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وحید جلیلى، معاون فرهنگى ســابق شــهردارى مشهد و برادر 
سعید جلیلى دبیر سابق شــوراى امنیت ملى در رابطه با ممنوع 
التصویرى فاطمه معتمد آریا نظرات جالبى دارد. او معقتد اســت 
بازیگر «گیالنه» یکى از سالم ترین نیروهاى سینماى ایران از لحاظ 
خانوادگى و خوشنامى اســت و ممنوع التصویرى او در تلویزیون 

ارتباطى به فعالیت هاى سیاسى او در انتخابات 88 ندارد.
جلیلى درباره باورهاى عمومى که در مورد ممنوع التصویرى فاطمه 
معتمد آریا وجود دارد گفت: «باور عمومى نیست. باور خصوصى 
رسانه هاى محفلى است. مشکل، تبعیض ها و تحریف ها و یک بام 
و دوهواهاست.  ضمنا اخیراً که سریال "آشپز باشى" با بازى خانم 

معتمد آریا پخش شد... چطور مى گویید ممنوع التصویرند؟»
این فعال فرهنگى اصولگرا در پاســخ به این موضوع که پخش 
کارهاى قدیمى فاطمه معتمد آریا در تلویزیون ایرادى ندارد و تنها 
براى بازى هاى جدید این بازیگر منع پخش تصاویر وجود دارد، 
پاسخ بسیار عجیبى داد: «آقاى شــمقدرى هم سال هاست دارد 
تالش مى کند یک سریال از تلویزیون بگیرد و خیلى کارگردان ها 
و بازیگرهاى دیگــر که دل پرى از مدیریت هاى ســیما دارند...  
ممنوع التصویرى بیشتر در ســینما اعمال مى شود تا تلویزیون. 
یادتان هست بالیى که بعضى سینمایى ها بر سر حامد کمیلى و 
علیرام نورایى و محمدرضا شــریفى نیا و... آوردند؟ صرفاً به دلیل 
اینکه در فیلم هایــى بازى کرده بودند که بــا منافع ایدئولوژیک 

بعضى ها همخوان نبود !»
جلیلى با بیان اینکه پس از دیدار با فاطمه معتمد آریا در ژاپن نظر 
او نسبت به این بازیگر تفاوتى نکرده و او همچون گذشته نظرش 
به معتمد آریا مثبت بوده است، درباره حضور این بازیگر معتبر در 
فیلم انتخاباتى میر حسین موسوى که باعث ممنوع التصویرى او 
در تلویزیون شده است، گفت: «چه ربطى دارد؟! آقاى حیدریان که 
رئیس ستاد هنرمندان آقاى موســوى بوده االن رئیس سینماى 

کشور است!»
او همچنین درباره حضــور هنرمندان در ســتادهاى انتخاباتى 
میرحسین موســوى و مهدى کروبى در ســال 88 گفت: «بازار 
شایعات را داغ کنید ولى یک ذره هم به واقعیت ها نگاهى بیاندازید! 
بســیارى مدیران و بازیگران و مجریان و کارمندان صداوسیما 
به موسوى رأى دادند و االن هم کارشــان را مى کنند. اگر براى 
شرکت در فیلم تبلیغاتى، کسى ممنوع التصویر بشود سازنده آن 
فیلم آقاى مجید مجیدى بوده که با بیشترین حمایت هاى نظام، 
بعد از فتنه 88 فیلم ساخته. آقاى حیدریان که عضو فعال آن ستاده 
بوده االن رئیس سینماى کشور اســت. تا قبل از شورش بر رأى 
مردم و مخالفت با جمهوریت نظام، هر کسى به یک کاندیدایى 
رأى داده. اینکه مشکلى نداشته. آقاى افخمى هم به آقاى کروبى 

رأى داده و...»
جلیلى با بیان اینکه در جشنواره فیلم عمار، مرزبندى بین دو طیف 

سیاســى وجود ندارد، درباره نقش آفرینى هاى فاطمه معتمدآریا 
در فیلم هاى سینمایى مى گوید: «فراتر از بازى هاى ژورنالیستى 
و پاپاراتزى هاى سیاســى در واقعیت خیلى از این مرزبندى هایى 
که بعضى دوســت دارند درباره  اش جنجال کنند وجود خارجى 
ندارد. یکى از مهمترین فیلم ها و درخشان ترین بازى هاى خانم 
معتمد آریا در فیلم "گیالنه" است. ده سال پیش زمانى که سوره 
بودم، مفصًال به "گیالنه" پرداختیم و با خانم رخشان بنى اعتماد 
میزگرد داشتیم که چاپ شده. یعنى وقتى به واقعیت نگاه مى کنید 
مى بینید فراتر از بازى هاى ژورنالیستى سخیف و پیش پاافتاده اگر 
بر اساس اطالعات واقعى و منصفانه بخواهید نگاه کنید بسیارى از 

این کارهاى ژورنالیستى، بازى سیاسى است.»
وحید جلیلى در ادامه تأکید مى کند: «خانم معتمدآریا کسى است 
که "گیالنه" و "مهر مادرى" و "روســرى آبى" را بازى کرده و 
کسى است که یکى از سالم ترین نیروهاى سینماى ایران از لحاظ 
خانوادگى و خوش نامى اســت. این دو طرف که مى گویید را من 

نمى فهمم.»
وحید جلیلى در پاسخ به این پرسش که آیا فاطمه معتمد آریا جزو 
خودى ها یا غیر خودى ها به حساب مى آید گفت: «تعریف خودى و 
غیرخودى مشخص است. هر کسى که دلبسته استقالل و هویت 
ایران باشد، چه اســتقالل فرهنگى چه استقالل سیاسى و براى 
داشته هاى جامعه دینى ایران و دستاوردهاى جمهورى اسالمى 

که با حرکت فراگیر ملت و نثار صدها هزار خون پاك به دست آمده 
احترام قائل باشد... خودى است.»

حمایت تند و تیز برادر سعیدجلیلى از بازیگر مشهور: 

معتمدآریا از سالم ترین نیروهاى سینماست

دستورالعمل شبهه آلود سازمان سینمایى خطاب به شوراى صنفى نمایش 
در ممانعت از اکران آثار کمدى در ماه محرم هرچند هنوز واکنشى از سوى 
شــوراى صنفى درباره کیفیت بازه زمانى اجراى دســتورالعمل را به دنبال 
نداشته اما على ســرتیپى پخش کننده کمدى «ساعت 5عصر» را به تکاپو 
واداشته که زودتر از شفاف سازى شورا از کمدى بودن فیلم اعالم برائت کند! 
سرتیپى گفته است: با دســتورالعمل وزارت ارشاد نمایش فیلم هاى کمدى 
را متوقف مى کنیم ولى فیلم «ساعت پنج عصر» کمدى نیست و اکران آن 
در این ایام بالمانع است. ادعاى سرتیپى در شــرایطى بیان شده که تیرماه 

93 فیلمنامه «ساعت 5عصر» با تأکید بر ژانر کمدى در بانک فیلمنامه خانه 
سینما ثبت شده و در آبان 95 پروانه ساخت آن باز هم در گونه کمدى صادر 

شده است.
به جز این در نشست خبرى پیش تولید فیلم نیز مهران مدیرى به صراحت 
بر کمدى بودن «ســاعت 5عصر» تأکید کــرد و گفت: ایــن فیلم کامًال 
رئال اســت و با اینکه فضاى فانتزى ندارد اما به شــدت کمدى اســت و 
البته ســوژه آن تلخ اســت. کمدى این کار پررنگ اســت اما پایان تلخى

 ندارد.

بماند کــه از ابتــداى اکران تاکنــون، هم بر شــعار تبلیغاتــى «متفاوت 
ترین کمدى ســال» براى «ســاعت 5عصر» تأکید شــده و هم بر ســر 
ویژگى هــاى خــاص کمــدى فیلــم و ایــن توجیه هــم ارائه شــده 
که چــون با کمدى هاى روتین متفاوت اســت، نتوانســته رکوردشــکن 

باشد.
اینکه چطــور مى  شــود بــه نــاگاه در آســتانه محــرم و تــازه بعد از 
دستورالعمل ســازمان، ژانر فیلم تغییر مى کند به شــدت پرسش برانگیز

 است؟!

تغییر ژانر به بهانه محرم!

نگار جواهریان در آخرین قسمت از «خندوانه» مهمان 
رامبد جوان شد و در بخشــى از برنامه از خاطرات و 
جروبحث هایش با کارگــردان «نگار»، هنگام ضبط 

این فیلم سینمایى گفت.
جواهریان که این روزها با نمایش «نمى تونیم راجع 
بهش حرف بزنیم» به نویســندگى پیام ســعیدى و 
کارگردانى جابر رمضانى در تماشــاخانه ایرانشــهر 
روى صحنه اســت در پاسخ به اولین ســئوال رامبد 
جوان که از او پرســید چطور مراقبــت مى کنى که 
در کارهاى بد بازى نکنى، جــواب داد: «فیلمنامه و 
نمایشــنامه به عنوان بذرى که قرار است فیلم یا اجرا 
براســاس آن ثمر دهد، یکى از مالك هایم اســت و 
شــناخت قبلى ام از کارگردان و کارهایش هم کمکم 

مى کند.»
جواهریان که در بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن براى «طال و مس» شــد در مورد اینکه شده 
در کارى بازى کند و نتیجه اش را دوست نداشته باشد 

گفت: «اگر اسم نپرسى، بله! در مورد دو فیلم 
این حس را داشتم.»

بازیگر فیلم سینمایى «یه حبه قند» در 
مورد اینکه چرا بازیگرى را به عنوان 
شــغلش انتخاب کرده هــم توضیح 
داد: «این کارى است که از ده یازده 

سالگى عاشــقش شدم 
و خیلــى هم 

برایش دویدم و تا امســال، که دى ماهش 35 ساله 
مى شوم هیچ وقت فکر نکرده ام که باید کار دیگرى 
انجام دهم ولى همانقدر که عاشقش هستم از بعضى 

چیزهایش منزجرم.»
او در مورد آنچه از بازیگرى منزجرش مى کند تصریح 
کرد: «اصوًال با شهرت میانه خوبى ندارم. یعنى از آن 
لذت نمى بــرم.» و خطاب به رامبد جــوان ادامه داد: 
«مثًال خود تو مى توانى با شهرت خوشحال بمانى ولى 

من اینطور نیستم.»
بازیگر سریال «زیر تیغ» افزود: «بازیگرى را براى این 
دوست دارم که تجربه یک بار زندگى کردن را ضرب 
در هزار مى کند و در طول زمانى که انجامش مى دهم 

چیزهاى تازه اى را مى شناسم.»  
 سپس رامبد جوان با اشــاره به اینکه؛ مى داند امکان 
نداشــت نگار جواهریان براى هیــچ برنامه دیگرى 
بــه تلویزیــون بیایــد از حضــور او در «خندوانه» 
تشــکر کــرد و جواهریــان گفــت: «مــن بخاطر 
تو آمدم. این برنامه تو اســت و چند ســال است که 
زندگــى ات را برایش گذاشــته اى و من باید 

مى آمدم.»
چیزى که بعــد از ایــن جواهریان در 
موردش صحبت کــرد نحوه برخورد 
آدم ها با هــم در فضــاى مجازى 
بود. او گفت: «قبــًال فکر مى کردم 
آدم هایى که کارى نمى کنند، در 
فضاى مجازى، با 

آدم هایى که کارى مى کنند از طریق فحش دادن زیر 
پست هایشان ارتباط مى گیرند. چون رخوت و بیکارى 
خودشان خشمگین شان کرده و اینطورى از بقیه انتقام 
مى گیرنــد.» در ادامه رامبد جوان بــه موضوع فیلم 
بعدى شان اشــاره کرد که در مورد آدم هایى است که 
مى خواهند به هر قیمتى در فضاى مجازى دیده شوند.

ســپس صحبت به تجربه ســاخت فیلم «نگار» به 
کارگردانــى رامبد جوان بــا بازى نــگار جواهریان 
رســید و تفاوت ســلیقه هاى این کارگردان و بازیگر 
با هم، هنگام کار مشــترك. نگار جواهریان با اشاره 
به یکى از خاطراتشان در هنگام ضبط «نگار» گفت: 
«ســاعت 6  صبح بود و ما آفیش شــده بودیم براى 
صحنه گلخانه. من و تو ســر جزئیات یک سکانس 
با هــم اختالف نظر داشــتیم و بحثمان بــاال گرفته 
بود که تو گفتى اصــًال من بقیه اش را نمى ســازم و

 رفتى!»
در ادامه رامبد جوان از دســتیارش مانفرد اسماعیلى 
خواســت باقى ماجــرا را تعریــف کنــد و او گفت: 
«شــما ســوار ماشــین شــدید و رفتید. من به شما 
زنــگ زدم و شــما گفتیــد کار را تعطیــل کن! من 
جــواب دادم نمى کنم، خودتان بیایید بکنید! و شــما 

برگشتید.»

نگار جواهریان در «خندوانه» چه گفت؟

نرگس آبیار، کارگردان فیلم ســینمایى «نفس» که به 
عنوان نماینده ســینماى ایران به نودمین دوره جایزه 
اسکار معرفى شده اســت، گفت: از این موضوع بسیار 
خوشحال هستم البته اگر این اتفاق براى هر کارگردان 

دیگر کشورم هم رخ مى داد خوشحال مى شدم.
وى با اشاره به اینکه معموًال جوایز و اتفاقاتى از این دست 

ارزشمند و براى یک هنرمند بسیار 

خوشحال کننده است، بیان کرد: من هم از این موضوع 
مستثنى نیستم و از این اتفاق خوشحالم. از سوى دیگر 
امسال فیلم یک کارگردان زن به اسکار معرفى شده و این 
اتفاق مبارکى است. بنابراین فکر مى کنم به زنان اعتماد 
بیشترى شده، البته مشارکت زنان در حوزه هاى مختلف 

هم افزایش پیدا کرده است.
وى با اشاره به فیلم «نفس» و ظرفیت هاى موضوعى 
آن براى حضور در رقابت هاى جهانى گفت: این فیلم در 
ستایش تخیل و صلح است، همه ما در برهه اى از زندگى 
خود رؤیاها و تخیالتى داشــته ایم از همین رو ما در این 
فیلم رؤیاهاى یک کودك را پى مى گیریم که دو اتفاق 
بزرگ اجتماعى و سیاسى را در زندگى خود مى بیند و نگاه 
بى طرفانه و بدون قضاوتى به این موضوع دارد که ما با 
او در این فیلم جلو مى رویم، اما به یکباره در پى وقوع 
جنگ آرزوهاى کودك به خاکســتر تبدیل مى شود؛ 
کودکى که مى توانســت مهره مهمى براى زندگى 
خود و کشورش باشد اما به ناگهان آرزوهاى 
او زیر آوارها مى ماند بنابراین «نفس» 

در ستایش صلح است.
آبیار در پایان صحبت هایش 
دربــاره امــکان موفقیت 
«نفس» در اسکار عنوان 
کرد: با توجــه به اینکه 
«فروشــنده» آقاى 
اصغر فرهادى سال 
گذشته جایزه اسکار 
را کسب کرد و اینکه 
رقابت در این عرصه 
کار سختى است امیدوارم 
بتوانیم موفق باشــیم اما بردن 
چنین جایزه اى تنها در گرو ساخت یک فیلم 
خوب نیست و اتفاقات دیگرى هم براى آن 
الزم است براى مثال اکران هاى خارجى 
و داشــتن کمپانى خوب خارجى هم نیاز 
اســت هر چند پخش بین المللى ما بر 
عهده آقاى اطبایى اســت  و او یکى از 

بهترین هاى این حوزه است.

