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دانشگاه جامع علمى کاربردى
در رشته هاى مهارتى و شغل محور دانشجو مى پذیرد

مقطع کارشناسى ناپیوسته
ثبت نام بدون آزمون

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته  
محل هاى تحصیلى، براســاس معدل 
کل منــدرج در گواهینامه کاردانى، نوع 
مدرك کاردانى، سهمیه هاى آزاد، شاغل، 
رزمندگان و ایثارگران، بومى  بودن و با 
توجه به صالحیت هاى عمومى داوطلبان 
براساس ضوابط دانشگاه جامع علمى 
ـ کاربردى و مصوبــات مربوط صورت 

مى گیرد. 

روش گزینش دانشجو

رخى از رشته هاى این دوره
ب

ر مقطع کارشناسى نا پیوسته  :
www.sanjesh.org د

بنیاد شــهید و امور ایثارگران اصفهان – جامعه اســالمى کارگران 
اصفهان – هالل احمر اصفهان– جهاد دانشگاهى – خانه کارگر واحد 
17 کاشــان – خانه کارگر واحد 23 اصفهان – صنایع دســتى نقش 
جهان – دادگسترى کل استان اصفهان – شهید صیاد نزاجا – فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان (انصارالمهدى) – گروه توسعه صنعتى ماهان 
سپاهان – بانک ملت اصفهان – مالیاتى اصفهان – بهزیستى و تامین 
اجتماعى – فنى و حرفه اى اصفهان – فنى و حرفه اى کاشان – جهاد 
کشاورزى – اصفهان سیتى سنتر – شرکت تولیدى فرش ایران سپهر 
– شرکت ذوب آهن – شرکت گز ســکه (عتیق) – شرکت مهندسى 
آسانبر و پله برقى آسمان فراز چهلســتون – شرکت خدمات علمى 
صنعتى اصفهان – گروه صنعتى انتخاب – آران و بیدگل – تیران و کرون 
– خور و بیابانک – زرین شهر – علویجه – گلپایگان – مبارکه – نایین –

 نجف آباد – هرند – حج و زیارت استان اصفهان – فرهنگ و هنر واحد1 
اصفهان – فرهنگ و هنر واحد2 اصفهان –شــهردارى هاى استان 

اصفهان – شهردارى مهاباد- صنعت آب و برق

در گروه آموزشى فرهنگ و هنر: در گروه آموزشى فرهنگ و هنر:  مدیریت گردشگرى، هتلدارى، ارزیابى صنایع دستى میراث فرهنگى، نقاشى 
ایرانى، نگارگرى و زرنگاره، فرش گرایش هاى طراحى، بافت و رفوگرى ،گرافیک-پوســتر و نشانه، مجرى گرى، روابط 
عمومى – الکترونیک،روابط عمومى –اموررسانه، هنرهاى نمایشى –تئاتر کاربردى، انیمیشن –کارگردانى،سینما-تدوین فیلم، 
سینما-کارگردانى،عکاسى خبرى، نوازندگى ساز ایرانى، نوازندگى ساز کالسیک، طراحى لباس و الگو سازى پوشاك-لباس مجلسى 

و خانگى و ده ها رشته مهارتى دیگر
در گروه آموزشــى صنعــت : در گروه آموزشــى صنعــت : ایمنى و ســالمت محیــط زیســت(HSD)، محیط زیســت- کنترل آالینــده ها، بهــره بردارى 
نیروگاه ، بازرســى جوش، آسانســور و باالبرها،تاسیســات حرارتى و برودتى، کنترل فرآیند، مکانیک تاسیسات صنعتى، تاسیسات 
مکانیکى ساختمان،تاسیســات حرارتى و برودتى، الکترونیک صنعتى،عمران ســاختان ســازى مکانیک خودرو، ســرامیک –کاشى 
و چینــى، معمارى-طراحى محیط داخلــى، تولید الیاف مصنوعــى، فناورى اطالعات برنامه نویســى تحت وب،صنایع غذایى –شــیر و

فراورده هاى لبنى، صنعت شیرینى و شکالت،  و ده ها رشته مهارتى دیگر
در گروه آموزشى مدیریت و خدمات اجتماعى: در گروه آموزشى مدیریت و خدمات اجتماعى: مدیریت بحران در اماکن، مدیریت امداد در سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور 
شعب، مدیریت تعاون،  مددکارى اجتماعى خانواده، مدیریت رفاه اجتماعى، اورژانس اجتماعى، مدیریت تعاون، مدیریت بورس ، مدیریت تجارى 
سازى ، حقوق –ارشاد در امور مدنى، حقوق- دستیار قضایى در امور مدنى ، مشاوره امالك و مستغالت، تربیت بدنى – مربیگرى تکواندو ... و   ده ها 

رشته مهارتى دیگر
در گروه آموزشى کشاورزى :در گروه آموزشى کشاورزى : پرورش صنعتى طیور، پرورش صنعتى گاو، بهداشت مواد غذایى با منشاء دامى ،گیاهان دارویى و معطر،گل و گیاهان 

زینتى، گیاهپزشکى،  و ده ها رشته مهارتى دیگر

لیست مراکز آموزش علمى-کاربردى استان 
اصفهان که در این دوره دانشجو مى پذیرند:
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کیفرخواست علیه پزشک معالج عباس کیارســتمى صادر شده و پرونده 
جهت رسیدگى به دادگاه رفته است.

14 تیرماه سال گذشته بود که خبر درگذشت عباس کیارستمى در رسانه ها 
منتشر شد.  پس از درگذشت این کارگردان بود که مردمى که احساساتشان 
به واسطه اخبار ضدونقیض جریحه دار شده بود، دوباره بحث پروسه درمان 
عباس کیارستمى را مطرح کردند و نام جراح متخصص او را که از پزشکان 
بنام گوارش کشور است، در صفحه هاى مجازى شان نوشتند و بحث اشتباه 

و خطاى پزشکى در از دست  دادن او پیش آمد.
12 روز بعد یعنى در تاریخ 26 تیر دادیار انتظامى نظام پزشکى گفت: پرونده 
در حال بررسى است و مانند سایر پرونده ها روند رسیدگى را طى مى کند اما 

نتایجش هنوز مشخص نیست.
محمدمهدى قیامت افزود: خانواده مرحوم کیارستمى هنوز از جراح شکایت 
رسمى نکرده و سازمان نظام پزشکى خودش به عنوان مدعى العموم وارد 

شده تا از نتیجه این پرونده مطلع شود.
وى با تأکید بر اینکه باید پرونده پزشکى مرحوم کیارستمى مانند پرونده هاى 

عادى رسیدگى شــود، گفت: با وجود جلسات 
کارشناسى و تشکیل کمیته ویژه رسیدگى 

هنوز نظر قطعى صادر نشده است.
حــاال با گذشــت بیــش از یکســال، 
کیفرخواســت بــراى پزشــک معالج 
کیارســتمى صــادر و پرونــده جهت 

رسیدگى به دادگاه رفته است.
بر اســاس کیفرخواســت صادره، در 

نظریه هاى کمیسیون هاى تشکیل شده 
از سوى پزشکى قانونى صراحتًا ارتباط بین 
قصور با فوت بیمار مردود اعالم شده است.

این در حالى است که متهم تأخیر در عمل از سوى 
خود را قبول کرده اما در دفاعیات خود عنوان کرده است 

که این تأخیر به تشــخیص خودش صورت گرفته که البته این 
موضوع از سوى اعضاى کمیسیون مورد قبول واقع نشده است.

به گزارش ایلنا، 
برنامه زنده اینترنتى 
«سى و پنج» که از 
سامانه فیلم نت 
پخش مى شود؛ 
گذشته  شــب 
(شنبه 4 شهریور) 
در جدیدترین قسمت 

خود میزبان حامد بهداد بود.
حامد بهداد در پاســخ به این 
ســئوال که چــرا در یک 
برنامــه از کیمیایى انتقاد 
کرده اســت، گفت: من 
هرگز به آقــاى کیمیایى 
بى احترامى نکردم. هیچ 
وقــت قــدم اول را براى 
بى احترامى بر نمــى دارم. در 
بازیگرى نماینده طبقه فرودست و 
کارگر هستم که به آن مردم مى گویند. 
اما شــما شــاهد بودید که من قدم براى 
بى احترامى جلو نگذاشتم، ســوژه حرفم آقاى 
کیمیایى نبود. حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد 
اگر چه درست گفتم، اما اصًال دلم نمى خواست درباره 
ایشان حرف بزنم. حرفم به سمت دیگرى رفت. من 
نمى توانستم آن جایزه را قبول کنم دل مردم از این 
اهانت شکسته بود. شــما به این مردم نازنین 
خس و خاشاك مى گویید چطور دلتان 
مى آیــد؟ اى کاش آن جایزه 
را نمى گرفتم، آن 
جایزه گرفتن 
شت.  ا ند

همین االن مانند یک نوجوان ناپخته و نابالغ به دلیل 
اهانتى که به من و ما شده بغض و غم دارم.

این بازیگر با اشاره به مسعود کیمیایى گفت: همین 
اســتاد که احترامش واجب اســت و دم از رفاقت و 
مردانگى مى زنند، وقتى پدرم درگذشت حتى تلفن 
بابت تســلیت نزدند. در حالى که استاد مهرجویى از 
کرج براى تسلیت گفتن به خانه من آمدند و من اصًال 
باورم نمى شد که استاد مهرجویى در خانه ما هستند.

او ادامه داد: تصور کنید کسى که مثل من به صورت 
خالصانه فردى را دوست داشــته باشد و هر سال به 
دیدارش برود و با او حرف بزند، پس از مدتى به دلیل 
مسائل بچه گانه اى که مشخص نیست، طرد شود. در 
مهر ورزیدن و مؤدب بودن به خودم ایمان دارم. اگر 
کسى نمى تواند دیگران را دوست داشته باشد، مشکل 
از اوســت، این بى احترامى نیســت. من اگر بازیگر 
نمى شدم البته االن هم هستم، منتقد مى شدم. من 

همه را دوست دارم.
بازیگــر نارنجى پوش گفــت: مى توانم به شــما 
آدرس هایى بدهم مبنى بر اینکه مرا تأیید کنید. این 
رفتارها و فرافکنى ها نتیجه این است که دیگران را 

نمى توانى دوست داشته باشى.
بهداد با اشــاره به گالیه هاى جمشید مشایخى در 
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما و با بیان 
اینکه گالیه حق شــخصى هنرمندان است، گفت: 
اگر آقاى مشایخى در خانه خودش فریاد نزند، کجا 
این کار را بکند؟ منتقدین، نویسندگان، سینماگران، 
خانه سینما، فستیوال فجر و... ما یک خانواده محدود 
هستیم و این بساط را براى گســترش مهرپرورى 

باید مهیا کنیم.
او ادامــه داد: آقاى مشــایخى درســت مى گوید، 
ندیدن هاى من و شما و همه سینماگران و منتقدان 
طى این سال ها باعث جمع شدن گالیه ها در سینه 
ایشان شــده بود. نباید مى گذاشتیم آقاى مشایخى 
مجلس را ترك کند. ما سر سفره پیشکسوتان مهمان 
هستیم. باید او را باز مى گرداندیم و از او بابت آن کلیپ 

عذرخواهى مى کردیم.
حامد بهداد افزود: من از نفرت پراکنى بدم مى آید و 
مورد تأییدم نیست، ما باید آدم هایمان را درك کنیم. 
آقاى مشایخى چند سال دارد؟ خدایى نکرده اگر تار 
مویى از سر ایشان کم شود بعضى از ما فکر نمى کنیم 

شاید کم گذاشتیم؟
او گفت: گمان مى کنم اگر دو سه فیلم براى کیمیایى 
بازى کردم، دو سه تا هم براى مهرجویى بازى کردم. 
وقتى پدرم فوت شــد فقط دو بار گریه کردم و فکر 
کردم همین کافى است، اما وقتى کیارستمى فوت 
شدند و از دســت ما دریغ شدند، بسیار گریه کردم و 
ثانیه اى بدون فکر درباره این فاجعه زندگى نکردم. 
زیرا که در این خشکســالى فرهنگى وجود چنین 
فردى یک غنیمت بود. وقتى کیارستمى رفت فکر 

کردم فرهنگ ایران چه عظمتى را از دست داد.
حامد بهداد درباره بازى در فیلم «سد معبر» گفت: 
این فیلم از صدقه ســرى باران کوثرى جور شــد. 
یعنى لطف کرد و گفت بایــد این فیلم را بازى کنى 
و فیلمنامه را به من داد و خواندم و عالقه مند شدم. 
حتى فیلم «روز سوم» را مدیون باران کوثرى و برزو 
ارجمند هستم. آنها مرا به آقاى لطیفى معرفى کردند.
او همچنین درباره نقشــش در این فیلم گفت: یک 
مأمور سد معبر سر صحنه این فیلم به من گفت آقاى 
بهداد این لباس مقدس اســت نقش را درست بازى 
کن، در حالى که من ســیلى زدن مأمور سدمعبر به 
صورت یک زن دستفروش در شمال را دیده بودم،  
هر جا لباسى وجود دارد قدرتى پشت آن است. فقط 
ما هنرى ها هستیم که نه دکان داریم، نه لباس داریم 
و نه احترام داریم. دوربین مان را هر جا مى بریم به ما 
اهانت مى شود، مصونیت نداریم و صدمه پذیریم. من 
مأمور سد معبر را در نظر نگرفتم. بلکه منظورم مفهوم 

کلى فساد بود.»
بهداد با بیان اینکه قرار نبود در فیلم «ابد و یک روز » سعید 
روستایى بازى کند گفت: گویا نوید محمدزاده مرا به 

عنوان نقش برادرش پیشنهاد داده بود.
حامد بهداد با اشاره به کم کار بودنش در سال هاى 
اخیر بیان کرد: چند ســناریو را رد کردم. ولى فکر 
مى کنم یکى از صدمه هایى کــه خوردم کم کارى 
نیست. مهمترین صدمه اى که خوردم توقیف فیلم 
«خانه دختر» بود که خیلى برایش زحمت کشیدیم 
و متن مجوز اکران و ساخت و نمایش داشت، فیلم 
در آن دوره مدیریــت نادیده گرفته شــد و در هیچ 
زمینه اى به ما توجه نشد. این رفتار کامًال یک اهانت 
مطلق بود. من که به ندیده شــدن ها عادت دارم. 
از داوران جشــنواره فجر گالیه دارم و همچنین از 

دوســت عزیزى که در هیئت داوران بود و بیشتر از 
هر کسى به مقوله بازیگرى آشنایى داشت، انتظار 
داشتم از نگاه کارشناســى پشتیبانى مى کرد که باز 

هم اهمیتى ندارد.
ایــن بازیگر دربــاره رونــق تئاتر در ســال هاى 
اخیر گفــت: ما یــک دوره 40 ســاله پر فــراز و 
نشــیب را طــى کردیم. مثــل انقــالب و جنگ 
و چیزهایى از ایــن قبیل. بحران داخلى داشــتیم 
و خیلــى طول کشــید تــا مــردم آرام شــوند و 
دوبــاره اعتمــاد کنند، امــا االن دوره اى اســت 
که امینت در داخل بــه طور اتوماتیــک به وجود 
آمده اســت. این امنیت باعث شــده که مردم در 
ســبد خریدشــان کاالى فرهنگى را هم تعریف 
کنند. االن مــردم به دیدن گالرى ها، نقاشــى ها، 

عکس ها و تئاترها مى روند.
او با بیان تفاوت سینما و تئاتر گفت: در تئاتر آزادى 
بیان بیشتر اســت و در سینما سانســور بیشترى 
مى بینیم. اهالى تئاتر کتابخوان تر هســتند و معدل 
سواد باالترى نسبت به سینما دارند. تماشگر تئاتر 

خاص تر و کمتر است.
حامد بهــداد در ادامه گفت: االن شــاهد ابتذال و 
فیلم هاى سخیفى هســتیم. مثل همان فیلم هاى 
فارسى که در شأن ما نبود. قرار سینما در جمهورى 
اسالمى ایران این نبود، قرار نبود چنین فیلم هایى 
ساخته شــود، قرار شــد جلوى این گونه فیلم ها را 
بگیرند. قرار بود فیلم هایى که ساخته مى شود شکل 
دیگرى داشته باشد. تیغ ممیزى روى روشنفکران و 
با سوادان، تیز است اما براى ابتذال کنِد کند است. 
ما سطح ســلیقه مردم را پایین کشیدیم. این مردم 
همان کسانى بودند که «گاو» داریوش مهرجویى 

را مى دیدند.
بهداد با بیان اینکه کار کردن با فیلم اولى ها را دوست 
دارد گفت: چون تنها فرصتى است که دارم و باید آن 

را به دست بیاورم.
او درباره بازیگران نسل جدید گفت: در نسل جدید 
نوید محمدزاده ســلیقه و نظر مرا تأمین مى کند و 
نماینده نسل خودش است، همچنین بازى هومن 
سیدى را دوســت دارم هر چند بعد از نسل ما و قبل 
از نسل محمدزاده مى شود. خودم هم نماینده نسل 

خودم بودم و هستم.
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به گزارش ایلنا، 
برنامه زنده اینترنتى 
«سى و پنج» که از

سامانه فیلم نت 
مى شود؛  پخش
گذشته  شــب 
4(شنبه 4 شهریور) 
در جدیدترین قسمت 

خود میزبان حامد بهداد بود.
حامد بهداد در پاســخ به این

ســئوال که چــرا در یک 
برنامــه از کیمیایى انتقاد 
کرده اســت، گفت: من 
هرگز به آقــاى کیمیایى 
بى احترامى نکردم. هیچ 
وقــت قــدم اول را براى 
بى احترامى بر نمــى دارم. در 
بازیگرى نماینده طبقه فرودست و 
کارگر هستم که به آن مردم مى گویند. 
اما شــما شــاهد بودید که من قدم براى

بى احترامى جلو نگذاشتم، ســوژه حرفم آقاى 
کیمیایى نبود. حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد 
اگرچه درست گفتم، اما اصًال دلم نمى خواست درباره 
ایشان حرف بزنم. حرفم به سمت دیگرى رفت. من 
نمى توانستم آن جایزه را قبول کنم دل مردم از این 
اهانت شکسته بود. شــما به این مردم نازنین 
خسو خاشاك مى گویید چطور دلتان 
مى آیــد؟ اى کاش آن جایزه 
را نمى گرفتم، آن

جایزه گرفتن 
شت.  ا ند

همین االن مانند یک نوجوان ناپخته و نابالغ به دلیل
اهانتى که به من و ما شده بغض و غم دارم.

