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سپاهانسپاهان مى خواهد  مى خواهد 
این بار مقاومت کنداین بار مقاومت کند

10گزارش نصف جهان از تحرکات جدید محرم نویدکیاگزارش نصف جهان از تحرکات جدید محرم نویدکیا

از سرمربیگرى هندبال از سرمربیگرى هندبال سپاهانسپاهان استعفا کن! استعفا کن!
پیشنهاد نصف جهان به آقاى مدیر عاملپیشنهاد نصف جهان به آقاى مدیر عامل

13

چگونه براى ورود به چگونه براى ورود به 
تلگرام رمز عبور بگذاریم؟تلگرام رمز عبور بگذاریم؟
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ابعادى دیگر از آتش زدن پسر 19 ساله 
مهابادى این بار به روایت دایى مقتول

پاى فرقه هاى 
شیطان پرستى در 

میان است؟

ى مى شود
 بابای

شهید
باره 

ى دو
حسین

شهاب 

10

ىىىىمىمىىمىىمىمىمممممىممممىمىممممىمىمىمممىمىمىمىششششششششششششششششششششششششششششش شششششششش ش شش ش ششششششششودودودوودودودوودوددودودوودودودودودودودودودودودودودود
یییییییییاییییاییییاییاییااااایایایایااایایاایایایایاییىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بببببببببببابببااابابابببابباباابابابابببب

ببب ب ببب هههههههششههشششششششششهشهششهششههششششهشششششششهشششهشهششههشششهشهشهشششهشهششهشششهشهششهشششهشهششششششششششهشششششششهشهشهشهشهشهشهشهشششهششششششهشهییییییییییییییییدییییدید
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه رررررررررررررررررررررررررررررررررررراررراراراررارا

ى مى شود
 بابای

شهید
اره 

تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

10تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

مصرف زیادکاهو و خیار باعث سفیدى مومى شود

مصرف زیادکاهو و خیار باعث سفیدى مومى شود
چاپ    آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى

اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصات عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
به نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سایت: 96/07/11
شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/07/18

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/07/29
زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 07/30 /96

نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در 
شرایطمناقصه (ریال)

حفاظت فیزیکى شهر جدید مجلسى، اراضى 200961397000011
دولتى و ساختمان هاى شرکت عمران مجلسى

5/000/000/000
داراى تأیید صالحیت حفاظتى و مجوزات الزم از 250/000/000یکسال

نیروى انتظامى و پلیس پیشگیرى

م الف: 92255
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محمود بهرازنیا، فیلمساز و بازیگر ایرانى مقیم آلمان، مراحل 
پایانى مستند بلندى را درباره «سهراب شهیدثالث» با عنوان 

«ستاره  دنباله دار» به اتمام مى رساند.
سهراب شــهیدثالث (7 تیر 1323 تهران – 10 تیر 1377 
شــیکاگو)  کارگردان، فیلمنامه نویس، مترجم، و تدوینگر 
ســینما بود. این کارگردان مطرح ایرانــى به عنوان یکى 
از آغازگران موج نوى ســینماى ایران شناخته مى شود. او 
براى مدتى کوتاه از اعضاى کانون سینماگران پیشرو بود. 
فیلم هاى او مانند: «یک اتفاق ســاده» (1352)، «طبیعت 
بى جان» (1353) و «در غربت» (1354) برنده جایزه هاى 

بین المللى شده اند.
محمود بهرازنیا مى گوید: مستند «ســتاره دنباله دار» که 
ساخت آن از حدود یکسال و نیم گذشته آغاز شده است به 
فعالیت شهید ثالث پس از ورود به آلمان، زندگى و ساخت 14 
فیلم بلند سینمایى این هنرمند در غربت مى پردازد، چرا که 
بیشترین بخش زندگى شهید ثالث در آلمان سپرى شده و 
فیلم هاى این سینماگر ایرانى به زبان آلمانى و درباره مسائل 
جامعه آلمان است. جایى که براى ســاخت چنین آثارى 

همواره با موانع و مصائب بسیارى روبه رو بوده است. 
کارگردان و تهیه کننده  مســتند «ســتاره  دنباله دار» که 
درگذشته در حرفه  مهندسى شیمى در آلمان فعالیت داشته، 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهاى زیبا و تجسمى شهر 
هامبورگ است و موضوع پایان نامه تحصیلى خود را نیز به 
سینماى سهراب شهید ثالث اختصاص داده و در زمان حیات 

شهید ثالث به نگارش درآورده است.
وى پس از ســال ها تحقیق و پژوهش در بــاب زندگى و 
سینماى شهیدثالث، ســرانجام پس از گذشت یکسال و 
نیم، فیلمبردارى مستمر و گفتگو با شخصیت هاى برجسته  
سینماى آلمان از جمله «ورنر هرتســوگ»، کارگردان و 
حامى سهراب شهید ثالث و همچنین همکاران و عواملى 
که طى سالیان با شهید ثالث همکارى داشته اند را به پایان 
رســانده و این روزها مراحل نهایى این مستند سینمایى را 

سپرى مى کند.

به گفته محمود بهرازنیا عالوه بر حضور بازیگران اصلى فیلم 
«اتوپیا»، «در غربت»، «نظم» و...  دستیاران، صدابرداران، 
فیلمبرداران و هنرمندانى که در خارج از ایران با او همکارى 
داشته اند، «ماشا شهیدثالث» تنها فرزند سهراب شهیدثالث 

نیز در این مستند حضور دارد.
همچنین چند تن از چهره هاى شاخصِ منتقد، فرهنگى و 
هنرى ســینماى آلمان  که در معرفى شهیدثالث به جهان 
سینما نقش بسزایى داشته اند، در این مستند از تجربیات، 

همکارى و دوستى خود با شهید ثالث صحبت مى کنند. 
به گفته محمود بهرازنیا، مستند «ستاره دنباله دار»، براى 
اولین بار تصاویر هرگز دیده نشده اى از اثر تازه یافته  سهراب 
شهیدثالث را نیز تقدیم دوستداران این هنرمند استثنایى و 

بنیانگذار سینماى نوین ایران خواهد کرد.

