحبه ها و البته قهرمانى با 
استقالل خوزستان به او کمک کرد که به آرزوى 
خود برسد و  هدایت سپاهان را بر عهده بگیرد. 
سپاهان او بستر حاشیه هاى زیادى بود که پیش 
از این در نصف جهان زیاد در مورد آن نوشته ایم 

و فعًال قصدى براى تکرار نداریم.
به هر تقدیر در فاصله شش هفته تا پایان لیگ 
پارسال، عبدا... ویسى از ســمت خود برکنار و 

جاى خود را به زالتکو کرانچار داد.
چندى پیــش در برنامــه تلویزیونى «شــب 
هاى فوتبالى»، ویســى مهمــان برنامه بود و 
در پاسخ به ســئوال مجرى برنامه که پرسیده 
بود هنوز هم ســپاهانى هســتى گفت: «خیر، 
دیگر سپاهانى نیســتم و از آنان دلخورم و فقط 
به تیم هایى که مربى شــان مى شــوم عرق 

دارم.»
این صحبت عبدا... باعث شــد تا هــواداران 
ســپاهان در فضاى مجازى حسابى از خجالت 
او در بیایند. برخى از آنها اعتقاد داشــتند تو اگر 
یک ســپاهانى واقعى بود پس از اخراج از این 
تیم هم همچنان متعصبانــه از تیمت صحبت 
مى کردى و کارى به تصمیم مدیران باشــگاه 
نداشــتى. آنها در این مورد مثــال هاى خوبى 

هــم دارند: ناصر حجــازى، امیر قلعــه نویى، 
پرویز مظلومى، صمد مرفــاوى، على پروین، 
حمید درخشــان، حمید اســتیلى و...  که خود 
را اســتقاللى و پرسپولیســى مى دانســتند و 
اسطوره هاى این باشگاه هستند پس از مقاطعى 
که از تیم محبوبشان اخراج مى شدند هیچ جایى 
نمى گفتند که دیگر اســتقاللى یا پرسپولیسى 

نیستند.
برخى دیگر از  انتقادهــا به گواردیوالى وطنى 
این بود که تو سال هاى سال مى گفتى سپاهانى 
هستى و اینقدر فیلم بازى کردى تا به نیمکت  
این تیم برســى، حاال که اخراج شــدى بهتر 
توانستیم نیمه پنهان تو را ببینیم و چه خوب شد 
که این اتفاق افتاد. در نهایت اولین حضور رسمى 
ویسى در اصفهان پس از اخراج و اظهاراتش در 

برنامه «شــب هاى فوتبالى» بهترین فرصت 
بود تا هواداران ســپاهان انتقادات خود را به او 
بیان کنند و برخى از آنان با حضور در ورزشگاه 
فوالدشهر و در شبى که با شــاگردان ویسى با  
شش گل در هم کوبیده شدند باز هم اعتراض 

خود را به ویسى اعالم داشتند.
 یکى از هواداران سپاهان پس از باخت سنگین 
استقالل خوزستان در اصفهان تصویر پیامک 
خود به ویسى پس از پایان بازى را به او منتشر 

کرد با این مضمون:
«ســالم گواردیــوالى اشــتباهى! آمدیم به 
ورزشگاه فوالدشهر  که شاهد شکست تو باشیم 
و چه لذتى دارد تماشاى باخت تو آنهم با شش 
گل، راســتى دیگر اســم تیم ما را نیار! به امید 

سقوطت به دسته یک و جام آزادگان.»

نصف جهان    خاطرات گواردیوالى ایرانى از اصفهان همچنان 
سیاه و سیاه تر مى شــود.تیم فوتبال ذوب آهن با زدن شش 
گل به تیم اســتقالل باعث شــد تا عبدا... ویســى در سفر 
دوباره اش به اصفهان روزى به یاد ماندنى و البته تلخ را پشت 

سر بگذارد.
ذوب آهــن براى جبران شکســت جــام حذفى بــا انگیزه 

بســیار زیادى به دیدار استقالل خوزســتان رفت و از همان 
ابتــداى مســابقه با ایجــاد فشــار بــر روى دروازه حریف 
به فکــر باز کــردن دروازه اســتقاللى ها بود. بدون شــک 
این بازى را باید یکطرفــه ترین مســابقه ذوب آهن در این
 چند ســال اخیر دانســت که حریــف حــرف آنچنانى در 
مقابل نماینــده فوتبال اصفهان نداشــت و اگــر بازیکنان 

ذوب آهن دقت بیشــترى داشــتند تعــداد گل هــاى زده 
ذوب آهن مى توانســت به تعداد انگشــتان دو دســت هم 
برســد. این برد به نوعــى حقانیت ذوب آهــن را اثبات کرد 
و شــاگردان امیر قلعه نویى با روحیه اى بســیار خوب آماده 
بازى هفته بعد خودشان در مقابل اســتقالل تهران خواهند

 شد.

برانکو ایوانکوویچ، سرمربى پرسپولیس فعًال قصد 
تمدید قرارداد با این باشگاه را ندارد. پیشنهاد ضمنى 
تمدید قرارداد از سوى مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
به برانکو ارائه شده ولى این مربى اعالم کرده فعًال 
نمى خواهد تمرکزش را معطوف به این مسائل کند 
و همه چیز موکول به نیم فصــل و تعیین تکلیف 
وضعیت پرسپولیس در آســیا کرده است. یکى از 
هدف هاى اصلى برانکو در پرســپولیس قهرمانى 
با این تیم در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیاســت 
و بعد از این اتفاق شــاید برانکــو تصمیم به ترك 

پرسپولیس بگیرد.

 

آرش افشین یک روز مانده به دومین سالگرد آخرین 
گلش در لیگ برتر دروازه تیم سابقش را باز کرد.

آرش افشین که چهار سال پیش نیم فصل ناموفقى 
را در سپاهان پشت سر گذاشت در دو فصل اخیر افت 
فاحشــى را تجربه مى کرد تا جایى که براى دو تیم 
قبلى اش یعنى استقالل تهران و استقالل خوزستان 

حتى موفق به زدن یک گل هم نشده بود.
تا پیش از این، آخرین گل افشــین در لیگ برتر در 
هفته ششــم لیگ پانزدهم با پیراهــن ملوان بندر 
انزلى به ثمر رســیده بود. این مهاجم اهل رامهرمز 
آن گل را بیست وچهارم شهریورماه 94 وارد دروازه 
راه آهن کرد. به این ترتیب، او با گشودن دروازه لى 
اولیویرا دقیقاً پس از دو ســال موفــق به گلزنى در 

لیگ برتر شد.
افشین که امسال با انتقالى درون شهرى از استقالل 
به فوالد پیوســته بود در اولین مســابقه اى که در 
ترکیب اصلى تیم جدیدش قــرار گرفت موفق به 

نــى  براى قرمزپوشان اهوازى شد. گلز
این بازیکن تا قبل از گلزنى به 
سپاهان تنها در دیدار منتهى به 
شکست برابر پیکان از هفته 
پنجم لیگ برتر دقایقى براى 

فوالد به میدان رفته بود. 

چه لذتى دارد تماشاى
 باخت تو... !

سپاهان، افشین را 
از بحران در آورد!

نصف جهان   وقتى روزنامه رسمى باشگاه با تیتر«تداوم رژه سپاهان روى  
اعصاب هواداران» به پوشش رخدادهاى دیدار تیمش با فوالد خوزستان 
مى پردازد باید فهمید که نارضایتى ها از ســپاهان به اوج رسیده و هر 

لحظه ممکن است که اتفاقى بیافتد. 
فوالد و سپاهان پنج شنبه هفته گذشته در حالى به مصاف هم  رفتند که 
هر دو تیم در بازى قبلى خود با شکست برابر حریفانشان از جام حذفى 
حذف شده بودند. سپاهان که بیش از فوالد در شرایط بحرانى قرار داشت 
نیاز مبرم به پیروزى در این بازى داشت. بازى با برترى نسبى فوالد آغاز 
شد اما در ادامه روند بازى متعادل شد و دو تیم موقعیت هایى براى گلزنى 
داشتند، سپاهان اما در این میان در دقیقه 38 مى توانست در موقعیت تک 
به تکى که «مروان حسین» داشت به پیش بیافتد اما ضربه بى دقت این 

مهاجم عراقى برترى را از سپاهان گرفت.
در نیمه دوم با مصدومیت سعید آقایى، عارف غالمى که یک مدافع وسط 
است وارد زمین شد و در ســمت چپ خط دفاعى سپاهان قرار گرفت. 
ســپاهانى ها اما از همین نقطه هم ضربه خوردند و دقایقى بعد از ورود 
غالمى، ارسال سینا مریدى از همان سمت با ضربه سر آرش افشین 
تبدیل به گل شد. در ادامه ســپاهان با به زمین آوردن رسول نویدکیا 
و مهرداد محمدى سعى در به تساوى کشــاندن بازى داشت اما دفاع 
گسترده فوالدى ها در یک سوم دفاعى خودشان مانع ایجاد موقعیت 
براى سپاهان مى شد، در حالى که همه سپاهانى ها براى به ثمر رساندن 
گل تساوى پیش کشیده بودند اشتباه مهلک «لى اولیویرا» باعث شد 
گل دوم فوالد هم در دقایق تلف شــده بازى به صورت عجیبى وارد 

دروازه سپاهان شود.
سپاهان که در این بازى اسیر بدشانسى و اشتباهات فردى شد با شکست 
در این بازى بیشتر به بحران فرو مى رود و هفته بعد نیز کار بسیار سختى 
برابر پرسپولیس آماده این روزها دارد. شاید دیدار با پرسپولیس آخرین 

فرصت براى به دست آوردن دل هواداران اصفهانى باشد.