این بازیگر با اشاره به مسعود کیمیایى گفت: همین
اســتاد که احترامش واجب اســت و دم از رفاقت
مردانگى مى زنند، وقتى پدرم درگذشت حتى تلف
بابت تســلیت نزدند. در حالى که استاد مهرجویى
کرج براى تسلیت گفتن به خانه من آمدند و منا
باورم نمى شد که استاد مهرجویى در خانه ما هس
او ادامه داد: تصور کنید کسى که مثل من به ص
س خالصانه فردى را دوست داشــته باشد و هر
دیدارش برود و با او حرف بزند، پس از مدتى
مسائل بچه گانه اى که مشخص نیست، طرد
مهر ورزیدن و مؤدب بودن به خودم ایمان
کسى نمى تواند دیگران را دوست داشته باش
از اوســت، این بى احترامى نیســت. من
نمى شدم البته االن هم هستم، منتقد م

همه را دوست دارم.
بازیگــر نارنجى پوش گفــت: مى تو
آدرس هایى بدهم مبنى بر اینکه مرا ت
رفتارها و فرافکنى ها نتیجه این است

نمى توانى دوست داشته باشى.
بهداد با اشــاره به گالیه هاى جمش
جشن انجمن منتقدان و نویسندگا
اینکه گالیه حق شــخصى هنرم
اگر آقاى مشایخى در خانه خودش
این کار را بکند؟ منتقدین، نویسن
خانه سینما، فستیوال فجر و... م
هستیم و این بساط را براى گس

باید مهیا کنیم.
او ادامــه داد: آقاى مشــایخ
ندیدن هاى من و شما و همه
این سال ها باعث جمع طى
ایشان شــده بود. نباید مى
مجلس را ترك کند. ما سر
هستیم. باید او را باز مى گر

عذرخواهى مى کردیم.
ا حامد بهداد افزود: من
مورد تأییدم نیست، ما
آقاى مشایخى چند س
مویى از سر ایشان کم
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کمدین آمریکایى در نقش اول 
کتاب پرفروش «پیرمرد صد ساله اى که 
از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» ظاهر 

مى شود.
 «ویل فارل»، هم تهیه کننده و هم بازیگر 
فیلم کمدى «مرد 100 ساله» براى کمپانى 

سى بى اس فیلمز  شد.
این پــروژه که بر اســاس کتــاب پرفروش 
«پیرمرد صد ســاله اى کــه از پنجره بیرون 
پرید و ناپدید شد» نوشته «یوناس یوناسون» 
نویسنده سوئدى است بر مبناى فیلمنامه اى 
به قلــم «جیســون جورجى» نویســنده 
«نارکوس» ساخته مى شود البته کارگردان 

این پروژه هنوز انتخاب نشده است.
این رمان از زمان انتشارش در سال 2012 
بیش از ده میلیون نسخه در سراسر جهان 
فروش کرد. سال 2013 نیز فیلمى سوئدى 

ســاخته شد که بر مبناى آن 
نامزدى اسکار را 

براى بهترین گریم و آرایش مو به دست آورد 
و به سومین فیلم سوئدى در سراسر تاریخ این 
کشور از نظر فروش بدل شد و 50 میلیون دالر 

در باکس آفیس جهانى کسب کرد.
فارل در این فیلم نقش مردى به نام «آلن» را 
بازى مى کند که روز تولد صد ســالگى اش از 
خانه سالمندان فرار مى کند و درگیر ماجراهاى 
متعددى مى شــود. این در حالى است که بعد 
روشن مى شــود او در شــمارى از مهمترین 
رویدادهاى قرن بیستم حضور داشته است و 
با چهره هایى چون «ژوزف اســتالین»، «سر 
وینســتون چرچیل» و «شارل دوگل» دیدار 

کرده است.
یوناسون در این باره گفت: این شخصیت یعنى 
آلن، هنر بامزه بــودن را فقط با بودن خودش 
بلد است و این چیزى است که فارل هم استاد 
آن است. در واقع با کوچک ترین تالش باید 
بیشترین طنز را خلق کنى. خوشحالم که آلن 

در دست ویل فارل است.
فیلمى که قرار است ساخته شود با «فارست 
گامپ» فیلم کالســیک «تام هنکس» در 
سال 1994 مقایسه شده که از کمدى خیلى 

سیاه ترى برخوردار است.

کمدین آمریکایى در نقش اول 
کتاب پرفروش «پیرمرد صد ساله اى که 
از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» ظاهر 

مى شود.
 «ویل فارل»، هم تهیه کننده و هم بازیگر
فیلم کمدى «مرد 100 ساله» براى کمپانى

سى بى اس فیلمز  شد.
این پــروژه که بر اســاس کتــاب پرفروش 
«پیرمرد صد ســاله اى کــه از پنجره بیرون 
پرید و ناپدید شد» نوشته «یوناس یوناسون» 
نویسنده سوئدى است بر مبناى فیلمنامه اى 
به قلــم «جیســون جورجى» نویســنده 
«نارکوس»ساخته مى شود البته کارگردان 

این پروژه هنوز انتخاب نشده است.
2این رمان از زمان انتشارش در سال 2012

بیش از ده میلیون نسخه در سراسر جهان 
3فروش کرد. سال 2013 نیز فیلمى سوئدى 

ســاخته شد که بر مبناى آن 
نامزدى اسکار را 

ویل فارل پیرمرد 100 ساله مى شود

پرونده پزشک معالج کیارستمى به دادگاه رفت

فیلمنامه هاى بسیار در «خانه ســینما» به ثبت رسیده 
اســت که در بین آنها نام افراد مطرح و سرشــناس به 

چشم مى خورد.
 فیلمنامه هاى بســیار در صف ســاخته شدن هستند؛ 
فیلمنامه هایى که بعضاً در بین آنها اسامى افراد سرشناس 
به چشم مى خورد و این موضوع نوید روزهاى درخشانى 
را براى سینماى ایران مى دهد. روزهایى که پیش بینى 
مى شود که سینماى ایران رونق بیشترى داشته باشد؛ چرا 
که فیلمسازان با دلگرمى بیشترى مشغول به کار شده اند.
در ادامه بخشــى از فیلمنامه هایى که به تازگى در خانه 

سینما به ثبت رسیده است را مشاهده مى کنید:
شهریار بحرانى/ نام فیلمنامه:«من نور را مى بینم»/ نوع 

فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: مذهبى
مریم نراقى/ نــام فیلمنامه:«ترنم»/ نوع 
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: اجتماعى
مرضیه الســادات برومند یزدى/ نام 
فیلمنامه:«خونــه مادربزرگه»/ نوع 

فیلمنامه: طرح فیلمنامه/ ژانر: 
غیره

دانیال حکیمى مقدم/نام فیلمنامه:«یک روز تمام»/ نوع 
فیلمنامه: طرح فیلمنامه/ ژانر: اجتماعى

محمد درویشعلى پور/ نام فیلمنامه:«غروب تایلند»/ نوع 
فیلمنامه: طرح فیلمنامه/ ژانر: کمدى

امیر پوریا/ نام فیلمنامه:«ســیگار بعــد از مرگ»/ نوع 
فیلمنامه: طرح فیلمنامه/ ژانر: ملودرام

بهمن کامیار/ نــام فیلمنامه:«برج ماهى نگاتیو»/ نوع 
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: اجتماعى

بهرام توکلى/ نــام فیلمنامه:«ســربازان صلح»/ نوع 
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر:دفاع مقدس

یوســف حاتمى کیا/ نــام فیلمنامه:«تریبــون»/ نوع 
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: سیاسى

مســعود تــکاور/ نــام فیلمنامه:«کارمابالن»/ نوع 
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: حادثه اى

حسین یارى/ نام فیلمنامه:«شب مخوف»/ 
نوع فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: وحشت

این تعداد تنها 
بخشــى از ده ها 
فیلمنامه به ثبت رسیده 
در خانه سینماست که شناخته 
شده هستند. هر ساله فیلمسازان اول 
مطرحى از بین فیلمنامه هاى به ثبت رسیده 
در خانه سینما، به ســینماى کشور معرفى 

مى شوند.
فیلم هاى به ثبت رسید در «خانه سینما» پس 
از دریافت پروانه ساخت مى توانند وارد عرصه 

تولید شوند. 

ورود حسین یارى به ژانر وحشت

فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: مذهبى
مریم نراقى/ نــام فیلمنامه:«ترنم»/ نوع 
ج اجتماعى فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر:
مرضیه الســادات برومند یزدى/ نام 
فیلمنامه:«خونــه مادربزرگه»/ نوع 

فیلمنامه: طرح فیلمنامه/ ژانر: 
غیره

مســعود تــکاور/ نــام فیلمنامه:«کارم
فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر: حادث
حسین یارى/ نام فیلمنامه:«شب
نوع فیلمنامه: فیلمنامه کامل/ ژانر

ای
بخشـ
فیلمنامه به
در خانه سینماست
شده هستند. هر ساله فیلم
مطرحى از بین فیلمنامه هاى به
در خانه سینما، به ســینماى ک

مى شوند.
فیلم هاى به ثبت رسید در «خانه
از دریافت پروانه ساخت مى توانند

تولید شوند. 

پریناز ایزدیار و مینا جعفرزاده به جمع بازیگران فیلم سینمایى «خوك»، هفتمین ساخته 
سینمایى مانى حقیقى پیوستند.

پیش از این حضور حســن معجونى، لیال حاتمى، لیلى رشیدى، سیامک انصارى، على 
باقرى و آیناز آذرهوش در «خوك» قطعى شده بود و به تازگى ایزدیار و جعفرزاده نیز به 

گروه بازیگران این فیلم پیوسته اند.
فیلمنامه «خوك» را حقیقى نوشته و محمود کالرى مدیریت فیلمبردارى آن را برعهده 
دارد. نگار نعمتى طراح لباس و امیرحسین قدسى طراح صحنه این فیلم هستند، مهرداد 
میرکیانى طراحى چهره پردازى و داریوش صادق پــور صدابردارى این فیلم را برعهده 
دارند.حقیقى عالوه بر نویسندگى و کارگردانى، تهیه کنندگى فیلم سینمایى «خوك» 
را نیز برعهده دارد.فیلمبردارى هفتمین اثر سینمایى حقیقى در نیمه دوم شهریورماه در 

تهران آغاز خواهد شد.

پریناز ایزدیار هم 
به فیلم مانى حقیقى پیوست

حامد محمدى با ابراز خوشحالى از نمایش فیلم «اکسیدان» در اهواز خطاب 
به مخاطبان خود گفت: برخى اصوال با خنده مخالف هستند و ممنونم که با 
توجه به نبود امکان نمایش این فیلم در 90 سالن سینماى حوزه هنرى، از 

آن حمایت مى کنید.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومى فیلم سینمایى«اکسیدان»، روز 
گذشته 3 شهریور ماه، جواد عزتى و حامد محمدى بازیگر و کارگردان فیلم 
سینمایى «اکسیدان» از ساعت 16 تا 22 با مخاطبان سینما ساحل اهواز به 

دیدن این فیلم نشستند.
در این اکران مردمى جواد عزتى گفت: خوشحالم که فیلم را با شما مى بینم 
چون اهواز یکى از شهرهاى مورد عالقه من است که خاطرات خوبى از این 

شهر دارم و امیدوارم از فیلم هم لذت برده باشید.
او با تشکر از حمایت مردم از سینما ادامه داد: طبعا بسیارى از مردم هنوز فیلم 

را ندیده اند و منتظر نسخه شبکه نمایش خانگى «اکسیدان» هستند. از طرف 
ما به اطرافیانتان که منتظر سى دى فیلم هستند بگویید منتظر نباشند چون 
در ســینما فیلم دیگرى اســت و چند دقیقه اى براى نمایش خانگى کوتاه 

خواهد شد.
حامد محمدى نویسنده و کارگردان این فیلم سینمایى نیز گفت: من هم 

خوشحالم که فیلم را با شما مى بینم و فکر مى کنم 
امروز در بهترین شهر جهانم.

کارگردان «اکسیدان»:
بعضى ها دوست ندارند حال مردم 

خوب باشد
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تخمه آفتابگردان میوه گل آفتابگردان اســت که بسیار 
انرژى زاست، سرشار از انواع مواد معدنى و ویتامین هاى 
مورد نیاز براى سالمتى بدن اســت و غیر از آن خواص 

درمانى بسیارى نیز دارد. 
مغــز تخمــه آفتابگــردان بســیار پرطرفدار اســت و 
اصلى ترین کاربــرد مغز ایــن دانه، اســتفاده از آن در 
صنایع تهیه روغن است. همچنین از آن براى استخراج 
یکى از پرمصــرف ترین روغــن هاى گیاهــى به نام 
روغن آفتابگردان نیز اســتفاده مى شــود. به طور کلى 
خواص تخمــه آفتابگردان نیز همانند خواص پســته و 
خواص گردو بوده و از دانه هایى اســت که براى درمان 
بیمارى هاى متعدد کاربرد دارد. کمک به درمان برونشیت، 
سرماخوردگى، زخم معده و دردهاى روماتیسمى از خواص 
تخمه آفتابگردان و مزایاى مصرف آن براى ســالمتى 
است. براى آشنایى بیشــتر با خواص تخمه آفتابگردان 

با ما همراه باشید.

گیاه شناسى آفتابگردان و تخمه آن
آفتابگردان گلى است یکساله با ســاقه هاى خشن که 
ارتفاع آن از نیم متر تا گاهى 3/5 متر متغیر اســت و در 
گیاه شناســى جزو تیره گل ســتاره اى ها طبقه بندى 
مى شود. گل آفتابگردان گلى بسیار درشت و زیبا، به قطر 
35 سانتیمتر اســت. برگ آفتابگردان کم و بیش بیضى 
شــکل، مضرَّس، کرکدار و زبر اســت. گیاه آفتابگردان 
بومى آمریکا بوده و از این منطقه به ســایر نقاط جهان 

صادر شده است .
تخمه آفتابگردان میوه گل آفتابگردان اســت در وسط 
گل قرمز رنــگ آن دایره اى قهوه اى رنــگ وجود دارد 
که تخم هــاى آفتابگــردان دورادور آن  را گرفته اند و به 
رنگ هاى سفید، خاکســترى مخطط، قهوه اى، بنفش 
تیره و مشکى دیده مى شــود. از دانه آفتابگردان جهت 
روغن کشــى و صنایع تهیه غذاهاى خوراکى استفاده 

مى شود.

خواص تخمه آفتابگردان 
طبع تخمه آفتابگردان گرم و خشــک اســت. برخى از 

مهترین فواید مصرف این دانه گیاهى ارزشــمند براى 
سالمتى شامل موارد زیر مى شود:

مصرف تخم آفتابگردان همانند خواص تخم کدو، از بروز 
سرطان پروســتات خصوصاً نوع مهاجم آن در مردان تا 

حدود زیادى پیشگیرى مى کند.
از خواص تخمه آفتابگــردان کمک به تخفیف دردهاى 

روماتیسمى است.
یکى از مهمترین مواد موجود در انواع تخمه از جمله تخمه 
آفتابگردان، اســیدهاى چرب امگا-3 مى باشد که براى 
سالمت مغز، قلب، خون و بسیارى دیگر از قسمت هاى 

بدن ضرورى است.
مصرف تخمــه آفتابگردان انرژى زا بوده، جالب اســت 
بدانید در 100 گرم تخمه آفتابگردان 580 کالرى انرژى 

نهفته است.
تخمه آفتابگــردان سرشــار از انواع ویتامیــن به ویژه 
ویتامین E بوده، که براى ســالمت و جوانسازى پوست 
مفید است. مصرف تخم آفتابگردان به ویژه نوع بو نداده 
آن از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت 

مى کند و چین و چروك پوست را کاهش مى دهد.
دانه هاى گل آفتابگردان حاوى روغن فراوان 

و ویتامین هــاى A، D و امالح معدنى 
فراوان بوده و مصرف آن براى سالمت 

کبد بسیار مفید است.
داراى  آفتابگــردان  تخمــه 
ماده اى به نام فیتواسترول است، 
فیتواســترول ماده اى است که 

ساختار آن شبیه به کلسترول است 
و مصرف مقادیر کافــى از آن، به کاهش 

کلسترول و در نتیجه کاهش بروز 
بیمــارى هــاى قلبى- 

عروقــى کمک 
مى کند.

خــواص  دیگــر  از 
آفتابگــردان  تخمــه 

کمــک بــه درمــان اســهال 
اســت. بــه ایــن منظــور 30 گرم 

تخم آفتابگردان را در آب ریخته و حدود یک ســاعت با 
حرارت مالیم بپزید، ســپس آن را با نبات یا قند، شیرین 

کرده و به بیمار بدهید.
اســتفاده از تخمه آفتابگــردان براى درمــان خانگى 
سرماخوردگى و تسکین سر درد ناشى از آن نیز مفید است. 
به این منظور نیز بایستى در حدود 30 گرم تخم آفتابگردان 
را در دو لیــوان آب جوش ریخته و بگذارید بجوشــد تا 
نصف لیوان آن باقى بماند و این جوشانده را دو بار در روز

 بنوشید.

ارزش غذایى مغز تخمه آفتابگردان
مغز تخمــه آفتابگردان منبــع غنــى از ویتامین هاى 
 B1 به خصــوص ویتامین B و ویتامیــن هــا E، A، D
است. همچنین سرشــار از مواد معدنى شــامل فسفر، 
منگنز، روى، پتاسیم، منیزیم، آهن و حاوى میزان قابل 
توجهى فوالت (اسیدفولیک) اســت. از دیگر مواد مؤثر 

موجود در مغــز تخمه آفتابگــردان فیتو اســترول ها، 
ساپونین ها، اولئیک اســید، پکتین، آلبومین، انواع اسید 

آمینه هاى ضرورى و کوانزیم کیو 10 است.