سهراب شهید ثالث، کارگردان، فیلمنامه نویس، مترجم 
و تدوینگر ایرانى که بیش از 20 سال ساکن آلمان بوده 
و 14 فیلم بلند سینمایى در این کشور ساخته، هم دوره 
هنرمندانى همچون ناصر تقوایى، على حاتمى، بهرام 
بیضایى، داریوش مهرجویى، پرویز کیمیایى، مسعود 

کیمیایى و عباس کیارستمى بوده است.
او بیش از 22 فیلــم کوتاه و بلند مســتند و 14  فیلم 
سینمایى ساخت؛ دستکم دو فیلم نخست او، «طبیعت 
بى جان» و«یک اتفاق ســاده» که در ایران ســاخته 
شده اند، در زمره آثار مهم ســینماى ایران و جهان به 
شمار مى روند. وى که از آغازگران موج نوى سینماى 
ایران به شمار مى رود، از بنیانگذاران کانون سینماگران 

پیشرو  نیز بوده است.

محمود بهرازنیا کــه آثارى از جمله «راه بهشــت»، 
«عروســى دیجیتالى»، «زنان قدرتمند ایران»، «در 
نزدیکى کیارستمى» و «شاهزاده» و همچنین مستند 
بلند «پاره اى از تن من» را با همکارى «ویم وندرس» 
کارگردان آلمانــى در کارنامه خود دارد، از دوســتان 
نزدیک و همکاران ســهراب شــهید ثالث در آلمان 

بوده است.
این فیلمســاز و بازیگر ایرانى مقیم آلمان 15 ســال 
پیش هم بــراى اولین بــار در ایران بزرگداشــت و 
نمایش فیلم ها و عکس هاى ســهراب شهیدثالث را 
با همراهى و حمایت اعضاى «انجمن ســینماگران 
آزاد ایــران» در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار 

کرده است.

سهراب شهید ثالث به روایت یک مستند

سریال پلیسى «نوار زرد» به کارگردانى پوریا آذربایجانى 
و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى در حال حاضر آخرین 
روزهاى تصویربردارى را پشت سر مى گذارد و تدوین 
آن توسط خشــایار موحدیان و مژده قاجاریه در حال 

انجام است.
همچنین تیتراژ پایانى این سریال پلیسى توسط پرواز 
هماى خوانده شد. این اولین بار است که هماى تیتراژ 
یک مجموعه تلویزیونى را خوانده اســت. مجموعه 
تلویزیونى «نوار زرد» به مناسبت هفته ناجا از شنبه 15 

مهر از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد.
ژانر ســریال «نوار زرد» جنایى - پلیسى است و کریم 

لک زاده آن را در 20 قسمت به نگارش در آورده است.
در خالصه داســتان «نوار زرد» آمده است: «سرگرد 
گره پرونده هاى جنایى را بــاز مى کند در این میان به 
پرونده اى برمى خورد که کشف واقعیت پاى زندگى 

شخصى اش را به میان مى کشد...»
امیر آقایى در این مجموعــه تلویزیونى ایفاى نقش 
یک ســرگرد پلیس را بر عهــده دارد همچنین بهاره 
کیان افشار، سیروس گرجســتانى، قاسم زارع، کمند 
امیر سلیمانى، محســن بهرامى، سمیرا حسینى، نادر 
مشایخى، امید روحانى، شهین تسلیمى، امیر غفارمنش 

و... از بازیگران سریال « نوار زرد» هستند.

با حضور هنرمندان مشهور تلویزیون؛ 

پنجمین ساخته سینمایى حسین 
شــهابى با عنــوان «آزاد به قید 
شرط» که اواخر ســال 95 تولید 
و در ســى و ششــمین جشنواره 
فیلــم فجــر رونمایى شــد، در 
تاریخ 26 مهرمــاه اکران عمومى 
مى شــود. «آزاد به قید شــرط» 
با 20 ســالن ســینما در تهران و 
85 ســینما در شهرســتان هاى 
کشور اکران عمومى خود را آغاز

 مى کند.
امیر جعفرى، شــقایق فراهانى، 
لیال اوتادى، دیبا زاهدى، امیررضا 
دالورى، رامیــن راســتاد، امیر 
د ژاکام و احمد نیکپور از بازیگران 

این فیلم هستند.

آغاز اکران فیلمى با بازى امیر جعفرى از 26 مهر

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «چهار راه استانبول» به 
تهیه کنندگى و کارگردانى مصطفى کیایى که از اواسط 
شهریورماه آغاز شده بود این روزها در خیابان جمهورى 

تهران پیگیرى مى شود.
تاکنون بازیگران اصلى فیلم از جمله بهرام رادان، محسن 
کیایى، سحر دولتشــاهى، رعنا آزادى ور، ماهور الوند، 
مهدى پاکدل، مسعود کرامتى، پوریا رحیمى سام و بابک 
بهشاد جلوى دوربین حسین جلیلى رفته اند و بازى سایر 

بازیگران هم به زودى آغاز مى شود.
«چهار راه استانبول» تولید دشوارى خواهد داشت و پیش 

بینى مى شود فیلمبردارى فیلم تا اواخر آبان ماه ادامه 
داشته باشد. به احتمال فراوان و در صورت پایان مراحل 
فنى فیلم، اولین نمایش «چهار راه استانبول» در سى و 

ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
بهرام رادان، محسن کیایى، سحر دولتشاهى، رعنا آزادى 
ور، ماهور الوند، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمى سام، بابک 
بهشاد، خسرو احمدى، تینو صالحى، حسین امیدى و با 
هنرمندى مســعود کرامتى، مهدى پاکدل و بازیگران 
خردســال  کارن کیایى و باران صوفى گروه بازیگران 

«چهار راه استانبول» را تشکیل مى دهند.