نصف جهان  سرمربى استقالل با خاطره خوب از برخى اقدامات خود در 
دیدار استقالل- سپاهان پارسال و کپى پیست آنها در دیدار سپاهان- 
پارس جنوبى مى خواست تا دوباره از بحران خارج شود، ولى این بار دیگر 
موفق نبود. بعد از بازى فصل قبل مقابل سپاهان، یک بار دیگر منصوریان 
در روز سرنوشت ساز تصمیم به نیمکت نشینى رحمتى گرفت.  دومین 
اولتیماتوم رسمى به منصوریان باز هم یک تغییر تکرارى به 
همراه داشت. اولین بار هفته پایانى نیم فصل قبل بود 
که علیرضا منصوریان با تذکر جدى مدیران باشگاه 

مواجه شد.
مهمترین تغییر استقالل در آن مسابقه نسبت 
به بازى هاى قبل، نیمکت نشین کردن مهدى 
رحمتى بود. حتى ترکش هــاى این تصمیم تا 
فرودگاه هم ادامه پیدا کرد. در نهایت رحمتى در 
استقالل ابقا شد و منصوریان را وادار کرد که از 

موضعش کوتاه بیاید.
حاال در ایــن فصل هم اســتقالل، بدترین 
شــروع تاریخ لیگ برترش را داشت. این 
بار هم زمانى که تذکر هــا از اتاق مدیران 
به تیتر رســانه ها رســید، منصوریان 
تصمیم قبلــى اش را تکرار کــرد. در 
بازى سرنوشت ساز منصوریان مقابل 
پارس   جنوبى جم یک بار دیگر رحمتى 
روى نیمکت مى نشــیند تا حسینى 
درون دروازه قرار بگیرد. حســینى تا 
همین چند روز قبل به دلیل اعتراض 
بــه حضور نداشــتن در دیــدار جام 
حذفى، مورد غضب منصوریان قرار 
گرفته بود. ولى در سرنوشت سازترین 
مسابقه منصوریان، یک بار دیگر باید 
عصاى دست او شــود. هر چند که 
دالیل نیمکت نشــینى رحمتى در 
این مســابقه، به بیمارى پدرش 
و روحیه بــد او ربط داده شــده 
اســت. نکته مهم این اســت 
که رحمتى باز هم در مســابقه 
سرنوشت ساز منصوریان روى 
نیمکت مى نشــیند. اتفاقى که 
شاید از اولتیماتوم داده شده به 
منصوریان تأثیر گرفته باشد.  به 
هر حال هر چه بود رؤیاى تکرار 
خاطرات دیدار با سپاهان براى 

سرمربى استقالل به باد رفت.

سپاهان 
همچنان روى اعصاب!

خاطره سپاهان براى 
على منصور تکرار نشد

هواداران اصفهانى از خجالت ویسى در آمدند تمدید فعالً نه!

آسیب دیدگى منجر به تعویض سعید آقایى در دیدار با فوالد یک دغدغه تازه به 
مجموعه نگرانى هاى تیم بحران زده سپاهان افزود.

شکســت ناامیدکننده برابر فوالد و عمیق تر شدن بحران سپاهان باعث شد تا 
مصدومیت یکى از مهره هاى کلیدى این تیم به حاشیه برود.

ســپاهان در یک ششــم ابتدایــى لیــگ هفدهم هــم با دریافت شــش 
گل عملکــرد دفاعى کامــًال ایده آلــى از خود به جاى نگذاشــته بــود اما 
مصدومیت مدافــع ملى پوش ایــن تیم به دو دلیــل مى توانــد نگران کننده 

باشــد. اول آنکــه هــر دو گل فــوالد پــس از خــروج آقایــى از زمین 
به ثمر رسید. مهمتر از آن اینکه سپاهان به غیر از آقایى بازیکن دیگرى 

در ُپست تخصصى دفاع چپ ندارد و در این بازى نیز زالتکو کرانچار به 
ناچار عارف غالمى را که در اصل مدافع میانى است در آن منطقه به 

کار گمارد که البته این ترفند جواب نداد.
سپاهان قبًال صابر دیده ور را هم در ُپست دفاع چپ داشت اما 

این مدافع 21 ســاله که فرصت بازى در تیم اصفهانى پیدا 
نمى کرد اکنون دوران نقاهت پس از پارگى رباط صلیبى 

خود را پشت سر مى گذارد.
عزت پورقاز، سیاوش یزدانى و مهدى رحیمى از دیگر 

گزینه هاى پیش روى کرانچار بــراى جایگزینى 
آقایى هستند که البته پست اصلى هیچیک از 
آنها دفاع چپ نیست. سرمربى کروات سپاهان 
که امیدوار است مصدومیت مدافع ملى پوش 

تیمش جدى نباشد فصل پیش از حسین 
پاپى نیز در این پســت اســتفاده کرده

 بود. 

سپاهان دیگر مدافع چپ ندارد

اصفهان شهر ناکامى هاى گواردیوال!

علیرضا حقیقى در لیگ سوئد عملکرد 
خوبى داشــته و ســابقه انتخاب به عنوان 

بازیکن هفته لیگ سوئد را دارد اما این احتمال 
وجود دارد کــه دروازه بــان ایرانى باشــگاه 
اسکیلســتونا بخواهد فوتبــال در لیگى دیگر 
را تجربه کند. دلیل ایــن قضیه را خبرآنالین 
اینگونه توضیــح داده: تنها چنــد هفته دیگر 
رقابت هاى لیگ  ســوئد به پایان مى رســد. 
با پایان بــازى ها، لیگ بــراى مدتى تعطیل 
مى شــود و این مســئله مى توانــد به ضرر 
بازیکنــان ملــى پــوش از جملــه حقیقى 
و ســامان قدوس باشــد. آنها مجبورند مدتى 

از میادین به دور باشند. در همین حال شنیده مى 
شود علیرضا حقیقى در تالش است به باشگاه جدید 

نقل مکان کند. البته مشکل اینجاست که اکثر لیگ ها 
شروع شده اند و تیم ها لیست خود را بسته اند. 

حقیقى از 
سوئد مى رود؟

یب اصلى تیم جدیدش قــرار گرفت موفق به 
براى قرمزپوشان اهوازى شد. نــى

این بازیکن تا قبل از گلزنى به 
سپاهان تنها در دیدار منتهى به 
شکست برابر پیکان از هفته 
پنجم لیگ برتر دقایقى براى 

فوالد به میدان رفته بود. 

آسیب دیدگى منجر به
مجموعه نگرانى هاى
شکســت ناامیدکنند
مصدومیت یکى از مه
ســپاهان در یک شش
گل عملکــرد دفاعى
مصدومیت مدافــع مل

نصف جهان  خاطرات گواردیوالى ایرانى از اصفهان ه
سیاه و سیاه تر مى شــود.تیم فوتبال ذوب آهن با زد
گل به تیم اســتقالل باعث شــد تا عبدا... ویســى
دوباره اش به اصفهان روزى به یاد ماندنى و البته تلخ

سر بگذارد.
ذوب آهــن براى جبران شکســت جــام حذفى بــ

ضا حقیقى در لیگ سوئد عملکرد 
 داشــته و ســابقه انتخاب به عنوان 

دارد اما این احتمال ن هفته لیگسوئد را
 دارد کــه دروازه بــان ایرانى باشــگاه 
ســتونا بخواهد فوتبــال در لیگى دیگر 
ربه کند. دلیل ایــن قضیه را خبرآنالین
چنــد هفته دیگر ه توضیــح داده: تنها

 هاى لیگ  ســوئد به پایان مى رســد. 
ن بــازى ها، لیگ بــراى مدتى تعطیل 
ــود و این مســئله مى توانــد به ضرر 
نــان ملــى پــوش از جملــه حقیقى 
امان قدوس باشــد. آنها مجبورند مدتى 
باشند. در همین حال شنیده مى دور ین به

باشگاه جدید علیرضا حقیقى در تالش است به
کان کند. البته مشکل اینجاست که اکثر لیگ ها 

 شده اند و تیم ها لیست خود را بسته اند. 

قیقى از 
وئد مى رود؟

ورزشگاه فوالدشهر  که شاهد شکست تو باشیم 
و چه لذتى دارد تماشاى باخت تو آنهم با شش 
گل، راســتى دیگر اســم تیم ما را نیار! به امید 

سقوطت به دسته یک و جام آزادگان.»

یشــترى داشــتند تعــداد گل هــاى زده 
نســت به تعداد انگشــتان دو دســت هم 
به نوعــى حقانیت ذوب آهــن را اثبات کرد 
ر قلعه نویى با روحیه اى بســیار خوب آماده 
ودشان در مقابل اســتقالل تهران خواهند

در روز سرنوشت ساز تصمیم به نیمکت نشینى ر
اولتیماتوم رسمى به منصوریان باز هم
همراه داشت. اولین بار هفته پای
که علیرضا منصوریان با تذکر

مواجه شد.
مهمترین تغییر استقال
به بازى هاى قبل، نیمک
رحمتى بود. حتى ترکش
فرودگاه هم ادامه پیدا کر
استقالل ابقا شد و منصو

موضعش کوتاه بیاید.
حاال در ایــن فصل ه
شــروع تاریخ لیگ
بار هم زمانى که تذ
به تیتر رســانه ه
تصمیم قبلــى ا
بازى سرنوشت
پارس   جنوبى جم
روى نیمکتم
درون دروازه قر
همین چند روز
بــه حضور ندا
حذفى، مورد غ
گرفته بود. ولى
مسابقه منصور
عصاى دست

دالیل نیمکت
این مســاب
و روحیه بـ
ن اســت.