مضرات تخمه آفتابگردان
توصیه مى شود همواره از تخمه آفتابگردان تازه استفاده 
کنید و از خوردن تخم هــاى آفتابگردان کهنه که مدتى 

مانده اند اجتناب کنید.
در شرایط عادى از زیاده روى در مصرف تخمه آفتابگردان 
(بیش از 60 گــرم در روز براى مــدت طوالنى) به دلیل 
افزایش بیش از حد عنصر ســمى کادمیــوم در خون، 
خوددارى کنید. زیاده روى در مصرف تخمه آفتابگردان 
باعث بروز جــوش در برخى افراد مى شــود.  همچنین 
مصرف زیاد تخم آفتابگردان مــى تواند باعث چاقى در 

افراد مستعد شود.

تخمه بخورید، انگار پسته خورده اید!

بى تردید از روغن اســطوخودوس مى توان به 
عنوان یکى از چندین روغن برتر دنیا در زمینه 
پزشکى نام برد. این روغن به رنگ زرد کمرنگ 

و تقریباً خنثى است.
روغن اسطوخودوس به طور متداول در صنایع 
عطرســازى، صابون سازى، لوســیون بدن، 
روغن هاى ماساژ و... استفاده مى شود. همچنین 
مى توان از این گیاه به عنوان یک کیسه معطر در 
حمام استفاده کرد. با توجه به خواص ضدعفونى 
کنندگى این روغن مى توان از آن براى پاکسازى 
عوامل بیمارى زا و از بین بــردن جاى زخم یا 
بریدگى یا سوختگى و پیشگیرى از عفونت ها

اســتفاده کرد. روغن اســطوخودوس را براى 
تســکین درد و التهاب هم مى توان اســتفاده 
کرد. این اسانس مى تواند براى درمان کشش 
عضالت، درد عضالت و مفاصل مفید باشد. از 

موارد دیگر کاربرد این روغن در تسکین آنفلوآنزا، 
تب یا آبله اســت و به افزایش گردش خون نیز 
کمک مى کند. گل هاى اسطوخودوس را نیز 
مى توان به عنوان یک چاى دارویى استفاده کرد 
که سبب حذف خلط اضافى از شش ها و تسکین 
مشکالت تنفسى و بیمارى هاى ریوى مى شود. 
این اسانس به عنوان یک تونیک براى سیستم 
عصبى عمل مى کنــد و در درمان بســیارى

 از اختالالت عصبى مانند سرگیجه و آلزایمر و 
بیمارى پارکینســون مى تواند مفید باشد. گیاه
 اســطوخودوس به عنوان عطر انســان هاى 
خجالتى معروف است. اسانس خوشبوى این گیاه 
به افزایش اعتماد به نفس و قدرت ذهنى کمک 
مى کند و براى کســانى که مبتال به افسردگى 
هستند و یا هرگونه شکستى را در زندگى تجربه 

مى کنند، مى تواند تسکین دهنده باشد.

این روزها سرطان سینه به یکى از شایع ترین 
بیمارى هاى زنانه بدل شده است، بیمارى که 
گاهى حتى مى تواند منجر به مرگ شود. از 
همین روى، پزشکان همواره به دنبال یافتن 
راهى براى شناخت عوامل مؤثر در ابتال به 
این بیمارى هســتند، تا شــاید بتوان از این 
طریق آمار ابتال به این بیمارى را کاهش داد.

ممکن اســت در تصور ما نگنجد که همین 
چراغ هاى شهرى مى تواند عاملى اثرگذار 
در ابتال به سرطان سینه باشــند. بر اساس 
یافته هاى به دست آمده از آخرین تحقیقات 
انجام شــده، زنانى که در محیط هایى با نور 
شهرى بسیار زیاد زندگى مى کنند احتمال 
بیشترى دارد به ســرطان سینه مبتال شوند. 
موضوعى که با توجه با افزایش تعداد نورهاى 
مصنوعى در اطراف ما و از آن سوى افزایش 

تعداد مبتالیان به سرطان سینه داراى اهمیت 
بسیارى است. زنان در اثر عوامل مختلفى از 
جمله تغییرات ژنتیکى، اضافه وزن یا چاقى 
و کم تحرکى و... به ایــن بیمارى مبتال مى 
شوند. اکنون افزون بر همه عواملى که گفته 
شد، چراغ ها و نورهاى شــهرى به ویژه در 
شب نقش بســزایى در بروز این بیمارى ایفا 

مى کند.
در واقع زمانى که ما در معرض چنین نورهایى 
قرار مى گیریم به شکل قابل توجهى میزان 
مالتونین موجود در خونمان کاهش مى یابد، 
هورمونى که وظیفه تنظیم خــواب ما را بر 
عهده دارد. با کاهش میــزان این هورمون 
و بروز اختــالل در خواب احتمــال ابتال به 
سرطان ســینه نیز افزایش چشمگیرى پیدا 

مى کند.  

شــیره خرما یکى از مواد غذایى بســیار انرژى زاســت و 
همانند خرما از خــواص درمانــى و ارزش غذایى باالیى 
برخوردار اســت. این ماده مغذى به دلیل داشتن امالح و 
ویتامین هاى مــورد نیاز بدن توســط متخصصان تغذیه 
به همه گروه هاى ســنى توصیه مى شــوند. به طور کلى 
مى توان گفت شیره  خرما همان خواص خرما را دارد و حاوى 
فسفر و آهن است که مصرف آن در وعده  صبحانه باعث 
فعال شدن ســلول هاى عصبى و در ضمن مانع ایجاد کم 

خونى در افراد مى شود. 
شیره خرما، تسکین دهنده  دردهاى رماتیسمى و امراض 
شــریانى و وریدى اســت. همچنین یکــى از مهمترین 
خواص شیره خرما تقویت قلب اســت و مصرف دو بار در 
هفته آن باعث کاهــش و بهبود ناراحتــى و ضعف قلب 
مى شود. در ادامه این مطلب به برخى از مهمترین خواص 
شیره خرما و فواید درمانى این ماده غذایى پرخاصیت اشاره 

مى کنیم.

خواص شیره خرما 
طبع شــیره خرما گرم و خشک اســت. جالب است بدانید 
بهترین نوع مصرف شــیره که براى همه  مزاج ها مناسب 
مى باشد، این است که شیره مورد نظر را با سرکه بجوشانید و 
محصول نهایى را که «سرکه شیره» نام دارد، مورد استفاده 
قرار دهید. برخى از مهمترین خواص درمانى شــیره خرما 
عبارتند از: شیره خرما نیز همانند خواص شیره انگور بسیار 

مصرف آن براى مواقعــى که بدن به انرژى زاست و 

انرژى بیشترى نیاز دارد مفید است. همچنین مصرف این 
شیره براى کودکان و دانش آموزان بسیار مفید است، قدرت 

یادگیرى آنها را افزایش مى دهد.
درمان یبوست یکى دیگر از خواص شیره خرماست. شیره 

خرما به دلیل وجود فیبر فراوان خاصیت ملین دارد.
شیره خرما براى سالمت دستگاه گوارش مفید بوده، باعث 
افزایش فعالیت باکترى هاى موجود در دســتگاه گوارش 

مى شود.
شیره خرما نیز همانند خود خرما سرشار از آهن و اسید فولیک 
بوده و به برطرف شــدن و درمان کم خونى کمک شایانى
 مى کند. فــوالت موجــود در خرما به عنــوان یک ماده 
غذایى خون ســاز معرفى شــده اســت. به همین دلیل 
مصرف خرما و شــیره آن بــراى زنان باردار بســیار مفید 

مى باشد.
شــیره خرما همانند میــوه آن سرشــار از ویتامین هاى 
گروه B بوده، بــراى تعــادل اعصاب، رفع خســتگى و 
ضعف مفید بوده، همچنین منیزیم و فســفر موجود در آن 
سبب تقویت و سر زنده نگهداشتن ســلول هاى عصبى 

مى شود.
مواد معدنى موجود در خرما نظیر کلســیم و منیزیم باعث 
تقویت و استحکام اســتخوان ها مى شود. همچنین یکى 
از خواص خرما و شــیره آن خاصیت ضد التهاب بوده و از 
این رو مصرف شــیره خرما براى افرادى که دچار آرتروز و 
التهاب مفاصل هستند، مفید است و در تسکین درد مفاصل 

و دردهاى روماتیسمى مؤثر است.

مضرات شیره خرما 
با وجود اینکه قند موجود در شیره خرما جزو قندهاى طبیعى 
اســت و ضرر کمترى براى بیماران 
دیابتــى دارد، زیاده روى 
در مصرف شیره خرما 
بــراى مبتالیان به 
دیابت مضــر بوده 
و بایســتى با احتیاط 

مصرف شود.
زیاده روى در مصرف شــیره 
خرما براى افراد داراى مزاج گرم مناسب نیست، 
موجب غلیظ شــدن صفرا و بروز جوش در صورت و بدن 

آنها مى شود. 

تسکین دردهاى روماتیسمى  با شیره خرما 

رتند از: شیره خرما نیز همانند خواص شیره انگور بسیار 
مصرف آن براى مواقعــى که بدن به ژى زاست و

التهاب مفاصل هستند، مفید استو
و دردهاى روماتیسمى مؤثراست.

مضرات شیره خرما 
با وجود اینکه قند موجود در شیره خر
اســت و ضر
دی

مص
زیاده ر
خرما براى افراد داراى مز
ج موجب غلیظ شــدن صفرا و بروز

آنها مى شود. 

تصور کنید، نشسته اید و صبحانه مى خورید، یکدفعه 
بدون هیچ دلیلى شــروع به خندیدن مى کنید، آن هم 
خنده اى طوالنى مدت و یا زمانى که در حال رانندگى 
هستید، یا در محل کار مشــغول آماده کردن گزارشى 
مهم که مدیرتان از شما درخواست کرده هستید، یا در 
حال خرید از مغازه هستید و یا سر جلسه یک امتحان 

مهم نشسته اید، ناگهان مى خندید.
تحقیقات نشان مى دهد خندیدن در لحظات نامناسب و 
بى موقع مى تواند نشانه هشداردهنده اى از یک بیمارى 

تهدیدکننده باشد.
در واقع به نظر مى رســد ارتباطى بین تغییر در شوخ 
طبعى و زوال عقل وجود داشته باشد. در همین زمینه 
محققان با خانواده هاى 48 بیمارى که مشــکل زوال 

عقل داشتند صحبت کردند.
نتایج نشان داد بیمارانى که زوال عقلى دارند صراحتًا و 
بدون رودربایستى در زمان هاى نامناسب و بى موقع 

مى خندند. چنین لحظاتى مى تواند شــامل تماشاى 
اخبار از تلویزیون درباره بالیاى طبیعى و یا دیدن صحنه 

پارك نادرست یک ماشین باشد. 
یکى از بســتگان این بیماران مى گوید:وقتى آسیب 

شدیدى دیده بودم، او داشت بلند مى خندید.
یکى دیگر از نزدیکان فردى کــه زوال عقل دارد مى 
نویسد:من آسم دارم و زمانى که دارم به سختى نفس 

مى کشم این باعث خنده او مى شود. 
تحقیقات نشان مى دهد بیمارانى که دچار زوال عقل 
هستند تمایل بیشترى دارند تا به تپق هاى دیگران و 

اشتباهات لپى آنها بخندند.
تغییر در حس شوخ طبعى خصوصاً در دو نوع زوال عقل 
بسیار شایع است:«پیشانى-گیجگاهى» و «معنایى» 
که به دلیل آن افراد بیمــار توانایى انجام فعالیت هاى 
اجتماعى خود را از دست مى دهند.  البته بخشى از این 

عالیم در بیماران آلزایمرى هم دیده مى شود.

هیپوکســمى، زمانى رخ مى دهد که فردى با سطوح 
پایین تر از حد عادى اکســیژن در خون، بــه ویژه در 
شریان ها، مواجه اســت. هنگامى که اکسیژن کافى 
از طریق خون به بافــت هاى بدن حمل نمى شــود 
تا نیازهاى آنها را پاســخگو باشــد، هیپوکسى شکل 
مى گیرد، اگرچه هیپوکسى اغلب براى توصیف هر دو 

شرایط استفاده مى شود.
این شرایط مى تواند به طور ناگهانى در نتیجه مصرف 
برخى داروها یا یک حمله آسم شکل بگیرد، یا با گذشت 
زمان به واسطه مشکالت قلبى یا بیمارى هاى ریوى، 
مانند بیمارى انسداد مزمن ریوى  و آمفیزم ایجاد شود. 
اگرچه عالئم هیپوکســى اغلب از فردى به فرد دیگر 
متفاوت است، برخى از شــایع ترین آنها در ادامه ارائه 

شده اند.

تغییر رنگ پوست
گلبول هاى قرمز خون وظیفه حمل اکسیژن به بافت 
هاى بدن را بر عهده دارند و مقــدار ناکافى از آنها مى 
تواند موجب تغییر رنگ پوست شود. رنج کبود شرایطى 
است که در آن پوست معموًال ظاهر آبى-قرمز تیره پیدا 
مى کند و در صورت افت چشــمگیر سطوح اکسیژن 

شکل مى گیرد.
براى افرادى که داراى پوســتى تیره تر هســتند، رنج 
کبود ممکن اســت در غشــاهاى مخاطى؛ لب ها، 
لثه ها و اطراف چشم ها و ناخن ها راحت تر مشاهده 

شود.

سردرگمى
سردرگمى به عنوان شرایطى تعریف مى شود که انسان 
قادر به تفکر واضح یا سریع نیست، احساس از خود بى 
خود شدن دارد و براى حفظ توجه، تصمیم گیرى، یا به 

یادآوردن چیزى تالش مى کند.
اگر متوجه شدید خودتان یا فردى دیگر به طور ناگهانى 
هر یک از این عالیم را نشــان مى دهد، ممکن است 
با هیپوکسى مواجه شده باشــید. هیپوکسى ناگهانى 
مى تواند به واسطه دالیل مختلفى شکل بگیرد که از 
یک حمله آسم شدید تا بروز مشکلى در قلب یا ریه ها 

را شامل مى شود.

سرفه
حمله آسم شدید از دالیل شــایع هیپوکسى است، که 
طى آن دریافت هوا توســط ریه ها با دشوارى صورت 
مى گیرد، زیرا مسیرهاى هوایى تنگ شده اند. در تالش 
براى پاکســازى ریه ها، فرد ممکن است به طور مکرر 
سرفه کند. در شرایطى که این واکنشى طبیعى محسوب 
مى شــود، اما مى تواند خطرناك نیز باشد، زیرا سرفه 
کردن براى پاکسازى ریه ها اکسیژن بیشترى را مصرف 

مى کند و مى تواند عالئم را وخیم تر سازد.

ضربان قلب و تنفس سریع
ضربان قلب افزایش یافته بیشــتر مواقــع زمانى رخ 
مى دهد که درگیر یک فعالیت جســمانى هســتید، از 
این رو، مواجهه با آن زمانى که در وضعیت اســتراحت 

قرار دارید ممکن اســت نشــان دهنده هیپوکســى
 باشد. هنگامى که بدن به میزان کافى اکسیژن دریافت 
نمى کند، قلب عملیات پمپاژ خون را در راستاى کمک 
به گردش خون حاوى اکسیژن در سراسر بدن و تأمین 

نیاز سلول ها سریع تر انجام مى دهد.
تسریع تنفس نیز زمانى که نیاز بدن به اکسیژن تأمین 
نمى شــود، در تالش براى افزایش اکسیژن دریافتى 
شکل مى گیرد. انسان در شــرایط عادى 12 تا 16 بار 
در دقیقه نفس مى کشــد، اما در چنین موقعیت هایى 
ممکن اســت نرخ تنفس به 24 بار یا بیشــتر افزایش 

یابد.

تنگى نفس
تنگى نفس بــه عنوان یکى از نشــانه هاى آشــکار 
هیپوکسى در نظر گرفته مى شــود و اغلب در نتیجه 
افزایش ضربان قلب و نرخ تنفس کــه پیش از این به 
آنها اشاره شد، رخ مى دهد. تنگى نفس اغلب در حالت 
استراحت شکل مى گیرد و مى تواند چنان شدید شود 

که احساس خفگى در فرد ایجاد شود.
تنگى نفس، هنگام فعالیت هاى جسمانى هرچه بیشتر 
خود را نشــان مى دهد و ممکن اســت تحمل فرد در 
انجام آنها را کاهش دهد. همچنین، تنگى نفس ممکن 
اســت طى خواب رخ دهد و فرد را از خواب بیدار کند. 
در برخى موارد، تنگى نفس ممکن اســت با صداى 

خس خس، به ویــژه هنگام عمل بــازدم، همراه 
باشد.

شاید سطح اکسیژن خون  شما هم پایین است

نورهاى شهرى، عامل سرطان سینه در زنان با خواص عطر خجالتى ها آشنا شوید

یک کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى 
درباره انتخاب محصوالت آرایشى چشم و لب و چگونگى 

مصرف آنان توضیحاتى ارائه کرد.
 به گزارش ســازمان غذا و دارو، مریم قیاسى با اشاره به 
ترکیبات رنگى آرایشى که براى زیباسازى پوست صورت 
و لب ها به کار مى روند، اظهار داشت: انتخاب مواد آرایشى 
صورت بسیار مهم اســت، زیرا براى مدت طوالنى در 

تماس مستقیم با پوست هستند.
وى، مواد آرایشى حاوى ضد آفتاب را مؤثر در جلوگیرى از 
سرطان پوست و چروك بیان کرد و افزود: به طور معمول 
مواد آرایشى صورت باید غیرحساسیت زا و ضد آکنه باشد 

که محصول را کمتر حساسیت زا کند.
قیاسى در ادامه اذعان داشت: شستشو و مالش شدید چشم 
براى پاك کردن آرایش ممکن است مخرب باشد. اغلب 
مواد آلرژى  زا مى توانند با انگشت به چشم وارد شوند. وى 
افزود: مواد آرایشى حاوى آب (قابل شستشو) راحت  تر 

پاك مى شوند.
 قیاسى با تأکید بر اینکه مواد آرایشى چشم نباید بین افراد 
مشترك باشد، گفت: بهتر است مواد آرایشى چشم هر سه 
یا چهار ماه عوض شوند، زیرا امکان آلودگى باکتریایى 

وجود دارد.
این کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى، 
با اشاره به مواد آرایشى لب شــامل رژ لب و براق کننده، 
گفت: مواد آرایشــى لب، لب هاى ترك خورده و خشک 
را مرطوب و از آفتاب محافظــت مى کنند، بعضى از رژ 
لب هایى که براى مدت طوالنى رنگ آنها باقى مى ماند، 

ممکن است باعث درماتیت تماسى آلرژیک شوند.