ادامه فیلمبردارى «چهار راه استانبول» 

مجید برومند، بازیگر فیلم مشهور «دونده» 
به کارگردانــى امیر نادرى عکســى از خود 
و ایــن کارگردان در فیســبوکش منتشــر
 کرد. نادرى که سال هاست در لس آنجلس 
زندگــى مى کند، «دونده» را در ســال هاى 
نخست دهه 60 در ایران ساخت؛ اثرى که در 
داخل و خارج از ایران مورد توجه قرار گرفت. 

در دوران پس از پول نفت، حمایت ها کمتر شده اند اما طلب  سلفى بازیگر فیلم معروف «دونده» و امیر نادرى 
حمایت ها به قوت خودش ادامه دارد. حاال کیومرث پوراحمد 
پس از درخواست همان حمایت ها، گفته هاى جالبى از «نظم 
قدیم» و سینماى دهه 1360 و 1370 دارد. او در گفتگویى 
با فرهیختگان و در برابر سئوال علت کم کار شدن اش گفته:
«هیچ وقت به اندازه االن پرکار نبوده ام. انبوهى فیلمنامه 
کامل و خالصه فیلمنامه نوشــته ام و دائم این در و آن در 
مى زنم که کار کنم ولى کو ســرمایه ؟ در مراسمى رئیس 
ســازمان ســینمایى را دیدم ، گفتم آقا  ما در دهه 60 و 70 
پادشاهى مى کردیم . کافى بود اراده کنیم فیلم بسازیم فوراً 
همه چیز مهیا مى شد. فرقى هم نمى کرد که فیلم "خواهران 
غریب" پرفروش باشد یا "به خاطر هانیه" که فقط یک 
هفته در ســینما آزادى اکران شد و بعد حوزه هنرى 
فیلم را هدیه کرد به تلویزیون. اما حاال کار به جایى 
رسیده که هر پنج شش سال امکان ساختن یک 
فیلم دست مى دهد. مگر ما چقدر دیگر زندگى 
مى کنیم؟  رئیس سازمان سینمایى گفت 
ما کمک مى کنیم ، ما حمایت مى کنیم و 
چه و چه و چه ها. عین همین مکالمه را 
چهار سال قبلش با رئیس قبلى سازمان 
سینمایى داشتم ، باز هم توى مراسمى 

بود. رئیس ســازمان ســینمایى گفت چه مى کنى ؟ گفتم 
پروانه ساخت گرفته ام که فیلم بسازم . گفت عالى! حتماً باید 
فیلم بسازى. توى چهار سال گذشته تو مغضوب سازمان 
ســینمایى بودى و در این دولت هم (آقــاى روحانى تازه 
رئیس جمهور شده بود) اگر فیلم نسازى خیلى بد است. در 
 واقع على قائم مقامى (تهیه کننده) فیلم دست من را کشید و 
من را هل داد و ما شیرجه زدیم توى استخرى که یک وجب 

آب داشت، وقتى نیاز داشــتیم که سازمان 
سینمایى و فارابى کمک کند، 

برهــوت. همــان 200 
میلیونى کــه به همه وام 
مى دادند به من هم دادند 

آن هم قطره چکانى !  
با هزار مکافات 
تنگدســتى  و 
و در واقــع به 

همت 

على قائم مقامى، "کفش هایم کو؟" را ســاختیم. چهل و 
چند سال سابقه و تجربه در گوشــه انزوا خاك مى خورد، 
کپک مى زند و مى پالســد. من نمى دانــم این نکته براى  
مدیران سینماى کشــور هیچ اهمیتى دارد یا نه؟ نمى دانم 
وزیر ارشاد مى داند که من و نسل ما در چه شرایطى هستیم

 یا نه؟»

کیومرث پوراحمد: در دهه 60 و 70 پادشاهى مى کردیم

مهدى فخیم زاده با اشاره به دلیل بازپخش برخى سریال ها 
در تلویزیون گفت: زمانى کــه تلویزیون براى تولید آثار 
نمایشــى جدید بودجه ندارد، مجبور مى شــود به اینکه 
سریال هاى قدیمى را بازپخش کند و تکرار یک سریال 

دیده شده دیگر جذابیتى براى بیننده ندارد.
این کارگردان در گفتگو با ایسنا با اشــاره به روند تولید 
ســریال هاى تاریخــى- مذهبى، بیان کرد: ســاخت 
سریال هاى مذهبى و تاریخى بودجه زیادى الزم دارد و 
مدت زمان زیادى طول مى کشد تا به نتیجه برسد. تولید 
سریال «مختارنامه» هفت سال طول کشید. همچنین 
مجموعه «والیت عشق» را دو سال و نیم فیلمبردارى 
کردیم؛ البته از زمانى که من شروع به تحقیق و نگارش 
فیلمنامه این سریال کردم تا زمانى که پخش سریال تمام 

شود، پنج سال زمان برد.
فخیم زاده به مشکالت مالى تلویزیون اشاره کرد و گفت: 
ساخت این نوع سریال ها سنگین و دشوار است و هزینه 
زیادى براى تولید آنها نیاز است. تلویزیون از اواسط دوره 
آقاى ضرغامى، رئیس سابق سازمان صدا وسیما گرفتار 
معضل بودجه شد در نتیجه اگر بودجه نباشد اصل قضیه 

یعنى تولید و کیفیت هم دچار مشکل مى شود.
او با اشــاره به دلیل پخش تکرارى برخى ســریال ها از 
تلویزیون ادامه داد: بازپخــش برخى کارهاى قدیمى از 