اولین واکنش کارگردان زن معرفى شده به اسکار

«نفس» در ستایش صلح است

اول زن براى «طال و مس» شــد در مورد اینکه شده 
در کارى بازى کند و نتیجه اش را دوست نداشته باشد 

دو فیلم  گفت: «اگر اسم نپرسى، بله! در مورد
این حس را داشتم.»

ر در قند» حبه بازیگر فیلم سینمایى «یه
مورد اینکه چرا بازیگرى را به عنوان 
شــغلش انتخاب کرده هــم توضیح

کارى است که از ده یازده  داد: «این
سالگى عاشــقش شدم 

و خیلــى هم 

تشــکر کــرد و جواهریــان گفــت: «مــن بخاطر 
تو آمدم. این برنامه تو اســت و چند ســال است که 
من باید  ززندگــى ات را برایش گذاشــته اى و

مى آمدم.»
جواهریان در چیزى که بعــد از ایــن
نحوه برخورد موردش صحبت کــرد
در فضــاى مجازى آدم ها با هــم

بود. او گفت: «قبــًال فکر مى کردم 
آدمم هایى که کارى نمى کنند، در 
فضاى مجازى، با 

در ادامه رامبد جوان از دســتیارش مانفرد اسماعیلى
خواســت باقى ماجــرا را تعریــف کنــد و او گفت:
«شــما ســوار ماشــین شــدید و رفتید. من بهشما
شــما گفتیــد کار را تعطیــل کن! من زنــگ زدم و
جــواب دادم نمى کنم، خودتان بیایید بکنید! و شــما

برگشتید.»

عنوان نماینده ســینماى ایران به نودمین دوره جایزه 
اسکار معرفى شده اســت، گفت: از این موضوع بسیار 
خوشحال هستم البته اگر این اتفاق براى هر کارگردان 

دیگر کشورم هم رخ مى داد خوشحال مى شدم.
وى با اشاره به اینکه معموًال جوایز و اتفاقاتى از این دست 

ارزشمند و براى یک هنرمند بسیار 

مستثنى نیستم و از این اتفاق خوشحالم. از سوى دیگر
امسال فیلم یک کارگردان زن به اسکار معرفى شده و این
اتفاق مبارکى است. بنابراین فکر مى کنم به زنان اعتماد
بیشترى شده، البته مشارکت زنان در حوزه هاى مختلف

هم افزایش پیدا کرده است.
وى با اشاره به فیلم «نفس» و ظرفیت هاى موضوعى
آن براى حضور در رقابت هاى جهانى گفت: این فیلم در
ستایش تخیل وصلحاست، همه ما در برهه اى از زندگى
تخیالتى داشــته ایم از همین رو ما در این خود رؤیاها و
فیلم رؤیاهاى یک کودك را پى مى گیریم که دو اتفاق
در زندگى خود مىبیند و نگاه بزرگ اجتماعى و سیاسى را
بى طرفانه و بدون قضاوتى به این موضوع دارد که ما با
اما به یکباره در پى وقوع او در این فیلم جلو مى رویم،
جنگ آرزوهاى کودك به خاکســتر تبدیل مى شود؛
کودکى که مى توانســت مهره مهمى براى زندگى
خود و کشورش باشد اما به ناگهان آرزوهاى
او زیر آوارها مى ماند بنابراین «نفس»

در ستایش صلح است.
آبیار در پایان صحبت هایش
دربــاره امــکان موفقیت
«نفس» در اسکار عنوان
کرد: با توجــه به اینکه
«فروشــنده» آقاى
اصغر فرهادى سال
گذشته جایزه اسکار
و اینکه کسبکرد را
رقابت در این عرصه
کار سختى است امیدوارم
بتوانیم موفق باشــیم اما بردن
در گرو ساخت یک فیلم اى تنها چنین جایزه
خوبنیست و اتفاقات دیگرى هم براى آن
الزم است براى مثال اکران هاى خارجى
و داشــتن کمپانى خوب خارجى هم نیاز
اســت هر چند پخش بین المللى ما بر
عهده آقاى اطبایى اســت  و او یکى از

بهترین هاى این حوزه است.

حمید فرخ نــژاد، بازیگر ســینما و تلویزیون با 
انتشار پستی در اینستاگرامش از بستري شدنش 
در کشور برزیل به علت مشکل آپاندیس خبر 

داد.
 فرخ نژاد که ایــن روزها براي بــازي در فیلم 
ســینمایی «تگزاس» در برزیل به سر می برد 
در اینستاگرامش عکسی از خودش روي تخت 

بیمارستان منتشر کرد و نوشت:
«مثل اینکه مقدر است سالی یه بار بستري شم 
و اینبار برزیل و اینبار آپاندیس... تشکر می کنم 
از آقاي دکتر جراح ژواو پائلو، برادر عزیزم امیر 
رحیمی، خانواده خوب عامریان و سفیر خوب و 
محترممون در برزیل آقاي دکتر سقائیان و همه 
بچه هاي خوب گروه ساخت فیلم تگزاس که 

نهایت لطف رو در حق من کردن.»

«ریکاردو دارین»، ستاره آرژانتینى با ظاهرى 
متفاوت براى ایفاى نقش در فیلم جدید اصغر 

فرهادى در جمع خبرنگاران ظاهر شد.
این بازیگر مشهور سینماى اسپانیولى زبان که 
این روزها همزمان با پروژه فرهادى مشــغول 
فعالیــت در یک نمایش موفق تئاتر در شــهر 
مادرید است، با ظاهرى جدید که قرار است با آن 
در فیلم این کارگردان ایرانى هنرنمایى کند، در 

جمع خبرنگاران حاضر شد.
او در یک نشست خبرى اعتراف کرد که خیلى 
از ظاهر فعلى اش، که بنابر دستور و درخواست 
شخص آقاى فرهادى بوده راضى نیست وگفت: 
«ایشان (فرهادى) نه اجازه مى دهد من صورتم 
را اصالح کنم و نه اینکه موهاى سرم را کوتاه 
کنم (خنده). خالصه چند ماهى را باید در همین 

حالت بما نم.»

حمید فرخ نژاد 
در برزیل بستري شد

گالیه بازیگر سرشناس 
جهان از اصغر فرهادى
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پا تکیه گاه بدن است که تمام نیروى وزن را به زمین 
منتقل مى کند و با برخورد به زمین، این نیرو به صورت 
عکس العمل از طریق پا به زانو، ستون فقرات و مفاصل 
منتقل مى شود. به همین دلیل مراقبت از سالمت پاها 
و کنترل نیروهایى که از بــدن و زمین به آنها وارد مى 

شود، حائز اهمیت است.
خرید کفش مدرسه مناســب یکى از مشکالت اواخر 
تابستان به خصوص هفته آخر شهریور ماه است. شما 
هم اگر به دنبال نکته هایى براى خرید کفش مناسب 
فرزندتان هســتید پیشــنهاد مى کنیم این نکته ها را 

بخوانید.

نکات مهم در خرید کفش مدرسه
یکى از مسائل مهمى که سالمت کودکان را تضمین 
مى کند و طى ســال تحصیلى آسودگى را برایشان به 
ارمغان مى آورد انتخاب کفش مناســب اســت. تهیه 
کفش نامناســب عالوه بر آنکه عوارض مختلفى بر 
جســم و روح کودك بر جاى مى گذارد، مى تواند در 
پیشرفت تحصیلى و یادگیرى او آثار منفى داشته باشد.

چگونه پــاى دانش آموز را درســت   
اندازه گیرى کنیم؟

براى اندازه گیرى صحیح ســایز پاى کودك پیش از 
خرید کفش مدرسه، چند توصیه ســاده زیر را در نظر 

داشته باشید:
■  از کودك بخواهید کــه روى یک صفحه کاغذى 
بزرگ بایســتد. بزرگ ترین اندازه پا را عالمت بزنید. 
این اندازه، فاصلــه میان نوك بلندترین انگشــت تا 
پشت پاشنه پاســت. این فاصله را بر حسب سانتیمتر 

اندازه بگیرید.
■  اندازه گیرى پاى کودك هر یک تا سه ماه یک بار 

تکرار شود.
 ■  اگر دانش آموز معموًال جوراب حوله اى یا پشمى 

به پا مى کند، در هنگام خریــد کفش براى کودکتان 
به اندازه به دســت آمده، نیم تا یک ســانتیمتر اضافه

 کنید.

کفش مناسب دانش آموزان چه شرایطى 
دارد؟

■ رویه کفش
رویه کفش باید چرمى و داراى انعطاف پذیرى متوسط 
باشد. رویه، نباید خیلى خشک و خیلى نرم باشد و باید 
داراى بند یا چسب باشــد تا هنگامى که بر اثر پوشش 
مکرر و گرماى پا، تغییر شکل مى دهد با تنظیم بندهاى 

آن بتوان استحکام دیواره هاى کفش را تنظیم کرد.

■پنجه کفش
پنجه کفش باید پهن باشــد، به گونه اى که انگشتان 
دچار فشردگى نشوند، زیرا انحراف انگشتان از کودکى 
و نوجوانى با پوشیدن کفش هاى بسیار تنگ به وجود 

مى آید که منجر به تغییر قوس کف پا مى شود.

■ پاشنه کفش
پاشــنه پا محل شــایعى براى تغییر در اندام تحتانى 
اســت. دو الیه بودن و قوام دار بودن پاشنه کفش، دو 
خصوصیت کفش مناسب است که از انحراف پاشنه در 
جهت داخل و خارج جلوگیرى مى کند. کفش مناسب 
باید در قسمت پاشــنه ارتفاع دو سانتیمتر و در قسمت 

پنجه ارتفاع 1/5 سانتیمتر داشته باشد.

■کف کفش
کف کفش باید ضمن انعطاف پذیرى، داراى استحکام 
باشد تا به عنوان ضربه گیر عمل کند، زیرا کف خشک 
کفش ضربه را مســتقیمًا به مفاصل و ســتون فقرات 

وارد مى کند.

والدین باید در موقع خرید کفش مدرسه   
به چه نکاتى توجه کنند

■ هرگز براى خرید کفش مدرســه، بــدون حضور 
کودکتان اقدام نکنید. حتمــًا در هنگام خرید کفش، 

کودکتان باید هر دو لنگه کفش را امتحان کند.
■  روزى را براى خرید کفش مدرسه کودکتان انتخاب 

کنید که صبر و فرصت کافى دارید.
■ ســکوت کودکان در هنگام به پا کردن کفش را به 

معناى مناسب بودن آن فرض نکنید.
■ از کودك بخواهید با کفش چند قدمى راه برود. به 

نحوه راه رفتن او دقت کنید.
■ بهتر است در حالت ایستاده کودکتان، بین انگشت 
بزرگ پاى او و نوك کفش به اندازه ضخامت انگشت 

شست دستتان فاصله باشد.
■ خرید کفش هاى بزرگ و نیز خرید کفش تنگ هر 
دو به یک اندازه، به سالمت پاهاى کودك آسیب مى 
زنند. اندازه شدن کفش به پاى کودك را به ماه هاى 

آینده واگذار نکنید.
■ با توجه به تغییر و افزایش سایز پاى دانش آموزان 
بر حسب ضرورت، کفش جدیدى تهیه کنید. منتظر 

جدا شدن کف کفش یا پاره شدن آن نباشید.
■ قبل از خرید کفش مدرســه، به کف آن هم توجه 

کنید. اگر کف کفش صاف باشد، دانش آموز در حین 
بازى و ورزش در معرض خطر لیز خوردن خواهد بود. 

این خطر در روزهاى بارانى شدیدتر است.
■ اگر دانش آموزان دختر به کفش هاى پاشــنه دار 
عالقه مندند، حداکثر پاشنه 2/5 سانتیمترى را به شما 

پیشنهاد مى کنیم.
■ کفش هاى با کفى و پاشنه بســیار نازك هم مورد 

تأیید نیستند.
■ بهتر است براى ساعت هاى ورزش دانش آموزان، 

کفش ورزشى جداگانه اى تهیه شود.

کفش مناسب 
دانش آموزان

 چه شرایطى دارد؟

اید در موقع خرید کفش مدرسه 
توجه کنند

خرید کفش مدرســه، بــدون حضور
 نکنید. حتمــًا در هنگام خرید کفش، 

ر دو لنگه کفش را امتحان کند.
ى خرید کفش مدرسه کودکتان انتخاب 

فرصت کافى دارید.
دکان در هنگام به پا کردن کفش را به 

ودن آن فرض نکنید.
واهید با کفش چند قدمى راه برود. به 

و دقت کنید.
حالت ایستاده کودکتان، بین انگشت 
وك کفش به اندازه ضخامت انگشت 

فاصله باشد.
هاى بزرگ و نیز خرید کفش تنگ هر 
، به سالمت پاهاى کودكآسیب مى
ن کفش به پاى کودك را به ماه هاى 

ید.
یر و افزایش سایز پاى دانش آموزان 
ت، کفش جدیدى تهیه کنید. منتظر 

فش یا پاره شدن آن نباشید.
کفش مدرســه، به کف آن هم توجه 
حین کفش صاف باشد، دانشآموز در

ر معرض خطر لیز خوردن خواهد بود. 
است. هاى بارانى شدیدتر

وزان دختر به کفش هاى پاشــنه دار 
5داکثر پاشنه 2/5 سانتیمترى را به شما 

م.
 کفى و پاشنه بســیار نازك هم مورد 

ى ساعت هاى ورزش دانش آموزان، 
داگانه اى تهیه شود.

کفش مناسب کفش مناسسب 
ن اززش آموزوز دانش آموزاندانشآ

؟ ر شرایطىد  چه شرایطى دارد؟چ

تا چند ســال پیش تصور عموم بر این بوده که ورزش 
با شــکم خالى و قبل از صبحانه مــى تواند به چربى 
سوزى کمک کند. خیلى ها نیز هنوز این روش را ادامه 
مى دهند و به نوعى نتیجه هم مــى گیرند. اما نتیجه 
چیســت و به بهاى از دســت دادن چه چیزهایى این 

اتفاق مى افتد.

چرا ورزش با شکم خالى و در صبح ؟
تصور بر این است چون چند ســاعت از آخرین وعده 
غذایى یعنى شــام گذشته اســت، بدن غیر از چربى، 
منابع انرژى دیگرى مانند گلیکــوژن در اختیار ندارد 
و این زمان، زمان مناسبى است تا چربى را بسوزانند. 
بنابراین با معده خالى شروع به ورزش مى کنند. در نگاه 
اول اینطور به نظر مى رســد این نوع فعالیت ورزشى 
اثرگذارى بهترى نسبت به زمانى دارد که شما صبحانه 

خورده باشید و بعد ورزش کنید. اما یک تفاوت منفى 
نیز دارد و آن تحلیل رفتن عضالت است، که البته نوع 

ورزش در آن نقش دارد.