رژ لب هایى که 
آلرژى مى آورد

خندیدن بى موقع نشانه چیست؟
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روشن: 2 بازى فرصت دادن کار اشتباهى است
پیشکسوت تیم استقالل اعتقاد دارد که فرصت 
دو بازى به علیرضا منصوریان براى جبران نتایج 

تیمش کار اشتباهى است. 
حسن روشن در گفتگو یى، درباره اینکه هیئت 
مدیره اســتقالل اعالم کرده که تنها دو بازى 
به علیرضا منصوریان فرصت داده شــده، اما 
اظهارات رضــا افتخارى مدیرعامل باشــگاه 
متناقض با صحبت هاى اعضاى هیئت مدیره 
است، گفت: وقتى جلسه اى تشکیل مى شود، 
صورتجلسه خواهد شد و باید دید که چه چیزى 
از آن بیرون مى آید. وقتى هیئت مدیره یک چیز 
مى گوید و افتخارى چیز دیگــرى، نمى توان 

اظهارنظر کرد.
 اینکه بخواهند دو بازى به منصوریان فرصت 
دهند، کار اشتباهى است.  وى با بیان این جمله 
افزود: هر تیمى بخواهد سرمربى خود را تا قبل 
از پایان نیم فصل تغییر دهد، کار اشتباهى کرده 
است. اگر قرار باشــد، مربى دیگرى بیاید، چه 
کسى خواهد بود؟ آیا او مى تواند این شرایط را 
مدیریت کند؟ هیچ مربى خوب خارجى بیرون 
از گود ننشســته اســت. مربیان خوب خارجى 

خودشــان تیم دارند و کســى هم که بیرون 
نشسته، مربى خوبى نیست.

پیشکسوت تیم استقالل در خصوص تشکیل 
کمیته فنى گفت: هر چند دیر شــده، اما ماهى 
را هر وقــت از آب بگیرید، تازه اســت. وقتى 
کمیته فنى تشــکیل شــود، اختیارات فنى نیز 
باید به این کمیته داده شود. روشن با بیان اینکه 
همه کارهاى باشــگاه قائم به شخص است، 
خاطرنشان کرد: در باشگاه استقالل، همه کارها 
شــخصى پیش مى رود. ناراحتى محمدحسین 
قریب هم این اســت که چــرا اول مدیرعامل 
انتخاب شده و ســپس هیئت مدیره را تشکیل 
داده اند. حرف قریب درست است. آقایان بهتر 
است صورتجلسه هیئت مدیره را به مردم نشان 
دهند و هر کسى نظر خود را ندهد. هواداران از 
وضعیت تیم عذاب مى کشند و هیئت مدیره و 
مدیرعامل براى اینکه خودشان را تبرئه کنند، 
به خاطر احساسات هواداران مى گویند دو بازى 
به منصوریان فرصت داده شده است. نه حرف 
افتخارى منطقى اســت نه هیئت مدیره. دادن 

مهلت براى دو بازى منطقى نیست.

 تمرینات ذوب آهن استارت خورد

نصف جهــان  تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
تمرینات خود براى اولین دیدار خود در چارچوب 
رقابت هاى جام حذفــى و ادامه لیگ برتر را از 

دیروز(دوشنبه) آغاز کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن که پس از دیدار سه شنبه 
هفته گذشــته، چهار روز به تعطیالت رفت، از 

دیروز تمرینات خود را پیگیرى کرد.
 ذوب آهــن در ادامه دیدارهاى خود بایســتى 

اولین مصاف جــام حذفى خــود را در تقابل با 
فجرسپاسى شــیراز در اصفهان برگزار کند و 
در لیگ برتر نیز روز 24 شهریور ماه به مصاف 

استقالل خوزستان خواهد رفت.
 گفتنى اســت ذوب آهــن بنــا دارد در فاصله 
دیدارهــاى خود یکــى دو دیدار دوســتانه را 
نیز برگــزار کند تا بــا آمادگى کامــل، کار را 

 ادامه دهد.

مأمور جدایى کاخا کاکاشویلى از گسترش فوالد!
 تیم گســترش فوالد بــا وجود جــذب «لوکا 
بوناچیچ»، سرمربى شناخته شده کروات اصًال 
انتظارات را بر آورده نکرده و از چهار بازى که در 
لیگ برتر داشته فقط 3 امتیاز کسب کرده است 

و در قعر جدول به سر مى برد. 
این باشــگاه با مدیریت هوشنگ نصیرزاده به 
عنوان مدیرعامل تصمیم گرفته است  «کاخا 
کاکاشویلى» گرجستانى را از دست بدهد. این 
بازیکن که فصل گذشته در تیم ماشین سازى 
بازى مى کرد ابتداى ایــن فصل به عضویت 
گسترش فوالد در آمده اما در اقدامى عجیب از 
سوى این باشگاه اندو تیموریان جذب گسترش 
فوالد شد تا عمًال در یک پست دو بازیکن مشابه 

داشته باشد. 
اکنون این باشــگاه تصمیم دارد رضایت نامه 
کاخا کاکاشــویلى را بدهد چرا که در این پست 
کاپیتان سابق تیم ملى حضور دارد. نکته جالب تر 
این است که مدیر برنامه هاى این بازیکن قرار 
است امروز به تبریز برود و تا پایان هفته وضعیت 
این بازیکن را مشــخص کند. ظاهراً با ادعاى 

مدیربرنامه هاى این بازیکن، او از دو باشــگاه 
دیگر ایرانــى پیشــنهاد دارد. مدیربرنامه هاى 
کاخا کاکاشویلى کسى نیز جز «جابا موجیرى» 
بازیکن اسبق سپاهان. ظاهراً موجیرى این روزها 
به عنوان کارگزار فیفا مشغول به کار است و مى 

خواهد رضایت کاکاشویلى را بگیرد.
البته ســئوال اینجا مطرح مى شــود که این 
بازیکن گرجســتانى از ابتدا چرا جذب این تیم 
شــد  که هنوز فصل به نیمه هم نرســیده باید 

جدا شود.
خبر دیگر از گسترس فوالد این است که باشگاه 
نفت آبادان قصد داشــت بهزادى کریمى را به 
گســترش فوالد بدهد اما این باشگاه با اعالم 
نصیرزاده به خبرنگار فارس تأکید کرد که این 
بازیکن را نمى خواهد. لیست شش نفره بازیکنان 
لیگ برترى گسترش فوالد در نقل و انتقاالت پر 
است. این تیم دو بازیکن خارجى دیگر مى تواند 
جذب کند. چند روز قبل صحبت از حضور یک 
بازیکن سوئدى و عراقى شده بود اما هنوز خبرى 

از جذب نهایى نشده است.

نصف جهان  مدیران پرســپولیس بــا حربه اى خاص 
توانسته اند موضوع شکایت «مانوئل ژوزه» سرمربى 
سابق پرتغالى این تیم را ملى جلوه دهند تا کمک هاى 

قابل توجهى را براى حل این مشکل دریافت کنند.
پرونده ژوزه همچنان براى پرســپولیس دردسرســاز 
است. چند روزى اســت حکم پرونده او هم از دادگاه 
عالــى ورزش آمــده اما باشــگاه پرســپولیس براى 
پرداخت بدهى او مشــکل دارد تا این پرونده همچنان 
بزرگ ترین معضل باشــگاه و البته مهمترین دغدغه 

هواداران تیم باشد.
 هفته گذشــته در خبرها آمده بود بدهــى 430 هزار 
دالرى دستیاران ژوزه پرداخت شــد اما اینطور که از 
صحبت هاى طاهرى برمى آید این اتفاق هنوز رخ نداده 
است. البته بعید نیست طاهرى این بدهى را کنار بدهى 
عظیم به خود ژوزه بگذارد تا وخامت ماجرا را نشــان 

بدهد و کمک هاى مالى بیشترى دریافت کند.
ســایت ورزش ســه در این باره نوشــته: وقتى حکم 
دستیاران ژوزه از ســوى دادگاه عالى حکمیت ورزش 
اعالم شد باشــگاه پرســپولیس هر بار اعالم مى کرد 
زمان پرداخت پول را نمى داند و بــراى اطالع از این 
مسئله اســتعالم گرفته. با صحبت هاى جدید طاهرى 
مشخص مى شود استعالم آنها بى پاسخ مانده و باشگاه 
در خصوص مهلت پرداخت بدهى به ژوزه و دستیارانش 
دچار سردرگمى عجیبى اســت. طاهرى در مصاحبه 
اخیرش به این نکته اشــاره کرد کــه در حکم مانوئل 
هیچ مهلت پرداختى به باشگاه داده نشده و باید نهایتًا 
ظرف چند روز آینده این پــول تهیه و به ژوزه پرداخت 

شود.
سایت آى اسپورت هم  یک ســئوال را از مدیرعامل 
پرســپولیس مطرح کرده اســت: مدیر عامل باشگاه 
پرسپولیس مدعى است این باشگاه باید از تمام مخارج 
معمولش مثل حقوق بازیکنان و کادر فنى و سفرها بزند 
تا بلکه طلب ژوزه را فراهم کند. از طرفى در حالى که 
گفته مى شود پرسپولیس بخشــى از پول گرفته شده 
از ایرانســل را به ژوزه خواهد داد، طاهرى در این باره 
مى گوید چنین صحبتى با حامى مالى نداشته اند! اینجا 
ســئوال مهمى پیش مى آید و آن اینکه پرســپولیس 
12 میلیارد تومان را کجا مهمتــر از این پرونده هزینه 

مى کند؟
على اکبر طاهرى در روزهاى گذشــته ســه مصاحبه 
انجام داده و مهمترین نگرانى اش را پرونده ژوزه اعالم 
کرده است. او به این نکته اشــاره کرده که مى ترسد 
اگر این پرونده حل نشــود دامن پرسپولیس را در آسیا 

بگیرد. البته طاهرى ســعى دارد با ملــى جلوه دادن 
مشکل باشگاه خیلى زود کمک هاى دولتى را دریافت 
کند وگرنه همه باشــگاه ها هم این مشــکل را دارند 

و با تهدیــد AFC چنانچــه بدهى هاى خود را 
تسویه نکنند با محرومیت و ابطال پروانه 

حرفه اى شــان مواجه مى شوند. 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس 

از معــاون حقوقى گرفته 
تــا مدیرعامل همواره 
مصاحبه هــاى  در 
خود مدیــران پیش 

از خــود در باشــگاه 
را متهم بــه کوتاهى یا خیانــت در خصوص 
این پرونده کرده اند. در آخرین نمونه از این 

دست اتهامات، طاهرى به خبرگزارى ها 
گفته: «متأسفانه در دادگاه CAS وقتى 

وکالى ما حاضر مى شدند، آنها نامه ها 
و مســتنداتى را ارائه مى کردند که 

به امضاى مدیران قبلى باشگاه 
رسیده بود اما شماره آن نامه ها 

با شماره نامه هاى باشگاه 
مطابقت نداشــت. یعنى 

گویى این نامه ها اصًال در 
باشگاه شماره نشده بود. 

اگر پرسپولیس مى توانست بدهى شش میلیاردى 
به مانوئل ژوزه را در چنــد بخش به او پرداخت 
کند شاید دغدغه مدیران باشگاه کمتر مى شد 
اما طاهرى مى گویــد وکیل مانوئــل مته به 
خشــخاش مى گذارد و در این خصوص اصًال 

با پرسپولیس راه نمى آید.
 طبق اعالم مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس 
رقم بدهى به مانوئل ژوزه اصًال ثابت نیست! 
طاهرى گفته: «طبق آخرین محاســباتى که 
داشــتیم باالى یک میلیون و 200 هزار یورو 
بوده کــه البته همانطور که گفتــم این بدهى 
روزشمار اســت و من باید بگویم منظورتان از 
طلب ژوزه االن است یا االن!» البته پرسپولیس 
بدشانس هم بود چرا که اگر پیرمرد پرتغالى بعد 
از ترك این باشــگاه در تیم دیگرى مشــغول 
مى شد االن این عدد ترسناك کمتر شده بود 
اما ژوزه با تجربه هــم کارش را بلد بود و تا 

ریال آخر قراردادش از پرســپولیس را به 
اضافه جریمه ها خواهد گرفت.

 حربه طاهرى و پرسپولیسى ها براى عبور از دردسر بزرگ

بحران ژوزه ملى است!

نصف جهــان  درخشــش در رقابت هاى  یورو لیگ 
باعث شد تا حضور سامان قدوس در تیم ملى ایران 

براى همه عالقه مندان فوتبال جذاب باشد.
مهاجم دوتابعیتى جدید تیم ملى در تیمى متوســط 
از یــک لیگ متوســط به پاییــن اروپایــى بازى 

اخیرش در مى کنــد اما درخشــش 
یورو لیگ نام او را بر 
سر زبان ها انداخته 
است و عالقه مندان 
را بــراى دیدن او با 

پیراهن تیم ملى ایران حسابى مشتاق کرده است.
اضافه شــدن یک بازیکن دوتابعیتى جدید به جمع 
شــاگردان «کارلوس کى روش» سروصداى نسبتًا 

زیادى را در رسانه هاى ایرانى به راه انداخته است.
سامان قدوس در لیگ ســوئد فعالیت مى کند که در 
رنکینگ فعلى یوفا در رده بیســت وپنجم جاى دارد. 
قدوس در همین لیگ متوسط به پایین اروپایى هم 
براى اوسترشــوندس بازى مى کند که چه به لحاظ 
نفراتى که در اختیــار دارد و چه از نظر رتبه فعلى اش 
در جدول جزو تیم هاى متوسط ســوئد دسته بندى 
مى شــود. این تیم نه چندان مطرح اما به واســطه 
قهرمانى فصل گذشــته در جام حذفى سوئد مجوز 
حضور در مراحل ابتدایى این فصــل از رقابت هاى 

لیگ اروپا را کسب کرد.
اوسترشــوندس در آخرین مسابقه خود 
در لیگ اروپا همین چند روز پیش تیم 
نسبتًا سرشناس پائوك تِسالونیکى 
یونان را شکست داد. قدوس یکى 
از 2 گل نماینده سوئد را در آن 
دیدار به ثمر رســاند. همین 
درخشش اخیر کافى بود 
تا رسانه هاى ایرانى به 

مهاجم 23 ساله امیدوار آینــده این 
حال، نباید شرایط او را شــوند. با این 

با ستاره هایى مثل اشکان ملى در بدو ورود به تیم 
دژاگه یا رضا قوچان نژاد مقایســه کرد. دســت کم 
ررزومه کلى و ظاهرى این بازیکن ایرانى-سوئدى 
چنین توقعــى را از او ایجاد نمى کنــد. باید منتظر 
نمایش هاى او در تیم ملى ایران بود تا بتوان در مورد 

سامان بهتر قضاوت کرد.

 همه از سامان مى گویند

پاسخ کره اى ها به کى روش 

امکانات ایران بدتر بود

ســرمربى پانیونیوس یونان دربــاره مدافع ملى پوش 
کشــورمان که در جریان بازى اخیر تیمش احســاس 
ناراحتى کرد ولى تعویضش نکرد، گفت: خودش خواست 

که بازى را ادامه دهد.
تیم فوتبال پانیونیوس یونان در هفته دوم ســوپر لیگ 
یونان به همراه احسان حاج صفى و مسعود شجاعى دو 
بازیکن ایرانى اش به مصاف آپولون رفت که این دیدار با 

برترى 2 بر صفر پانیونیوس به پایان رسید.
احســان حاج صفى در این دیدار خوش درخشــید و در 
دقیقه 40 بازى گل اول تیمش را به ثمر رســاند. حاج 
صفى و شــجاعى در این بازى 90 دقیقه براى تیم خود 
توپ زدند. در این دیدار حاج صفى احســاس ناراحتى 
کرد ولى تعویض نشد و بازى را تمام کرد. در این راستا 
گریگوریو، سرمربى پانیونیوس درباره مصدومیت حاج 
صفى گفت: در ادامــه خواهیم دید کــه وضعیت حاج 
صفى چگونه خواهد شــد. بهترین پزشک خود بازیکن 
است. من مى خواستم او را تعویض کنم ولى او گفت که 
مى خواهد به بازى ادامه دهد و احساس خوبى دارد. در 

نتیجه نمى توانستم او را بیرون بیاورم.

نصف جهان  ســرمربى اســتقالل از هیئت مدیره این 
باشــگاه براى 180 دقیقه مهلت گرفته است.  فرصتى 
براى دو بازى بــا تیم هایى که ســرمربیانش به نوعى  

پرسپولیسى هستند.
هیئت مدیره استقالل در جلسه  اخیرش به على منصور 
فقط دو بازى دیگر فرصت داده که این دو بازى مقابل 
گل گهر ســیرجان در جام حذفى و پــارس جنوبى در 
لیگ برتر اســت. سرمربى گل گهر ســیرجان «وینگو 
بگویچ» سرشناس است که سابقه نشستن روى نیمکت 
پرسپولیس را دارد و سرمربى موفق پارس جنوبى هم که 
دیگر نیازى به معرفى ندارد. مهدى تارتار با سابقه بازى 
در پرسپولیس قطعًا در دیدار خانگى اش مقابل استقالل 
به چیزى جز بــرد فکر نمى کند و همیــن موضوع کار 

منصوریان و تیمش را سخت خواهد کرد. 
قطعــًا در صورتــى که منصوریــان در ایــن دو بازى 
اخراج شــود تا مدت هاى زیاد هواداران پرسپولیس و 
رســانه هایى ماننــد روزنامــه پیروزى کــرى هاى 

ویران کننده اى براى او مى خوانند.