که رحمتى
سرنوشت
نیمکتم
شاید از ا
منصوریا
هر حال ه
خاطرات

سرمربى اس

نننننننننننننننمیننننن ــوالد پــس از خــروج آقایــى از ز
پاهان به غیر از آقایى بازیکن دیگرى 

و در این بازى نیز زالتکو کرانچار به 
دافع میانى است در آن منطقه به 

 نداد.
ر ُپست دفاع چپ داشت اما 

زى در تیم اصفهانى پیدا 
 از پارگى رباط صلیبى 

ى رحیمى از دیگر 
ـراى جایگزینى 

هیچیک از 
ت سپاهان 
ملى پوش 

حسین 
ه کرده
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فرمانده پلیس راه استان همدان گفت: عصر جمعه بر اثر 
برخورد رخ به رخ یک دستگاه خودروى سوارى پراید با 
کشــنده هوو در جاده قدیم همدان به ساوه دو سرنشین 

خودروى پراید به شکل دلخراشى در دم جان باختند.
ســرهنگ رضا عزیزى با اعالم مطلب فوق افزود: یک 
دستگاه خودروى پراید با دو سرنشــین از سرپل ذهاب 
استان کرمانشاه به سمت تهران در حال حرکت بود که 
در جاده قدیم همدان به ساوه دچار سانحه شد. وى اظهار 
داشت: راننده جوان این خودرو دچار خواب آلودگى شده 
و به علت نداشتن تسلط به وسیله نقلیه و بى توجهى به 

جلو در مسیر خودروى هاى عبورى مقابل قرار مى گیرد.
رئیس پلیس راه اســتان همدان ادامه داد: در این هنگام 
کشنده هوو که در این مسیر در حال تردد بود با خودروى 
پراید به صورت رخ به رخ برخــورد کرده و این خودرو را 

100متر با خود به جلو مى کشد.
سرهنگ عزیزى گفت: شــدت باالى این سانحه رانندگى 
منجر به له شــدن بدن و ســر سرنشــینان پراید شــده
 به گونه اى که تشخیص چهره آنها به سختى صورت گرفت.

وى با بیان اینکه پس از بهره بردارى آزاد راه همدان به 
ســاوه امیدوار بودیم با هدایت خودروها از جاده قدیم به 

آزاد راه شاهد کاهش سوانح فوتى باشیم افزود:  افزایش 
غیرمتعارف نرخ عوارضى در این مسیر منجر به کاهش 
استقبال رانندگان به ویژه دارندگان خودروهاى سنگین 

براى تردد از آزاد راه همدان به ساوه شد.
سرهنگ عزیزى خاطرنشان کرد: یک کامیون یا تریلى 
در صورت تردد از همدان به سمت ساوه و برعکس باید 
بین 600 تا 800 هزار ریال عــوارض پرداخت کند. وى 
گفت: گرانى عوارض و استقبال نکردن رانندگان از این 
موضوع موجب شده جاده قدیم همدان به ساوه همانند 

گذشته به یکى از جاده هاى پرترافیک تبدیل شود.

پیکر «ابوالفضل» 11 ساله در خانه ابدى خود آرام گرفت.
صبح روز جمعه پیکر ابوالفضل که در یک سناریوى هولناك 
توسط همسایه کفترباز خود به قتل رسیده بود تشییع شد.  
دراین مراســم با شــکوه که جمع زیادى از همسایه ها و 
همینطور اهالى تهران حضور داشتند پیکر ابوالفضل تا خانه 

ابدى وى تشییع شد و آرام گرفت.

تراژدى پشت تراژدى
تراژدى اتفاقات تلخ و هولناکى کــه قربانى آنها کودکان 
هستند تمامى ندارد. پس از آتنا، بنیتا و تبسم، در تازه ترین 
حادثه تلخ و غم انگیز پسربچه اى 11ساله در جنوب پایتخت 
قربانى نقشه شــوم جوان کبوترباز شد. عامل جنایت که 
به گفته خانواده مقتول «کسى باورش نمى شد وى قاتل 
ابوالفضل باشــد» هفته پیش به بهانه نشان دادن کبوتر، 
قربانى خود را به پشت بام خانه شــان کشاند و بى رحمانه 

او را به قتل رساند اما پنج روز بعد، راز هولناك او فاش شد.
نیمه شب شنبه 18شهریور ماه مصادف با روز عید غدیر بود 
که مردى سراسیمه خودش را به کالنترى 115رازى در 
تهران رساند و از ناپدید شدن مرموز پسربچه 11ساله اش به 
نام ابوالفضل خبر داد. او مى گفت که پسرش از عصر جمعه 
که براى رفتن به پارك و بازى با دوستانش خانه را ترك 
کرده، دیگر برنگشته است. با اظهارات این مرد مأموران 

راهى محل سکونت آنها شدند.
خانواده ابوالفضل به همراه تمامى اهالى محل بسیج شدند 
و همه جا را به دنبال او گشتند اما اثرى از وى پیدا نکردند. 
از آنجا که احتمال مى رفت اتفاق تلخى براى پسربچه رخ 
داده باشد مأموران به پرس و جو در محل پرداختند و متوجه 
شدند آخرین بار ابوالفضل با پسرجوانى به نام «على» که در 
همان محل و در نزدیکى پارك زندگى مى کند دیده شده 
است. مأموران به سراغ على رفتند و او وقتى چشمش به 

پلیس افتاد وحشت زده شد.
با این حال مدعى بود که از ابوالفضل خبرى ندارد اما روى 
دستانش آثار بریدگى با چاقو دیده مى شد که زخمش هم 
تازه بود. پسرجوان مدعى شــد که آثار چاقو به علت خرد 
کردن گوشت است اما معلوم بود که قصد دارد رازى را از 
پلیس مخفى کند. دستپاچه شدن على و حرف هاى ضد و 
نقیض او ظن پلیس را برانگیخت و او همان روز بازداشت 

شــد. بازجویى از وى ادامه داشت اما پسرجوان همچنان 
اصرار داشت که اطالعى از پسربچه ندارد.

روز چهارشنبه هفته پیش، زیر نظر قاضى سهرابى بازپرس 
جنایى پایتخت، بازجویى هاى تخصصى از وى ادامه یافت 
تا اینکه شامگاه همان روز پسرجوان قفل سکوت را شکست 
و راز قتل هولناك ابوالفضل را فاش کرد. او گفت که روز 
حادثه به بهانه نشان دادن کبوتر و بازى با آنها، ابوالفضل 
را به پشت بام کشــانده و با ضربات متعدد چاقو (بیش از 
50ضربه) وى را به قتل رسانده اســت، سپس جسد را با 
همدستى برادرش به کیلومتر 555 جاده تهران - قم برده و 

در بیابان رها کرده است. 

او مى خواست خواننده شود! 
عمه ابوالفضل مى گوید او را مانند پسرش دوست داشته 

و حکم مادر را براى او دارد. او مى گوید: «وقتى ابوالفضل 
ناپدید شد امید داشتیم که به خانه بر مى گردد. مى گفتیم 
چون بچه بازیگوشى است حتمًا جایى رفته و برمى گردد 
اما نمى دانستیم که او همان روز کشته شده و دیگر به خانه 

برنمى گردد.»
زن جوان ادامه مى دهد: «ابوالفضل هشت ماهه بود که پدر و 
مادرش از هم جدا شدند. او پیش پدرش و مادرم بزرگ شد. 
البته من هم بیشتر وقت ها خانه مادرم بودم و از ابوالفضل 
نگهدارى مى کردم. او بازیگوش بــود اما خیلى مظلوم و 
مؤدب بود. همــه اهالى محل همیشــه از ادب او تعریف 
مى کردنــد. روز حادثه به مادرم گفت که بــراى بازى به 
پارك مى رود. قرار بود یک ساعت بعد برگردد. چون برنامه 
داشتیم که با هم به مراسم مولودى برویم. ساعت حدود

 6 عصر بود که رفت اما چون برنگشت مادرم نگران شد و 
به مسجد محل رفت. چون حدس مى زد به آنجا رفته باشد. 
مادرم بیشتر وقت ها با ابوالفضل به مسجد مى رفت اما آنجا 
هم نبود. آن شب همه جا را به دنبال ابوالفضل گشته بودند 

اما اثرى از او نبود.»
عمه ابوالفضل افزود: «ساعت 12 شب برادرم به کالنترى 
گزارش گم شدنش را اعالم کرد. روز بعد هم من تراکت 
تهیه کردم و روى در و دیوارهاى منطقه و ترمینال جنوب 
چسباندم. از طرفى در اینستاگرام صفحه اى براى ابوالفضل 
درست کردم و حتى در تلگرام هم کانالى راه اندازى کردم 
به این امید که جگرگوشه مان پیدا شود. حتى یک نفر با من 
تماس گرفت و گفت ابوالفضل را در مرکز تهران دیده که به 
سرعت خودمان را به آنجا رساندیم اما فقط شباهت ظاهرى 
بود. تا اینکه چهارشنبه شب خبر دستگیرى قاتل ابوالفضل 
منتشر شد و همه ما را شــوکه کرد. اصًال باور نمى کردیم 
که او کشته شده آن هم به دست پسر همسایه مان که او 