نوع ورزش ؟
برخى ها صبح و قبل از صبحانه مثًال به مدت 20 تا 30 
دقیقه پیاده روى انجام مى دهند، برخى دیگر با شدت 
متوسط و زمان طوالنى تمرین هوازى مانند دویدن و 
گروه دیگر تمرینات بدنســازى و یا تمرینات با شدت 
باال انجام مى دهند.گروهى که فقط پیاده روى انجام
مى دهند، شاید با این زمان پیاده روى و شدت پایینى 
که دارد کمتر بــدن را وادار به ســوختن چربى کند و 
شاید در واقع هیچ تفاوتى در کاهش چربى میان آنها 
با کسانى که همان پیاده روى را بعد از صبحانه انجام 
مى دهند، نداشته باشند. اما دیگر گروه ها وقتى شدت 

یا زمان تمرین را باال مى برند، بدن را به منظور کالرى 
سوزى وارد فاز تخریب شدن مى کنند.

چرا ورزش با شکم خالى درست نیست ؟
میزان سطح هورمون کورتیزول در صبح باالست. از 
طرف دیگر فعالیت هاى ورزشى مانند شرایط استرس 
زا تلقى شده و موجب ترشح کورتیزول بیشتر مى شود، 
کورتیزول نیز براى یافتن سوخت سراغ تجزیه پروتئین 
بدن (عضالت) و تبدیل شــدن آن به گلوکز مى رود.
گذشته از این، ســطح پایین گلیکوژن هنگام فعالیت 
ورزشى باعث آزاد شدن کورتیزول و منجر به تجزیه 
پروتئین مى شود که گذشته از عضله سوزى، اختالل 
در سیستم ایمنى بدن را نیز به دنبال دارد. پس در این 
شــرایط شــما براى کاهش وزن، عضالت را قربانى 

مى کنید.

قبل از صبحانه ورزش کنیم یا بعد از صبحانه؟ 

هیچکس نسبت به خاکسترى شدن موها ى  در اثر باال 
رفتن سن، احساس خوبى ندارد اما واقعیتى ناگزیر در 

زندگى همه  افراد است.
این باور هم که مو، به طور طبیعى هیدروژن پروکسید 
تولید مى کند که باعث تغییر رنگ مو است، یک باور 
غلط اســت. در این مطلب براى شــما مى گوییم که 
علت هاى خاکسترى شــدن موهاچیست و چگونه 

مى توان از آنها پیشگیرى کرد.
وقتى که تولید رنگدانه که مسئول رنگ سیاهِ  تارهاى 
موست، متوقف مى شــود، موها شروع به خاکسترى 
شــدن مى کنند. برخى مطالعات نشــان داده اند که 
آمریکایى ها، رنگ اصلى موهاى خود را در اواســط 
دهه  30 عمرشــان، آســیایى ها در اواخر دهه  30 و 
آفریقایى– آمریکایى ها نیز در اواسط دهه  40 زندگى 

خود از دست مى دهند.

علت خاکسترى شدن موها چیست؟  
دالیــل زیادى وجــود دارد کــه مى تواند مســبب 
خاکسترى شدن موها باشــد. به برخى از آنها اشاره 

مى کنیم:
سیگار کشــیدن، افزایش سن، اســترس، مراقبت 
نادرست از موها، وراثت، کمبود ویتامین B12، توبروز 
اســکلروز یا تصلب تکمه اى، نوروفیبروماتوز، ســوء 
تغذیه، کم خونى پرنیسیوز، ســندروم ورنر یا سندروم 
شبه اسکلرودرمى، اســتعمال دخانیات، آلودگى، کم 
کارى تیروئید، آلبینیســم یا زالى، ویتیلیگو یا لک و 

پیس.

پیشگیرى از سفید شدن زودرس موها
1. پیاز

آب پیاز، بهترین راهکار طبیعى براى تحریک رشــد 
موهاست که همچنین از زود خاکسترى شدن موها 

پیشگیرى مى کند.
2. چاى سیاه

چاى سیاه را با یک قاشــق چایخورى نمک ترکیب 
کرده و به تمام پوســت ســرتان بمالید. با این روش 

مى توانیــد از زود خاکســترى شــدن موهاى  خود 
پیشگیرى کنید.
3. روغن بادام

روغن بادام و آبلیموترش را در یک کاسه با هم ترکیب 
کنید و آن را به پوست سرتان بزنید.

4. فلفل سیاه
فلفل سیاه، یک راهکار بسیار خوب براى پیشگیرى 
از سفید شدن موها در ســنین پایین است. فلفل سیاه 
و ماســت را با هم ترکیب کنید و آن را به تمام پوست 

سرتان بمالید.
5. کره  

کره ، فواید زیادى دارد که یکى از آنها، پیشــگیرى از 
خاکسترى شدن موهاست.

6. حنا
حنا، گیاهى اســت که در درمان موهاى خاکسترى 

معروف است. 
7. روغن خردل

کمى برگ حنا را در روغن خردل بجوشانید و بعد از خنک 
شدن، آن را به پوست سرتان بمالید. این یکى از بهترین 

راهکارها براى پیشگیرى از زود سفید شدن موهاست.
8.روغن اوژنول یا روغن میخک

روغن اوژنول هم براى پیشگیرى از خاکسترى شدن 
موها مفید است.
9. آب هویج

مرتبًا آب هویج بنوشــید تا در بلندمدت از خاکسترى 
شدن موهاى تان پیشگیرى شود.

10. رز مارى
کمى رزمارى و برگ مریم گلى را در یک فنجان آب 
بخیســانید تا رنگ پس بدهند. از آن به عنوان رنگ 

موى طبیعى استفاده کرده و به تمام سرتان بزنید.
11. ویتامین B و بیوتین

کمبود ویتامین B هم مى تواند باعث سفید شدن موها 
شود. ویتامینB بیشــترى مصرف کنید، مخصوصًا 
بیوتیــن کــه مى توانیــد آن را از طریــق غذاهایى 
چــون زرده  تخم مــرغ، ماهى، هویج و جو دوســر 

دریافت کنید.

پیشگیرى از زود سفید شدن موها

اال اث د ا شد ت هخاک ت ن دک خ ا د ش ت خاک د ز از د ان ت

هر چه بیشــتر باید مواد زاید را از 
بدن خارج کرده تــا بتوانیم از انواع 
مواد غذایی بهتر بهره برداري کنیم 
و آنهایی که فعالیت کمترى انجام 
مى دهند داراي پوســت تمیزترى 
هســتند و در عوض مواد اضافی و 
زاید در داخل بدن و قســمت هاي 
مختلف ته نشین مى شوند و مجاري 
را تخریب می کنند که پس از مدتی 
عوارضى در نقاط مختلف بدنشان 
به وجود مى آید و افــرادي که رگ 
هاي تنگ ترى دارند ممکن اســت 
علت آن خارج نشــدن مواد زاید از 
بدنشان باشد وباید به آن توجه شود 
و انواع ضرباتی که به پوســت بدن 
در نقاط مختلف وارد می آید باعث 
سختی و ســفتی پوست می شود. 
گرچه این حالــت نتیجه دفاع بدن 
اســت ولی در دفاع نیز بدن انسان 
ترکیبات سخت را به کار می گیرد تا 
در مقابل فشارهاي بیرونی مقاومت

 کند.
هر چه بیشتر فعالیت و حرکت داشته 
باشــیم مواد اضافی بیشتر از بدن 
خارج می کنیم کــه به این موضوع 
باید بیشــتر توجه کنیم و یا موقعی 
که هنگام فعالیت عرق، چربی اوره و 
اسید اوریک از بدن دفع می شود و بد 
بویی بدن ادامه دارد باید به فعالیت 
ادامه دهیم و نســوج بدن را از مواد 
زاید پاك سازیم و هنگامی که پس از 
ورزش و حرکت شادیم و فرح داریم 
نشانی از ســالمتی خون و نسوج و 

پاکی آنهاست.
فعالیت بیشتر موجب دفع مواد زاید 
از نقاط مختلف بدن می شــود ودر 
صورت وجود مانع در پوست و خارج 
بدن ویا در داخل موجب تشــکیل 
انواع تومورها و ورم هاي ســخت

 می شــود که این موانــع محلی 
بــراي رشــد انــواع ویــروس 
و میکــروب  هــا وانــگل هــا

 می شــود واز بیماري هاي مختلف 
ناشی می شــود و باید به آن دقت

 شود.

تحرك داشته باشید 
تا مواد زاید از بدنتان 

خارج شوند

حرکات جادویى و ساده براى درمان خروپف
کم نیســتند مردان و زنانى که در سراسر دنیا گرفتار خر و 
پف هستند و بســیارى از اطرافیان آنها را به همین دلیل 

سرزنش مى کنند.
این اتفاق که عامل بســیارى از کدورت ها به ویژه میان 
زوجین شناخته مى شود، بهانه خوبى براى رونق گرفتن 
بازارهاى انواع گجت هاى درمانى شده است اما حقیقت 
این است که رفع این مشــکل به همین سادگى نیست. 
کارشناسان  مى گویند انجام چند ورزش خاص، کارسازتر 

است.
تمام کســانى که براى درمان خر و پف به اسپرى گلو، ضد 
احتقان بینى یا تراشــه هاى دهانى متوسل شده اند خوب 
مى دانند که خر و پف کردن به این سادگى ها از بین نمى رود. 
به گفته یک مشــاور گوش، حلق و بینــى، بخش اعظم 
مورد هاى خر و پف را مى توان ارزان و ساده رفع کرد، آن 
هم تنها با انجام چند ورزش ساده. شاید الزم باشد این9 
حرکت ساده را در دوره اى سه ماهه انجام دهید اما بسیارى 
از افراد با انجام تنها چند مرتبه این ورزش نتیجه گرفته اند.

زبانتان را تــا جایى که مى توانید از دهــان به طور صاف 
بیرون بیاورید. سعى کنید نوك زبانتان به سمت نوك بینى 

و بعد چانه تا آنجا که مى شود حرکت دهید. سپس آن را 
به سمت گونه چپ و راست خود حرکت کنید. این حرکت 

یعنى بردن زبان به چهار جهت را ده بار تکرار کنید.
■ نوك زبان خود را در دهان به عقب ببرید، با این کار زبان 
به سمت نرم کام حلقه مى شود. سپس آن را به جاى اصلى 
بکشید و برگردانید تا جایى که پشت دندان هاى باالیى 

را لمس کند. این کار را 15 مرتبه با سرعت تکرار کنید.
■ نوك زبــان را بــه نرمى بین 
دندان ها فشــار دهیــد. این کار 
صداى زمزمــه اى تولید مى کند، 
عمیق شروع کنید و سپس تعدادش 
را بیشتر کنید تا جایى که صدا بم 

شود. این کار را ده بار انجام دهید.
■دهانتان را تا جایى که مى توانید 

باز کنید و 20 ثانیه بگویید آااه.
■ دهان را ببندید و نفس عمیقى با 
بینى بکشید. این حرکت را پنج بار 

تکرار کنید.
■هوا را به طور مرتــب براى ده 

مرتبه با دهان بسته از دماغ به درون فرو ببرید.
■درحالى که زبانتان تا آخرین درجه بیرون است، نفس 
عمیق بکشید و صداى بم تولید کنید، مثل طوفان در هوا. 
■هوا را به آرامى و کنترل شده به مدت پنج ثانیه ببلعید و تا 
جایى که احساس فشار در گلو کنید، در همین حالت بمانید.  
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فاتح تریم، گزینه اصلى
 سرمربیگرى استقالل

فوتسالیست تیم ملى بیهوش شد

سردار و روبین کازان ؛
 452دقیقه بدون گل!    

سرمربى مشهور اهل ترکیه مهمترین گزینه سرمربیگرى استقالل است.
به نوشته سایت استقالل «فاتح تریم»، سرمربى نامدار اهل ترکیه که سابقه هدایت 
تیم هاى بزرگى مثل میالن، فیورنتینا و گاالتاسراى را در کارنامه دارد ، گزینه اصلى 
هدایت استقاللى هاست .  سیدرضا افتخارى در گفتگو با سایت باشگاه استقالل اعالم 
کرد: به دنبال استعفاى آقاى منصوریان مذاکرات با مربیان مورد نظر باشگاه آغاز شده 
که نتایج آن پس ازقطعى شدن به اطالع هواداران عزیز خواهد رسید . البته گزینه اول 
ما آقاى فاتح تریم، مربى بزرگ ترکیه اى است که درصورت توافق نتیجه آن به آگاهى 

هواداران عزیز خواهد رسید .
تریم بزرگ ترین مربى تاریخ فوتبال ترکیه است و در این کشور به امپراتور شهرت دارد. 
مردى که بعد از تجربه خوب پرسپولیسى ها با «مصطفى دنیزلى»، در صورت حضور در 

استقالل دومین اسم بزرگى است که از این کشور به ایران مى آید.
فاتح تریم 68 ساله که مربى گرانقیمتى هم هست با گاال قهرمان جام یوفا شده و در سه 
مقطع زمانى سرمربى تیم ملى ترکیه بوده است. او چهره اى پرآوازه در فوتبال جهان 

است و حضور احتمالى اش در استقالل به این نیمکت ارزش ویژه اى خواهد بخشید.
البته نام تریم پیش از این هم براى حضور در ایران مطرح شده بود اما هرگز این اتفاق 
رخ نداد . حال نوبت مدیران استقالل است که با اعالم نام رسمى این سرمربى، امید را به 
اردوى تیمشان بازگردانده اند . اینکه تریم به استقالل خواهد پیوست یا 
نه، داستان دیگرى است  اما قطعاً  قرارداد آبى ها با وى به اعتبار 

لیگ ایران خواهد افزود .

جلسه مهم امروز در استقالل
در همین حال اعضــاى هیئت مدیره 
باشگاه اســتقالل بعد از استعفاى 
علیرضا منصوریان و کناره گیرى 
وى از سرمربیگرى استقالل در 
انتظار تماس براى برگزارى 
جلسه هستند. این در حالى 
است که ظاهراً قرار است 
وزیر ورزش و جوانان 
امروز شــنبه در مورد 
اتفاقــات رخ داده در 
باشــگاه استقالل 
با اعضــاى هیئت 
مدیــره دیــدار و 
گفتگــو کند. تیم 
فوتبال استقالل 
از هفت بازى اخیر 
خــود در لیگ برتر 
تنها 5 امتیاز کســب 

کرده است.
مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل 
همچنین به سایت رســمى باشگاه 
گفت:  ســخت ترین تصمیــم دوران

 مدیریتى ام را گرفتــه و علیرغم میل 
باطنى با اســتعفاى آقــاى منصوریان 
موافقت کردم. آقاى منصوریان زحمات 
زیادى براى تیم استقالل کشید، کسب 
مقام نایب قهرمانى، پیــروزى در دربى 
و صعود به مرحلــه حذفى لیگ قهرمانان 
آسیا از افتخارات علیرضا منصوریان درفصل 
گذشته بود. ایشان فرزند استقالل است و در 

خانواده استقالل باقى خواهد ماند. 