 حاج صفى خودش 
خواست بازى کند

2 قرمز، کابوس 
على منصور مى شوند؟

تیم   ملى فوتبال ایران براى بازى با کره جنوبى راهى 
این کشور شده است و تمرینات خودش را با حضور 
14 بازیکن آغاز کرده است. قرار است لژیونرها نیز به 
زودى به تمرین تیم   ملى  اضافه شوند تا ملى پوشان با 
تمام قدرت خودشان را براى بازى با کره جنوبى آماده 
کنند. بعد از جلسه تمرینى اخیر ملى پوشان در زمین 
بازى هاى آسیایى، «کارلوس کى روش» به انتقاد از 
این امکانات پرداخت و گفت :  کره اى ها باید بخاطر 
این امکانات خجالت بکشند، چون آنها میزبان جام 
جهانى بودند، ولى بدترین امکانات و زمین تمرین را 

در اختیار ما قرار دادند. 
رســانه هاى کــره اى این صحبت هــاى کارلوس 
کى روش را رد کردنــد و عنوان کردنــد که مربى 
پرتغالى طبق معمول به دنبال بهانه تراشى و جنگ 
روانى است. روزنامه  SP در این باره نوشت: «وقتى 
کره جنوبى بــراى برگزارى بــازى دور رفت خود 
به ایران رفت، زمین تمریــن آرارات را ایرانى ها در 

اختیار تیم   ملى فوتبال کــره جنوبى قرار دادند که از 
شرایط بسیار بدى برخوردار بود. نور کم پرژکتورها 
و زمین ســفت یکى از عمده ترین مشــکالت بود، 
عالوه بر ایــن ایران زمینــى را انتخــاب کرد که 
فاصله زیادى تا هتل اقامت داشــت و همین باعث 
مى شــد تا زمان زیادى در ترافیــک عجیب تهران 

به هدر رود. 
کره اى ها معتقدند به همین خاطــر نباید کارلوس 
کى روش از این موضوع گالیه اى داشــته باشــد، 
چون کره چند ورزشــگاه را به ایران پیشــنهاد داد 
و ایران خود این زمین را براى تمرین ملى پوشــان 
انتخاب کرد. در حالى کــه امکانات تیم   ملى فوتبال 
ایران در کره جنوبى ضعیف است، رسانه هاى کره اى 
نمى خواهند که این موضوع را بپذیرند و در اقدامى 
زیرکانه معتقد هستند که این اقدام آنها پاسخى براى 
اقدام فدراســیون فوتبال ایران در قبال آنها در سال 

گذشته میالدى بود.

مهدى پور و عباســى دو بازیکن مصــدوم ذوب آهن 
هســتند که ممکن اســت به دیدار برابر فجرسپاسى 

شیراز برسند.
سبزپوشــان اصفهانى که در آخرین دیــدار خود در 
آبادان با نتیجــه دو بر دو مقابل تیــم فوتبال نفت به 
تســاوى رضایت دادند، از دیروز(دوشــنبه) به شکل 
جدى تــر تمرینات خــود را بــراى مصاف بــا تیم 
فجرسپاسى در رقابت هاى جام حذفى پیش خواهند 

گرفت.
تمرینات ذوب آهــن در حالى پیگیرى مى شــود که 
وضعیــت دو مصدوم تیــم فوتبــال ذوب آهن یعنى 
مهدى مهــدى پــور و محمدرضــا عباســى رو به 
بهبود بوده و بــه ترتیب به تمرینــات گروهى اضافه 

خواهند شد.

مهدى پور روز گذشــته تمرینات انفــرادى خودش 
را زیــر نظــر کادر فنــى آغــاز کــرد و محمدرضا 
عباســى هم ظرف روزهاى آتى بــه تمرینات اضافه 

خواهد شد.
گفتنى اســت این دو بازیکن مصدوم به محض بهبود 
شــرایط به تمرینات اضافه خواهند شد. مهدى پور به 
احتمال فراوان تا پیش از دیدار با فجر سپاسى شرایط 

بازى را خواهد یافت.
بازگشــت مهدى پور از ایــن جهت بــراى امیرقلعه 
نویى اهمیت دارد که قاســم حدادى فر هم در پست 
هافبک تدافعى با مصدومیــت طوالنى مدت مواجه 
شــده و در غیاب این بازیکن قلعه نویى از گزینه هاى 
دیگر بــراى پر کــردن این پســت اســتفاده کرده

 بود.

اما درخشــش اخیرش درـد
گ نام او را بر 
ن ها انداخته 
عالقه مندان 
ى دیدن او با 

رنکینگ فعلى یوفا در رده بیس
قدوس در همین لیگ متوسط
براى اوسترشــوندس بازىم
نفراتى که در اختیــار دارد و چ
جدول جزو تیم هاى متوس در
مى شــود. این تیم نه چندان
ج قهرمانى فصل گذشــته در
حضور در مراحل ابتدایى این
لیگ اروپا را کسب کرد
اوسترشــوندس

در لیگ اروپا هم
نسبتًا سرشنا
یونان را شک
2از 2 گل
دیدار
در
تا

مآینــده این 
حشــوند. با این 

بدو ورود به تیم با سملى در
دژاگه یا رضا قوچان نژاد مقای
ررزومه کلى و ظاهرى این با
چنین توقعــى را از او ایجاد
نمایش هاى او در تیم ملى ایر

سامان بهتر قضاوت کرد.

مهدى پور و عباسى مقابل فجر بازى مى کنند

مصدومان شاید برسند
دیدار دوستانه 

پیکان – ذوب آهن 
 تیم هاى ذوب آهن و پیکان در یک دیدار دوســتانه مقابل 
یکدیگر قرار خواهند گرفت. تیم هاى ذوب آهن و پیکان 
در تعطیالت لیگ برتر و پیــش از رقابت هاى جام حذفى 

یک دیدار دوســتانه را برگزار مى کنند. ایــن دیدار روز 
جمعه در اصفهان برگزار خواهد شد. گفتنى است دیدار 

رفت دو تیم در چارچوب هفته ســوم رقابت هاى 
لیگ هفدهم برگزار شد که دو تیم در ورزشگاه 

شهداى شهر قدس به تساوى بدون گل دست 
یافتند. سال گذشته تیم پیکان هر دو دیدار 
رفت و برگشت را به ذوب آهن واگذار کرده 
بود. ضمن اینکه تیم پیکان پیش از آغاز 
رقابت هاى لیگ برتر هم در یک بازى 
دوستانه که در نقش جهان برگزار شده 
بود، به مصاف سپاهان رفت که نتیجه با 

تساوى خاتمه یافت.

رى ســعى دارد با ملــى جلوه دادن 
یلى زود کمک هاى دولتى را دریافت 
شــگاه ها هم این مشــکل را دارند 

A چنانچــه بدهى هاى خود را 
حرومیت و ابطال پروانه 

مواجه مى شوند. 
 پرسپولیس 

ى گرفته
مواره 
ـاى

یش 
ــگاه 

هى یا خیانــت در خصوص 
ند. در آخرین نمونه از این 

طاهرى به خبرگزارى ها 
S در دادگاه CAS وقتى

مى شدند، آنها نامه ها 
رائه مى کردند که 

ن قبلى باشگاه 
ره آن نامه ها 

ى باشگاه 
ت. یعنى

ا اصًال در 
ده بود.

ى توانست بدهى شش میلیاردى 
 در چنــد بخش به او پرداخت 
 مدیران باشگاه کمتر مى شد 
ویــد وکیل مانوئــل مته به 
ذارد و در این خصوص اصًال 

مى آید.
رعامل باشــگاه پرسپولیس 
وئل ژوزه اصًال ثابت نیست! 
طبق آخرین محاســباتى که 
یک میلیون و 200 هزار یورو 
این بدهى مانطور که گفتــم

و من باید بگویم منظورتان از 
ست یا االن!» البته پرسپولیس 
 چرا که اگر پیرمرد پرتغالى بعد 
ـگاه در تیم دیگرى مشــغول 
عدد ترسناك کمتر شده بود 
 هــم کارشرا بلد بود و تا

ش از پرســپولیس را به 
خواهد گرفت.

نصف جه
باعث ش
براى هم
د مهاجم
از یــک

تیم   ملى
این کشو
14 بازیک
زودى به
تمام قدر
کنند. بعد
بازى هاى
این امکا
این امکا
جهانى بو
در اختیار
رســانه ه
کى روش
پرتغالى
روانى اس
کره جنو
به ایران

مى کنــ
یورو لیگ
سر زبان
است و ع
را بــراى
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 در رؤیاى تکرار لستر ایران
نصف جهان  تیم پارس جنوبى جم صدرنشینى 
را دوســت دارد  و از همین حاال سایر مدعیان 
را نگران کرده اســت که نکند درصدد تکرار 
تجربه اســتقالل خوزســتان براى قهرمانى
 باشــد. در پایان هفته پنجم لیــگ برتر ایران 
پارس جنوبى جم با چهار برد و یک تســاوى 
در صدر جدول ایستاده است. البته پرسپولیس 
با یک بازى کمتــر در رده دوم قــرار دارد اما 
این مســئله هم چیزى از اهمیــت کارى که 
پارس جنوبى جم کــرده کم نمى کند. واقعیت 
این اســت که پیش از شــروع لیگ هفدهم 
هیچکس تصور این موقعیت را نمى کرد و همه 
منتظر بودند که تیم مهدى تارتار را در انتهاى 
جدول ببینند. اما تارتــار و تیمش کارى کردند

 کارستان!
شــاید براى خیلى ها دیدن این تیم در باالى 
جدول باورنکردنى باشد اما این تیم مدت هاست 
به باالنشــینى در جدول ها عادت دارد. پارس 
جنوبى جم دو سال پیش در لیگ دسته دو بازى 
مى کرد و مدت ها صدرنشین گروهش بود و در 
نهایت توانست به دسته اول صعود کند. سال 
گذشته مسابقات دسته اول افت و خیز زیادى 
داشت و تیم هایى مثل گل گهر سیرجان، ملوان 

بندر انزلى، ســپیدرود رشــت و پارس جنوبى 
جم به تناوب در صدر جــدول قرار مى گرفتند. 
اما این پارســى ها بودند که لیگ دسته اول را 
با قهرمانى تمام کردنــد. حاال هم که در صدر 
جدول لیگ برتر ایستاده اند. انگار براى این تیم 
و بازیکنانش خیلى فرق ندارد در کدام ســطح 
مســابقه مى دهند. آنها صدرنشینى را دوست 
دارند! و خیلى دوســت دارند تجربه استقالل 
خوزستان در ســالى که به لستر ایران معروف 

شد را تکرار کنند.

 خرید عجیب ذوب به سود کیست؟
مسئوالن باشگاه ذوب آهن به دنبال کسب مجوز 
بازى براى «کى روش اســتنلى سوارز»، بازیکن 
برزیلى خود هستند اما هنوز موفق به گرفتن این 
مجوز نشده اند. ظاهراً کارنامه او و تیم هایى که او 
در آنها بازى کرده، از نظر سازمان لیگ سطح پایین 
است. مرور کارنامه این بازیکن هم نشان مى دهد 
که احتماال حق با سازمان لیگ است و کیفیت فنى 

این بازیکن کمکى به فوتبال ایران نخواهد کرد.
 سوارز در سال 2011 با قراردادى پنج ساله به تیم 
پورتو د کاروارو در سرى D برزیل پیوسته و از آن 

زمان تا امروز حدود 20 
بار به صورت قرضى 
تغییر تیم داده است! 

در این مدت او تنها 55 بازى انجام داده و 15 گل 
به ثمر رسانده اســت. از این لحاظ کارنامه سوارز 
شباهت زیادى به کارنامه بازیکنانى مثل «آنتونیو 
کاروالیو»، «رافائل آلبرتو»، «گوران الوره» و ... دارد 
که در زمان حضور قلعه نویى در استقالل به این تیم 
پیوستند و با کمترین میزان حضور در زمین از این 
تیم جدا شدند! عجیب است که قلعه نویى با وجود 
تجربه کار با چنین بازیکنانى باز هم اصرار به جذب 
سوارز و استفاده از او را دارد. با این کارنامه، اصرار 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن هم براى کسب مجوز 
بازى او هم عجیب است و شائبه وجود منافع مالى 
براى افرادى خاص در این باشگاه را ایجاد مى کند.

کونته هم عاشق سامان شده؟!
نصف جهــان  در روزهایى که حضور ســامان 
قدوس در تیم ملى ایران خبرســاز شده است، 
حاال برخى رسانه هاى سوئدى از پیشنهادات 
تیم هاى بزرگ همچون چلسى به این بازیکن 
خبر داده اند.سامان قدوس از این پس پیراهن 
تیم ملى ایران را به تن مى کند. او یکى از بهتر
ین                           بازیکنان لیگ ســوئد بوده و به 
همین دلیل «کارلوس کى روش» نامش را در 
لیست جدید تیم ملى براى بازى با کره جنوبى 
قرار داد تا ســامان که پیش تر هم از همراهى 
ایران خبر داده بود به صورت رســمى شانس 

رسیدن به اولین جام جهانى را پیدا کند.
اما بد نیست بدانید این بازیکن در نقل و انتقاالت 
تابســتانى که روزهاى پایانى خود را پشت سر 
مى گذارد با پیشــنهادات زیادى روبه رو شده و 
همین حاال چند باشگاه مطرح فوتبال جزیره بر 
سر جذب این بازیکن با هم جنگ هاى پنهانى 
دارند، باشــگاه هایى که ممکن است با شنیدن 
نام آنها طرفداران ایــن بازیکن جدید تیم ملى 
ایران کمى سورپرایز شود چون برجسته ترین 
باشــگاهى که ســامان را مى خواهد، چلسى 

انگلیس است.
سایت footballskanalen سوئد اعالم 

کرد رقابت براى خرید قدوس بین چند باشگاه 
به شدت باال گرفته اســت. این سایت نوشت: 
«نوریچ سیتى، لیدز یونایتد، ساندرلند و کوئینز 
پارك رنجرز خواهان جذب ســامان هســتند 
ولى مذاکرات با این باشــگاه ها به بن بســت 
رسیده است.» گویا باالترین پیشنهادى که این

 باشــگاه ها ارائه کرده انــد 1/8 میلیون پونده 
بوده است ولى استرسوند ســوئد براى فروش 
این بازیکن 3/8 میلیون پوند مى خواهد. سایت 
معتبر ســوئدى همچنین خبر داد سه باشگاه 
چلســى با مربیگرى کونته، آژاکس و سلتیک 
هم در تالش هستند با تأمین خواسته هاى مالى 

باشگاه سوئدى سامان قدوس را جذب کنند.

نصف جهــان  حاال چشم ها به تیم هایى نظیر سپاهان و 
ذوب آهن است که به داد فوتبال بانوان اصفهان برسند و 

نقش بزرگ خود را در این باره ایفا کنند.
داستان وداع باشــگاه هاى فوتبال بانوان از لیگ ایران 
موضوع این روزهاى رسانه هاى ایران است، موضوعى 
که تکرارى، کســالت بار و عذاب آور شده است. تقویم 
سال هاى اخیر را که ورق بزنیم، نمى توان یک خاطره 
تلخ از نابودى باشگاه هاى فوتبالى که دختران در آن بازى 
مى کردند را ندید. سایت آى اسپورت در این باره نوشته: 
داستان «ملوان» را به یاد داریم؛  مسعود رضاییان، مدیر 
باشگاه مردادماه سال 95 خبر از انحالل تیم نایب قهرمان 
فوتبال بانوان ایــران داد. او ملوان را منحل اعالم کرد و 
بعد مدعى شد که دالیل انحالل باشگاه ملوان، در جامعه 

اسالمى قابل بیان نیست!
انگ و ننگ بزرگى بود. رضاییان البته در نهایت مجبور 
شد عذرخواهى کند و گفت که از حرف هایش برداشت 
نادرستى شده است. ولى تغییرى در تصمیم او به وجود 
نیامد. در شهر انزلى پیش از آن هم حرف از تصمیمى مى 
زدند که از پاییز سال 94 گرفته شــده بود اما اجرایش تا 

تابستان سال بعد به تعویق افتاد.
سال قبل، لیگ بانوان ایران با 12 تیم آغاز شد اما با هشت 
تیم بــه کارش پایان داد. «دادگــر جیرفت» و «ماهان 
تندیس» در همان ابتداى کار کنار کشیدند. لیگ خود به 
خود با 10 تیم استارت زد اما هیئت فوتبال اردبیل هم به 
دلیل مشکالت مالى، در هفته دوم انصراف  داد. فدراسیون 
فوتبال بالفاصله «قشقایى شــیراز» را جانشین  کرد. در 
هفته ششم، «اســتقالل» از لیگ انصراف داد. داستان 
انصراف استقالل از لیگ برتر فوتبال بانوان، طنزى تلخ 
بود؛ بازیکنان به مربى تیم معترض شــدند، باشگاه کًال 

تیم بانوان را منحل کرد. دو هفته بعد،  «آرسن» تهران از 
بازى هاى لیگ انصراف داد. مدیرانش هیچ دلیل مستدلى 
براى کنار گذاشتن دختران خود از فوتبال ارائه نکردند، 

فقط ادعا کردند دیگر حاضر به کار نیستیم.
داستان فقط انحالل و اتهام که نیست؛ ماجراى دختران 
فوتبالیست، بى پولى و قراردادهاى مالى بى ارزش هم 
هست. سال 95 تصاویرى منتشــر شد از حمل دختران 
مصدوم فوتبالیســت با گارى. بعد فدراســیون فوتبال 
بیانیه داد و آن را شوخى دختران با هم نامید. اما کمى که 
گذشت، تصاویرى منتشر شــدند از تعویض بازیکنان با 

مقواهایى دست نویس.
وســط این همه مصیبت، وقتى خبر رسید که جمعى از 
دختران ایران بــراى ادامه فوتبال بــه لیگ عراق رفته 
اند، حیرت نکردیم. ســال قبل، تیم فوتبــال دختران 
«آینده سازان» با پیروزى مقابل قشقایى شیراز، به مقام 
قهرمانى رسید. سمیه شهبازى، سرمربى این تیم در آن 
زمان به  خبرگزارى ایسنا  فقط یک جمله گفت:  امیدوارم 
باز هم سال بعد این تیم، چه با من و چه بدون حضور من 

به حیاتش ادامه دهد. 
این اتفاق اسفندماه افتاد اما کالم سرمربى تیم به اتفاقاتى 
برمى گشــت که از دى ماه همان ســال 95 آغاز شده 
بود. ســعید موحدى، مدیرعامل این باشگاه 27 دى ماه 
95 در نامه اى به فدراسیون فوتبال، اعالم کرده بود که 
دیگر قادر به ادامه تیمدارى نیســت. مدیرعامل باشگاه 
آینده سازان مى خواست تیمش را پیش از پایان لیگ از 
مسابقات حذف کند اما اصرار بازیکنان و کادر فنى تیم، 
او را تا پایان فصل منصرف کرد. همان زمان پیش بینى 
مى شــد که دیگر قصد تیمدارى به عنوان یک باشگاه 
خصوصى در فوتبال بانوان را نداشــته باشد. مدیرعامل 