را مى شناختیم.»
وى در ادامه گفت: «همان روزى که مأموران براى تحقیق 
به محل آمدند على را به عنوان مظنون دستگیر کردند اما 
همه ما مى گفتیم اشتباه او را گرفته اند و اصًال کار او نیست. 
برادر على که در انتقال جسد همکارى کرده، دوست برادرم 
یعنى پدر ابوالفضل بود کــه پا به پاى ما به دنبال ابوالفضل 
مى گشت ولى حاال متوجه شدیم که نقش بازى مى کرد. 
درخواســت برادرم قصاص اســت و قاتل باید خیلى زود 

قصاص شود.» عمه ابوالفضل هق هق  کنان ادامه مى دهد: 
«پسرمظلوم ما آرزو داشت خواننده مشهورى شود. عاشق 

موسیقى بود اما همه آرزوهاى ما و او بر باد رفت.»
پس از این حادثه و عصر پنج شــنبه گذشــته چند نفر با 
چوب به محل زندگى قاتل هجوم بردند و شیشــه هاى 
در ورودى را شکســتند و وارد خانه آنها شــدند و با چوب 
تلویزیون و وسایل خانه را شکســتند. عمه ابوالفضل در 
این خصوص مى گوید: «خانواده من عاجزانه از دوستان 
و آشــنایان و اهالى محل خواســتند که هیچ واکنشــى 

نشــان ندهند و اجازه بدهند همه  چیز قانونى پیش برود 
اما این دســته از افراد آنقدر عصبى بودنــد که با توجه به 
شناختى که از ابوالفضل داشــتند چنین خشمگین شدند 
و نتوانســتند خودشــان را کنترل کنند. من حتى شنیدم 
که شــبانه خانواده قاتل وســایل خانه خود را برداشته و 
آنجــا را تخلیــه کرده انــد.» وى گفــت: «پــدر قاتل 
بازنشسته بود و خانواده خوبى هســتند. آنها سال هاست

در این محل زندگى مى کنند و ما تا بــه حال از آنها بدى 
ندیده بودیم.» 

زوج شیطان صفت در کانادا در یک سناریوى شوم و در وضعیت زشتى قتل «سینا» را رقم زدند.
دو ســال پیش زمانى که ســینا در حال بازگشــت از یک بازى فوتبال بود با یک زوج به نام هاى 
«مارشــال» و «چورات» مالقات کرد. پس از این دیدار، ســینا به دعوت آنها راهى خانه این زوج 

مى شود. سینا نمى دانست در 
چه نقشه شومى گرفتار شده 
است. بنابر اظهارات این زوج، 
سینا با آنها وارد رابطه جنسى 

مى شود.
دراین رابطه ســینا به تخت 
بسته شــد و شــدیداً مورد 
ضرب و شــتم قرار گرفت. 
پس از اینکه دست و پاى او 
را با پارچه و کمربند بســتند 
استخوان بینى اش شکست 

و بر اثر جراحات از ناحیه پشت ســر، خونریزى داخلى کرد. پزشکى قانونى دلیل مرگ او را خفگى 
بر اثر بسته شدن شریان ها اعالم کرده اســت. ضمن اینکه این زوج، 400 دالر از حساب بانکى او 

برداشته اند.
این زوج به همراه سگ خود، ساعت4 وسایلشان را جمع کرده و از آپارتمانشان خارج مى شوند.

 پلیس دو هفته بعد از کشف جسد این مرد 32 ساله در آپارتمانى در تورنتو، موفق شد «کالید مارشال» 
و«سابرینا چورات» را در نیاگارا دستگیر کند. تحقیقات نشان داد که این اولین و آخرین دیدار سینا 

با این زوج بوده است.
مارشال در نامه اى به «رؤیا پارسى»، همسر سینا از او بخاطر این قتل عذرخواهى کرده و اظهار کرده 
که کارى بسیار هولناك انجام داده است. او در این نامه مى نویسد: «همسر شما مستحق آنچه بر 

سرش آمد نبود و شما هم مستحق دردى که همواره تحمل مى کنید نیستید.»
زوج اهل تورنتو که سینا را در سال 2015 به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه 
انتاریو، کالید مارشال، به قتل درجه اول و سابرینا چورات به قتل درجه دوم محکوم شده اند. قاضى، 

مارشال را به حبس ابد محکوم کرده است.
ســینا، یک مهاجر ایرانى بود که یک بیزینس موفق مربوط به صنعت ســقف و بــام خانه را اداره

 مى کرد.

وداع دلخراش با ابوالفضل 11 ساله 

مردم به خانه قاتل حمله کردند

چند سال دارى؟
22سال.

چه شــد که چنین نقشــه 
هولناکى کشیدى؟

نمى خواســتم «ابوالفضل» مانند من قربانى 
شود. من همسن و سال ابوالفضل بودم که در 
پارك رازى، پسرجوانى به بهانه اى مرا ربود و 
پشت درختچه هاى پارك به من تجاوز کرد. 
این کابوس ســال ها همراه من بود. هروقت 
ابوالفضل را مى دیدم با خود مى گفتم نکند او 
هم سرنوشتش مانند من شود. براى همین او 

را ربودم تا به سرنوشت من دچار نشود.
پس او را مى شناختى؟

در یک محــل زندگى مى کردیم و ســال ها 
بود که او را مى شناختم. پدرش هم در محل 
کاسب است. مغازه موتورسازى دارد و برادرم 

رابطه خوبى با او داشت.
از روز جنایت بگو؟

روز جمعه بود که بــراى هواخورى به پارك 
رفتم و ابوالفضل را دیدم. وسوســه شدم تا او 
را ربوده و نقشه قتل را اجرا کنم. به او نزدیک 
شدم و گفتم در پشت بام خانه ام کبوتر دارم. به 
بهانه نشان دادن کبوتر او را به پشت بام خانه ام 
بردم. ابوالفضل کنار النه کبوتر بود که با چاقو 
به سمتش حمله ور شدم و چندین ضربه به او 
زدم. بعد از آن به داخل خانه ام برگشــتم و به 
برادرم زنگ زدم تا از او کمک بخواهم. برادرم 
متأهل اســت و بچه هم دارد. او در نزدیکى 
خانه ما زندگى مى کند. وقتى رسید و متوجه 
شد که پســربچه را کشــته ام خیلى ناراحت 
شد اما مجبور شــد کمکم کند چون برادرم 
بود. آن روز جســد را داخل نایلون گذاشتم و 
دورش ملحفه اى پیچیدم. برادرم به ترمینال 
جنوب رفت و خودروى پرایدى را کرایه کرد. 
50 هزار تومان به راننــده داد و به دروغ به او 
گفت که قصد انتقال چمدانى را داریم. بعد با 
کمک برادرم جسد را داخل چمدانى گذاشتیم 
و به سمت جاده قم رفتیم. جســد را از داخل 
چمدان بیرون آوردیــم و در بیابان هاى آنجا 
انداختیم. چمدان را هــم در یکى از میادین 

جنوب شهر رها کردیم.
گفتى برادرت فرزند دارد. 
چرا همین احســاس را که 
مى خواستى ابوالفضل مانند 
تو قربانى نشود درخصوص 

برادرزاده ات نداشتى؟
چون برادرزاده ام سرسخت بود. اصًال خودم 
هم نمى دانم چه مى گویم. فقــط هر چه به 

زبانم مى آید مى گویم.
زمانى که جسد را از پشت 
بام پایین آوردى کســى 

ندید؟
نه هیچکس.

ساختمانتان چند طبقه است 
و شــما طبقه چندم زندگى 

مى کنید؟
3طبقه و ما طبقه اول زندگى مى کنیم. البته 
من به همراه خانــواده ام زندگى مى کنم که 
بیشتر اوقات به شهرستان مى روند و برادرم هم 
ازدواج کرده است و در نزدیکى خانه ما زندگى 

مى کند. همین دو برادر هستیم.
زمان حادثه خانواده ات هم 

بودند؟
نه.

قصد تجاوز داشتى؟
اولش نه. اما بعد وقتى متوجه نیت من شــد 
شروع به سر و صدا کرد که من هم با چاقو او را 

زدم اما تجاوز نکردم.
پس اینکــه مى گویى او را 
کشتم تا قربانى نشود دروغ 

است؟
سکوت.

با خانواده ابوالفضل اختالف 
نداشتى؟

نه. اصًال خصومتى با آنها نداشتم.
شغلت چیست؟

تازه خدمت سربازى ام تمام شده و بیکارم.

گفتگوى تیم تحقیق پلیس با قاتل ابوالفضل 11 ساله

او را کشتم 
تا مثل من نشود

همان روزى که مأموران 
براى تحقیق به محل 

آمدند على را به عنوان 
مظنون دستگیر کردند 
اما همه ما مى گفتیم 

اشتباه او را گرفته اند 
و اصًال کار او نیست. 

برادر على که در انتقال 
جسد همکارى کرده، 
دوست برادرم یعنى 
پدر ابوالفضل بود که 

پا به پاى ما به دنبال 
ابوالفضل مى گشت

2 جوان 
کرمانشاهى 
زیر چرخ هاى 
«هوو»
 له شدند

زن 50 ساله پس از سقوط از طبقه بیست 
و پنجم برج حافظ شهرك غرب تهران 

جان باخت.
ســاعت 8و15 دقیقه صبح روز جمعه 
سقوط یک زن از ارتفاع در شهرك غرب 
به پلیس تهران اعالم شــد. بالفاصله 
مأموران کالنترى 134 شهرك قدس، 
به محل حادثه در خیابان هرمزان اعزام 
شدند. بررسى هاى اولیه نشان داد یک 
زن 50 ساله که ساکن برج حافظ بود، به 

علت سقوط از طبقه بیست وپنجم،  جان خود را از دست داده است.  با دستور بازپرس 
جنایى تحقیقات درباره نحوه و علت سقوط این زن ادامه دارد.