تیم جــى اصفهان قهرمــان نیم فصل مســابقات بولینگ 
قهرمانى باشگاه هاى کشور شد.

به گزارش  روابــط عمومى هیئت بولینــگ، بیلیارد و بولس 
اســتان اصفهان، در ماه پنجم رقابت هاى بولینگ قهرمانى 
باشگاه هاى کشــور تیم جى اصفهان میزبان تیم سرزمین 

عجایب تهران بود.
در این دیدار تیم جى موفق شد با شش هزار و 509 پین ریخته 

شده تیم ســرزمین عجایب را از پیش رو بردارد و با سه برد و 
یک باخت و کسب 9 امتیاز در صدر جدول رقابت ها قرار گیرد.
تیم انقالب تهران با همین امتیاز و بــه دلیل باخت در بازى 
رودررو در رده دوم قرار گرفت، تیم هاى ســرزمین عجایب، 

شیان و خلیج فارس نیز در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
نیم فصل دوم مسابقات بولینگ قهرمانى باشگاه هاى کشور 

26 مهر ماه از سر گرفته خواهد شد.

نشست قرعه کشى مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى 
برتر مردان ایران با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار شد، 

اما به دلیل نقص مدارك، قرعه کشى انجام نشد.
سى و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى 

برتر ایران قرار است از روز یک شنبه 16 مهرماه آغاز شود.
در ابتداى نشست قرعه کشــى لیگ، رئیس سازمان لیگ 
گفت: وقتى باشــگاهى در لیگ نمى تواند شرکت کند، چه 
اصرارى به تیمــدارى در لیگ برتر والیبــال دارد. خیلى از 
باشگاه ها به تعهدات خود عمل نکردند. وقتى باشگاهى در 
شروع کار درست عمل نمى کند و بدهکارى دارد، نمى تواند 

تا پایان کار مسابقات نیز به درستى ادامه دهد.
منوچهر پورحسن تأکید کرد: یکسال اگر لیگ برتر با تعداد 
کمتر اما قانونمند برگزار کنیم، براى همیشــه مشکل لیگ 
برتر حل مى شــود. حق طبیعى است که ســازمان لیگ از 
سالن میزبانى باشگاه ها بازدید کند تا شرایط الزم را داشته 
باشد؛ باشگاه ها باید استاندارد الزم را داشته باشند و قرارداد 
بازیکنان نیز از دیگر الزمه هاى تیمدارى در لیگ برتر است.

وى تصریح کرد: باشگاه ها در صورت داشتن شرایط الزم، 
مى توانند ورودى لیگ برتر را واریــز کنند. ورودى آخرین 
مرحلــه از ثبت نام باشــگاه ها براى حضــور در لیگ برتر 

والیبال است.
رئیس ســازمان لیگ اظهار داشــت: در حــال حاضر با این 
شــرایط من نمى توانم لیگ برتر را برگزار کنــم، زیرا تنها 
یک باشــگاه به تمامى تعهدات خود عمل کرده است و سایر

باشگاه ها مشکالتى دارند. وى ادامه داد: تیم ها براى حضور 
در مسابقات امسال تا ساعت 12 روز چهارشنبه 29 شهریورماه 
مهلت داشتند تا مدارك خود را به سازمان لیگ ارائه دهند اما با 
وجود گذشتن از زمان تعیین شده، هیچکدام از تیم هاى فصل 
گذشــته مدارك کامل خود را به منظور اعالم آمادگى براى 

حضور در رقابت هاى امسال به دست ما نرساندند.

پورحســن در مورد حضور تیم هاى استان اصفهان در لیگ 
برتر والیبال، تأکید کرد: تیم فرش محتشم کاشان ابتدا اعالم 
آمادگى کرده بود و ما هم گفتیم خوش آمدید اما بعد انصراف 
خود را کتبًا به سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعالم کرد که 

دوباره به آنها گفتیم خوش آمدید! 
گفتنى است؛ در این جلسه نماینده دیگر تیم استان یعنى رعد 
پدافند اصفهان حضور داشت اما به دلیل نقص مدارك تیم ها، 
قرعه کشى انجام نشــد. همچنین قرار شد تا سه شنبه هفته 
جارى یعنى 4 مهرماه به تیم ها مهلت داده شود تا مدارکشان 

را به سازمان لیگ ارسال کنند.

تیم ملى فوتسال ایران در سومین بازى خود 
در بازى هاى داخل سالن و هنرهاى رزمى 
آسیا و اقیانوسیه از ســاعت 10و30دقیقه 
روز پنج شــنبه به وقت ایــران به مصاف 
قرقیزســتان رفت و با نتیجه 10 بر صفر 
به برترى رســید. در جریان این دیدار در 
حالى کــه دقایق ابتدایى بازى فوتســال 
ایران و قرقیزســتان در جریان بود، محمد 
شــجرى پس از برخورد با بازیکن حریف، 

پشــت ســرش به زمین خورد و بیهوش 
شــد. این اتفاق توقف چند دقیقه اى این 
دیدار را به همراه داشــت، چراکه شجرى 
پس از این برخورد هیــچ حرکتى از خود 
نشان نداد و همین امر باعث نگرانى همه 
بازیکنان شده بود . على کفاشیان، رئیس 
کمیته فوتسال آســیا نیز در سالن حضور 
داشت و نگران حال بازیکن فوتسال ایران
 بود. پس از اینکه بازى دوباره شــروع شد، 

براى لحظاتى بازى تحت تأثیر مصدومیت 
شجرى بود.

پزشک تیم ملى فوتســال در رابطه با این 
موضوع گفت: بعد از بیهوش شدن شجرى 
ما وى را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد 
از رسیدن به بیمارستان تمام آزمایشات و
 سى تى اسکن و MRI از وى گرفته شد 
که خدارا شکر و خوشبختانه مشکل خاصى 

در این آزمایشات مشاهده نشده است.

دکتر میثم شیرزاد  افزود: در حال حاضر هیج 
خطرى شجرى را تهدید نمى کند و مشکلى 
خاصى نیست. هیچ شکستگى استخوان 
فقرات گردن ســر و یا خونریزى مغزى در 
آزمایشات وى مشــاهده نشده و شجرى 
فقط دچار پیچیدگى شدید پا شده است و باید 
پاى خود را گچ بگیرد. این بازیکن تا پایان 
مسابقات نمى تواند تیم ملى را همراهى کند.

دیدار بعدى ایران امروز شنبه خواهد بود.

تیم روبین کازان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى روسیه 
برابر اورنبورگ قرار گرفت و 2 بر صفر پیروز شد.

 سردار آزمون، مهاجم ملى پوش ایرانى در ترکیب اصلى کازان 
حضور داشت ولى بازهم موفق نشد تا اولین گل خودش را براى 
روبین کازان بزند. سایت «گازتا» روســیه به ناکامى آزمون در 
گلزنى پس از بازگشت به روبین کازان اشاره کرد و نوشت: «روبین 
کازان مقابل اورنبورگ در جام حذفى پیروز شد و ناکامى آزمون 
در گلزنى تا االن 452 دقیقه طول کشیده است. آخرین بارى که 
آزمون گلزنى کرد به ماه ِمى 2017 برمى گردد که براى روستوف 

مقابل آنژى گلزنى کرد.»   
آزمون در تابســتان اخیر با قراردادى سه ســاله از روستوف به 
روبین کازان برگشت و در لیگ روســیه براى کازانى ها 9 بازى 

انجام داده است.

اصفهان، قهرمان نیم فصل مسابقات بولینگ 

رئیس سازمان لیگ:
  به کاشانى ها گفتیم خوش آمدید!

شرایط عجیب و غریب مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان ایرانشرایط عجیب و غریب مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان ایران

هیرنفین در شب نیمکت نشینى مهاجم ایرانى خود برابر اکسلسیور به پیروزى رسید.
در یکى از مسابقات مرحله سوم جام حذفى هلند، هیرنفین در حالى که رضا قوچان نژاد را روى 

نیمکت داشت،  مهمان اکسلسیور بود.
هیرنفین که پیش از آن موفق به پیــروزى 2 بر یک مقابل اکسلســیور در هفته پنجم لیگ 
اردیویسه هلند شده بود، در دیدار جام حذفى نیز توانست با همین نتیجه این تیم را مغلوب کند 

و راهى مرحله یک شانزدهم نهایى شود.
قوچان نژاد در دیدار اخیرشــان مقابل اکسلســیور یک پاس گل داده بود ولى در این دیدار  با نظر 

«استریپل»، سرمربى هیرنفین استراحت کرد تا آماده دیدار لیگ شود.

در جدیدترین رده بندى باشگاه هاى آسیا، شاگردان برانکو با یک پله صعود در رده هفتم قاره کهن 
قرار گرفتند. در این رده بندى الهالل حریف پرسپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان در صدر 
آسیا قرار دارد.  پرسپولس و الهالل 4 مهر در ابوظبى دیدار رفت خود را برگزار خواهند کرد. در این 

رده بندى استقالل در جایگاه بیست و سوم آسیا قرار گرفته است.

اردوى تیمشان بازگردانده اند . اینکه تریم به استقالل خ
نه، داستان دیگرى است  اما قطعاً  قرارداد آبى ها

لیگ ایران خواهد افزود .

جلسه مهم امروز در اس
همین حال اعضــاى ددر
ب باشگاه اســتقالل
علیرضا منصوریان
وى از سرمربیگر
انتظار تماس
جلسه هستن
است کهظ
وزیر ور
امروزش
اتفاقـ
باشـ
با اع
مدی
گفت
فوت
از ه
خــو
5 5تنها
کرده است
مدیرعامــل باشــگ
همچنین به سایت رس
گفت:  ســخت ترین تص
 مدیریتى ام را گرفتــه
باطنى با اســتعفاى آقــ
موافقت کردم. آقاى منص
زیادى براى تیم استقالل
مقام نایب قهرمانى، پیــر
وو صعود به مرحلــه حذفى
آآسیا از افتخارات علیرضا منص
گگذشته بود. ایشان فرزند استق
خانواده استقالل باقى خواهد ما لیگ تیم هاىاستان اصفهان در مورد حضور

ید کرد: تیم فرش محتشم کاشان ابتدا اعالم 
د و ما هم گفتیم خوش آمدید اما بعد انصراف 
ازمان لیگ فدراسیون والیبال اعالم کرد که 

تیم خوش آمدید! 
 این جلسه نماینده دیگر تیم استان یعنى رعد 

خبر خوب افتخارى بعد از جدایى منصوریان 
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 الهالل اول 
 پرسپولیس هفتم

تکرار برد هیرنفین بدون قوچان نژاد
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جلوگیرى از فروش بنز پروین!

«ما به او مى گفتیم آمبوالنس هالل احمــر. هرکس، هرجا زمین
 مى خورد، على منصور خودش را مى رســاند باالى سرش، دستش 
را مى گرفت بلندش مى کرد، فرقــى هم نمى کرد بازیکن خودمان 
باشــد یا بازیکن تیم حریف! على منصور بازیکن خوبى بود. خیلى 
خوب ولى االن اداهایش روى همه چیز سایه انداخته.» این را یکى از 

همبازى هاى سابقش مى گفت. چند هفته پیش. 
علیرضا منصوریان بعد از بازى با ذوب آهن رکورد سخنرانى در یک 
کنفرانس مطبوعاتى را شکســت. تقریباً 90 دقیقه یک نفس حرف 
زد، از همه چیز. همه تاریخ حضورش در اســتقالل از روى سکو به 
عنوان تماشاگر تا کاپیتان و سرمربى را ورق زد. بغض کرد، نفس هاى 
عمیق کشید، دستش را توى هوا تکان داد تا رفتنش هم مثل آمدنش 

متفاوت باشد.
حتى آن هوادارانى که از او خشــمگین بودند و به جاى «داش على 
منصوریان» به او لقب «پیتزافروش»! دادند هم اگر فیلم کامل این 
گفتگو را ببینید احتماًال لبشــان را مى گزند. فوتبال گاهى چقدر بى 
رحم مى شــود. مثل روزى که حمید اســتیلى بعد از شکست 0-3 
مقابل اســتقالل با قطره هاى ُدرشت عرق روى پیشــانى اش از 

پرسپولیس استعفا کرد و رفت. ستاره اى که زمانى همه از او با «تعصب 
و جنگندگى» یاد مى کردند روى نیمکت پرسپولیس هو شد و از او 
خواستند حیا کند و پرسپولیس را رها کند... چه لحظه هاى سختى 
باید براى بازیکنانى باشد که زمانى از سکوها فقط تحسین شنیده اند.

منصوریان در دفاعیه اش گفت که تنهاترین آدم تاریخ استقالل است. 
جمله اى که مثل همان ژست هاى کنار زمینش کسى آن را باور نکرد. 
بعضى ها در استقالل بدجور دل ناصرحجازى را شکستند. آنقدر که 
با آن همه غرور و عزت نفسش گله کرد. لبش را گزید و رفت درون 
خودش آنقدر خزید تا سرطان او را در آغوش گرفت. اما جایى نگفت 

تنهاترین آدم تاریخ استقالل است.
منصوریان بدشانسى آورد یا چنته مربیگرى اش خالى تر از چیزى بود 
که نشان مى داد، آنطور که مى گوید فدراسیون علیه اش موضع گرفت 
یا تقصیر مهدى رحمتى بود یا ... هنوز براى فرو رفتن در خودش خیلى 
جوان است. فرصت دارد که یک روز با دستى پر به استقالل برگردد و 
دوباره در ورزشگاه آزادى تحسین شود. هواداران فوتبال نشان داده اند 

که هم بخشنده اند و هم فراموشکار!
سال پیش همین روزها رسانه هاى ورزشى نوشتند: «پیشنهاد انگلیسى 

به على منصوریان». آنها مدعى شدند که ظاهراً یک فرد ایرانى که 
سهامدار باشگاه «برایتون» است به سرمربى استقالل، ایمیلى فرستاده 
و از او خواسته براى کار مربیگرى به این باشگاه بپیوندد. منصوریان 
تأیید کرد که از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارد. افتخارى مدیرعامل 
باشگاه در واکنشى عجیب گفت این حرف «تبلیغاتى» است. کسانى 
هم نوشتند نه تنها این موضوع حقیقت دارد بلکه او از قبل هم پیشنهاد 

داشت که به نیوکاسل برود و دستیار «بنیتس» شود!
هواداران پرســپولیس این موضوع را دســتمایه طنز قــرار دادند. 
اســتقاللى ها گفتند که او آنقدر باتعصب است که بخاطر استقالل 
این پیشــنهاد رؤیایى را رد کرده! محمد تقوى، بازیکن ســابق تیم 
ملى و اســتقالل که آن روزها به عنوان کارشــناس فوتبال در یک 
شبکه تلویزیونى ظاهر مى شد در اینستاگرامش به این ماجرا واکنش 

نشان داد.
او که 14 سال ساکن انگلستان بود و در این مدت دوره هاى مربیگرى 
را مى گذارند در اینستاگرامش نوشت: « هر زمان کشتى ایران در هر 
رده اى از کشور انگلســتان مربى وارد کرد، مى توان گفت انگلستان 
از مربیان ایرانى در فوتبال اســتفاده خواهد کرد.  البته شخصاً خیلى 

خوشحال مى شوم اگر چنین پیشنهادى براى على وجود داشته باشد اما 
باید بسیار مراقب باشد و فریب ایجنت ها و کارگزاران که همان دالالن 

است را نخورد.»
منصوریان آنچنان از این ســخنان محمد تقوى رنجید و کینه به دل 
گرفت که حتى امسال وقتى محمدتقوى به عنوان عضو کادر فنى پدیده 
مشهد به تهران آمد، با دوست و همبازى سابقش دست نداد!  گذر زمان 
اما نشان داد انگار حق با تقوى بود و منصوریان هنوز براى پخته شدن 
حتى در لیگ ایران هم نیاز دارد از گردنه هاى دشوارى بگذرد. آیا او بعد 
از استعفا به انگلستان مى رود و آنجا به مربیگرى اش ادامه خواهد داد؟!
منصوریان که گفته بود «روزى به اســتقالل مــى آیم که دلواپس 
ناپختگى ام نباشم» وقتى به استقالل برگشت که مى دانست برایش 
فرش قرمز پهن نکرده اند و حتى نزدیک ترین همبازى هایش هم 
ساعت شنى براى رفتنش را از همان زمان وارونه کرده اند. این فوتبال 
به هیچکس وفا نکرده است، نه به ســلطان، نه ژنرال، نه خان و نه 

داش هایش! 
فوتبال به او هم وفا نکرد و حاال وقتى به رستوران هایش مى رود، حتى 

با دیدن پیتزا هم یاد سکوهایى مى افتد که به او وفادار نماندند.