تلویزیون به مدیران سازمان ارتباطى ندارد، بلکه به بودجه 
تلویزیون مربوط مى شــود. در حال حاضر تلویزیون به 
دلیل مشکالت مالى، تحمل مخارج سنگین براى تولید 
یک پروژه را ندارد، بنابراین زمانى که تلویزیون براى تولید 
آثار نمایشى جدید بودجه ندارد، مجبور مى شود سریال هاى 
قدیمى را بازپخش کند و تکرار یک سریال دیده شده دیگر 

جذابیتى براى بیننده ندارد.
این بازیگر درباره محتواى برخى مجموعه هاى تلویزیونى 
اظهار داشــت: من به دلیل اینکه تمامى ســریال هاى 

تلویزیون را ندیده ام، نمى توانم قضــاوت کلى کنم  اما 
کیفیت محتواى ســریال هاى تلویزیونى هم به بودجه 

بستگى دارد و مدیران هم نمى توانند کارى کنند.
او درباره تأثیر بودجه بر کیفیت ساخت یک سریال توضیح 
داد: زمانى که برآورد بودجه سریالى که تولید آن هفت یا 
هشت ماه زمان مى برد، پایین باشد باعث مى شود که آن 
سریال در چهار ماه فیلمبردارى و تمام شود؛ بنابراین،  این 
کم وقت گذاشتن بر روى تولید یک سریال، به کیفیت آن 

لطمه خواهد زد.

تلویزیون بودجه تولید سریال  تاریخى- مذهبى جدید را ندارد

«نوار زرد» از 15 مهر،مهمان منازل مى شود

قرار است در بخش هایى از سریال «کارگاه 48»، شهاب 
حسینى براى دومین بار نقش شهید بابایى را ایفا کند. 

نگارش سریال «کارگاه 48» به نویسندگى رسول صانعى 
به پایان رسیده است و لوکیشن اصلى این سریال پایگاه 
هوایى شهر اصفهان است. این سریال 25 قسمتى درباره 
تولید قطعه اى مهم از هواپیماى F14 است که یکى از 
مهمترین هواپیماهاى جنگنده در دوران جنگ تحمیلى 

ایران و عراق بود.
پیش تر این سریال به تهیه کنندگى حمید آخوندى وارد 
مرحله پیش تولید نیز شده بود، اما بعد از درگذشت او هنوز 

تهیه کننده اى براى «کارگاه 48» انتخاب نشده است.
به گزارش فارس، ماجراى ســریال از این قرار است که 
یک جوان مخترع از اهالى نجف آبــاد اصفهان موفق 
به ســاخت این قطعه مى شــود و کشــور را از بحرانى 
اســتراتژیک نجات مى دهد. این قصه از روى واقعیت 
نوشته شده است اما بنا به مقتضیات درام،  بخش هایى به 

آن اضافه شده است.
ماجراى «کارگاه 48» به سال هاى 60 تا 64 برمى گردد 
و با شهادت شــهید بابایى به پایان مى رسد. همچنین از 
شهاب حسینى که پیش تر در سریال «شوق پرواز» در 
نقش شــهید عباس بابایى به ایفاى نقش پرداخته بود، 
براى بازى در این ســریال هم دعوت به همکارى شده 
است و در اصل تولید این قطعه از هواپیماى F14  زیر نظر 

شهید بابایى صورت مى گیرد.

شهاب حسینى دوباره 
شهید بابایى مى شود

ی ى بو
و آن در ئم این در

ر مراسمى رئیس 
0 و 70 0ما در دهه 60

 فیلم بسازیم فوراً 
"که فیلم "خواهران

نیه" که فقط یک 
و بعد حوزه هنرى 
 حاال کار به جایى 
مکان ساختن یک 
چقدر دیگر زندگى 
ن سینمایى گفت 
حمایت مى کنیم و 
ن همین مکالمه را

یس قبلى سازمان 
هم توى مراسمى 

و ی نر م ی ( هی ى( م ى ع و
من راهل داد و ما شیرجه زدیم توى استخرى که یکوجب

آب داشت، وقتى نیاز داشــتیم که سازمان 
سینمایى و فارابى کمک کند،

برهــوت. همــان 200
میلیونى کــه به همه وام
مى دادند به من هم دادند 

آن هم قطره چکانى !  
با هزار مکافات 
تنگدســتى  و 
و در واقــع به 

همت 

ی

تصاویر هرگز دیده نشده اى از اثر تازه یافته  کارگردان بزرگ ایران به نمایش در خواهد آمد

در دوران پس از پول نفت،
حمایت ها به قوت خودش
پس از درخواست همان حم
0قدیم» و سینماى دهه 60
با فرهیختگان و در برابر س
«هیچ وقت به اندازه االن
کامل و خالصه فیلمنامه
مى زنم که کار کنم ولى ک
ســازمان ســینمایى را د
پادشاهى مى کردیم . کافى
همه چیز مهیا مى شد. فرقى
غریب" پرفروش باشد
هفته در ســینما آز
فیلم را هدیه کرد
رسیده که هر پ
فیلم دست
مى کنیم

ما کمک
چ چه و
چهارس
سینم

بابایى صورتمى گیرد. شهید
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جوش صورت تنها به دلیل بروز دگرگونى هاى هورمونى 
در دوران بلوغ نیست، بسیارى از بیمارى ها و عادت هاى 
نادرست زندگى مى توانند ســبب بروز آکنه و التهاب در 

صورت شوند.
 آکنه صورت یک پدیده شایع بین انسان ها با شدت کم و 
زیاد است، در برخى افراد تنها چند لکه کوچک دردوران 
بلوغ است اما در برخى دیگر در غالب یک مشکل مزمن 

تا سالیان سال ادامه دارد.
درمان آکنه صورت نیازمند حوصله، تشــخیص علت و 
صرف هزینه هاى سنگین است، افزون بر آکنه مى توانند 
سبب آسیب رساندن به ظاهر صورت و بروز ضعف اعتماد 