سقوط مرگبار یک زن از طبقه 25 

قتل هولناك جوان ایرانى در کانادا

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى ورامین گفت : یک نفر شتر سقوط 
کرده در چاه توسط امدادگران این سازمان نجات داده شد.

بهنام کرمانى اظهار داشت: نیروهاى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى ورامین 
با اطالع از وقوع حادثه سقوط یک نفر شتر در داخل چاهى در روستاى سعد آباد امالك، سریعًا 

به محل اعزام شدند.
وى افزود: نیروهاى سازمان با استقرار کارگاه و ورود به داخل چاه نسبت به نجات این شتر اقدام 

کردند و با وجود سختى کار، این حیوان را از داخل عمق 6 مترى چاه خارج ساختند. 

سقوط شتر در چاه!

پلیس نوشهر توضیحاتى را در رابطه با اخبار منتشر شده 
مبنى بر ربودن دخترى 15 ساله در این شهرستان ارائه 
کرد.فرمانده انتظامى شهرســتان نوشهر گفت: فردى 
با مراجعه به مأموران انتظامــى ادعا کرد دختر نوجوان 
15 ســاله اش در مقابل چشــمان او و همسرم پس از 
ضرب و شتم آنها توسط یک مرد آشنا به گروگان گرفته 

شده است. 
سرهنگ شعبان مهرى اظهار داشت: بخاطر حساسیت 
موضوع گزارش شده به سرعت ودر اسرع وقت مأموران 

پلیس آگاهى وارد عمل شــده و با شــگرد هاى فنى و 
تخصصى فرد مورد نظر را شناسایى کردند.وى افزود: 
در ادامه تحقیقات، مأموران پلیس متوجه شدند موضوع 
آدم ربایى واقعیت نداشته و ماجرا به اختالفات خانوادگى 
مربوط است. ســرهنگ مهرى گفت: در بررسى هاى 
پلیسى مشــخص شــد فرد مورد نظر همسر شرعى و 
قانونى آن دختر بوده که بخاطر اختالفات زناشــویى 
مدتى همسرش به نزد پدر و مادرش مراجعه کرده و روز 
حادثه مرد جوان براى آشــتى کردن و بردن همسرش 

به منزلشــان به مشــکل برخورد کرد و بین وى و پدر 
همسرش درگیرى لفظى و نهایتاً فیزیکى به وجود آمد.

این مقام آگاه انتظامى افــزود: در همین رابطه پرونده 
این ماجرا در کالنترى مربوطه و مرجع قضائى در حال 
رسیدگى است.  فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر خاطر 
نشــان کرد: بنابراین وقوع آدم ربایى از اساس تکذیب 
مى شود و قطعاً از طریق مرجع قضائى با شایعه سازان و 
عامل یا عاملین انتشار این قبیل اخبار که باعث تشویش 

اذهان عمومى مى شود برخورد قانونى خواهد شد.

آدم رباى فرضى، همسر دختر نوجوان بود!
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همانگونــه کــه اطــالع داریــد پروژکتورهایــى با 
تفکیک پذیــرى 4K را بــا قیمت هاى خیلــى ارزانى 
نمى توانید خریدارى کنیــد. اما به نظر مى رســد این 
صحبت دیگر مربوط به گذشــته است، به واسطه آنکه 
شــرکت ســونى به تازگى از پروژکتورهاى جدید خود 
رونمایى کرده اســت. پروژکتورهایى که به جاى آنکه  
4K واقعى آن کارشناسان را تحت تأثیر قرار دهد قیمت 

باورنکردنى آنهاست که باعث تعجب همگان شده است.
براى یک مؤسسه آموزشــى و حتى یک شرکت بزرگ 
هیچ کارى دشــوارتر از آن نیســت که به دنبال خرید 
یک پروژکتــور  4K باشــد. آن هــم پروژکتورى که 
تفکیک پذیرى واقعى را ارائه کــرد. اما محصول جدید 

سونى قادر است این مشکل را حل کند.
VPL- به واسطه آنکه محصول جدید ســونى به نام 
VW285ES یک پروژکتور  4K بــوده که به فناورى 

HDR تجهیز شــده و به قیمــت  پنج هــزار دالر در 

اختیار مصرف کنندگان قــرار مى گیرد. پروژکتورهایى 
که تا پیــش از این ســونى آنها را عرضــه مى کرد به 
فناورى SXRD تجهیز شــده بودند که دسترســى به 
تفکیک پذیــرى  4K واقعى را امکانپذیر مى ســاختند، 
اما متأســفانه قیمت ایــن محصوالت بیــش از اندازه 
باال بود. در حالى که پنج هــزار دالر براى خرید چنین 
محصولى مقرون به صرفه به نظر مى رســد، اما نباید 
از این موضوع غافل شــویم کــه پروژکتورهاى ارائه 
شده از سوى شــرکت هاى همچون اوپتوما محصول 
UHD60 با قیمتى در محــدوده دوهزار دالر به فروش

 مى رسند.
همچنین پروژکتور VPL-VW885ES که نورى برابر 
با دوهزار لومن را ارائه مى کند با قیمت 25 هزار دالر در 
اختیار مصرف کنندگان قرار دارد. ســونى با همکارى 
شریک تجارى خود کالیداسکیپ همچنین یک باندلى 
به همراه ده فیلم رایگان را ارائه کرده است. اما براى آن که 
 Starto بتوانید این فیلم ها را تماشا کنید باید پخش کننده

4K را تهیه کنید. 

رامین مشکاه

با توجه به اســتفاده حداکثرى کاربــران ایرانى از برنامه 
پیام رسان تلگرام در بســیارى از گفتگوها و حتى موارد 
شخصى، شاید ضرورت ایمن ســازى این برنامه از سایر 
برنامه ها بیشتر باشد. به همین دلیل راه هایى مانند استفاده 
از رمزگــذارى، گفتگوى مخفى و یــا تأیید دومرحله اى 

توصیه مى شود.
با وجود ادعاى توسعه دهندگان تلگرام مبنى بر امنیت و 
رمزگذارى کامل ارتباطات، داشتن آگاهى از روش هاى 
افزایش میزان امنیت هنگام اســتفاده از آن و دانســتن 
تمامى امکانات امنیتى و روش هاى حفظ حریم خصوصى 
مسئله اى اســت که نه تنها در این ابزار بلکه در هر ابزار 

دیگرى امرى مهم و قابل توجه است.
تلگرام نرم افزارى مبتنى بر شــبکه هاى اجتماعى است 
که به دلیل امنیت و امکانــات باالى خود، توجه کاربران 
زیادى را به خود جلب کرده است. افزایش امنیت تلگرام با 
روش هاى متعددى قابل انجام است. ممکن است بپرسید 
امنیت تلگرام چقدر است و یا چگونه از هک شدن تلگرام 

جلوگیرى کنیم.
اپلیکیشــن تلگرام چت را به دو روش متفاوت ارائه کرده 
است. در روش استاندارد، با کلیک روى هر کاربر صفحه 
چت را باز کرده و مى توانیم پیام خود را ارســال کنیم. در 
روش گفتگوى مخفى (secret chat)، امتیازى فراهم 
 Multi-Platform است که امکان چت کردن به صورت
را مهیا کرده؛ بدین ترتیب براى داشــتن یک گفتگوى 
کدشده یا رمزگذارى شده باید از گزینه گفتگوى مخفى 

استفاده کرد.

امکان هک تلگرام و تالش براى مقابله
با وجود پیام رسانى مانند تلگرام که در ایران تقریباً تمامى 
اطالعات گفتگوى کاربران را دربر مى گیرد، شایعاتى در 
مورد هک شدن اکانت تلگرام و در دست افتادن تمامى 
اطالعات اکانت و گوشى در اختیار هکر پخش مى شود. 
این موضوع مى تواند دلیل خوبى باشــد تا از چند ترفند 

جزئى و کاربردى استفاده کرد تا حتى در صورت صحت 
این شــایعات، از هک شــدن تلگرام به واسطه هکرها 

جلوگیرى شود.
روش اول جهت افزایش امنیت تلگرام، رمزگذارى روى 
تلگرام است. براى این کار الزم اســت ابتدا وارد تلگرام 
شــوید و به قســمت تنظیمات (setting) بروید. سپس 
گزینــه privacy and security را انتخاب و پس از آن 
گزینه passcode lock را انتخاب کنید. در این مرحله 
باید رمز مورد نظر خود را وارد کرده و عملیات رمزگذارى 
در این مرحله به پایان رسیده و در قسمت باال آیکون قفل 

باز ظاهر شده است.
 البته این امکان وجود دارد که هنــگام خروج فراموش 
کنید روى قفل کلیک کنید کــه اگر بخواهید به صورت 
 password اتوماتیک این کار انجام شود، باید در قسمت
lock گزینــه Auto lock را انتخاب و مقــدار آن را به 

زمان دلخواه خــود تغییر دهید تا در زمان تنظیم شــده، 
به طور اتوماتیک تلگرام قفل شــود. براى امنیت بیشتر 
بهتر اســت از رمز عبور ترکیبى از حروف، ارقام و عالیم 

استفاده شود.
 قســمت Passcode Lock داراى یکسرى تنظیمات 
است. گزینه Passcode Lock که با آن مى توانید قابلیت 
رمزگذارى روى تلگرام را فعال یا غیرفعال کنید. از گزینه 
change passcode مى توانید بــراى تغییر رمز عبور 

استفاده کنید. گزینه Auto lock نیز براى تغییر زمان قفل 
خودکار برنامه مورد استفاده قرار مى گیرد.