همزمان با بازى اســتقالل و ذوب آهن و مسائلى که بعد از این 
دیدار رخ داد، یــک اتفاق جالب یا بهتــر بگوییم عجیب هم در 
مشــهد رخ داده. آنطور که فارس نوشــته، قرار بود پنج شنبه 
شــب در اطراف مشــهد خودروى بنز على پرویــن به فروش

 برســد و پول آن صرف امور خیریه شــود امــا علیرغم حضور 
کلى مهمان سرشناس در این مراســم، نهایتًا برگزارى آن لغو 
شده تا سلطان قهر کند و اصالً  در مراســم حاضر نشود. آنطور 
که فارس از قول دادستان  طرقبه شــاندیز نوشته، دلیل اصلى 
لغو این مراســم نداشــتن مجوز براى برگــزارى آن بوده و از 
طرف دیگر صحــت در اینکه پول فروش ماشــین صرف امور 
خیریه مى شود باعث شــده که این مراسم در زمان مقرر برگزار 

نشود.

«تنهاترین آدم تاریخ استقالل»«تنهاترین آدم تاریخ استقالل»
 به انگلیس مى رود؟! به انگلیس مى رود؟!

این فوتبال به «داش ها» هم رحم نمى کنداین فوتبال به «داش ها» هم رحم نمى کند

ابهام در آینده جبارى

200 تماس با عضو جنجالى هیئت مدیره

قلعه نویى، درخواست استقاللى ها را رد کرد!

با استعفاى علیرضا منصوریان از ســرمربیگرى استقالل، یکى از 
ســئواالت مهم هواداران این تیم آینده مجتبى جبارى در استقالل 
است. شماره 8 جنجالى آبى ها که در ابتداى هفته توسط هیئت مدیره 
از تیم کنار گذاشته شد، در برنامه 90 منصوریان را در نقش حامى اصلى 
اش دید و البته متوجه شــد که افتخارى اصًال موافق بازگشت او به 
استقالل نبوده. حاال که دیگر خبرى از منصوریان در استقالل نیست، 
باید دید تغییرات روى نیمکت اســتقالل چه تأثیرى در سرنوشت 
مجتبى خواهد داشت  و آیا شایعاتى که مربوط به خداحافظى زودهنگام 

او از استقالل بود، تبدیل به واقعیت مى شود؟

اکبر عباسى ملکى، حاال صاحب یک رکورد جالب شده است. عضو 
هیئت مدیره استقالل که بعد از صحبت هایش در برنامه 90 تبدیل 
به چهره جنجالى باشگاه استقالل شــده، یک روز بعد از پخش 
برنامه 90 یعنى در روز سه شنبه پاســخگوى خبرنگاران زیادى 
بوده است . به نوشته خبر ورزشى، بعد از اتفاقاتى که در برنامه 90 
رخ داد رکورد تماس با ملکى عضو هیئت مدیره استقالل شکسته 
شد و او روز سه شنبه باالى 200 تماس از سوى خبرنگاران داشت.

سرمربى تیم ذوب آهن درخواســت هواداران استقالل درباره علیرضا 
منصوریان را رد کرد. در پایان دیدار استقالل و ذوب آهن و قبل از اینکه 
علیرضا منصوریان از سمتش استعفا کند، هواداران استقالل که هنوز 
ورزشگاه آزادى را ترك نکرده بودند، با امیر قلعه نویى ثانیه هایى حرف 
زدند.قلعه نویى که قصد حضور در نشست خبرى را داشت، با هواداران 
ناراضى استقالل مواجه شد. این هواداران از سرمربى سابق خود خواستند 
با منصوریان صحبت و او را راضى به استعفا و جدایى کند اما قلعه نویى 
خطاب به آنها اعالم کرد که این رفتار درست نیست و با توجه به زحمتى 

که کشیده باید از منصوریان حمایت کنند.

باوجود این مسائل منصوریان ساعتى بعد از اتفاقات رخ داده خودش در 
نشست خبرى استعفا کرد و از هدایت استقالل کنار رفت.

همه رکوردهایى که 
مسى مى شکند

 شکســتن رکوردها چیز جدیدى براى «لیونل مسى» نیست اما او 
مدام آمار خودش را کنار مى زند و حاال توانسته رکورد خودش براى 
گلزنى در پنج بازى ابتدایى اللیگا را بهبود بخشد.  مسى که در پنج 
بازى ابتدایى فصل 2012-2011 هشت گل زد در آغاز این فصل به 
9 گل رسیده. دپورتیوو آالوس، اسپانیول و ایبار، به دست این مهاجم 
استثنایى قربانى شده اند و به نظر نمى رسد این فارغ التحصیل مدرسه 
الماسیا، میلى براى کم کردن سرعتش داشته باشد. البته شروع عالى 
مسى رکورد اللیگا نیست چون سه بازیکن دیگر در سال هاى دور در 
پنج بازى ابتداى فصل ده گل زده اند. آمار دیگر مسى که با چهار گلش 
در این بازى به دست آمد 300 گل در نیوکمپ بود ضمن اینکه از 12 

شوت در چارچوب آخرش هشت گل به دست آمده.
مسى در 591 بازى براى بارسلونا 519 گل زده که 12 تایش در شش 
بازى با ایبار بوده. او 134 دروازه بــان را مغلوب کرده که آخرین آنها 
«مارکو دمیتروویچ» بود. او پنج بار موفق شده در یک بازى چهار گل 
بزند که یک بار در لیگ قهرمانان مقابل آرســنال بوده و چهار بار در 
لیگ برابر والنسیا، اسپانیول، اوساســونا و ایبار. یک بار هم در یک 
بازى لیگ قهرمانان برابر بایرلورکوزن در سال 2012 پنج گل زده. 
آمار بعدى پیش روى مسى رســیدن به رکورد 593 بازى «کارلس 
پویول» است. اگر مقابل خیرونا و بعد اسپورتینگ لیسبون بازى کند، 
حضورش مقابل الس پالماس در نیوکمپ باعث عبورش از کاپیتان 
سابق بارسلونا مى شود و تنها کسى که جلویش قرار دارد «ژاوى» با 

767 بازى است.

باشگاه تراکتورسازى با یک طلبکار دیگر خود هم تسویه حساب کرد.
باشگاه تراکتورسازى که از چند ماه گذشته با پرونده هاى خارجى خود 
در فیفا درگیر است، موفق شد با «دیتمار بیکاى»، بازیکن آلبانیایى 
سابق خود به  طور کامل تسویه  حساب کند.  به این ترتیب، یکى دیگر 
از پرونده هایى که باشگاه تراکتورســازى را براى کسر امتیاز تهدید 
مى کرد بسته شد. رسید مختومه شدن پرونده دیتمار هم به باشگاه 
تراکتورسازى رسیده. بدهى به دیتمار چیزى حدود صد هزار دالر بود.
تراکتورسازان به دلیل پرونده بدهى هاى خارجى خود پیش از این از 
دو پنجره نقل و انتقاالتى اخیر محروم شده بودند ولى این باشگاه در 
مختومه کردن پرونده هاى جارى خود مصمم است و چند پرونده را 

در ماه هاى اخیر مختومه کرده است.

کمیتــه مســابقات از لغــو دیــدار پرســپولیس و 
نفــت آبــادان در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر خبر

 داد. 
به گزارش  روابط عمومى سازمان لیگ، کمیته مسابقات 
اعالم کرد: ضمن تبریک صعود تیم پرسپولیس به مرحله 

نیمه نهایى لیگ  قهرمانان آسیا، با توجه به برگزارى  دیدار 
نیمه نهایى تیم پرسپولیس در روز سه شنبه 4 مهر 96 به 
اطالع مى رساند دیدار دو تیم  پرسپولیس- صعنت نفت 
آبادان از هفته هشتم لیگ برتر لغو و تاریخ برگزارى  آن 

متعاقباً اعالم خواهد شد. 

سرمربى سایپا در نشست خبرى اش 
دربــاره «دونالــد ترامــپ» و 

اهانت هاى او هم حرف زد.
سرمربى تیم ســایپا در مورد 
اینکــه ترامپ بــه ایرانى ها 
توهین کرده اســت و شــما 

سیتى زن آمریکا 
هســتید و 

در این 

مورد نظر بدهید، گفت:« اوًال فرقى ندارد من هر جا که 
باشم ایرانى ام شماره پیراهن ترامپ را به من بگویید و به 
من بگویید در چه پستى بازى مى کند دفاع است یا ذخیره 

چه کســى صحبت به تا من بدانم راجع 
هر  کنــم.  کســى به ایران مى 

کنــد  خــودش لیاقتش توهیــن 
توهین اســت. من 
هم مى گویــم او یک 
دیوانه واقعى اســت که 
نمى دانم او را از کجا پیدا 
کرده اند، یکى را پیدا کرده اند 
که بیاید و برخى از حرف ها را 
که به صراحت نمى توانستند بزنند 
بگوید، ما کشورى باسابقه فرهنگى اصیل 
هستیم البته از فرهنگ اصیلمان دور افتاده ایم با 
این حال از نظر فرهنگى تمدنى از آمریکایى ها 
خیلى جلوتر هستیم. هیچ احدى نمى تواند انگ 

تروریست بودن به ما ایرانى ها بزند.»

سرمربى سایپا در نشست خبرى اش 
دربــاره «دونالــد ترامــپ» و 

اهانت هاى او هم حرف زد.
سرمربى تیم ســایپا در مورد 
اینکــه ترامپ بــه ایرانى ها 
توهین کرده اســت و شــما 

سیتى زن آمریکا
ود و هســتی

در این 

ج مورد نظر بدهید، گفت:« اوًال فرقى ندارد من هر
باشم ایرانى ام شماره پیراهن ترامپ را به من بگویید
من بگویید در چه پستى بازى مى کند دفاع است یا ذ

چه کســى صحبهتا من بدانم راجع
هر  کنــم.  کســى به امى 
کنــد خــودش لیاتوهیــن 

توهین اســت
هم مى گویــم او
دیوانه واقعى اســت
نمى دانم او را از کج
کرده اند، یکى را پیدا کر
که بیاید و برخى از حرف
به صراحت نمى توانستند که
بگوید، ما کشورى باسابقه فرهنگىا
فرهنگ اصیلمان دور افتاده هستیم البته از
این حال از نظر فرهنگى تمدنى از آمریکا
خیلى جلوتر هستیم. هیچ احدى نمى تواند

تروریست بودن به ما ایرانى ها بزند.»

على دایى: ترامپ یک دیوانه واقعى است 

بازى پرسپولیس و صنعت نفت آبادان لغو شد

تراکتورسازى 
دیگر محروم نمى شود
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یک بى احتیاطى در قصر بازى کودکان حادثه آفرید و به 
دنبال آن مردى زندانى، پسر ده ساله اى مصدوم و دختر بچه 

شش ساله اى جان خودش را از دست داد. 
ایام نوروز سال 91 بود که «آقا کاویار» طبق روال همیشه 
قصر بادى مخصوص بازى کودکان را در مکانى مســتقر 
در جنب بازارچه اى در یکى از شهرستان هاى حومه شهر 
ایالم مهیاى بازى بچه ها مى کند. ظهر بود و بابت همین 
مشــترى هاى او هم زیاد نبود. در صف متقاضیان حضور 
در قصر بادى یاد شــده تنها دو متقاضى وجود داشــت. 
«هیما» و «هیوا»، خواهر و برادرى بودند که در آن روز تنها 

مشترى هاى «کاویار .الف» حساب مى شدند.
هوا به دلیــل وزش بادهاى غبارآلود چنــدان براى قبول 

مشترى مناسب نبود اما نیاز 
معیشتى براى آقا کاویار و 
فرصت کمیابى که والدین 
چند شغله این کودکان در 
روزهاى تعطیل سال براى 
گردش عزیزان خود پیدا 
کرده بودند، دالیلى شــد 
تا در شــرایطى که اوضاع 
جوى چندان هم مســاعد 
نبود «هیما» ده ســاله و 
«هیوا» شش ســاله وارد 
این شهر شــادى یا همان 
قصر بادى شوند.شهرى 
کوچک و بادى که تعدادى 

سازه بادى ترکیبى از جمله سرسره 5 مترى داشت.
هنوز از صداى شور و نشــاط کودکان یاد شده دقیقه اى 
نمى گذشت که با وزش باد شدید قصر بازى به یک باره از 
جایگاه خود بلند شده و بعد از حرکتى به مسافت 150 متر به 

داخل قبرستان مجاور پرتاب مى شود.
در این واقعه پیش بینى نشــده کودکان بعد از ســقوط از 
ارتفاع به شدت مصدوم شدند  و على رغم تالش خانواده 
و پیگیرى هاى آقــا کاویار در اعزام ســریع آمبوالنس به 
محل حادثه هیوا که از ناحیه صــورت و کمر مصدومیت 
مهمى پیدا کرده و تا به امروز هــم تحت درمان قرار دارد، 
همبازى و خواهر خودش هیمــا را به دلیل ضربه مغزى از 

دست مى دهد.
در ادامه به دنبال طرح شکایت از سوى اولیاى دم با بررسى 
وضعیت موجــود و طبق اظهارات مطلعیــن و مجاورین 
مشخص مى شود طناب هاى به کار رفته در قصر بادى از 
بندهاى استاندارد غیرمعمول بوده است. طناب هایى که 
مى بایست با ضخامت معین و از جنس نایلون فشرده باشند.
طبق نظر کارشناســان در صورت وزش باد شدید احتمال 
پارگى تسمه هاى پالستیکى فقط در دو نقطه وجود دارد؛ 
یکى در محل اتصال به میخ هاى کوبیده شده بر روى زمین 
و دیگرى قالب هاى اتصال بــر روى بدنه قصر بادى که 
انجام عملیات هاى تخصصى بر روى آثار به جا مانده این 
حقیقت تلخ را بیان کرد که پارگى طناب ها از سرعت باالى 
باد نبوده و آنچه در این واقعه 
مسبب اصلى به شمار مى آید 
و نوع پارگــى  طناب ها که 
برشى مستقیم و نه رشته اى 
و گســیخته دارند هم تأیید 
مى کند کیفیت طناب در حد 
و اندازه مســتقر کردن این 

وسیله بازى نبوده است.
 بــه دلیــل ایــراد صدمه 
غیرعمدى ستاددیه اگر چه 
مبلغ محکومٌ به را تا به امروز 
از یک میلیارد و 50 میلیون 
ریال به رقمــى معادل 40 
میلیون تومان کاهش داده 
است اما این مرد 36 ساله بابت ناتوانى در پرداخت الباقى از 
اسفند سال گذشته که روانه زندان شده تا به امروز در حبس 
حضور دارد. گفتنى است این میزان محکومیت سواى دیه 
ناشى از جراحتى است که پســربچه ده ساله این ماجرا به 
دنبال تقصیــر 75 درصدى صاحب قصــر بازى متحمل 

شده است.
اتفاقى که به اســتناد قانــون مجازات اســالمى از جنبه 
خصوصى حکم مقصر اصلى ایــن ماجراى تلخ را با لحاظ 
نوع شکستگى، خراش هاى جلدى، میزان کبودى و دیگر 
آسیب دیدگى هاى وارد شده به دیه اى صد میلیون تومانى 

محکوم کرده است.