به نفس در افراد شوند.
جوش صورت به دلیل هاى مختلفى ایجاد مى شود، اما 
بیمارى و آســیب برخى از اعضاى بدن، رعایت نکردن 
بهداشت شخصى، داشتن استرس و اضطراب، کم خوابى 
و دیرخوابى، کم آبى بدن، یبوست، خوردن مواد غذایى 
ناسالم و سرشــار از چربى همگى مى تواند سبب آکنه و 

جوش صورت در افراد شود.
محققان به تازگى کشــف کرده اند صورت انسان مانند 
یک نقشه است و مى تواند درباره ســالمت اندام هاى 

درونى بدن به فرد اطالعات مناسب و صحیحى دهد.
هرکــدام از بخش هاى صورت که دچار مشــکل آکنه 
مى شوند نشان دهنده بروز آسیب یا نارسایى در عملکرد 

بخشى از بدن است که شامل موارد زیر مى شود:
جوش در ناحیه پیشانى: کم آبى بدن و رژیم غذایى 

نامناسب.
جوش در ناحیه چانه: دگرگونى هاى هورمونى در 
زنان و مردان، باکترى هاى موجود در روده بزرگ، آلرژى 

غذایى و نیز رژیم غذایى نامناسب و سرشار از چربى.
جوش در ناحیه گونه ها: آسیب ریوى، آلودگى هوا، 
آسم وآلرژى هاى تنفسى و بیمارى هاى دستگاه تنفس، 

چون آنفلوآنزا و سرفه هاى خشک و خلط دار.
جوش بین 2 ابرو: بیمارى هاى کبدى، رژیم غذایى 
نامناســب، خوردن شــام دیروقت و نیز تحمل نکردن 
الکتوز موجود در شیر و لبنیات مى تواند سبب آکنه دراین 

ناحیه از صورت شود.
جوش بین بینى و لب باالیى: بــروز آکنه در این 
ناحیه بسیارخطرناك است، زیرا به دلیل تجمع رگ هاى 
خونى دراین ناحیه ورود هرگونــه آلودگى و عفونت از 
طریق پوست مى تواند به سرعت وارد جریان خون شده 

و فرد را با بیمارى هاى جدى مواجه کند؛ علت بروز آکنه 
در این ناحیه مصرف مواد غذایى چرب وروغنى، کم آبى 

و نیز محصوالت آرایشى در بانوان است.
جوش در ناحیه اطراف لب ها: کمبود فیبر کافى 

مى تواند سبب آکنه در این ناحیه از صورت شود.
جوش در ناحیه گوش، زیر گلو و چشــم ها: 
بروز آکنــه در این ناحیه ها از صورت به دلیل اســترس 
و کمبود خواب اســت، بــراى جلوگیــرى از بروز این

مشــکل درطول شب حداقل هفت ســاعت استراحت 
کنید و نیــز به میزان هشــت لیــوان آب در طول روز 

مصرف کنید.
جوش در ناحیه گردن:

بروز آکنــه در ناحیه گردن به دلیــل بیمارى هاى غده 
تیروئید است و رســیدگى و طى کردن مراحل درمانى 

مى تواند سبب بهبود آکنه صورت شود.
درمان جوش:

روش هاى مختلفــى براى درمان آکنــه وجود دارد که 
باید تحت نظارت پزشک انجام شود، از جمله دارو هاى 
موضعى، خوراکى، تزریقى، لیزردرمانى و مواردى از این 

دست که مى تواند آکنه را کنترل کند و از بین ببرد.

جوش ها ى صورت، زنگ خطر ابتال به بیمارى  است

افســردگى فصلى یک نوع افســردگى است که هر 
ســال طى یک فصل اتفاق مى افتد. ممکن است در 
طول زمستان دچار افسردگى فصلى شوید و در بهار و 
تابستان خیلى حالتان بهتر باشد. برخى افراد هم ممکن 

است در طول تابستان دچار افسردگى فصلى شوند.

هرکسى ممکن است دچار افسردگى 
فصلى شود اما این اتفاق بیشتر در این افراد 

شایع است:
-خانم ها.

-افرادى که دور از خط استوا و جایى که زمان روشنایى 
در فصل زمستان بسیار اندك است زندگى مى کنند.

-افراد در سنین 15 تا 55 سال. خطر ابتال به افسردگى 
فصلى براى اولین بار با باال رفتن سن کاهش مى یابد.

-افرادى کــه یکى از بســتگان نزدیکشــان دچار 
افسردگى فصلى است.

چه چیــزى باعث افســردگى فصلى 
مى شود؟

متخصصان مطمئن نیســتند که چــه چیزى عامل 
افسردگى فصلى اســت اما فکر مى کنند که دلیلش 
کمبود نور خورشید اســت. کمبود نور خورشید ممکن 
است ساعت بیولوژیک بدن که الگوى خواب و بیدارى 
را کنترل مى کنــد و دیگر ریتم هاى شــبانه روزى 
را تحت کنترل دارد دچار مشــکل کنــد و همچنین 
سروتونین را دچار مشــکل کند(ماده شیمیایى در مغز 

که روى خلق و خو تأثیر مى گذارد).

عالئم افســردگى فصلى 
چیست؟

اگر دچار افســردگى فصلى 
ممکن است:شده باشید 

-احساس ناراحتى، 
بد خلقى، دم دمى مزاج شدن یا 

اضطراب کنید.
-عالقه تان به فعالیت هاى معمول را از دست 

بدهید.
-بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات ها 

داشته باشید، مانند نان و پاستا.
-وزن اضافه کنید.

-بیشتر بخوابید اما همچنان احساس خستگى 
کنید.

-براى تمرکز با مشــکل 
مواجه شوید.

عالئــم هر ســال در زمانى 
معین مى آیند و مى روند. بیشتر 
افــرادى که دچار افســردگى 
فصلى مى شــوند اواخر پاییز شــاهد 
عالئم خواهند بود و اواخر زمســتان نیز 
کم کــم احســاس بهبودى 

مى کنند.