روش دوم افزایش امنیت تلگــرام، تأیید دومرحله اى یا 
two-step verification است. براى این کار ابتدا وارد 

 (setting) برنامه تلگرام شوید، سپس به قسمت تنظیمات
و پــس از آن بخــش privacy and security  بروید، 
گزینــه two-step verification را انتخاب کرده 
و روى گزینــه set additional password کلیــک

 کنید.
 در این قسمت ایمیل و پســورد خود را با دقت وارد کنید. 
زیرا این پسورد در آینده مورد نیاز شما خواهد بود. پس از 

وارد کردن پسورد و ایمیل با این پیغام روبه 
رو مى شوید که باید ایمیل خودتان را چک کنید.

امکان افزوده شدن به گروه ها
به طور پیش فرض تنظیمــات تلگرام به 

صورتى اســت که دیگران در صورت 
دسترســى به شــماره تمــاس و 

مشخصات کاربر مى توانند او را به 
هر گروه تشکیل شده در فضاى 

تلگرام بیا فزایند. این امر ممکن 
است مسائل و مشکالتى را 
و براى کاربران به وجود آورد 
موجب ایجــاد مزاحمت 
براى آنان شــود. اما این 
امکان براى کاربر وجود 
دارد که ایــن وضعیت را 
محــدود کــرده و اجازه 

افزوده شدن به گروه هاى 
ایجادشده توسط افراد ناشناس 

را ندهد.
 Every (در بخش تنظیمات اضافه شدن به گروه ها، گزینه
body حالت پیش فرض) امکان افزودن فرد به گروه ها را 

به همگان مى دهد. 
با انتخاب گزینه My Contacts تنها افرادى که لیست در 
دفترچه تلفن کاربر هستند، این امکان را خواهند داشت. 
همچنین مشــابه تنظیمات مربوط به مشاهده وضعیت 
 Add فعالیت، یا اســتفاده از افزودن استثناها در قسمت
Exceptions امکان اضافه شدن به گروه ها را مى توان 

محدودتر کرد.
 همچنین بــا انتخــابAdd Users  در مقابل گزینه 
Always Allow مى توان به افراد خاصى امکان افزودن 

کاربر به گروه ها را بدهیم و گزینــه Never Allow این 
امکان را مى دهد کــه از برخى افراد موجود در لیســت 
تماس قابلیت اضافه کردن کاربر در گروه هاى مختلف 

را سلب کنیم.

بگیریدامنیتتان در تلگرام را جدى 

به تازگى نسخه جدید مرورگر وب اُپرا منتشر شده که در آن امکاناتى ویژه جهت ارائه خدمات 
به کاربران سیستم هاى عامل ویندوز و لینوکس در نظر گرفته شده است.

 نکته جالب این است که بســیارى از کاربران، پس از اعالم نیازهاى سخت افزارى بسیار 
ســنگین براى مرورگرهاى مشــهور گوگل کروم و فایرفاکس، اکنون ترجیح داده اند که 

به سراغ مرورگر اپرا بروند و کار وبگردى خود را با این مرورگر سهل و سریع انجام دهند.
 خبر جالب براى طرفداران پروپاقرص این مرورگر، اکنون این است که شاهد عرضه نسخه 
49 هستند و طبق معمول شاهد تغییرات جدیدى خواهند بود. در این نسخه، کاربران خدمات 
ویژه اى براى پیکربندى راحت تر و سریع تر مرورگر بر روى هر دو سیستم عامل مشهور یعنى 
ویندوز و لینوکس را شاهد خواهند بود که در نتیجه در هر دو پلتفرم، مى توانند به سهولت هر 

چه تمام تر، به کار و وبگردى بپردازند.
این نســخه که به صورت دقیق 49,0,2705,0 نام دارد، یک مرورگر وب از نوع کرومیوم 
است که بر پایه مرورگر وب متن باز کرومیوم نسخه 62,0,3188,4 بنا شده و سپس توسط 

برنامه نویسان، توسعه یافته است.
 از دیگر قابلیت هاى این نســخه از اپرا عبارت از این اســت که با تغییراتى در زمینه نور و 
رنگ بندى نوار ابزار و بدنه اصلى همراه شده است، که همزمان به کمک بک گراند روشن و 
رنگ هاى ویژه آن، بتواند در حین کار، خستگى کمترى را براى چشمان کاربران ایجاد کرده  

و تجربه مطلوبى از وبگردى برایشان به ارمغان بیاورد.
شایان ذکر است که این نســخه و امکانات آن هنوز براى سیستم عامل مک در دسترس 
نیستند و حتى اخبارى درباره عرضه احتمالى این نســخه از اپرا براى دستگاه هاى اپل به 

گوش نمى رسد.

Europe Front  بازى جدید و هیجان انگیز در ســبک بازى هاى اکشــن و تفنگى از استودیوى

 بازى سازى M.O.A.B براى تبلت و گوشى هاى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى 
عرضه شده و تا به امروز بیش از 500 هزار بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده است 
. بازى Europe Front به صورت اول شخص ساخته شده است و در آن شما در نقش کاراکتر اصلى 
قرار مى گیرید که به سالح هاى مختلف مجهز است و در جنگى بزرگ از سال 40م قرار دارد! کنترل 
و هدایت کامل کاراکتر در دستان شماست به طورى که با جوى استیک موجود در سمت چپ صفحه 
نمایش مى توانید حرکت کنید و با دکمه هاى لمسى موجود در سمت راست قادرید کارهاى مختلف 
شلیک، پریدن، پر کردن سالح و... را انجام دهید! بازى Europe Front شامل ده ها مأموریت خاص 
و منحصر به فرد است که هر کدام در منطقه اى صورت مى پذیرد و قادرید آنها را یکى پس از دیگرى 
پشت سر بگذارید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى اکشن هستید بدون شک Europe Front براى 

ساعت ها به گوشى میخکوب تان مى کند. 

به تازگى اپراتورهاى بزرگ مخابراتى آمریکا دست به دست 
هم داده اند تا بتوانند یــک روش جدید براى احراز هویت از 

طریق تلفن هاى همراه هوشمند به دست بیاورند.
هک، حمالت فیشینگ و سیستم هاى احراز هویت به تازگى 
به انــدازه اى نگران کننده شــده اند که حتــى اپراتورهاى 

مخابراتى نیز به فکر مبارزه با آنها افتاده اند.
 ،AT&T در همین راستا نیز شرکت هاى 
ورایزون، تى موبایل و اسپرینت، دست  به  

دست هم داده اند تا با این مخاطرات 
امنیتى مبارزه کرده و از کاربران 

خود در برابر آنها محافظت کنند.
 نخستین گام این اتحاد، مبارزه 
با روش هایى اســت که موجب 

مى شوند 

تا کاربران به اشتباه، به افشــاى رمز خود دست بزنند و این 
اطالعات مهم را در اختیار هکرها قرار بدهند.

 هدف نهایى این شرکت ها این است که بتوانند یک سیستم 
ترکیبى از شناسایى دســتگاه ها از طریق شبکه، شناسایى 
از طریق موقعیت مکانى و شناســایى از طریق سیم کارت 

ایجاد کنند.
 البته این شرکت ها این کار را به تنهایى انجام 
نمى دهند و در این راه از راهنمایى هاى گروه 

GSMA نیز بهره خواهند گرفت.

هنوز مشخص نیست که نتیجه این پروژه 
چه زمانى به انجام خواهد رسید و زمانى 
براى نتیجه گیرى این اتحاد مشــخص 

نشده است.
 

امکانات ویژه مرورگر اپرابازى اکشن و تفنگى «جبهه اروپا» 

اپلیکیشن افزایش آرامش و تمرکز

روش جدید براى احراز هویت

«الجیتک»، شرکت سازنده 
لوازم جانبــى کامپیوتر به 
تازگــى نوعــى کیبورد 
پیشــرفته مخصــوص 
طراحــان و ویراســتاران 
معرفى کــرده اســت که 
Craft Keyboard نــام 

دارد. این کیبــورد، به نوعى ابزار 
مخصوص مجهز اســت که احتماًال 
براى ویراستاران عکس و فیلم بسیار کارآمد 

خواهد بود.
این ابزار dial که   The Crown نام دارد، قابلیت لمس سه بعدى 
ارائه مى دهد و کاربر با استفاده از آن قادر خواهد بود با اتصال این 
کیبورد به برنامه هاى مخصوص ویراســتارى، عملکردهاى 
زیادى بدون نیاز به موس داشته باشد. شرکت سازنده، پیشنهاد 
مى دهد که کیبــورد Craft Keyboard  با برنامه فتوشــاپ 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. کاربر با اســتفاده از این کیبورد در 
برنامه فتوشــاپ قادر خواهد بود اندازه قلم ها و نور تصاویر را 
تغییر دهد و یا با سرعت بیشــتر بین تنظیمات ابزار جستجو 

کند.

اما کاربرد این کیبورد اختصاصى، به برنامه فتوشــاپ محدود 
 ،Logitech Option نمى شود. پکیج برنامه اى تحت عنوان
طیف کاربردهاى ایــن کیبورد را افزایــش داده و به کاربران 
این امکان را مى دهد تــا از این کیبورد در برنامه هاى مختلف 
اســتفاده کننــد. The Crown همچنیــن  بــا برنامه هاى 
مایکروسافت آفیس نیز سازگار است و با استفاده از آن مى توان 
 screen حتى کاربردهاى ســاده اســتفاده از کامپیوتر مانند

navigation را نیز انجام داد.

کیبورد Logitech Craft قرار است ماه اکتبر(مهرماه) با قیمت 
200 دالر به بازار عرضه شود.