آینده ســازان دى  ماه به  خبرگزارى تســنیم  گفته بود:  
همیــن االن حداقل 300 میلیون تومــان بدهى داریم، 
هیچ مبلغى به بازیکنان پرداخت نکرده ایم و حتى پول 
 نداریم براى رفتن به شــهرهاى دیگــر اتوبوس کرایه 
کنیم. حتــى در تهیه غذا و محل اقامــت براى تیم هم

 مانده ایم.   
یــک روز بعــد از قهرمانى ایــن تیم در لیــگ بانوان، 
زمزمه هایى در مــورد انحالل باشــگاه قهرمان آغاز 
شد. حاال سمیه شهبازى، ســرمربى تیم به ایسنا گفته:  
هنوز روى هوا هستیم؛ میان ماندن و انحالل. وضعیت 
قراردادهاى فصل گذشته بازیکنان هنوز مشخص نیست 

و نمى دانیم چه خواهد شد.
بنا به ادعاى مدیرعامل باشگاه، اسپانسر باشگاه در حدى 
ناچیز به این تیم کمک کرده اســت. میزان کمک آنقدر 
اندك بوده که سعید موحدى حاضر نیست مبلغ پرداختى 
اسپانسر تیم خود را اعالم کند چون تصور مى کند بازگو 
کردن این مبلغ، نه تنها باعث افت قیمت مى شــود که 
حتى توهین به شأن یک باشگاه و بازیکنان تیم قهرمان 

لیگ بانوان است.
سال گذشته، مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
وعده هایى بزرگ در مورد فوتبال بانوان داد. او اعالم کرد 
که براساس تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، دو 
درصد از قرارداد بازیکنــان تیم هاى لیگ برتر آقایان به 
فوتبال بانوان اختصاص مى یابد. این مبلغ را فدراسیون 
فوتبال باید به باشگاه ها باز مى گرداند که خرج تیم هاى 
بانوان شود اما خود فدراسیون به وعده اش عمل نکرد. 
مهدى تاج در مراسم قرعه کشى لیگ بانوان دوباره بر این 
مسئله تأکید کرد و به خبرنگاران گفت: مصوب شد که 
همه باشگاه هاى فوتبال، یک تیم بانوان در فوتسال یا 

فوتبال بدهند و ما نیز به جاى 5 درصدى که مى خواهیم 
از محل قرارداد بازیکنان  آنها بگیریم، 3 درصد دریافت

 مى کنیم. هر باشگاهى باید 300 تا 400 میلیون تومان را 
به بخش بانوان اختصاص دهد. 

فدراســیون فوتبال تنها موردى که براى دختران اجرا 
و عملى کرد، تغییر ســاعت بازى ها بــود. دخترها باید 
ساعت 9 صبح مســابقه مى دادند. این یعنى ساعت 5 
صبح بیدار شوند و ساعت 7 در ورزشگاه باشند. وعده هاى 
مالى فدراسیون فوتبال، ابتدا سپاهان و ذوب آهن  را به 
حضور در لیگ بانوان ترغیب کرد اما هر دو باشگاه زود 
کنار کشیدند و میلى براى حضور خود نشان ندادند. دلیل 
آن واضح است؛ قوانین به خوبى اجرا نمى شوند، وعده ها 
عملى نشدند، اسپانســرها براى لیگى که حتى از طریق 
دوربین هاى تلویزیونى ضبط هم نمى شــوند، هزینه 
نمى کنند و حتى گاهى بازیکنان و مربیان مورد اتهام و 

سوءظن قرار مى گیرند.
همان تیم قهرمــان هم حاال مى خواهد کنار بکشــد. 
سرمربى تیم به ایسنا گفته اســت:  بازیکنان تیم ما به 
دلیل تعصب وعالقه اى که روى تیم داشــتند و از سال 
اول در آن عضویت داشتند، هنوز به ماندن تیم در لیگ 
برتر امیدوار هســتند. اما آنها هم جوان هستند و جویاى 
نام و دوست دارند منبع درآمدى براى خود داشته باشند. 

مدیر آینده سازان امیدوار است که سپاهان یا ذوب آهن 
براى خرید امتیاز باشگاهش پا پیش بگذارند. گفته است 
دیگر توان تأمین هزینه 400 تا 600 میلیون تومانى براى 
اداره تیم خود را ندارد و اسپانسرها هم عقب کشیده اند. 
همه نگاه ها این روزها به دو باشگاه اصفهانى است که 
حداقل تالش خود را انجام دهنــد و مانع مرگ فوتبال 

بانوان در اصفهان شوند.

نگاه ها به سپاهان و ذوب آهن است

نصف جهان  چند روز پیش در گزارشى که منتشر کردیم مانع مرگ فوتبال بانوان اصفهان شوید
به نقش امیر هوشنگ سعادتى، مدیر برنامه هاى على 
کریمى در تعلل این بازیکن براى بازگشت احتمالى  به 
سپاهان اشاره کردیم. موضوعى که در صفحات مجازى  
هم با واکنش سپاهانى ها رو به رو شده و اخیراً هم برخى 
لیدرهاى سپاهان سعادتى را تهدید کرده اند که اگر مانع 
زردپوش شدن کریمى شود، از خجالت او در خواهند آمد!

تیم ســپاهان اصفهان در حالى که پنج هفته از شروع 
بازى هاى لیگ گذشــته هنوز تیم باصالبتى نشــان 
نداده و شکست هاى عجیب و تســاوى در اصفهان از 
نکات جالب توجــه نتایج این تیم بــا هدایت «زالتکو 

کرانچار» است. 
البته ســپاهانى ها معتقد هســتند 

که دیر اضافه شــدن «رافائل» 
و مصدومیت «لــى اولیویرا» 
دروازه بان اصلى خود از جمله 
دالیل افت فنى تیمشان بوده 

است. 

ســپاهان 
بــراى تقویت خود 
فقــط یــک جاى 
خالى بــراى جذب 
نیروى ایرانى دارد. 
سهمیه خارجى این 
تیم پر اســت و بین 
گزینه هــاى ایرانى 
على کریمى در صدر 
خواسته هاى کرانچار 
اســت اما کریمى هم 
مدتــى اســت براى 

بازگشت به ســپاهان 
این باشگاه را معطل خود 

کرده است. 
ایــن بازیکــن کــه از لژیونر 

شدن خیرى ندیده است و حتى در 
بازى هاى دیناموزاگرب در فهرست 18 نفره 

هم قرار نمى گرفت مدعى است که از تیم هاى خارجى 
همچنان پیشــنهاد دارد اما اینکه چرا تکلیف خودش را 
با سپاهان مشــخص نمى کند را باید از امیر هوشنگ 
سعادتى پرسید. مشخص نیست باشگاه سپاهان تا چه 

زمانى مى خواهد به پاى بازیکنى باشد که بازگشت خود 
را منوط به موارد مختلف مى کند. 

کریمى پس از پیوســتن به دیناموزاگرب موفق نشــد 
خود را در ترکیب اصلى و یا حتى در لیست 18 نفره قرار 
دهد در نتیجه نیم فصل گذشــته به صورت قرضى به 
لوکوموتیو زاگرب رفت. اما این هافبک آنجا هم موفق 
نبود و به تیم سابقش برگشت. کریمى به دنبال تیمى بود 
که به صورت ثابت بازى کند در نتیجه دو هفته پیش با 
مسئوالن باشــگاه دیناموزاگرب توافق و قراردادش را 
فســخ کرد. اکنون او یک بازیکن آزاد است و هنوز تیم 

مقصدش را انتخاب نکرده است.
تمرینات سپاهان از دیروز آغاز شــده و کرانچار که از 
مرخصى خود اســتفاده کرده از چهارشنبه در تمرینات 
حاضر مى شود. باید منتظر شد و دید آیا سرمربى کروات 
ســپاهان تصمیم نهایى را در مورد کریمى مى گیرد یا 
خیر.  در صورتى که حضور کریمى در ســپاهان منتفى 
شود محبوبیت این بازیکن در سپاهانى که از آنجا به 
فوتبال معرفى شد به شدت کاهش 
مى یابــد و مدیر 

برنامه هاى ایــن بازیکن هم 
باید خود را براى چالش هاى جدید با باشگاه 

و مشکالتى که در ادامه همکارى هایش پیش 
مى آید آماده کند. امسال سپاهان به شدت به 
کریمى احتیاج دارد و انتظار معقول هواداران 
این تیم، بازگشــت وى به جمع زردپوشان 

است.

هواداران سپاهان تهدید کردند

از خجالتش در مى آییم

لژیونرهــا معمــوًال آخرین ســال هاى 
فوتبالشان را در لیگ برتر مى گذرانند. 

مسعود شجاعى از تیم ملى ایران خط خورد 
و چه بســا در آینده اجازه نداشــته باشد در 
لیگ برتر هم بازى کند! این را بعضى منابع 
خبرى مى گویند. قرار بود شــجاعى بیانیه 
عذرخواهى منتشــر کند و وقتى این کار را 
نکرد، از تیم ملى خط خورد. حاال شــنیده 
مى شود حتى ممکن است او به لیگ برتر 
هم ممنوع الورود شود! البته شجاعى بارها 
و بارها در مصاحبه هایش گفته دوست ندارد 
در لیگ برتر بازى کند و به نظر مى رســد 

حتى از این موضوع استقبال هم کند.

ممنوع الورود به لیگ برتر؟

5ا نیز به جاى 5 درصدى که مى خواهیم 
3ازیکنان  آنها بگیریم، 3 درصد دریافت

400 میلیون تومان را  0 تا 0گاهى باید 300
ختصاص دهد. 

بال تنها موردى که براى دختران اجرا 
یر ســاعت بازى ها بــود. دخترها باید 
5ســابقه مى دادند. این یعنى ساعت 5

7و ساعت 7 در ورزشگاه باشند. وعده هاى 
فوتبال، ابتدا سپاهان و ذوب آهن  را به 
نوان ترغیب کرد اما هر دو باشگاه زود 
لى براى حضور خود نشان ندادند. دلیل 
وانین به خوبى اجرا نمى شوند، وعده ها 
پانســرها براى لیگى که حتى از طریق 
یزیونى ضبط هم نمى شــوند، هزینه 

کرانچار» است. 
البته ســپاهانى ها معتقد هســتند

که دیر اضافه شــدن «رافائل» 
و مصدومیت «لــى اولیویرا» 
دروازه بان اصلى خود از جمله 
دالیل افت فنى تیمشان بوده 

است. 

ســپاهان 
بــراى تقویت خود 
فقــط یــک جاى 
خالى بــراى جذب 
نیروى ایرانى دارد. 
سهمیه خارجى این 
تیم پر اســت و بین 
گزینه هــاى ایرانى 
صدر على کریمى در

خواسته هاى کرانچار 
اســت اما کریمى هم 
مدتــى اســت براى 

بازگشت به ســپاهان 
این باشگاه را معطل خود 

کرده است. 
ایــن بازیکــن کــه از لژیونر 

شدن خیرى ندیده است و حتى در
8بازى هاى دیناموزاگرب در فهرست 18 نفره 

هم قرار نمى گرفت مدعى است که از تیم هاى خارجى
همچنان پیشــنهاد دارد اما اینکه چرا تکلیف خودش را 
با سپاهان مشــخص نمى کند را باید از امیر هوشنگ 
سعادتى پرسید. مشخص نیست باشگاه سپاهان تا چه 

از دیروز آغاز شــده و کرانچار که از تمرینات سپاهان
مرخصى خود اســتفاده کرده از چهارشنبه در تمرینات 
حاضر مى شود. باید منتظر شد و دید آیا سرمربى کروات 
ســپاهان تصمیم نهایى را در مورد کریمى مى گیرد یا 
خیر.  در صورتى که حضور کریمى در ســپاهان منتفى 
شود محبوبیت این بازیکن در سپاهانى که از آنجا به 
فوتبال معرفى شد به شدت کاهش 
مى یابــد و مدیر

برنامه هاى ایــن بازیکن هم
باید خود را براى چالش هاى جدید با باشگاه 

و مشکالتى که در ادامه همکارى هایش پیش 
مى آید آماده کند. امسال سپاهان به شدت به 
کریمى احتیاج دارد و انتظار معقول هواداران 
این تیم، بازگشــت وى به جمع زردپوشان 

است.

0زمان تا امروز حدود 20
بار به صورت قرضى 
تغییر تیم داده است! 

بازى او هم عجیب است و شائبه وجود منافع مالى
براى افرادى خاص در این باشگاه را ایجاد مى کند.
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فرمانده انتظامى فسا گفت: با فداکارى و اقدام به موقع 
مأموران، دختر 11 ساله که ساعت ها توسط پدرش در 
منزل محبوس شده بود رها و مأمور فداکار از ناحیه دست 

مجروح و راهى بیمارستان شد.
ســرهنگ على شــیبانیان تصریح کــرد: روز چهارم 
شهریور  با اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر 
درگیرى خانوادگى در یکى از محله هاى شهرستان فسا، 

بالفاصله مأموران کالنترى به محل اعزام و مشــاهده 
شد مردى میانســال پس از مصرف ماده مخدر شیشه 
با خانواده خود درگیر شــده و با به کارگیرى سالح سرد 
و مجروح کردن دو برادرش ، دختر 11 ســاله اش را در 

منزل حبس کرده است.
وى افــزود: به لحاظ حساســیت شــدید موضوع، در 
کمترین زمان، گروه ویژه از افســران یــگان امداد در 

محل حاضر شدند و با اقدام به موقع و شگردهاى خاص 
پلیســى، دختر محبوس شــده را از پنجره حمام خارج

 کردند.
فرمانده انتظامى فسا گفت: مأموران تالش کردند فرد 
مذکور را به آرامش دعوت کنند که وى با بى توجهى و 
در حالى که چاقو به دست داشت با قدرتنمایى حاضران 

و پلیس را تهدید مى کرد.

سرهنگ شیبانیان ادامه داد: با فداکارى و اقدام به موقع 
یکى از مأموران، متهم در عملیاتى ضربتى خلع سالح 

و دستگیر شد.
وى با بیان اینکه در اقدام شــجاعانه، مأمور انتظامى از 
ناحیه دست مجروح و روانه بیمارستان شد، خاطرنشان 
کرد: حــال عمومى وى پس از عمــل جراحى رضایت 

بخش است.

مرد جوان که به اتهام سرقت خشن از خانه زن همسایه 
و آزار و اذیت او به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه دیروز 

دوشنبه در زندان رجایى شهر پاى چوبه دار رفت.
دهم فروردین سال گذشته مأموران پلیس منطقه خلج آباد 
کرج، هنگام گشت به مرد جوانى مشکوك شدند. این مرد 
که سراسیمه از خانه اى خارج شده بود، وقتى مأموران را 
سد راهش دید، یکى از آنها را مجروح کرد تا فرار کند اما 
ناکام ماند و دستگیر شد. مأموران پس از هماهنگى هاى 
الزم به بررسى خانه پرداختند و زن 62 ساله اى را دست و پا 
بسته و در شرایطى نامناسب در خانه اش پیدا کردند. مرد 29 
ساله که «مراد» نام داشت، پس از دستگیرى به کارآگاهان 
گفت: «من از مدتى پیش "مژگان" را زیر نظر داشــتم. 
مى دانستم او تنها زندگى مى کند و وسایل گرانقیمتى هم 
دارد. به همین خاطر نقشه سرقت از خانه اش را کشیدم. آن 
روز وقتى وارد شدم دست و پایش را بستم و کتکش زدم و 

او را مورد آزار و اذیت قرار  دادم. بعد هم وسایل گرانقیمت 
خانه اش را جمع کرده بودم که در حال فرار دستگیر شدم.» 
با توجه به اعترافات صریح متهم پرونده و تکمیل تحقیقات، 
صحنه حادثه بازسازى شد و متهم ازسوى قضات شعبه 
یکم دادگاه کیفرى استان البرز به ریاست قاضى هدایت 
رنجبر و على یزدانپور و ایرج خنکدار-مستشاران دادگاه-

پاى میزمحاکمه ایستاد.
پس از بررسى مدارك پزشکى قانونى، شهادت مأموران 
نیروى انتظامى و اعترافات صریح متهم، او به اتهام سرقت 
و آزار و اذیت به ده سال حبس و 74 ضربه شالق و به جرم 
ضرب و شتم مأمور پلیس به یکسال حبس تعزیرى و به 
اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. این حکم پس از تأیید در 
دیوان عالى کشور به اجراى احکام فرستاده شد و سحرگاه 
دیروز، متهم در زندان رجایى شــهر کرج پاى چوبه دار

 رفت. 