 افسردگى فصلى چگونه درمان 
مى شود؟

درمانى  نور 
از ابــزار اصلى 
درمــان افســردگى 

فصلى است. 
دارو و مشاوره نیز ممکن است 
مورد اســتفاده قــرار بگیرد. 
متخصصان بر این عقیده هستند که 
نور درمانى با تنظیم مجدد ساعت بیولوژیک بدن 

مى تواند به فرد کمک کند. 
این ابزار به بســیارى از افرادى که مشکل افسردگى 
فصلى دارند کمک مى کند و اســتفاده اش نیز ساده 

است. 

افسردگى فصلى چگونه روى انسان تأثیر مى گذارد؟

یک متخصص طب ســنتى گفت: مصرف 
خیار و کاهو به صورت روزانه و مدام به دلیل 
برخوردارى از طبع سرد، بر سفید شدن موها 

تأثیرگذار خواهد بود.
ابراهیم ایران دوست در خصوص علل و منشأ 
ریزش موى افراد، گفت: یکى از علت هاى 
اصلى ریزش مو در افراد مختلف باال رفتن 

میزان آنزیم هاى کبدى است. 
وى گفت: همچنین بــاال رفتن چربى کبد 
باعث به هم ریختــن میزان آنزیم ها خواهد 
شــد. کبد به عنوان پاالیشــگاه بدن نقش 
بسیار اساسى در جذب و هضم مواد غذایى را 
بر عهده دارد به طورى که پس از مغز و قلب 
به عنوان ســومین عضو مهم بدن شناخته 

مى شود.
ایران دوست تصریح کرد: درحدود 500 آنزیم 
در کبد ترشح مى شود که هر یک از آنها انجام 

کار خاصى را در بدن بر عهده دارند.
این متخصص طب ســنتى گفت: همانطور 
که مى دانید موهاى متفاوتى در بدن وجود 
دارد به طورى که تنها در ناحیه صورت افراد 
شاهد رویش موهاى ابرو، مژه و موى صورت 
هســتیم که هر یک از آنها از رشد متفاوتى 
برخوردار هســتند که اگر در میــزان آنزیم 
تغذیه کننده هر کدام از آنها خللى ایجاد شود، 
باعث کاهش رشــد موى آن منطقه خواهد 
شــد و همچنین باید توجه داشت که براى 
درمان موهاى هر یک از ایــن نواحى باید 

شاخص هاى خاصى مدنظر قرار گیرد.
وى در خصوص تغذیه مناســب براى رشد 
موها، گفت: اســتفاده زیاد از فســت فودها 
و غذاهاى نامناســب باعث نامنظم شــدن 
آنزیم هاى بدن مى شود که ریزش مو یکى 
از علل بى نظمى در این آنزیم ها به شــمار 

مى رود؛ روغن زیتون و کنجد از جمله مواد 
غذایى هستند که مى توانند در روند رشد موها 

تأثیر خوبى داشته باشند. 
ایران دوســت در خصوص علل ریزش مو، 
گفت: حدود 90 درصد ریزش مو به بیمارى  یا 
اختالل در کارکرد کبد افراد، تغذیه نامناسب، 
استفاده از شــوینده هاى نامناسب، وراثت و 

آلودگى هاى شغلى مربوط مى شود.
این متخصص طب ســنتى با بیــان اینکه 
مصرف خیار و کاهو به صورت روزانه و مدام 
بر سفید شدن موها تأثیر زیادى دارد، گفت: 
مصرف این مواد غذایى به دلیل داشتن طبع 
سرد باعث سفید شدن زودهنگام مو مى شود 
همچنین سرکه، آبلیمو، آبغوره نیز از طبع سرد 
برخوردار هستند و توصیه مى شود که به طور 
روزانه و همیشگى از مصرف این مواد غذایى 

پرهیز شود. 

مصرف زیاد 
کاهو و خیار

 باعث سفیدى مو 
مى شود

به گفته متخصصان، تمام افراد 45 سال به باال باید 
تحت آزمایش هاى روتین تست قند خون قرار گیرند 
حتى اگر ســبک زندگى شان ســالم باشد و سابقه 

خانوادگى ابتال به دیابت هم نداشته باشند.
در اینجا برخى علل شگفت انگیز که فرد را به مرحله 
پیش دیابت مى رســاند و مســتعد ابتال به دیابت 

مى کند، معرفى مى شوند.

6 دلیل عجیب ابتال 
به پیش دیابت را 

بشناسید!

این باکترى ها در ارتباط با سالمت متابولیک 
بدن هســتند و مى توانند در کنترل قند خون 
نقش داشته باشند. تحقیقات نشان مى دهد 
عــدم تعــادل در باکترى هاى خــوب روده 
مى تواند منجر به التهاب شــود و متابولیسم 
گلوکز را مختل کند. بــراى تغییر در این روند 
باید به رژیــم هاى غذایى سرشــار از فیبر و 
محصوالت پروبیوتیک روى آورد چون باعث 
افزایش رشــد و فعالیت میکروب هاى سالم 
در روده مى شــود. مصرف روزانــه 25 گرم 
فیبر براى زنان و 38 گرم براى مردان توصیه 
مى شــود. لوبیا، آجیل، غالت کامل و میوه و 

سبزیجات سرشار از فیبر هستند.

 ایــن اختالل عامل خطر شــناخته 
شــده پیش دیابت و دیابت اســت. 
محققان اعالم کرده انــد زنانى که 
دچار کمبود خواب مزمن هســتند از 
چربى شکمى بیشتر رنج مى برند که 
خود عاملى براى مقاومت به انسولین 
است. سندروم متابولیک نیز در این 
زنان شایع تر اســت که با خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى 

و دیابت رابطه دارد.