کیبوردى مخصوص ویراستاران 

برخى از اوقات، مسافرانى که در روزهاى پایانى تعطیالت خود قرار دارند، مجبور 
مى شوند که از اتاق هاى موجود در هتل هاى قدیمى و نامناسب استفاده کنند و بخاطر 
همین مسئله، بیشتر این افراد از خدمات رزرو آنالین براى مسافرت و بررسى امکانات 
هتل ها و مقصد سفر خود استفاده مى کنند تا از این طریق سفر بهترى را تجربه کنند.

  ارائه دهندگان سرویس هاى مسافرتى به دلیل اینکه 48 درصد از مسافران براى 
اوقات فراغت به سفر مى روند، فرصت خوبى براى بازاریابى و فروش محصوالت و 
خدمات خود پیدا مى کنند.به عنوان مثال، اخیراً دو شرکت مسافرتى به نام «على بابا» 
و «ماریوت»، برندهاى خود را ایجاد کردند تا مشتریان بیشترى را به سمت خود جذب 

با کنند. سپس این دو شرکت تصمیم گرفتند  کــه 

یکدیگر همکارى داشته باشند. ماریوت از طریق این همکارى مى تواند به صورت 
بالقوه 500 میلیون کاربر را که هر ماه از پلتفرم على بابا استفاده مى کنند، به سمت 

خود جذب کند؛ در حالى که مهمانان ماریوت مى توانند بدون نیاز به پول سفر کنند.
از دید کارشناسان بازار، این همکارى عاقالنه است و انتظار مى رود که با این برنامه، 

در پنج سال آینده، بیش از 700 میلیون مسافر چینى به خارج سفر کنند.
 داده هاى اخیر نشان مى دهد که زمان هاى متغیر پرواز تا 33درصد بر تصمیم مسافر 
مبنى بر رزرو بلیت براى سفر کارى تأثیر مى گذارد؛ در حالى که این تأثیر در زمینه 
قیمت به 27 درصد مى رســد. چنانچه ارائه دهندگان سیستم سفر بر شرکت هاى 
کوچک و متوسط تمرکز کرده و انگیزه ها و معامالت مناســب ارائه دهند، بازار با 

یک نرخ رشد ساالنه 11/2 درصد داشته و تا ســال 2020، به ارزش 550 میلیون 
دالر مى رسد.

مسافرانى که براى کار سفر مى کنند و از شرکت هاى کوچک و متوسط هستند نیز 
مى خواهند تا حد ممکن یک سفر شخصى داشته باشند و این موضوع، راه را براى 

اپلیکیشن هاى مسافرتى که این صنعت را مختل مى کنند، هموار مى کند.
 طبق گزارشات، در بازار فناورى سفر در سراسر دنیا، نزدیک به 300 میلیون رزرو 
از طرف نمایندگان صورت گرفته اســت. این بازار در حال رشد مى تواند از طریق 
مشارکت تاکتیکى و فناورى نوآورانه رشــد کرده  و نیازهاى نسل جدید مسافران 

را برآورده سازد.

رشد فناورى، بازار مسافرت را مختل مى کند
 TaoMix 2 – Relax, Sleep & Focus with

Nature Sounds Full Unlocked عنوان نرم افزارى 

حرفه اى و کامًال هوشــمند در زمینه افزایش آرامش و 
 inookta تمرکز براى اندروید است که توسط استودیو
studio inc توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر

 شــده اســت. این نرم افزار با برخوردارى از سیستمى 
کامًال منحصر به فــرد به کاربران اجازه مــى دهد تا با 
دسترسى به 130 صداى طبیعى، صداى آرامش بخش و 
مورد عالقه خود را ایجاد کرده و چندین ساعت را بدون 
هیچگونه دغدغه و مشــغله ذهنى سپرى کنند. صداى 
شخصى ایجاد شده را ذخیره کنید و آن را به مرور زمان 

تغییر دهید تا با گذشت زمان صداى ایجاد شده تقویت 
شود و به شــما در افزایش تمرکز و داشتن خوابى راحت 
کمک بیشترى کند. هدفون را به دستگاه اندرویدى خود 
متصل کرده و با تنظیم تایمر خواب نگران روشن ماندن 
صفحه نمایش و پخش مداوم صدا نباشید زیرا پس از به 
اتمام رسیدن زمان تعیین شده همه چیز متوقف و بسته 
خواهد شــد. عالوه بر ایــن اگر نمى دانیــد که چگونه 
صداى منحصر به فرد خودتان را ایجاد کنید تنها کافى 
است همه چیز را به تاومیکس بســپارید تا صدایى آرام 
بخش و کامًال تصادفى را براى شــما ایجــاد و ذخیره

 کند .

به انــدازه اى نگرانکننده شــده اند که حتــى اپراتورهاى
مخابراتى نیز به فکر مبارزه با آنها افتاده اند.
 ،AT&T، T در همین راستا نیز شرکت هاى

ورایزون، تى موبایل و اسپرینت، دست  به  
دست هم داده اند تا با این مخاطرات 

امنیتى مبارزه کرده و از کاربران 
خود در برابر آنها محافظت کنند.

 نخستین گام این اتحاد، مبارزه
با روش هایى اســت که موجب 

مى شوند 

از طریق موقعیت مکانى و شناســایى از طریق سیم کارت
ایجاد کنند.

به تنهایى انجا  البته این شرکت ها این کار را
نمى دهند و در این راه از راهنمایى هاى گرو

GSMA نیز بهره خواهند گرفت.

هنوز مشخص نیست که نتیجه این پروژ
چه زمانى به انجام خواهد رسید و زمانى
براىنتیجه گیرى ایناتحاد مشــخص

نشده است.

 4k سونى از پروژکتور
واقعى خود با قیمتى 

باورنکردنى رونمایى کرد
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سورد و ایمیل با این پیغام روبه 
که باید ایمیل خودتان را چک کنید.

ن افزوده شدن به گروه ها
ه به ش فرض تنظیمــات تلگرام

ـت که دیگران در صورت
به شــماره تمــاس و
کاربر مى توانند او را به 

کیل شده در فضاى 
یند. این امر ممکن
لو مشکالتى را 
رورد و ن به وجود آ
تتتتتتتتتتحمتمتتتت ــاد مزا
شــود. اما این

ى کاربر وجود 
ن وضعیت را 
ــرده و اجازه 

به گروه هاى  ن
وسط افراد ناشناس 

Every (ظیمات اضافه شدن به گروه ها، گزینهy

تپیش فرض) امکان افزودن فرد به گروه ها را 
ى دهد. 

sزینه MyContacts تنها افرادى که لیست در 

ن کاربر هستند، این امکان را خواهند داشت. 
شــابه تنظیمات مربوط به مشاهده وضعیت 
Add ســتفاده از افزودن استثناها در قسمتd

مى توان Ex امکاناضافه شدن به گروه ها را

رد.
Add  در مقابل گزینه  Usersانتخــاب ــا
Alwa مى توان به افراد خاصى امکان افزودن 

Never این  Allow وه ها را بدهیم و گزینــهw

ى دهد کــه از برخى افراد موجود در لیســت 
ت اضافه کردن کاربر در گروه هاى مختلف 

م.

ببگیریدجدىى 
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ساسان اکبرزاده
دومین همایش اســتانى ســتاد ســاماندهى شــئون فرهنگى در 
مناســبت هاى مذهبى به همت اداره کل تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان بــا حضور اعضاى این ســتاد، مســئوالن دســتگاه هاى 
اجرایــى، روحانیون، ائمه جمعــه، فرمانداران، نیروهــاى نظامى و 
انتظامى در ســپاه و... د ر تاالر اجتماعات کوثر شهداى ارتش برگزار 

شد.
معاون فرهنگى سازمان تبلیغات اسالمى کشــور دراین همایش با 
قدردانى از همه دســت اندرکاران به ویژه مدیرکل تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان، اظهار امیدوارى کرد اینگونه همایش ها در آینده با تدبیر 
برنامه ریزان، تبیین ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى 

مذهبى را همواره مدنظر داشته باشد. 
حجت االسالم و المســلمین حســین روحانى نژاد افزود: در دوران 
دفاع مقدس بخاطر جنگ تحمیلى، همه مــا از پرداختن برنامه هاى 
عزادارى غافل بودیم و این امر موجب شــد تا دشــمن این ظرفیت 
را به خوبى شناســایى کند و از این راه به دنبال ضربه زدن بر پیکره 
این ظرفیــت عظیم دینى و مذهبى مردم باشــد. ولــى غافل بودند 
که مردم ایران اســالمى به ویژه کســانى که به جبهه مى روند با نام 
مقدس امام حســین (ع) و ائمه(ع) در جبهه ها حضور مى یابند. البته 
دشــمنان ایران اســالمى، از جمله آمریکا، انگلیس و... با برگزارى 
کنفرانس هاى متعدد در گوشــه و کنار جهــان و برنامه ریزى هاى 
دقیق، اصرار بر مخدوش کردن مناســبت هاى عزادارى داشــتند و 
مى خواستند خرافات را گســترش دهند و اعتماد مردم به روحانیون 
را از بین ببرند. در این راســتا ســتاد ساماندهى شــئون فرهنگى در 
مناســبت هاى مذهبى براى حل مسائل اینگونه تشــکیل شد تا به 
مراسم عزادارى محتوا دهد و خرافات را از ســاحت عزادارى ها دور 
کند که خوشبختانه در سنوات گذشته، کارکردهاى خوبى هم داشته

 است.
وى با بیان اینکه براى تبیین اولویت هاى تبلیغى در دهه محرم بیش 
از هزار نشســت و همایش در سراسر کشــور برگزار کردیم، گفت: 
گویش هاى منطقه اى در مناسبت هاى مذهبى حفظ و براى هر استان 
محتوا تهیه شد و یکى از رسالت هاى ما در استان ها نیز محتوابخشى 

به محافل مذهبى و دور کردن ساحت عزادارى ها از خرافات است. 
معاون فرهنگى ســازمان تبلیغات اســالمى اظهار داشت: دشمن از 
قمه زنى به عنوان ابزارى براى تخریب اســتفاده مى کند که باید آن 

را از بین ببریم. 
حجت  االسالم و المسلمین روحانى نژاد گفت: محتواهاى نوحه از نظر 
قرآن و امام حسین (ع) با موسیقى ســازگار نیست و ستاد ساماندهى 
شــئون فرهنگى در مناســبت هاى مذهبى باید آنهــا را حذف کند. 
همچنین مجالسى که منجر به ارتقاى معرفت دینى نشود فقط وقت 
صرف کردن است و هیچکس مجاز نیست براى تواضع، انسان ها را به 

چیزهاى دیگرى تشبیه کند و اینها باید از ساحت عزاداران امام حسین 
(ع) دور باشد.