با انجام یکسرى تحقیقات گســترده در پرونده «رقص 
خنجر کماندویى در مجلس عروســى» و بررسى هاى 
آزمایشــگاهى روى چاقوهاى خون آلود، راز این پرونده 
جنایى در حالى فاش شــد که یکى از متهمان به قتل در 
بازسازى صحنه جنایت اعتراف کرد: «براى رهایى پسر 

خاله ام از اتهام قتل "قهرمان بازى" کردم.»
به گزارش خراســان، ماجراى رقــص خنجر مرگ در 
مجلس عروسى بامداد بیست و نهم اردیبهشت گذشته 
هنگامى در روســتاى «آبروان»، مشــهد آغاز شد که 
مشاجره لفظى بین جوانان روستاى آبروان و تنگل شور 
رخ داد. در این میان ناگهان تعدادى از مهمانان که ساعتى 
قبل مشــروب خورده و در حالت مســتى بودند با بهانه 
«ناســزاگویى» به جان یکدیگر افتادند و لحظاتى بعد 
نزاعى خونین جاى رقص و پایکوبى را در مجلس مردانه 
گرفت. جوانى به نام «دانیــال» که تیغه خنجر را در هوا 
مى چرخاند به چند نفر حمله ور شد و عده دیگرى نیز با 
چاقوهاى وحشتناك به جان یکدیگر افتادند. در غوغاى 
این درگیرى ناگهان جوان 24 ساله اى به نام «سیدرضا» 
بر اثر اصابت چاقو به قفسه سینه اش نقش بر زمین شد و 
دو نفر دیگر نیز که یکى از آنان برادر عروس بود از ناحیه 
صورت و دست مجروح شدند اما با مرگ جوان 24 ساله 
تعداد دیگرى از مهمانان چوب و ســنگ و آجر به سوى 
دانیال پرت کردند و او نیز به شدت مجروح شد. با گزارش 
این حادثه خونین به نیروهاى انتظامى و قاضى ویژه قتل 
عمد، تحقیقات شبانه درباره این جنایت هولناك آغاز شد.
قاضى کاظم میرزایى که در ساعات اولیه بامداد و براى 
بررسى موضوع در روستاى آبروان حضور یافته بود دستور 

دستگیرى عامالن شرکت کننده در نزاع منجر به قتل را 
صادر کرد و بدین ترتیب کارآگاهان اداره جنایى پلیس 
آگاهى خراســان رضوى چند تن از متهمــان پرونده را 
دســتگیر و به پلیس آگاهى هدایت کردند. دانیال (یکى 
از متهمان) پس از بهبودى نســبى و در اولین جلســه 
بازپرسى به قاضى شعبه 211 دادسراى عمومى و انقالب 
مشهد گفت: «برادر عروس یکى از دوستانم را به مجلس 
عروســى دعوت کرده بود که او هم ما را با خود برد اما 
هنگام رقص و پایکوبى ناگهان فردى از بیرون ناســزا 
گفت که من هم ناراحت شــدم و چاقوى کماندویى را 
بیرون کشیدم و ضربه اى به یکى از طرف هاى مقابل زدم 
اما وقتى دیدم افراد دیگرى دنبال من مى دوند، با چاقو 
قدرتنمایى کردم ولى آنها روى سرم ریختند و مرا با بیل 

و سنگ زدند!»
این جوان در حالى که ارتکاب قتل را انکار مى کرد گفت: 
«فردى را که من با خنجــر کماندویى مجروح کردم در 
بیمارســتان بود و او را با چشمان خودم دیدم! البته دیگر 
دوستانم نیز چاقو داشتند اما نمى دانم چه کسى از چاقو در 
نزاع استفاده کرد.» دانیال با صدور قرار قانونى روانه زندان 
شد اما تحقیقات براى  شناسایى ضارب اصلى ادامه یافت. 
این در حالى بود که پزشکى قانونى نیز که با دستور قاضى 
میرزایى به انجام آزمایــش هاى تخصصى روى خنجر 
کماندویى پرداخته بود، نظر داد که خون هاى روى خنجر 
مربوط به مقتول 24 ســاله نیست. با اعالم نظر پزشکى 
قانونى بررســى فیلم  هاى مجلس عروسى و تحقیقات  
تخصصى در دستور کار کارآگاهان اداره جنایى قرار گرفت 
و سرگرد سلطانیان،رئیس دایره قتل آگاهى به جمع آورى 

اسناد و مدارك دیگرى در این پرونده پرداخت. در حالى 
که تحقیقات در این باره ادامه داشت تعدادى از شاهدان 
درگیرى فردى با موهاى حنایى را عامل این جنایت اعالم 
کردند. آنان در اظهارات خود گفتند: «فردى که موهاى 
حنایى رنگ داشت و لباس معروف به پلنگى پوشیده بود، 
چاقویش را باال برد و ضربه زد!» با این اظهارات قاضى 
میرزایى دستور دستگیرى این جوان را هم صادر کرد اما 
این متهم نیز ضمن اعتراف به داشتن چاقو در صحنه نزاع 
گفت: «من ضربه اى زدم اما آنجا شلوغ بود وقتى گفتند 
فردى چاقو خورده و افتاده اســت من هــم از آن محل 
فرار کردم.» بررســى صحنه هاى فیلم عروسى نشان

 مى داد که چاقویى که جوان 24 ساله با آن  به قتل رسیده 
است دست فردى بوده که سویشــرت به تن داشت اما 
در تحقیقات میدانى چنین چاقویى کشف نشد بنابراین 
«چاقوى مذکور» تنها حلقه گم شده این پرونده جنایى 
بود تا اینکه قاضى میرزایى از کارآگاهان خواست براى 

یافتن چاقوى یاد شده به جستجو بپردازند. 
با این دســتور، کارآگاهان وارد عمل شدند و پس از چند 
روز موفق شــدند چاقوى خون آلودى را در بیابان هاى 
اطراف محل عروســى پیدا کنند. با اظهارنظر پزشکان 
مشخص شد این همان چاقویى است که جوان 24 ساله 
با آن به قتل رسیده است به همین دلیل دامنه تحقیقات 
دوباره به روســتاى آبروان کشیده شــد و کارآگاهان با 
راهنمایى هاى قضائى در جستجوى جوانى برآمدند که 
سویشرت پوشیده بود. در نهایت این جوان که «ایمان» 
نام دارد شناسایى شد و در بازجویى هاى تخصصى به وارد 
آوردن ضربه اى به قفسه ســینه جوان 24 ساله اعتراف 

کرد. او که در حضــور قاضى کاظــم میرزایى و مقابل 
دوربین قوه قضائیه صحنه جنایت را بازسازى مى کرد، 
گفت: «آن شب مشغول رقص بودیم که من سویشرتم را 
از تنم بیرون کردم و به یکى از دوستانم دادم ولى قبل از 
آن با تعدادى از دوستانم به مکانى رفتیم که آنها مشروب 
خوردند ولى با چاقوى من کالباس ها را بریدند! ســپس 
من چاقویم را برداشتم و به مجلس عروسى آمدیم. وقتى 
دعوا شروع شد من کنار پسرخاله ام قرار گرفتم و در یک 
لحظه با چاقو ضربه اى به قفسه سینه سیدرضا زدم! در 
این حال پسر خاله ام نیز دستش را باال برد و افرادى که 
تجمع کرده بودند فکر کردند که "محمدرضا" چاقو را به 
جوان 24 ساله زد چرا که او موهاى حنایى و لباس پلنگى 

داشت و بیشتر جلوى دید مردم بود!»
 بنابراین گزارش در پى اعترافات صریح ایمان (متهم به 
قتل) مقام قضائى از محمدرضا خواست حقیقت ماجرا و 
پنهان کارى هاى خود در مراحل بازجویى را تشریح کند! 
این متهم نیز در ادامه گفت: «پسر خاله ام با مادرش زندگى 
مى کند و تک پسر خانواده است.از سوى دیگر او پسر خاله 
من بود و قصد داشــتم با به عهده گرفتن قتل، او را از این 
وحشت رها کنم و در واقع قهرمان بازى دربیاورم اما وقتى 
دیدم همه چیز لو رفته است دیگر نتوانستم به پنهان کارى 
هایم ادامه بدهم!» شایان ذکر است؛ با پایان یافتن بازسازى 
صحنه قتل به دستور قاضى میرزایى متهمان روانه زندان 
شدند تا این پرونده جنایى دیگر مراحل قانونى خود را طى 
کند. این در حالى اســت که تاکنون هفت تن از عامالن 
شرکت کننده در نزاع منجر به قتل دستگیر شده و مورد 

بازجویى هاى تخصصى قرار گرفته اند.

اعتراف به قتل 
براى «قهرمان بازى» در عروسى! 

«حمید صفت» خواننده اى که متهم به قتل همســر 
مادرش است پیش از ظهر یک شنبه هفته جارى براى 

بازپرسى به دادسراى امور جنایى تهران منتقل شد.
حمید صفت در این جلسه اظهار داشت که وکیل قبلى 
خود را عزل کرده است و اکنون نورا... عزیزمحمدى 
و عســگر قاســمى آقباش وکیل وى در این پرونده 
هستند همچنین در این جســله مادر حمید و دو پسر 

«هوشنگ» (متوفى) حضور داشتند.
در نهایت پس از اتمام جلســه بازپرسى حمیدرضا با 
دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت از بازداشتگاه اداره 

آگاهى به زندان رجایى شهر کرج منتقل شد.
برادر حمید صفت پس از جلسه بازپرسى در اظهاراتش 
به تســنیم گفت: «من، مــادر و دیگر بســتگانمان 
تاکنون هیچ مصاحبــه اى با هیچ رســانه اى انجام 
نداده ایم و تمامى مصاحبه و حرف هاى مطرح شــده 

از جانب خانواده ام در رســانه ها و فضــاى مجازى 
تکذیب مى شــود، این اظهاراتم نخستین مصاحبه با 
رسانه هاست، ما منتظریم تا جواب و نظریه پزشکى 
قانونى درباره علت مرگ همســرمادرم اعالم شود و 
در پى آن هستیم تا احترام هر دو خانواده حفظ شود.»

حمیدصفت، خواننده اى است که 28 مرداد ماه سال 
جارى به اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد. وى 
در اظهارات اولیه با قبول درگیرى و رد هرگونه ضربه 
به سر متوفى به بازپرس گفت: «من به  هیچ وجه ضربه 
به سر هوشنگ نزدم و اصًال قصد کشتن وى را نداشتم 
فقط مى خواستم وى را بترســانم که مادرم را مورد 
ضرب وشتم قرار ندهد، احتمال مى دهم سر هوشنگ 
حین ِکشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده 
باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقال مى کرد که 

مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.»

آخرین جزئیات پرونده 
«حمید صفت» 

اعدام جوان شیطان صفت
 به دلیل آزار مژگان 62 ساله 

 پدر آتنا اصالنى براى اولین بار خندید! 

گروگانگیران «چاق و الغر» 

نماینده حقوقى خانواده «آتنا اصالنى» که تا دادگاه این 
خانواده را همراهى کرد و با آنها نیز راهى پارس آباد شد 
در یادداشتى از حاالت روحى «بهنام»، پدر آتنا اصالنى 

پس از جلسه محاکمه نوشت.
«امین جبارى» در این یادداشت نوشت: «بعد از روزها، 

چهره  بهنام، خندان است. جلسه دادگاه به نیکى سپرى 
شده و قوه قضائیه، رسالت شــریف خویش مبنى بر 
احیاى حقوق مظلومان را، به دقت و صحت کم نظیر 
انجام داده است و بدین ســان مجرم را، یک گام بلند 

جهت مجازاتش نزدیک تر کرده است!»

2 مجرم سابقه دار به اتهام آدم  ربایى و سرقت خشن از 
پنج زن و مرد، پاى میز محاکمه ایستادند. چند نفر از 
شاکیان آنها را به اسم «دزدان چاق و الغر» به پلیس 

معرفى کرده بودند.
زمســتان 95 زن جوانى با حالتى آشــفته به یکى از 
کالنترى هاى پایتخت مراجعه کرد و گفت: «ساعت 
18 امروز براى برگشتن از سر کارم در میدان رسالت، 
سوار یک دستگاه پژو پارس با دو سرنشین مرد شدم. 
فکر کردم مسافرکش هستند اما ناگهان مردى که در 
صندلى جلو نشسته بود به عقب پرید و با تهدید چاقو 
مرا مجبور به سکوت کرد. او طال و جواهراتم را دزدید و 
مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. سپس در اتوبان بابایى 
توقف کردند و من را از ماشین پایین انداختند. آنها با 

ِگل، پالك خودرو را پوشانده بودند.»
تحقیقات براى دستگیرى متهمان آغاز شده بود که 
شکایات مشابه دیگرى نیز در اختیار پلیس قرار گرفت. 
چهار زن و یک مرد مورد آدم ربایى، سرقت و کیف قاپى 
متهمان قرار گرفته بودند. مرد جوان به مأموران گفت: 
«امروز در شرق تهران ســوار پژوى متهمان شدم اما 
آنها با تهدید چاقو مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و با 
دستبند پالستیکى، دستانم را بستند. سپس پول هایم را 
دزدیدند و متوارى شدند.» برخى از شاکیان در توصیف 
مشخصات متهمان از عبارت «چاق و الغر» استفاده 

کرده بودند.
سرانجام هر دوى آنها هنگام تردد در خیابان شناسایى 
و دستگیر شــدند. آنها رضایت همه شاکیان را جلب 
کردند تا جلسه محاکمه شان در شعبه هشتم دادگاه 
کیفرى استان تهران، بدون حضور مالباخته ها برگزار 

شود.
صبح روز یک شنبه، «سعید» 33 ساله گفت: «پدرم 
کارگاه سنگبرى داشت و قبًال پیش او کار مى کردم. 
من فقط یکى از سرقت ها را قبول دارم. روز حادثه در 
میدان رســالت، زن جوانى را در پوشش مسافرکش 
سوار ماشــین کردیم، اما در بین راه به عقب پریدم و 
با چاقو به ســکوت وادارش کردم. من هیچ ضرب و 
شتمى انجام ندادم و پس از دزدیدن طالهایش، او را 
رها کردیم. سپس پالك ماشین را با ِگل پوشاندیم تا 

شناسایى نشویم.»
«کریم» 33 ســاله هم اظهارات سعید را تأیید کرد و 
گفت: «من مغازه لوازم یدکى خودرو داشتم، اما اعتیاد 
به شیشه و تریاك باعث شد به سرقت روى بیاورم. من 
هم فقط سرقت اولى را قبول دارم. با پول هاى سرقتى 

هم مواد مى خریدیم.»
متهمان پیش از این به جرم  مشــابه دستگیر و به ده 
سال حبس محکوم شده بودند. حکم پرونده اخیر آنها 

به زودى صادر مى شود

جانشین فرمانده انتظامى استان سیستان و بلوچستان پایان وحشت دختر از پدر شیشه اى
از درگیرى مسلحانه پلیس با سارقان مسلح و شهادت 
یکى از کارکنان نیروى انتظامى در این درگیرى خبر داد.

سرهنگ احمد طاهرى در تشــریح جزئیات این خبر 
گفــت: در پى تماس یکى از شــهروندان با ســامانه 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر حضور افرادى مسلح 
در اطراف منزلى در یکى از خیابان هاى شهرســتان 
بالفاصله دو اکیپ از مأموران پلیس آگاهى ایرانشهر 
در محل حضور یافتند و به یک دستگاه موتورسیکلت 

با پالك نامعلوم برخورد کردند که سرنشــینان آن به 
محض مشاهده مأموران به صورت ناگهانى به سمت 
آنان تیراندازى کردند.  وى افزود: در این راستا مأموران 
سریعاً مقابله به مثل کردند که متأسفانه در این درگیرى 

ستواندوم محمد دهقان به  شهادت رسید.
جانشین فرمانده انتظامى استان سیستان و بلوچستان در 
پایان خاطرنشان کرد: با اشراف اطالعاتى و تحقیقات 
میدانى در این رابطه ســه مظنون دستگیر شدند که 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

دوئل مسلحانه پلیس با دزدان مسلح در ایرانشهر
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Meizu  از شرکت هاى چینى است که طى چند سال اخیر با عرضه گوشى هاى مقرون به صرفه توانسته 

جایگاه ویژه اى در بازار کسب کند. اگرچه این برند فعالیت هاى جهانى چندان گسترده اى ندارد، اما برخى 
از محصوالتش در کشورمان موجود هستند و طرفداران منحصر به فرد خود را هم پیدا کرده اند. اگر شما 

هم از عالقه مندان به این کمپانى و محصوالتش هستید، این خبر را از دست ندهید. 
گوشى جدید Meizu M6 Note از سیســتم روى چیپ (SoC) اسنپدراگون 625 کوالکام با پردازنده 
مرکزى هشت هسته اى بهره مى برد و از این نظر اولین اسمارتفونى است که Meizu  ضمن تجهیز به 
تراشه هاى شرکت کوالکام روانه بازار مى کند. صفحه نمایش دستگاه 5,5 اینچى در نظر گرفته شده و 
وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحاً فول  اچ دى را ارائه مى کند. در زیر نمایشگر دستگاه 

دکمه هوم آن واقع شده که نقش اسکنر انگشت را هم ایفا مى کند.
یکى از اصلى ترین ویژگى هاى گوشى هوشمند Meizu M6 Note مربوط به بهره مندى آن از دوربین 
اصلى دوگانه مى شود. لنزهاى دوربین اصلى گوشى به ترتیب 12 و 5 مگاپیکسلى در نظر گرفته  شده اند. 
همچنین یک چراغ فلش LED چهارگانه هم براى دوربین اصلى گوشى در نظر گرفته شده است که 
عکسبردارى در محیط هاى تاریک را مقدور مى سازد. ضمناً میزو اشاره داشته که دوربین اصلى گوشى 
Meizu M6 Note از فناورى دوآل پیکسل (Dual Pixel) پشتیبانى به عمل آورده و به موجب آن 

فقط ظرف 0,3 ثانیه بر روى نقطه مورد نظر کاربر فوکوس خواهد کرد.
اما دوربین سلفى گوشى Meizu M6 Note هم از سنسور قدرتمندى تشکیل شده است که وضوح 16 
مگاپیکسلى دارد. سیستم عامل اندروید 7,1,2 نوقا به طور پیش فرض بر روى دستگاه نصب خواهد بود و 
رابط کاربرى Flyme OS 6,0 هم به همراه آن ارائه مى شود. میزو از یک باترى 4000 میلى آمپر ساعتى 
براى تأمین انرژى مورد نیاز گوشى استفاده کرده که از قابلیت شارژ سریع mCharge پشتیبانى مى کند 
و سرعت شارژ مطلوبى خواهد داشت. مطمئناً ظرفیت 4000 میلى آمپر ساعتى این گوشى هم از دیگر 
نقاط قوت آن خواهد بود. پیش بینى مى کنیم این باترى با توجه به تراشه و صفحه نمایش دستگاه بتواند 

با هر بار شارژ حداقل دو روز انرژى مورد نیاز آن را تأمین کند.
از گوشى هوشمند Meizu M6 Note از نظر رم شامل دو نسخه مختلف مى شود. نسخه پایه اى آن از رم 
3 گیگابایتى بهره مى برد و شامل دو آپشن حافظه داخلى با ظرفیت هاى 16 و 32 گیگابایتى خواهد بود. 
اما در سمت مقابل نسخه برتر این گوشى از رم 3 گیگابایتى و حافظه داخلى 64 گیگابایتى بهره مى برد.