اهالى روستاى قره آغاج از پذیرش جنازه 
قاتل «آتنــا اصالنى» امتنــاع کرده اند 
و بامخالفت شــدید مانع دفن جسد وى 
درخاك آبا و اجدادى اش شدند. شنیده ها 
حاکى است، از قرار معلوم  جنازه در تبریز 
درگورســتان مخصوص اعدامى ها که 
درمکانى برهوت است دفن خواهد شد. 
«اســماعیل رنگرز» قاتل آتنا، سحرگاه 
روز چهارشنبه هفته گذشته در مألعام به 

دار مجازات آویخته شد.
■ دخترك را  پشت کارگاه کشاندم

مقامــات قضائى اســتان اردبیل پس از 
اعدام قاتل آتنا اصالنى در مســتندى به 
ابهامات و جزئیات این پرونده پاسخ دادند. 
آتنا اصالنــى دختربچه پارس آبادى بود 
که در روز 28 خردادماه به طرز مرموزى 
مفقود و سپس جسدش درحالى که به او 
تجاوز شــده بود در پارکینگ اسماعیل 

رنگرز پیدا شد.
شیطان پارس آباد در بخشى از این مستند 
با بیان جزئیاتى از آنچه انجام داده در پاسخ 
به سئوال بازپرس مى گوید: «جسد را به 

پارکینگ آوردم و در همانجا بسته بندى 
کردم و داخل سطل انداختم. مى خواستم 
در یک زمان مناســب جسد را یا در داخل 
کانال آب بیاندازم و یا در بیابان رها کنم. او 
را به بهانه پر کردن آفتابه به پشت کارگاه 
کشاندم و سپس به سراغ او رفتم و گفتم 
چه النگوهاى قشنگى دارى آنها را به من 
بده من در ازایش برایت اسباب بازى مى 
خرم اما گفت نه و شروع کرد به جیغ زدن 
من نیز جلوى دهــان او را گرفتم و او را با 

خودم بردم به پشت مغازه و...»

شــباهت اســم یک خواننده راك با یــک خواننده 
زیــر زمینى که دســت بــه قتــل و ســرقت زده 
بود دردســرهایى بــراى او در پى داشــت. برخى از 
رسانه ها در جســتجوهاى اینترنتى عکس هاى این 
خواننده مجاز و مدرس موسیقى راك را به جاى قاتل 

انتشار دادند.
شــانزدهم شــهریور ماه ســال جارى «رضا.س»، 
خواننده زیرزمینى مدیر یک اســتودیوى ضبط صدا 
در شــهرك ولیعصر را با ضرب شــش گلوله به قتل 
رساند و وســایل ضبط صداى اســتدیوى مقتول را 

به ســرقت برد. پــس از ایــن ماجرا و دســتگیرى 
متهم به قتل متأســفانه به دلیل تشــابه اسم قاتل با 
یک خواننده جوان ســبک راك عکــس هاى وى 
به اشــتباه به جاى قاتل اصلى در رســانه ها منتشر

شد.

وى درباره وقوع این مشکل گفت: «بعد از پخش شدن 
عکس اشتباهى ام در سایت ها و روزنامه ها دوستم 
به من زنگ زد و گفت عکســم به عنوان یک قاتل 
در همه جا پخش شده اســت. خیلى ناراحت شدم و 
سعى کردم با تمام رســانه ها تماس بگیرم و بگویم 
که عکســم را که به عنوان قاتل انتشار یافته حذف 
کنند. متأســفانه این ماجرا تبعات بدى برایم داشته 
اســت. مردم زیــر پســت هــاى اینســتاگرامم 
کامنت هاى توهین آمیز مى گذارند و با اینکه عنوان 
کرده ام در صفحات مجازى ام که اشــتباه شــده و  
آن قاتل، من نیســتم اما باز هم چیزى حل نشــده 
اســت. متأســفانه مردم هم دیر متوجه این اشتباه 

شدند.»
وى افزود: «من از طریــق پلیس فتا پیگیر این ماجرا 
هســتم و قطعًا مــى خواهم که این ســهل انگارى 
خبرنــگار را پیگیرى کنم تا براى شــخص دیگرى 

پیش نیاید.»
این خواننــده جــوان و 25 ســاله درباره ســبک 
موســیقى و فعالیــت هایــش گفت: «مــن مجوز 
رسمى فعالیت دارم و در شهرســتان نهاوند زندگى 
و کار مى کنم. اســتودیوى پلى بــک را راه اندازى 
کــرده ام و در زمینه ســبک راك و پــاپ فعالیت 
مى کنــم. مــدرس خوانندگى و گیتار هم هســتم.
 امــا بعــد از چــاپ عکــس اشــتباهى مــن

 بــه عنــوان قاتــل از تعــداد اعضــاى کانــال 
تلگرامــى ام کم شــد و توهیــن هاى مــردم زیر 
پســت هــاى اینســتاگرامم موجــب ناراحتى ام 

شد.»

کارگر جوان از طبقه نهم به انتهاى چاهک آسانسور در طبقه منفى 2 سقوط کرد و جان باخت.
ساعت 9و10 دقیقه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در پى سقوط یک کارگر به داخل چاه 
در یک پروژه ساختمانى در تهران، بالفاصله نیروهاى آتش نشانى ایستگاه 27 به همراه گروه 
امداد و نجات 8 با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران خود را به محل حادثه 

در بزرگراه شهید باکرى (مسیر شمال به جنوب)، بعد از بلوار فردوس رساندند.
رئیس ایستگاه 74 آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: در یک پروژه ساختمانى 
ده طبقه کارگران در حال کار بودند که ناگهان یک کارگر 28 ساله از طبقه نهم به انتهاى 

چاهک آسانسور در طبقه منفى 2 سقوط کرده بود.
مجید شهرمى خاطرنشان کرد: آتش نشانان بى درنگ با استفاده از تجهیزات مخصوص خود 
را به کارگر جوان افغانستانى رساندند و وى که کامًال بى هوش بود را براى انجام معاینات 
پزشکى تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.رئیس ایستگاه 74 آتش نشانى تصریح 
کرد: متأسفانه پس از انجام معاینات پزشکى از سوى کادر پزشکى اورژانس مشخص شد مرد 

جوان در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

اوایل سال 95، دخترى به نام «مهسا» با مراجعه 
به کالنترى 108 نواب در تهــران از مردى به 
اتهام آدم ربایى و آزار و اذیت شکایت کرد و گفت: 
«روز گذشته در حاشــیه بزرگراه نواب در حال 
پیاده روى بودم که مرد میانسالى با خودرو یش 
سد راهم شد. او به پوششــى که داشتم، ایراد 
گرفت و شروع به نصیحت کرد. سپس دستبندى 
نشانم داد و خواست تا سوار خودرو یش شوم تا 
مرا به پایگاه تحویل دهد. » شاکى در ادامه گفت: 
«آن مرد ظاهر موجهى داشت و با کت و شلوار 
بود، به همین دلیل اعتماد کردم و سوار شدم اما 
بین راه رفتارش تغییر کرد و با تهدید شروع به 
آزار و اذیتم کرد که مقاومت کردم. خیلى ترسیده 
بودم و شــروع به گریه و التماس کردم. به این 
ترتیب دلش به رحم آمد و مرا در حاشــیه شهر 
رها کرد. آنقدر ترســیده بودم که پاهایم قدرت 
پیاده شدن نداشت و به سختى خودم را به خانه 

رساندم.»

به دنبال طرح شکایت، پلیس با ثبت اطالعات 
و مشخصات مرد 45 ساله به نام «محمد»، وى 
را شناسایى و بازداشت کرد. متهم که داراى سه 
بار سابقه اعمال منافى عفت بود در بازجویى ها 
جرمش را انکار کرد اما در مواجهه حضورى با 
دختر جوان به جرمش اقرار کرد و روانه زندان 
شد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران فرستاده شد و هفته گذشته اولین 
جلسه رســیدگى به پرونده به ریاست قاضى 
بابایى و مستشار تولیت تشکیل شد. در جلسه 
شاکى بار دیگر شــکایت خود را مطرح کرد و 
متهم در آخرین دفاعش گفت: «قصد داشــتم 
دختر جــوان را نصیحت کنم اما وقتى ســوار 
خودرو یم شــد، وسوسه شــدم. حاال از رفتارم 

پشیمانم.» 
در پایان متهم با حکــم هیئت قضائى به اتهام 
آدم ربایى به ده ســال حبس و بــه دلیل رابطه 

نامشروع به 99 ضربه شالق محکوم شد.

مدیر روابط عمومى اورژانس تهران عنوان کرد: پنج کودك 
و نوجوان دانش آموز که سوار بر موتورسیکلت بودند، بر اثر 

واژگونى و بى احتیاطى راکب دچار مصدومیت شدند.
حسن عباسى گفت: این حادثه ساعت 12و40  دقیقه ظهر 
روز چهارشنبه همزمان با جشن ورود کالس اولى ها به 
مدرسه به مرکز اورژانس اعالم و بالفاصله یک دستگاه 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
وى افزود: متأســفانه در این حادثه پنــج دانش آموز که 
در راه برگشت از جشن آغاز ســال تحصیلى بودند، دچار 

مصدومیت شدند.
عباسى خاطرنشــان کرد: راکب موتورســیکلت، پسر 

نوجوان 14 ساله اى بود که چهار دختربچه را حمل مى کرد 
که بر اثــر واژگونى همه آنها از نواحــى مختلف اندام ها 
دچار مصدومیت شــدند اما خوشــبختانه حال عمومى 

دانش آموزان مساعد اعالم شده است.

دردسر شباهت اسمى خواننده راك با خواننده زیر زمینى که آدم کشت

عکس هاى اشتباهى آبرویم را برد 

سقوط 11 طبقه اى و مرگبار کارگر جوان 

مى خواستم دختر جوان را نصیحت کنم ولى ... قصرى که بر سر جوان ایالمى آوار شد

کسى جنازه 
قاتل آتنا را 
نمى خواهد

معــاون امــدادو نجات 
هالل احمر خوزســتان 
گفت:جسد کارگر چینى 
مفقود شــده در مسجد 

سلیمان پیدا شد.
صادق ســالمت اظهار 
داشــت: روز 18 شهریور 
مفقود شدن یک کارگر 
45 ســاله تبعــه چیــن 

که در یک شــرکت حفارى در مسجد ســلیمان مشغول 
فعالیت بود به هالل احمر اعالم و درخواســت کمک شد. 
بررسى هاى اولیه نشــان مى داد این فرد براى استراحت 
از محل حفــارى به ســمت اســتراحتگاه حرکت کرده 

است. 
وى ادامه داد: یکى از دوســتان این کارگر مدعى شد که 
فرد گم شــده با او تماس گرفته و اعالم کرده که راه را گم 

کرده است. 
به گفتــه معاون امــدادو نجات هالل احمر خوزســتان، 
ســرانجام مأموران پلیس جســد این کارگر چینى را در 5 

کیلومترى دکل حفارى کشف کردند. 
سالمت افزود: این منطقه کوهستانى و صعب العبور است و 
به همین دلیل احتماًال این کارگر پس از گم شدن نتوانسته 

مسیر را پیدا کرده و خود را نجات دهد.

فرمانده انتظامى استان 
بوشــهر گفت: فردى که 
شش سال قبل با ضربات 
چکش باعــث مرگ فرد 
دیگرى شــده و متوارى 
شــده بود، شناســایى و 

دستگیر شد.
سردار خلیل واعظى اظهار 
داشت: دى ماه سال 90 
فردى به هویت «ك. ق» در یکى از کمپ هاى کارگرى عسلویه 
با ضربات چکــش باعث مرگ فردى به هویت«ع. ا» شــده و 

متوارى شد.
وى افزود: با توجه به اهمیت کشف جرائم خشن مربوط به سنوات 
گذشته، تیمى از کارآگاهان پلیس آگاهى بررسى این پرونده را در 

دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامى استان بوشــهر تصریح کرد: پس از  اقدامات 
دقیق اطالعاتى و پلیســى مخفیگاه متهم متوارى در یکى از 
شهرستان هاى استان مرکزى شناسایى شد و کارآگاهان پلیس 
به محل مورد نظر اعزام شدند و متهم را در مخفیگاهش دستگیر 

کردند.
سردار واعظى با بیان اینکه قاتل و مقتول هر دو غیر بومى استان 
بوشهر هستند، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از اعتراف 
به بزه انتسابى به علت مسائل شخصى بین خود و مقتول براى 

تحقیقات تکمیلى به شهرستان عسلویه منتقل شد.