محققان بر ایــن باورند که فقدان 
کلى اســیدهاى چــرب مفید در 
رژیم غذایى ما مــى تواند به بروز 
سندروم متابولیک کمک کند. در 
مقابل افزایش مصرف چربى هاى 
اشــباع منجر به افزایش گلوکز و 
ترى گلیسیرید مى شود. اجتناب از 
مصرف مواد غذایى پرچرب مانند 
لبنیات پرچرب یا غذاهاى فرآورى 
شده و جایگزینى آنها با چربى هاى 
مفید از این سیکل غلط جلوگیرى 

مى کند.

 مطالعــات محققان نشــان 
داده اســت که احتمــال ابتال 
به دیابــت نــوع 2 در زنان با
گروه هاى خونى A، 10 درصد 
 21 ،B و در زنان با گروه خونى
درصد نســبت به افراد به گروه 

خونىOبیشتر بود.

این ویتامین به جذب کلسیم، 
حفظ اســتخوان ها و سالمت 
عضالت و سیستم ایمنى بدن 
کمک مى کند. ویتامین D در 
متابولیسم گلوکز نیز مؤثر است 
به طورى که کمبود آن با خطر 

ابتال به دیابت در ارتباط است.

خطر ابتال به دیابت و پیش دیابت 
با افزایش سن بیشــتر مى شود 
و این خطر در افراد 60 ســال به 
باال بیشتر اســت. آن هم به این 
دلیل که چربى ها در طول زمان 
در شکم، عضالت و کبد رسوب 
مى کنند و توده عضالنى کاهش 

مى یابد.  

عدم تعادلعدم تعادل
 در باکترى هاى  در باکترى هاى 

خوب رودهخوب روده

کمبودکمبود
 مزمن خواب مزمن خواب

مصرفمصرف
 چربى هاى اشباع

داشتن برخى داشتن برخى 
گروه هاى خونىگروه هاى خونى

میزان پایین میزان پایین 
DD ویتامین ویتامین

سنسن

مصرف زیاد 
کاهو و خیار

غال ل آج ا لوب ود ش م

افســردگى
ســال طى
طول زمستا

تابستان خیلى
است در طول

هرکس
فصلى شو

شایعاست
-خانم ها.
ک ا اف

افسر

 مو 

مىکند.الت کامل و میوه و مى شــود. لوبیا، آجیل، غالت کامل و می
سبزیجات سرشار از فیبر هستند.

عالئم افســردگى فصلى 
چیست؟

دچار افســردگى فصلى  اگر
ممکن است:شده باشید

-احساس ناراحتى، 
بد خلقى، دم دمى مزاج شدن یا 

اضطراب کنید.
-عالقه تان به فعالیت هاى معمول را از دست 

بدهید.
-بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات ها 

داشته باشید، مانند نان و پاستا.
-وزن اضافه کنید.

-بیشتر بخوابید اما همچنان احساس
کنید.

-براى تمرکز با
مواجه شوید.

عالئــم هر ســال
معین مى آیند و مى رو
افــرادى که دچار افس
فصلى مى شــوند اواخر پاییز
خواهند بود و اواخر زمسـ عالئم
کم کــم احســاس

مى کنند.

افسردگى فصلى چگونه
مى
نور
از ابــز
درمــان افس

فصلى است. 
دارو و مشاوره نیز ممک
مورد اســتفاده قــر
متخصصان بر این عقیده ه
نور درمانى با تنظیم مجدد ساعت بیولوژ

مى تواند به فرد کمک کند.
ا ابزار به بســیارى از افرادى که مشکل این
فصلى دارند کمک مى کند و اســتفاده اش

اااست. 

؟ ر ى یر ن روى و
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 در شــماره هاى گذشته روزنامه نوشــتیم که برخى 
هواداران تندرو ســپاهان در قالب گروه هاى مجازى 
اعالم کرده اند که بازى تیمشــان با ســیاه جامگان 
آخرین فرصت براى «زالتکو کرانچــار» خواهد بود 
و وى اگر نتواند پیروز این دیدار باشــد باید سپاهان را 
ترك کند. طبق گزارش هاى نصف جهان آنها اعالم 
کرده اند که مرد کروات فقط براى یک دیدار دیگر در 
سپاهان فرصت دارد و باخت در هفته پیش رو به منزله 
خداحافظى زالتکو با اصفهان و ســپاهان خواهد بود. 
هرچند مدیران باشگاه سپاهان در پیام ها و بیانیه هایى 
اعالم کرده اند که مى خواهند تا پایان فصل از کرانچار 
حمایت کنند و زیر بار تغییر در این مقطع نمى روند، اما 
برخى هواداران تندرو باشگاه که سابقه درگیرى هاى 
فیزیکى و اغتشاش در کارنامه آنها به کرات دیده مى شود 
گفته اند کارى به این حمایت باشگاه از سرمربى ندارند 
و فقط یک باخت دیگر کافى است تا آنها اجازه ندهند 

کرانچار زندگى خوشى در اصفهان داشته باشد!
اما مدیران ســپاهان مى خواهند این بــار در مقابل 
هجمه هاى احتمالى هوادارى مقاومت کنند و زیر بار 

تغییرات نرونــد. تغییراتى که 
در سال هاى اخیر نتایجى 
منفى در ســپاهان داشته و 
عمومًا نتوانسته در سپاهان 
به عنوان راه نجات، عملیاتى 

شود.
با همه این احــوال برخى از 

سایت ها و روزنامه هاى 
ورزشــى بــا احتمال 

تداوم  این وضعیت 
سپاهان در هفته هاى 
بــه  رو  پیــش 
گمانه زنى هاى 
براى  متفاوتى 
تعیین جانشین  