وى از اعضاى ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى 
در استان ها و شهرستان ها خواست تا مصوبه 603 را یکبار دیگر مرور 
کنند و پیشنهادات خود را ارائه دهند و ُمهر مصوبه، مالك عمل ستادها 

قرار گیرد. 
■■■ 

مدیرکل تشکل هاى دینى و مراکز فرهنگى سازمان تبلیغات اسالمى 
هم با بیان اینکه وضعیت مذهبى ایران متأثر از وضعیت فرهنگى است، 
گفت: وظیفه ما احیاى شــعایر مذهبى و حذف آسیب هاى اجتماعى، 
دینى و... است و در حقیقت فرهنگ زیارت، فرهنگ انسان سازى است. 
رضا معممى مقدم اظهار داشت: مشهد مقدس که شهرى زیارتى است، 
باید عالوه بر پیوست گردشگرى، پیوست دینى داشته باشد و بهترین 
زیارت، زیارت کاروانى است و وجود یک روحانى در این سفرها بسیار 

اثرگذار است. 
وى مناسبت هاى مذهبى را بعدى از سرمایه اجتماعى ایران اسالمى 

دانست و افزود: از ظرفیت مناسبت هاى مذهبى که در کشور داریم باید 
استفاده، درك و به آن عمل شود. 

مدیرکل تشکل هاى دینى و مراکز فرهنگى سازمان تبلیغات اسالمى 
کشور مناسبت مذهبى در تراز دینى را تشریح کرد و گفت: یک مناسبت 
مذهبى در تراز دینى باید آگاهى بخش، امیدوارکننده و در چارچوب شرع 
باشد و باید تالش کنیم باز مهندسى مناسبت هاى مذهبى براساس 

محکمات دینى تقویت شود.
معممى مقدم عنوان کرد: افراط گرى مذهبى، برازنده شیعه نیست و 

تالش خواهیم کرد تا امسال در محرم، هیئات مذهبى تقویت شوند.
وى خاطرنشان کرد: عزادارى وسیله اى براى تدبر است تا بتوانیم به 

آن عمل کنیم. 
وى اظهار امیدوارى کرد ســتاد ســاماندهى شــئون فرهنگى در 
مناســبت هاى مذهبى بتواند روضه هاى خانگى را بیش از گذشــته 

احیا کند.
■■■ 

دبیر ستاد ساماندهى شــئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى اداره 

کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان نیز به نصف جهان گفت: نهضت 
حسینى (ع) و حماسه عاشورا، تجدید حیات اسالمى و اوج و قله تاریخى 
مقابله با ستم و ستمگر و احیاى حق طلبى و عدالت خواهى است که 
همان روح فرهنگ تشّیع است و این واقعه عظیم همواره چون مشعلى 
فرا راه شیعه، مسلمان ها و بشریت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد 

و استکبار بوده است.
حجت االسالم و المسلمین حســن بابایى اظهار داشت: بدین سبب 
همیشه این سرمایه بزرگ و ســترگ، در معرض آسیب، تحریفات 
نظرى و انحرافــات رفتارى بوده اســت و در روزگار مــا نیز آفات و 
انحرافاتى که مایه وهن این حماسه عظیم است از جمله پدیده هاى 
ناشایســت و ناخوشــایندى چون ارتکاب حرکات خــالف موازین 
شــرعى و مخالف جوهر دینى و قدسى حماسه عاشــورا، تظاهر به 
رفتارهاى موهن و غیرمعقول و نامناســب با روح عقالنى و حماسى 
نهضت حسینى (ع) همچون قمه زنى، اســتفاده از تصاویر، شمایل و 
نشــانه هاى غیرواقعى ائمه و اولیا (ع) و چاپ گسترده آنها که خالف 
قداست و حرمت معصومین(ع) و شأن عزادارى آنهاست، ذکر اکاذیب 

و انتساب مطالب خالف واقع به ساحت اهل بیت پیامبر اعظم (ص) 
و به ویژه یاران و خاندان حضرت سیدالشــهدا(ع) و خواندن نوحه ها 
و آوازها و اجراى موســیقى هاى مبتذل و خالف شــئون که باعث 
مخدوش شدن فضاى فکرى حماســى و جنبه هاى حزن انگیزى و 
عبرت آموزى محرم شده و به این مراسم مقدس جنبه تفننى و تفریحى 
بخشیده است و ســبب از بین بردن خاصیت و خصلت آیینى مبتنى 
برهویت ایرانى و اسالمى آن مى شود در زمینه مراسم تعزیه و مجالس 
ســوگوارى رخ داده و موجب نگرانى علما، فرهیختگان و ارادتمندان 

سیدالشهدا (ع) شده است. 
حجت االســالم و المســلمین بابایى گفت: پس از ابــالغ مصوبه 
603 شــورایعالى انقالب فرهنگى به ســازمان، مبنى بر ساماندهى 
شــئون فرهنگى در مناســبت هاى مذهبى، ســتادى متشــکل 
از دستگاه هاى مرتبط تشــکیل شــد و اولویت بندى مناسبت هاى 
مذهبى یکى از فعالیت هاى مهم این ســتاد در ســال هاى گذشته

 بود.
وى قمه زنى، استفاده از شمایل و ابزارآالت موسیقى در عزادارى ها و 
بى محتوا بودن بعضى از اشعار نوحه ها را دور از ساحت عاشورا و امام 
حسین (ع) برشــمرد و با تأکید بر برگزارى مراسم عزادارى به روش 
ســنتى گفت: در قالب طرح کنگره شعر عاشــورایى اشعار پرمحتوا، 
پاالیش شــده و متناســب با فرهنگ اهل بیت (ع) به مداحان ارائه 

مى شود.
دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى اداره کل 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان درخصوص ورود بعضى از سبک هاى 
آوازخوانى نامناسب در نوحه خوانى ها هشدار داد و گفت: امیدواریم در 

محرم امسال، شاهد چنین مواردى نباشیم.
حجت االسالم و المسلمین بابایى، برگزارى نمایشگاه هاى فرهنگ 
مناسبت هاى مذهبى و کنگره شعر عاشــورایى را از برنامه هاى مهم 
سازمان تبلیغات اسالمى براى محرم عنوان کرد و افزود: دیدار مسئوالن 
کانون مداحان با مراجع عظام تقلید به منظور تغذیه فکرى آنها از دیگر 

برنامه هاى ماست که از اهمیت خاصى برخوردار مى باشد.
وى اذعان داشت: ستاد ســاماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى 
مذهبى طى اطالعیه اى در 15 بند از مردم خواست تا با شکوه و دور از 

تحریفات، مراسم عزادارى حسینى را برپا دارند.
دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى اداره کل 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: هیئات مذهبى باید کانون ترویج 
فرهنگ والیت باشند و به تقویت مرجعیت بپردازند و براى غنا بخشیدن 

به برنامه هاى محرم، تمام نهادهاى ذیربط باید مکمل یکدیگر باشند. 
در پایان دومین همایش استانى ســتاد ساماندهى شئون فرهنگى در 
مناســبت هاى مذهبى، از چهار کتاب ادبیات آئینى، فضاى مجازى و 
سواد رسانه اى در آیات و روایات، اشــعار و نوحه ها و رسالت مداحان

 اهل بیت(ع) رونمایى شد. 

در همایش استانى ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در اصفهان عنوان شد

افراط گرایى مذهبى برازنده شیعه نیست
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منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: ایرنا منبع: تسنیم 

منبع: مهر 

جشن چهارسالگى 
مجموعه طنز «دکتر 

سالم» با حضور 
چهره هاى سیاسى، 

فرهنگى، اجتماعى و 
دانشجویان روز 

پنج شنبه در تهران 
برگزار شد.

نمایشگاه شیرینى 
و شکالت

اردوى جهادى گروه «وارثین» روز 
جمعه با برگزارى مسابقات ورزشى 
و آموزشى در کوره هاى آجرپزى در 

قاسم آباد خاوران تهران برگزار شد. 
وارثین، نام گروهى است مردم نهاد 
متشکل از عکاسان جهادى و خیرین 

نیکوکار. اعضاى این گروه با حضور در 
نقاط مختلف کشور و شناسایى 
افراد نیازمند، با استفاده از 

کمک هاى افراد نیکوکار به رفع 
مشکالت نیازمندان مى پردازند.

خراسان شمالى در حسرت آب