کشف جسد کارگر چینى
 مفقود شده

دستگیرى قاتل فرارى
 پس از 6 سال

مدیرمحیط زیست، ایمنى و بهداشت شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان فارس گفت: دوکارگر در حادثه سقوط به 
مخزن نگهدارى آمونیاك در یک واحد تولیدى در شهرك 

صنعتى شیراز دچار یخ زدگى شدند و جان باختند.
محمد مهدى مهربانى افزود: در حال بررســى دقیق ابعاد 
مختلف ایــن حادثه که ســاعت 15و15 دقیقه روز ســه 
شنبه 28 شــهریورماه جارى روى داد، هستیم.  وى اظهار 
داشت: بنا بر بررسى هاى اولیه، این کارگران در حال مونتاژ 
یک منبع ذخیره مواد شــیمیایى بودند و بر اثر یک حادثه 
کارى، جان باختند.  مدیرمحیط زیست، ایمنى و بهداشت 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان فارس گفت: بنا بر این

 بررســى ها، در زمان مونتاژ قطعات، یک قطعه به درون 
مخزن حاوى آمونیاك افتاده بود و کارگر اول براى بیرون 
آوردن آن قطعه تالش کرد و با وجود پایین بودن ســطح 
آمونیاك در مخزن، وى دچار یخ زدگى شد و جان باخت.  وى 
ادامه داد: کارگر دوم نیز بدون بهره گیرى از کابل و ماسک 
مورد نیاز براى نجات جان همکار خود وارد مخزن شد که 
وى نیز به شکل مشابهى، جان خود را از دست داد.  مهربانى 
گفت: محل حادثه براى تحقیقات بیشتر پلمب شده است و 
براى اعالم نتایج رسمى بررسى ها درباره دالیل این حادثه 
نیازمند دریافت گزارش هاى ســازمان آتش نشانى و اداره 

پزشکى قانونى شهرستان شیراز هستیم. 

پسر 15 ساله که درجریان دوئل عشقی، پسرجوانی را با 
همدستی دوستش به قتل رسانده بود، پس ازمحاکمه 

دردادگاه کیفري تهران، از قصاص گریخت.
رسیدگی به این پرونده از آبان سال 94 با گزارش درگیري 
منجر به قتل پسر جوانی در یکی از میدان هاي ورامین 
در دســتور کار بازپرس و تیم تحقیق قــرار گرفت. در 
تحقیقات مقدماتی مشخص شــد چهار پسر نوجوان و 
جوان پس از آشنایی با دختري در فضاي مجازي براي 
زهرچشم گرفتن از رقیب درقالب دو گروه دو نفره به جان 
هم افتاده اند که در این میان پسري به نام «شاهین» با 
ضربه چاقوي «اشکان» 15 ساله از پا درآمده بود. به این 

ترتیب اشکان و دوستش به اتهام قتل و مشارکت در قتل 
دستگیر شده و پس از تکمیل تحقیقات  هفته گذشته پاي 

میزمحاکمه ایستادند.
در ابتداي جلسه اولیاي دم براي عامالن جنایت قصاص 
خواستند. سپس اشکان-متهم ردیف اول- در جایگاه 
ایستاد و در دفاع از خود گفت: «مدتی قبل از روز حادثه، 
من و دوستم با دختري به نام "سحر" در فضاي مجازي 
آشنا شدیم. خیلی زود فهمیدیم دو پسر دیگر قصد شومی 
درباره او دارند و حرف هاي بدي در این باره می زنند. به 
همین خاطر با آنها قرار گذاشتیم تا زهرچشمی بگیریم 
که درگیري جدي شد و من، شــاهین را با چاقو زدم. اما 

هرگز نمی خواستم او را بکشم.»
سپس دوست اشکان در جایگاه ایستاد و ضمن اعتراف 
به حضور در مشاجره مرگبار گفت: «من سابقه کیفري 
دارم و چند وقت قبل نیز به اتهام شرب خمر محاکمه 
شــدم و در چند درگیري حضور داشــتم. حرف هاي 
اشــکان را هم تأیید می کنم. اما به هیچ عنوان قصد 

درگیري و قتل نداشتیم.»
پس از پایان اظهارات دو متهم، قضات وارد شور شده 
و متهم ردیف اول را با اعمال ماده 191 قانون مجازات 
اسالمی-ممنوعیت قصاص متهمان زیر18 سال- به 
پنج ســال حبس و پرداخت دیه کامل محکوم کردند. 
متهم ردیف دوم نیز با توجه به ســوابق کیفري اش به 

چهار سال و نیم حبس محکوم شد.

2 کارگر در مخزن آمونیاك یخ زدند

قتل  در ورامین و نجات یافتن قاتل از قصاص

مصدوم شدن 5 دانش آموز سوار بر موتور
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رامین مشکاه

این روزها بسیارى از مشاهیر دنیاى علم، سیاست 
و هنر از توییتر براى رساندن پیام هاى خود استفاده 
مى کنند. اگرچه دسترســى به این شبکه در ایران 
بدون تغییر آى پى مقدور نیست اما چشم پوشیدن 
از آن براى خیلى از افراد کار آسانى نیست. در همین 
راستا، اپلیکیشن سبک «توییتنا» در اختیار کاربران 

ایرانى قرار گرفته است.
همانطور که اطالع دارید، دسترسى به شبکه اجتماعى 
توییتر در ایران با محدودیت هایى رو به رو است. از این 
رو، اپلیکیشن توییتنا براى دسترسى هر چه ساده تر 
کاربران ایرانى به این شبکه اجتماعى طراحى شده 
است. با استفاده از این اپلیکیشن مى توانید به راحتى 
و حتى بدون نیاز به عضویت در توییتر، توییت هاى 

شخصیت هاى محبوب خود را دنبال کنید.
رابط کاربرى روان و ساده  این اپلیکیشن امکاناتى 

را در اختیار کاربر قرار مى دهد که حتى در خود اپ 
توییتر وجود ندارد! در میان این امکانات، مى توان به 
امکان تغییر فونت و ذخیره  آفالین توییت ها اشاره 
کرد. همچنین همانند اپ اصلى توییتر، توییتنا این 
امکان را به شــما مى دهد که براى صرفه جویى در 
مصرف دیتا، نمایش تصاویر مربوط به توییت ها را 
لغو کنید و به صورت متن محور از آن استفاده کنید. 
گزینه  دیگرى که در اختیار کاربر قرار دارد، امکان 
دنبال کردن بر اســاس موضوع و یا هشتگ است 
که کمک مى کند فضاى این اپ هر چه بیشــتر به 

توییتر شبیه شود.
از طرف دیگر، توییتنا خالى از ایراد هم نیســت و 
اشکاالت زیادى در آن به چشم مى خورد که شاید 
حتى باعث تعجب شما بشــوند. یکى از امکاناتى 
که براى این اپ در نظر گرفته شــده، گزینه ثبت 
تصویر از توییت هاســت که معمــوًال به صورت 

موفقیت آمیز صورت نمى گیرد. ایراد دیگر این است 
که توییت ها به صورت «فله» در تایم الین این اپ 
به نمایش در مى آیند و کاربر هیچ کنترلى بر انتخاب 
محتواى دلخواه خود ندارد. توییت ها به انتخاب خود 
اپلیکیشن و از منابع محدودى که اپلیکیشن از آنها به 
عنوان «شخصیت ها و رسانه ها» یاد مى کند انتخاب 
مى شوند و در این بین ممکن است شما عالقه اى به 
دنبال کردن توییت هاى فرد خاصى نداشته باشید  
اما مجبورید آنها را تحمل کنید. تنها گزینه اى که 
اپ در این مورد در اختیار شما مى گذارد، امکان ارائه 
پیشــنهاد به مدیران اپ جهت افزودن افراد مورد 

نظر شماست.
در کنار تمــام این موارد نبایــد فراموش کنیم که 
استفاده از این اپ بدون عضویت در توییتر امکانپذیر 
اســت و کاربر در واقع به محتواى اصلى دسترسى 
ندارد؛ پس امکان الیک کردن و پاســخ دادن به 

نویسنده اصلى توییت نیز براى شما میسر نیست اما 
مى توانید نظرات خود را با سایر کاربران در محیط 

اپ به اشتراك بگذارید.
با تمام این کاستى ها که به عقیده ما به راحتى قابل 
رفع هستند، توییتنا یک فیدخوان مناسب است که 
به شما امکان دنبال کردن توییت شخصیت هاى 
مطرح و مجموعه هاى خبررســانى را مى دهد. از 
طرفى ممکن اســت این پرســش به وجود بیاید 
که با وجود فیدخوان هــاى جانبى مثل کانال هاى 
تلگرام فارسى که همین کار را انجام مى دهند، چه 
نیازى به توییتنا داریم؟ پاســخ در این مسئله است

 که توییتنا تنها به نمایش توییت هاى افراد معدود 
و منتخبى اقدام مى کند و اکثر کانال هاى تلگرامى 
مجموعه بسیار بزرگى از توییت ها را در بر مى گیرند 
و این امر مى تواند موجــب هدررفت وقت خواننده 

شود.

فیلم مورد عالقه تان را به این فلش ممورى ها انتقال دهید و آن را به گوشــى وصل کنید و در 
هرکجا و هر زمان آن را مشاهده کنید.

فلش ممورى هاى AH730/AH750 با دو اینترفیس USB 2.0 و  USB 3.1 Gen1 بســیار 
باریک طراحى شده اند و فقط 4,5 گرم وزن دارند.

این دو محصول با بدنه فلزى براق، داراى درب با قابلیت 360 درجه چرخش ساخته شده اند تا 
محافظت بهترى از محصول را فراهم کند. یک سوراخ بر روى این محصول تعبیه شده که به 

شما اجازه مى دهد این فلش ممورى را به لوازم شخصى خود آویزان کنید.
 براى خالى کــردن حافظه فلش یــا مشــاهده ظرفیــت آن مى توانید فلش را بــه موبایل 
وصل کنیــد یا اینکــه محصــول را بــه کامپیوتر خــود  وصل کنیــد و از ســرعت باالى

USB 3.1 Gen1 (AH750) و UEB2.0(AH730) لــذت ببرید. اگــر مى خواهید فیلم مورد 

عالقه تان را بدون استفاده از حجم گوشى خود مشــاهده کنید مى توانید آن را از کامپیوتر خود 
به این فلش ممورى ها انتقال دهید و آن را به گوشــى وصل کنید و در هرکجا و هر زمان آن را 

مشاهده کنید.
 تیغه فلزى دور این محصول مى تواند به راحتى بچرخد و قســمتى که بال اســتفاده است را 

عنوان از آن جدا نمى شود محافظت کند. این درپوش متصل به محصول بوده و به هیچ 
همچنین باعث مى شود شما نگران گم شدن 

آن نباشید.
حافظه هــاى  در  محصــول  ایــن 

648G,32G  G,16G, ارائه شــده 
که با دســتگاه هاى اندرویدى که 
داراى عملکرد OTG مى باشــند 

ســازگار اســت، در کامپیوترهــا هم 
بــه همین صــورت اســت که شــامل:

 Linux  ,7 /8,1 /8 /10  Windows  
X.10,6 X and MAC OS.2,6 Kernel و 

باالتر مى شود. برنامه FileBridge مخصوص شرکت 
اپیسر مى باشد  که طراحى شده براى مدیریت فایل هاى فلش 
ممورى بر روى گوشى. از برنامه اســتفاده کنید و از عملکرد 

سریع و آسان آن لذت ببرید.

 Super Stickman Golf 3 یک بازى فوق العاده 
زیبا با گیم پلى اعتیادآور در سبک بازى هاى ورزشى گلف 
از استودیوى Noodlecake Studios براى اندروید 
است که به صورت رایگان در مارکت گوگل عرضه شده 
و از پرطرفدارترین بازى ها به شمار مى رود. در این بازى 
شــما در نقش یک آدمک چوبى که یک گلف باز آماتور 
اســت قرار مى گیرید! در حالت تک نفره شما باید یک 
دوره 20 جلسه اى را طى کنید؛ گیم پلى بازى بسیار ساده 

اما چالش برانگیز است، شــما مى بایست در یک زمین 
گلف که هیچ شباهتى به زمین بازى گلف در دنیاى واقعى 
ندارد و کامًال به طور انتزاعى تعریف شــده است توپ را 
وارد چاله کنید! در ابتداى بازى و در حالت تک نفره شما با 
چهار دوره از مسابقات قهرمانى روبه رو هستید که در هر 
یک از این مسابقات پنج مسابقه وجود دارد و در هر یک 
از این پنج مسابقه باید در 9 زمین متفاوت بازى کنید! در 
هریک از این زمین هاى گلف شما تعداد مشخصى ضربه

 مى توانید بزنید تا تــوپ را وارد چاله کنید! چالش اصلى 
وقتى آغاز مى شــود که بخواهید با تعداد ضربه کمترى 

توپ را به مقصد برسانید!
Super Stickman Golf 3 بــراى افــرادى که 
هر روز زمانى را صرف بازى کردن مى کنند، مســابقه  
روزانه  اى در اختیارشــان قرار مى دهد که بسیار جذاب 
است و با انجام این مسابقات روزانه مى توانند کارت هاى 

جدید و پول  به  دست بیاورند! 

 Voice Recorder Pro Unlocked
عنوان یک ضبط صــوت حرفه اى و پر امکانات 
 Splend Apps اندرویدى اســت که توسط
توســعه و در گوگل پلى منتشــر شــده است. 
اولین تأییدیه حرفه اى بــودن این نرم افزار که 
طرفداران زیادى را به سمت خود جذب مى کند 
مجموعه امکانات گنجانده شده در آن است ؛ این 
قابلیت ها هر کسى را قادر مى سازد تا در هر زمان 
و مکانى به ضبط صداهاى اطراف خود بپردازید و 
یادداشت هاى صوتى را با کیفیتى فوق العاده باال 
ذخیره کند. چهار فرمــت محبوب پخش تحت 
پشتیبانى وویس ریکوردر اســت که انتخاب و 
استفاده از هر کدام به دست شماست و مى توانید 
یکى از آنهــا را مطابق با نیازهایتــان برگزینید. 
همچنین گزینه هاى مدیریتــى مختلف نظیر 
تغییر بیت ریت، نوع کیفیت و... باعث مى شــود 
تا کنترلى فوق حرفه اى بر روى صداى در حال 
ضبط داشته باشید و آن را با کیفیت دلخواه و مورد 
نیازتان ذخیره کنید. براى ضبط تماس هاى تلفنى 
نیز دیگر نیازى به برنامه هاى جانبى نیست و تنها 
کافى اســت منبع ضبط را از میکروف ن به تماس 
تلفنى تغییر دهید تا تمامى تماس ها بدون هیچ 
گونه خطایى ذخیره شــوند! اگر به دنبال یکى از 
برترین نرم افزارهاى ضبط صدا هستید به هیچ 

وجه Voice Recorder را از دست ندهید!