قیمت نسخه مجهز به رم 3 و حافظه 16 گیگابایتى گوشــى Meizu M6 Note برابر با 164 دالر در 
نظر گرفته شده و نسخه مجهز به رم 3 گیگابایتى و حافظه 32 گیگابایتى آن قیمت 194 دالرى دارد. 
قیمت نسخه برتر و مجهز به رم 4 و حافظه داخلى 64 گیگابایتى گوشى Meizu M6 Note هم برابر 
با 254 دالر در نظر گرفته شده است. گوشى Meizu M6 Note  قرار است در سه رنگ مشکى، آبى و 

طالیى روانه بازار شود.

چینى ها یک گوشى جدید رونمایى کردند

اگر از جمله کاربران فعال اینســتاگرام باشــید و این شــبکه اجتماعى 
به جزئى از زندگى تان بدل شــده باشــد احتماًال پس از مدتى دوست 
دارید بدانید که چه کســانى به مشــاهده صفحه اینســتاگرام شــما 

پرداخته اند. 
حتــى اگر خودتــان هم نیــازى بدیــن کار حــس نکنیــد آنقدر که 
هر روز بــه تعداد اپلیکیشــن هــاى این زمینــه افزوده مى شــود و 
در آگهــى هاى مختلــف ادعا دارنــد که با اســتفاده از آنهــا قادر به 
مشــاهده بازدیدکننــدگان پروفایــل خــود خواهیــد بــود باالخره 
کنجــکاو مى شــوید تا بــراى یکبار هــم شــده ایــن کار را تجربه 

کنید. 

 درباره اینکه اینستاگرام مشاهده کنندگان هر پیج  را بررسى کرده و در 
پایگاه داده خود ذخیره مى کند شکى نیست اما آیا اجازه دسترسى آن را 
به توسعه دهندگان و سرویس هاى جانبى مى دهد؟ مطمئنًا خیر! امکان 
مشاهده بازدید کنندگان صفحه یک کاربر مى تواند جزوى از حفظ حریم 
خصوصى آنها باشد و خوشبختانه یا متأسفانه اینستاگرام در حال حاضر از 
آن دست شبکه هاى اجتماعى است که این مورد را رعایت مى کند. یعنى 
اینستاگرام به هیچ وجه این دست از اطالعات را در اختیار سرویس هاى 
جانبى خود نمى گذارد و خیال کسانى که اهل دید زدن مداوم صفحات 

دیگران هستند مى تواند راحت باشد!
با این حــال ممکن اســت با اپلیکیشــن هــاى معروفــى همچون

 Who viewed your Instagram هم در این زمینه آشنا شده باشید و 
فکر مى کنید که واقعًا به درســتى کار مى کنند. اما راستش را بخواهید 
افرادى که اینگونه برنامه ها به عنوان بازدیدکننده صفحه شما معرفى 
مى کنند واقعًا بر این اســاس نبوده بلکه از الگوریتمى براى پیدا کردن 
افراد فعال استفاده مى کنند. یعنى با بررسى فعالیت هاى دوستان شما 
در صفحه تان همچون الیک کردن، تگ کردن، کامنت گذاشتن و… 
آنهایى که بیشــترین تعامل با شــما دارند را پیدا کرده و به عنوان افراد 

بازدیدکننده از صفحه معرفى مى کنند.
 پس نتایج حاصل از این برنامه ها دقیق و کامًال صحیح نیست اما باز هم 

مزایاى خود را دارد.

پیدا کردن افرادى که از اینستاگرام شما بازدید کرده اند

اگر اخبار فناورى و به خصــوص اخبار مربوط به 
کمپانى گوگل را دنبال کرده باشــید حتمًا تاکنون 
 Instant Apps با قابلیت جدید و بســیار جذاب

آشنا شده اید. 
ایده اى که در پشــت این قابلیت قرار دارد بسیار 
ســاده اما کاربردى است. تســت کردن پیش از 
خرید! شاید هم بتوان Instant Apps را انقالبى در 
روش تبلیغ و معرفى اپلیکیشن ها دانست زیرا که با 
فراگیر شدن این قابلیت دیگر اسکرین شات هایى 
که در صفحه یک برنامه مشاهده مى کنیم بى معنا 
خواهند شد. بدون شــک وقتى که در حال گشتن 
داخل مارکت هاى اندرویدى همچون گوگل پلى

هســتیم و با یک برنامــه یا بازى جالــب مواجه 
مى شــویم اولیــن کارى کــه انجــام خواهیم 
داد مشــاهده اســکرین شــات هاى آن اســت 
و در اکثر مواقــع از روى آنها قضــاوت خواهیم 

کرد. 
حال با رونمایى از قابلیــت Instant Apps دیگر 
نیازى به این کارها نخواهد بود. به صورت مستقیم 
و بدون نیاز به نصب اپلیکیشن مى توانید به کار با 

آن بپردازید و سپس در صورت تمایل نسخه کامل 
آن را بر روى گوشى دریافت و نصب کنید. 

فعال سازى Instant Apps در اندروید
1- در هوم اسکرین گوشى خود، باالى صفحه را به 
سمت پایین بکشید تا نوار اطالع رسانى ظاهر شود.
2- بــر روى دکمه تنظیمات (شــکل چرخ دنده) 

ضربه بزنید.
 Google 3- در منوى تنظیمــات به دنبال بخش

گشته و روى آن ضربه بزنید.
 4- بر روى قسمت Instant Apps ضربه بزنید.

5-  بر روى دکمه باالى صفحه ضربه بزنید تا به 
حالت On در آید.

 Yes, I’m 6- بــا ضربــه زدن روى دکمــه
in از فعــال ســازى قابلیــت اطمینــان حاصل 

کنید.
 هم اکنون مى توانید به دنبال اپلیکیشن هایى که 
براى این سرویس جدید طراحى شده اند بگر دید و 
از کار آزمایشى با آنها بدون نیاز به نصب اپلیکیشن 

لذت ببرید.

چگونه قابلیت جدید Instant Apps اندروید را 
فعال کنیم؟

در حالى که رقابت بــراى تولید خودروهاى خودران 
به شدت در جریان است، برخى شرکت هاى فناورى 
هم دنبال تولید تاکســى هاى پرنده تا کمتر از یک 

دهه آینده هستند.
پیماهــاى  Lilium تولیدکننــده هوا شــرکت 
جت بــا قابلیــت پــرواز ســریع عمــودى نمونه 
اولیــه یــک تاکســى پرنــده را تولید کــرده که 
اولیــن بــار در مــاه آوریــل گذشــته به پــرواز 

درآمد.
این شــرکت اروپایى مى گوید در تالش براى تولید 
تاکســى هاى پرنده جدیدى با موتور جت است که 
قابلیت جابه جا کردن ســریع صاحبان مشــاغل را 

داشته باشند.

Lilium براى تســریع ایــن امر برخــى از مدیران 

برجســته شــرکت هاى فناورى ثالث را به خدمت 
گرفته که زمینــه طراحى هواپیماهــا و موتورهاى 
جت چابک و کوچک را دارند. Lilium امیدوار است 
تا ســال 2025 تعداد زیادى تاکســى پرنده را براى 
استفاده صاحبان مشــاغل خاص تولید و روانه بازار 

کند.
مدیران این شــرکت امیدوارند اولین تاکسى هوایى 
کامل و عملیاتى خــود را در ســال 2019 به پرواز 
درآورند و اســتفاده عمومى از آنها را شش سال بعد 
آغاز کنند. Lilium براى تحقق این هدف تا به حال 
11/4  میلیــون دالر کمک مالى جمــع آورى کرده

 است.

تاکسى هاى پرنده  تا سال 2025 از راه مى رسند

Lens of War  لنز دوربین بازى جدید و جالب در سبک 

بازى هاى پازل و ماجراجویانه از استودیوى بازیسازى 
POSSIBLE Games براى اندروید اســت. در بازى 

Lens of War تنها سالح شــما دوربینى است که در 

اختیار دارید! با استفاده از آن وجب به وجب منطقه جنگى 
را بررســى کنید و براى کشــف حقایق و مأموریت ها 
ساعت ها به ماجراجویى بپردازید! بازى براى دوستداران 
عکاسى بسیار جالب و شگفت آور است به طورى که در 
آن شما باید به عکاسى در مناطق جنگى بپردازید! به نقل 

از سازنده، بازى Lens of War قصد دارد به شما نشان 
دهد که یک عکاس براى جمع آورى خبر در میدان نبرد 
چه مکافاتى دارد! چقدر دشوار است تا بتوانید در منطقه 
جنگى از خبرها مطلع شوید و زنده بمانید! موزیک فوق 
العاده زیباى بازى در همان ابتدا دل شما را خواهد برد 
و باز براى تبلت ها و گوشى هاى اندرویدى بهینه شده 
است و اگر از دوستداران بازى هاى پازل و ماجراجویانه  
باشید بدون شک نظرتان را جلب خواهد نمود و براى 

ساعت ها مشغول تان مى کند.

بازى متفاوت لنز دوربین مخصوص اندروید

Friend & Family Locator Plus عنوان یک 

مکانیاب دوســتان و خانواده بر روى نقشه هاى 
 Phone Tracker گوگل مى باشــد که توســط
Productions براى اندروید توسعه و منتشر شده 

است. این نرم افزار هوشــمند به شما کمک مى 
کند تا در هر زمانى به مکان و موقعیت دوســتان 
و یا اعضاى خانواده خود دسترســى داشته باشید 
و از رویدادهاى دستگاه هوشمند آنها مطلع شوید. 
چندین تابع و گزینه مدیریتى مختلف در این نرم 
افزار فوق العاده گنجانده شده است که در میان آنها 
مى توان به سیستم چت خانوادگى اشاره کرد! تنها 
کافى است لیســت اعضا را مشاهده کرده و بدون 

هیچگونه هزینه اى با آنها ارتباط بر قرار کنید. شاید 
بارها براى شما پیش آمده باشد که با دوست خود 
قرار گذاشته اید و  منتظر رسیدن آن باشید اما بعد از 
گذشت چندین دقیقه هنوز نرسیده باشد، این برنامه 
به شــما کمک مى کند تا با ایجاد یک محدوده بر 
روى نقشه در هنگام ورود دوستانتان به آن منطقه 
با خبر شــده و در صورت حضور نداشتن آن بدون 
اتالف وقت آنجــا را ترك کنید. دیگــر نیازى به 
نگرانى در مورد دیر رسیدن فرزندانتان نیست زیرا 
در صورت بروز هر گونه مشــکلى آنها مى توانند 
تنها با لمس یک گزینه از شــما درخواست کمک 

اضطرارى کنند.

 با امکان تماشاى ســرگرمى هاى مورد عالقه در 
Netflix با فناورى فوق العــاده «دامنه پویاى باال»  
 XZ تجربــه کاربرى دارندگان اکســپریا ،(HDR)
 HDR حتى بهتر از قبل مى شــود. چرا Premium
اینقدر هیجان انگیز است؟ چون رنگ، کنتراست و 
نور ارتقا مى یابند و تجربه اى همه جانبه و مانند دنیاى 

واقعى را ارائه مى کنند که فقط باید دید تا باور کرد.
کسانى که اکنون مالک XZ Premium هستند و 
اشتراك ماهانه Netflix را براى تماشاى فیلم ها و 
برنامه هاى تلویزیونى بــا قابلیت HDR دارند، تنها 

کافى اســت به تنظیمــات Netflix رفته و کیفیت 
پخش ویدئو را روى «high» قرار دهند و هم زمان 
از ســرعت باالى اتصالشــان به اینترنت اطمینان 

حاصل نمایند.
اعضاى Netflix مى توانند تعداد زیادى از برنامه ها 
مانند «اوکجا»، «میز سرآشپز» و همه سریال هاى 
Marvel را با HDR تماشا کنند. در طول سال 2017 
هم تعداد زیادى از برنامه هــاى هیجان انگیز مانند 
قسمت دوم «چیزهاى عجیب»، « مدافعان مارول» 

و «روشنایى» به این عناوین اضافه خواهند شد.

اپلیکیشن موقعیت یاب دوستان و خانواده

HDR پشتیبانى اکسپریا از نت فلیکس

هیچگونه هزینه اى با آنها ارتباط بر قرارFriend & Family Locaعنوان یک 

اپلیکیشن موقعیت یاب دوستان و خانواده

با اینکه فناورى هاى بهتر و سریع ترى براى شارژ بى سیم 
گوشى هوشمند آیفون 8 وجود دارد، بر اساس اطالعات 
منتشر شــده، اکنون شــاهدیم که این غول تکنولوژى 
آمریکایى به جاى استفاده از فناورى 15 واتى، از فناورى 
7.5 واتى استفاده کرده است که این امر موجب مى شود 

شارژ بى سیم این گوشى بسیار کندتر انجام شود.
تولیدکنندگان مدتى است که فناورى شارژ بى سیم 15 
واتى با اســتاندارد Qi 1.2.x را به کار مى گیرند و اکنون 
جاى تعجب اســت که چرا اپل با وجــود فناورى هاى 
سریع تر و پیشرفته تر، در جدیدترین گوشى هوشمند خود 
از نسخه 7.5 واتى پدهاى شارژ بى سیم استفاده کرده و به 

استاندارد جدید  Qi 1.2.x اعتنایى نکرده است.

به نظر مى رسد پدهاى غیر اپلى شارژ بى سیم براى کار با 
گوشى هوشمند آیفون 8 و ساعت آهوشمند آن (اپل واچ) 
نیازمند دریافت گواهى از اپل هستند. همچنین احتمال 
دارد این دو محصول اپل از یک آداپتور براى شارژ بى سیم 

استفاده کنند.
طبق اطالعات و آمار منتشر شده، انتظار مى رود آیفون 8
به یک صفحه نمایش اولد 5.8 اینچــى مجهز بوده و از 
فناورى تاچ سه بعدى پشتیبانى کند. اپل پس از رونمایى 
از گوشى هوشــمند جدید خود (آیفون 8) طى مراسمى 
رسمى در سپتامبر سال جارى، آن را روانه بازار خواهد کرد. 

گفته مى شود گوشى جدید آیفون 8 به همراه گوشى هاى 
آیفون 7 اس و 7 اس پالس به بازار عرضه و فروخته شود.

سرعت کند شارژ بى سیم آیفون 8
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منبع: باشگاه خبر نگاران جوان

برداشت برنج در 
شالیزارهاى 
شمال کشور

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان 
که طبق آخرین تقسیمات کشورى، بین دو 
استان آذربایجان شرقى و آذربایجان غربى 
قرار گرفته است. این دریاچه با داشتن 
جاذبه هایى چون قرمز شدن آب به علت 
وجود  آرتیما و رشد جلبک در تابستان، 

لجن درمانى، وجود جزیره هاى متعدد، حیات  
وحش و سواحل زیبا یکى از زیباترین 

جاذبه هاى گردشگرى شمال غرب ایران 
محسوب مى شود.

دریاچه طبیعى عباس آباد از 
قدیمى ترین دریاچه هاى طبیعى 

ایران است که بیش از 10 هکتار 
وسعت دارد و به دلیل پر آبى، 
عمارت موجود در میانه آن، که 

مربوط به دوره صفویه است زیر 
آب بود. در سال هاى اخیر به دلیل 
خشکسالى،عدم استفاده بهینه از 

آب دریاچه، این منطقه گردشگرى به 
خشکى نهاده است.  پیشانى دریاچه 
طبیعى و مجموعه تاریخى عباس آباد 

در 9 کیلومترى شرق شهرستان 
بهشهر در مازندران واقع شده است.

دره خزینه نام منطقه اى 
منحصر به فرد است که 
در میانه جاده پلدختر 

به اندیمشک و در جوار 
روستایى به همین نام قرار 
دارد. یک پل معلق با طول 
112 متر و ارتفاعى بیش 
از 85 متر بر فراز این دره 
و بر روى رودخانه  سیمره 

احداث  شده است که گفته 
مى  شود مرتفع ترین پل 

معلق خاورمیانه است.

 در بیستمین جشنواره شــهید رجایى براى چهارمین ســال پیاپى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان توانســت رتبه برتر در شاخص هاى ارزیابى عملکرد در 

میان دستگاه هاى اجرایى استان را به خود اختصاص دهد.
باحضور استاندار و مدیران ارشد، بیستمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان 
با هدف تقدیر از برگزیدگان خدمت و دســتگاه هاى اجرایى برتر سال 95 استان 

اصفهان برگزارشد.
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ارزیابى عملکرد دستگاههاى اجرایى 
در ســال 95 براى چهارمین سال پیاپى موفق شــد در میان 72 دستگاه اجرایى 
رتبه برتر شــاخص هاى عمومــى در گروه شــرکت ها، بانک هــا و بیمه ها را 

کسب نماید.
جشنواره شهید رجایى همه ساله به منظور شناسایى و تقدیر از تالش گران عرصه 
خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى و ملت شریف ایران اسالمى و نهادینه 
کردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دســتگاه هاى اجرایى در سطوح مختلف از 
طریق تقدیر و تشــویق آنها با اســتفاده از آئین نامه اجرایى مواد 81 و 82 قانون 

مدیریت خدمات کشورى در بین ســازمان ها، مؤسسات، شرکت هاى وابسته و 
تابعه انجام مى گیرد.

همچنین ارزیابى عملکرد به عنوان فرآیندى مستمر براى بهبود و بالندگى سازمان 
امرى ضرورى است و سازمان هایى در این فرآیند موفق ترند که با استفاده از منابع 
انسانى سازمان کسب رضایت ارباب رجوع و توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات 

به بهترین نتایج نائل شوند.
کسب رتبه برتر شــاخص هاى عمومى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ســال 95 در حالى حاصل شد که در سنوات اخیر مشــکالت کمبود آب و نیز 
چالش هاى موجود در منابع مالى مانع از توسعه و ارتقاى خدمات این شرکت به 
مردم در سطح استان نگردید به گونه اى که مسئولین امر تمام تالش خود را جهت 
غلبه بر مشکالت به خرج داده و موفق به ارائه خدمات پایدار به مشترکین شدند 
همچنین در بیستمین جشنواره شهید رجایى مهندس رضا رضایى و مهندس سعید 
ابوطالبیان به عنوان برگزیده خدمت در ســال 95 در میان کارکنان 72 دستگاه 

اجرایى استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در بیستمین جشنواره شهید رجایى استان