توییت  شخصیت هاى ایرانى را در« توییتنا» بخوانید

بازى گلف باز 
قهار 3 
اندروید 

Voice R
ecorder Pro U

nlocked

اپلیکیشن 
ضبط صـــوت 

حرفه اى

اپیسر، فلش ممورى هاى جدیدرا معرفى کرد

شرکت هاى مختلفى در دنیاى امروز از ماشین هاى مجازى شرکت Vmware براى 
انجام کارهاى ادارى خود استفاده مى کنند و هر یک راهبرد خاص خویش را بر ماشین هاى 

مجازى اعمال مى کنند.
اما از آنجا که عمدتاً ســنگینى بار در استفاده از این سیستم، ســمت کاربر بوده و ناگزیر، 
هزینه هاى بیشترى بر او تحمیل مى  شود، تالش شرکت هاى مختلف بر این است که بتوانند 
بار کارى سمت کاربر را تا حد ممکن کاهش دهند و آن را به سمت سرورهاى ابرى انتقال 
دهند و این دو نام بزرگ با توافق جدید، در حقیقت نخستین گام ها در این زمینه را برداشته اند.
گفتنى اســت در اجالس ویژه VmWorld در شهر بارســلونا، دو شرکت آى بى ام و 
ودافون اعالم کردند که همکارى منحصربه فردى را براى رسیدگى به یکى از بزرگ ترین 

نگرانى هاى بنگاه هاى تجارى را آغاز کرده اند.
مطابق اعالم آنها، این همکارى در نهایت منجر به ایجاد «محیط ابرى هیبریدى»  خواهد 
شد که بر روى ساختارهاى ابرى آى بى ام عرضه شده و میزبانى آن نیز بر روى سرورهاى 

ابرى شخصى ودافون انجام خواهد پذیرفت.
این طرح مى تواند موجب شود تا بیش از 500 هزار بنگاه تجارى و کسب وکار در 19 کشور 
جهان بتوانند از امکان انتقال بار کارى Vmware به سامانه هاى ابرى بهره مند شوند.
بدین ترتیب، بار کارى ویژه 50 میلیونى این بنگاه هاى تجارى به سامانه هاى ابرى انتقال 
خواهد یافت که این امر به معناى کاهش چشــمگیر هزینه هاى سخت افزارى و تعمیر و 

نگهدارى در این بنگاه ها خواهد بود.

مشارکت ویژه براى انتقال
 بار کارى Vmware به محیط ابرى

 طبق گزارش کاربران برنامه اینستاگرام، تغییراتى در نحوه چیدمان عکس هاى برخى 
از پروفایل ها اعمال شده که باعث نارضایتى بسیارى از طرفداران این شبکه اجتماعى 
شده است. نحوه قرارگیرى عکس ها در پروفایل این دسته از کاربران، تا پیش از این سه 
عکس در یک ردیف بوده  که حاال شــاهد چیدمان چهار عکس در یک ردیف هستند.
البته این تغییر هنوز روى تمام پروفایل ها اجرا نشده و فعًال به صورت آزمایشى در برخى 

از پروفایل ها دیده شده است.
این اولین بارى نیست که اینســتاگرام قابلیت جدید خود را تنها به صورت آزمایشى در 
برخى از پروفایل ها اعمال مى کند تا قبل از ارائه همگانى، نحوه بازخورد کاربران نسبت 

به تغییرات جدید را محک بزند.
هنوز مشخص نیست که چرا مسئولین اینستاگرام این بار چیدمان عکس ها را دستخوش 
آزمایش قرار داده اند اما اگر واقعًا این تغییر، یک آزمایش باشد به احتمال زیاد بخشى از 
یک تغییر اساسى تر و بزرگ تر در زمینه انتشار و نمایش عکس ها خواهد بود. دلیل دیگر 
نیز مى تواند تغییر اندازه گوشى هاى نسل جدید و حرکت به سمت دستگاه هاى بزرگ تر 

باشد و اینستاگرام نیز قطعاً  نمى خواهد از جریان رشد فناورى عقب بماند.

تغییر آزمایشى 
چیدمان عکس هاى اینستاگرام

به شماره ثبت 250 فریدن به شناسه ملى 10260060181
بدینوسیله از سهام داران محترم و یا وکیل قانونى سهام دار دعوت مى شود در مجمع عمومى عادى که رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه 

مورخ 96/07/14 واقع در چادگان- سد زاینده رود محل طرح (یانچشمه) برگزار مى شود حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- رسیدگى و تصویب مالى سال 95 شرکت                                                   2- انتخاب بازرسین
3- آموزش باغبانى و سایر موضوعات                                                                      4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى

مقام دعوت کننده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل:
 قدمعلى بهارلوئى و امیر بهارلوئى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت گردو کاران سد زاینده رود سهامى خاص



1616ویژهویژه 3044 سال چهاردهمشنبه 1 مهر  ماه   1396

سخنگوى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با حضور رئیس اوقاف و امور خیریه کشور، 6 طرح عمرانى به ارزش 
بیش از 55 میلیارد ریال در امامزاده آقا على عباس (ع) افتتاح شد. 

به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حامد جعفر زاده اظهار داشت: چهارشنبه 29 شهریور ماه با 
حضور حجت االسالم والمسلمین على محمدى، نماینده ولى فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، 6 طرح عمرانى در امامزاده 

آقا على عباس(ع) به بهره بردارى رسید.
وى افزود: در این مراسم 6 طرح عمرانى به ارزش بیش از 55 میلیارد ریال که شامل طرح هاى خّیرساز و غیر خّیرساز بوده، افتتاح شد.
مدیر روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اذعان داشت: این پروژه ها شامل هتل آستان با ارزش بیش از 21 

میلیارد ریال، مرکز درمانى با ارزش بیش از 11 میلیارد ریال، اتاق پذیرش و دفتر آستان به ارزش 400 میلیون ریال بود.
جعفر زاده ادامه داد: همچنین برخى دیگر از پروژه هاى افتتاحى واحدهاى تجارى به ارزش بیش از 11 میلیارد ریال، بهسازى سالن 

اجتماعات به ارزش بیش از یک میلیارد ریال و ساخت میدان ولیعصر با اعتبارى 9 میلیارد ریالى است.

نصف جهان    «اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با مدیریت پرتالش و البته همکارى مسئوالن 
استان و شهرستان ها، یکى از استان هاى موفق ما در کشور بوده و نمره قبولى خوبى گرفته است.»

نماینده ولى فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درجمع خبرنگاران این مطلب را یادآور 
شــد و گفت: باید معارف قرآن و اهل بیت(ع) را در بین مردم اشــاعه داد و امامزادگان را به مردم 
معرفى کرد و در این راستا تعدادى از روحانیون واجد شرایط، در امامزادگان برنامه هاى فرهنگى در 

مناسبت هاى مختلف برگزار مى کنند.
حجت  االسالم و المسلمین على محمدى افزود: امروز پروژه هاى بسیار خوبى در آستان امامزادگان 
آقا على عباس(ع) و شاهزاده محمد(ع) در استان اصفهان افتتاح شد که امید است تا سال آینده نیز 

گام هاى مؤثرترى در پیشرفت عمرانى این بقاع و فعالیت هاى فرهنگى را شاهد باشیم. 
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه وصول طلب اوقاف و امور خیریه از وزارت آموزش و پرورش هم گفت: 
آموزش و پرورش متولى تعلیم و تربیت در کشور است و ما به دانش آموزان عالقه داریم و بنا نداریم 

براى آنان دردسر ایجاد کنیم.
حجت االسالم و المسلمین محمدى ادامه داد: در گذشته اعالم شــد ما آمادگى داریم با آموزش و 
پرورش تفاهمنامه بنویسیم و بدهى وزارت آموزش و پرورش نیز مشخص است و آنها در حد توان در 

بودجه پیش بینى کنند تا قرارداد منصفانه به نرخ عادالنه منعقد شود.
وى با بیان اینکه سیاست ما، تفاهم و دوســتى براى پیشبرد فعالیت هاست و همه ما و دستگاه هاى 
اجرایى یک هدف را دنبال مى کنیم، افزود: دستگاه هاى اجرایى به ویژه آموزش و پرورش طبق ضوابط 
قانونى و شرعى و در قالب تفاهمنامه، مى توانند مشــکالت را برطرف کنند و امید داریم حق واقف و 

دستگاه ها از بین نرود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: بهره گیرى از سرمایه و توان بخش خصوصى 
با شرایط مناسب در کارهاى عمرانى از رویکردهاى ماست و امید است خیرین، بخش خصوصى و... 
هر اقدامى براى انجام کار مطلوب در بقاع متبرکه را انجام دهند. این در حالى است که امامزادگان و 
بقاع متبرکه از دیدگاه معمارى، مى توانند مورد عالقه گردشگران جهانى باشد و در منطقه، گردشگرى 

مذهبى دینى داشته باشیم که با سازمان میراث فرهنگى هم تفاهم داشته و پیگیرى مى کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درخصوص وقف هاى جدیدى که باید انجام شود گفت: ما 
تمام نیات که در وقفنامه ها بود و همچنین نیاز کشور را احصا  کردیم و  یکى از نیازهاى امروز، توجه به  

موقوفات قرآنى است که امید است مردم مطابق این نیاز روز  همکارى کنند. 

جزئیات 6 طرح عمرانى افتتاح شده 
در امامزاده آقا على عباس(ع) نطنــــز 

رئیس سازمان اوقاف کشور در گفتگو با خبرنگاران:
رویکرد سازمان اوقاف استفاده از بخش خصوصى استرویکرد سازمان اوقاف استفاده از بخش خصوصى است

در مراسمى با حضور رئیس سازمان اوقاف کشور صورت گرفت؛

افتتاح چندین پروژه عمرانى 
در امامزاده آقا على عباس(ع) 

و شاهزاده محمد(ع)

ساسان اکبرزاده

چندین پروژه عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا على عباس 
و شاهزاده محمد علیهماالسالم همچون هتل، مرکز درمانى، 
مرکز تجارى و... با حضور نماینده ولى فقیه و رئیس ســازمان 

اوقاف و امور خیریه کشور افتتاح شد.
نماینده ولى فقیه و رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
پس از افتتاح پروژه هاى عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا 
على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم در جمع مسئوالن 
شهرســتان بادرود، هیئت امناى امامزادگان و... گفت: دشمن 
همواره سعى داشته علیه قرآن و اهل بیت(ع) شبهاتى را به مردم 
القا کند و در سال هاى گذشته علنًا به قرآن جسارت کردند که 
این همه نشان از حقانیت الهى و کارآمدى قرآن دارد که منجر 

به کارآمدى جمهورى اسالمى ایران شده است.
حجت االسالم و المسلمین على محمدى در آستانه هفته دفاع 
مقدس، اشاره اى به هشت سال دفاع مقدس هم داشت و گفت: 
در هیچ برهه اى از تاریخ کشورمان سراغ نداریم که دشمن به 
کشور حمله کرده باشد و بخشى از کشور را اشغال یا جدا نکرده 
باشد اما در عصر استقرار نظام جمهورى اسالمى با هدایت امام 
راحل(ره) و مقام معظم رهبرى در دوران دفاع مقدس که تمام 
دنیا به جنگ با ما آمده بودند، یعنى کفر در برابر اســالم واهل 
بیت(ع)، ما پیروز شدیم و دشمن به هیچیک از اهداف خود که از 
بین بردن نظام و تجزیه ایران بود دست نیافت وامروز جمهورى 
اســالمى ایران با عزت و قدرت برقرار اســت که همه اینها از 

برکات خداوند و اهل بیت(ع) مى باشد.

 باید قدردان خداوند باشیم
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، امامزادگان را یادگاران 
ائمه(ع) و پیامبران(ع) دانســت و گفت: امروز مــا باید با ارائه 
خدمات مطلوب به مردم، قدردان خداوند باشیم که ما را با مکتب 
قرآن و اهل بیت(ع) آشنا کرد و این محبت اهل بیت(ع) است 

که مردم کثیرى از اقصى نقاط جهان و ایران هر ســاله به این 
منطقه کویرى مى آیند و آستان مقدس حضرت آقا على عباس 

و شاهزاده محمد علیهماالسالم را زیارت مى کنند.

 نقشــه 100 ســاله براى امامــزاده آقا على 
عباس(ع)

وى از هیئت امنا و دیگر مدیران و دســت اندرکاران آســتان 
حضرت آقا على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم خواست 
تا با جدیت و البته حســاب شــده، برنامه هاى عمرانى در این 
امامزاده را بر اساس نقشــه جامع مطالعه شده براى صد سال 
آینده، تدارك دیده و به مسائل فنى و تخصصى عمرانى آن در 
کارهاى عمرانى دقت داشته باشند و به اندازه ظرفیت ساختمانى 

به تبلیغات فرهنگ و اهل بیت(ع) در این آستان توجه کنند.
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور به همه دســت 
اندرکاران این حرم مقدس یادآور شد با مردم و زائران متواضعانه 
برخورد کنند و رفتار خوبى از خود نشان دهند و در ارائه خدمات 

بهتر به زائران بکوشند.

 فلسفه وجودى امامزادگان
حجت االسالم والمسلمین محمدى فلسفه وجودى امامزادگان 
را هدایت بشر به صراط مستقیم و آشنایى با قرآن خواند و گفت: 
ما اگر بتوانیم به هر زائر دراین مکان مقدس، نکته اى از معارف 
و احکام اسالم را آموزش دهیم این خود فرهنگسازى است که 

باید در این راستا برنامه ریزى شود.

پشتوانه اى براى پیروزى
وى افزود: ما منطق قرآن و اهل بیــت(ع) را داریم که قدرت و 
پشتوانه بسیار خوبى براى ماست تا در مقابل دشمن پیروز شویم 
و تا زمانى که به قرآن و اهل بیت(ع) ایمان داشته باشیم دشمنان 

به ویژه آمریکا هیچ غلطى نمى تواند و نخواهد توانست بکند.
***

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان هم با خیر مقدم 
گفت: در راســتاى منویات رهبر معظم انقالب مبنى بر اینکه 

بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگى تبدیل شوند، آستان مقدس 
امامزادگان آقا على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم یکى 
از شاخص ترین بقاع متبرکه استان است که سالیانه بیش از چهار 
میلیون زائر از کشورهاى همجوار، ایران اسالمى و استان به این 
بقاع مى آیند و این دو ستاره درخشــان در این منطقه کویرى 

مى درخشند و مایه روشنگ رى و هدایتگرى مردم است. 

  ایجاد اشتغال
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: در سال 
اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل، با اجرا و بهره بردارى از طرح هاى 
عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا على عباس(ع) و شاهزاده 
محمد(ع) و ســاخت هتل، درمانگاه، مرکز تجارى و.. در این 
آستان، براى جوانان محل و منطقه اشــتغال ایجاد شده و ما 
توانستیم تا حدودى، منویات رهبرى در نامگذارى امسال را در 

این منطقه تحقق بخشیم. 
وى از اعضاى هیئت امنا و همه کسانى که در انجام امور عمرانى 
این امامزادگان تالش کردند قدردانى کرد و اظهار امیدوارى کرد 
سال آینده شاهد بهره بردارى از بزرگ ترین پروژه هاى عمرانى 

در این آستان مقدس باشیم.
***

نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شوراى اسالمى هم از 
همه دست اندرکاران که براى رونق به مجموعه آستان تالش 
کردند تا آستان مقدس حضرت آقا على عباس(ع) و شاهزاده 
محمد(ع) در سطح بین المللى و ملى به مردم شناسانده شوند 

تشکر کرد.
مرتضى صفارى نطنزى اظهار امیدوارى کرد در راستاى احیاى 

امامزادگان بیش از پیش تالش شود.
در پایان با اهداى لوح، از دســت اندرکاران اجراى طرح هاى 
عمرانى در آســتان مقدس حضرت آقا على عباس و شاهزاده 

محمد علیهماالسالم، تجلیل به عمل آمد.