ســرمربى فعلى  پرداخته اند و در مورد جانشین آقاى 
جنتلمن ســئواالتى را مطرح کرده اند. در یکى از این 
گزارش ها آمده: سپاهان با زالتکو کرانچار، بدترین و 
ضعیف ترین رکوردهاى تاریخ این باشگاه را ثبت کرده 
و ضعیف ترین شروع را در تاریخ این تیم در لیگ برتر 
داشته است. براى نخستین بار در رده چهاردهم جدول 
قرار گرفته، براى نخســتین بار به تفاضل گل منفى 5 
رسیده، براى نخســتین بار امتیازات تیم کمتر از تعداد 
بازى هایش شده، براى نخســتین بار موفق به کسب 
پیروزى خانگى نشده و چندین رکورد منفى دیگر که 
کارنامه این فصل ســپاهان و کرانچار را از سیاه ترین 
کارنامه هاى تاریخ این باشگاه مى سازد. با این وضعیت 
تا چند هفته دیگر مدیرعامل باشگاه و مجموعه سپاهان 
از کرانچار حمایــت خواهند کرد؟ اگــر کرانچار کنار 
گذاشته شود، کدام گزینه پیش روى سپاهانى ها قرار 

خواهد گرفت؟
باشگاه سپاهان تا چه زمانى مى تواند مقابل فشارى که از 
هوادارانش و جامعه فوتبال دریافت مى کند، بایستد و از 
کرانچار حمایت کند؟ هوادارانى که از سپاهان چیزى جز 
قهرمانى نمى خواهند و با کوچک ترین نتیجه ضعیفى، 
علیه سرمربى و مدیرعامل شعار سر مى دهند حاال شاهد 
رقم خوردن ضعیف ترین نتایجى هستند که تیمشان در 
تمام طول تاریخ حضورش در لیگ برتر رقم زده است. 
مدیریت باشگاه هم این وضعیت را مى بیند و شک نکنید 

که براى بهبود اوضاع بیکار ننشسته. درست است که 
هنوز براساس مناسبات باقیمانده در باشگاه سپاهان 

از سال هاى دور، کمتر خبرى از پشت درهاى 
این باشگاه به بیرون درز مى کند اما از 

البه الى همین معدود خبرهایى 
که از باشــگاه مى رسد، شنیده 

مى شــود که مهلــت دو 
هفته اى باشگاه سپاهان 

بــه کرانچــار جدى 
اســت و او در دو 

بــازى پیش رو 

با ســیاه جامگان و گســترش فوالد فرصت دارد که 
در روند نتیجه گیرى هاى تیــم تغییراتى 
ایجاد کند. در غیر این صورت سپاهان به 
احتمال قوى با تغییراتى در کادرفنى خود، 
سعى در بهبود اوضاع خواهد کرد. موضوع اما 
همینجاست که در حال حاضر خیلى ها سعى 
دارند از این شرایط باشــگاه استفاده کنند و با 
مطرح کردن نام هایــى، روند این تغییرات را 
به بیراهه بکشــند. مثل خبرهاى عجیبى که 
در روزهاى اخیر درباره مذاکره مدیریت باشــگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان مطرح شده بود و خیلى 

زود از سوى مدیرعامل باشگاه تکذیب شد.
واقعیت این است که با توجه به رفت و آمدهاى اخیرى 
که در اصفهان و اطراف باشگاه سپاهان دیده مى شود، 
محرم نویدکیا بدون شــک جدى تریــن گزینه براى 
جایگزینى کرانچار خواهد بود چرا که نشســتن زوج 
محرم و محمــود کریمى روى نیمکــت تیم فوتبال 
سپاهان، موضوعى است که زمزمه هاى آن از اواخر 
فصل گذشته مطرح شده بود و حتى خود کرانچار 
هم به کیفیتى کــه ایــن زوج مى توانند در 
کادرفنى ایجاد کنند، صحه گذاشته بود. 
کرانچار در مصاحبــه اى که در تاریخ 
11 فروردین 96 با خبرگزارى فارس 
انجام داده، گفته بود:  محرم نقش 
مهمى در نتایج سپاهان داشته 
و اکنون هم مى توانم بگویم 
او اسطوره باشگاه سپاهان 
است. باید صاحب نقش 
بزرگــى در باشــگاه 
شود همانطور که در 
باشگاه هاى جهانى 
این روال هســت. 
محمــود کریمــى 
و محــرم نوید کیا 
زمانى که من بودم 
خوبى  بازیکنان 
بودند و در 

کنار بازیکنان جوان از بازیکنان با تجربه استفاده کردیم. 
با محمود کریمى و محرم نوید کیــا صحبت کردم و 
اصرارى هم نکردم براى این شش هفته بیایند اما اگر 
من بیشــتر بمانم آن زمان مى توانیم ادامه همکارى 

بدهیم. این افراد جزو گنجینه هاى ما هستند. 
بعد از این صحبت ها، کرانچار موفق شد محمود کریمى 
را به عنوان یکى از دســتیاران خود بــه کادرفنى تیم 
اضافه کند اما محرم نیامد و همچنان نامش به عنوان 
سرمربى آینده این تیم محفوظ مانده است. هرچند که 
همین حاال  موانعى هست که شاید حضور او به جاى 
کرانچار را با اما و اگرهایــى همراه کند. حضور محرم 
روى نیمکت ســپاهان با توجه به محبوبیتى که نزد 
هواداران دارد، به همان اندازه که مى تواند فشار سکوها 
را روى بازیکنان و تیم کم کند، مى تواند براى خود او 
پروژه سنگین و خطرناکى به حساب بیاید. تردید محرم 
براى پذیرفتن این عنوان هم بدون شک به همین دلیل 
است. از طرفى طبیعى است که محرم نخواهد کارش 
را با بدترین سپاهان تاریخ شروع کند و از طرف دیگر 
کار در این تیم معامله دو سر بردى خواهد شد براى او 
که اگر نتیجه بگیرد، محبوبیتش دو چندان خواهد شد 
و اگر نتیجه نگیرد، تقصیر چندانى به گردنش نمى افتد.

با همه این تفاســیر، ســپاهان در حــال حاضر زوج 
محرم – محمود کریمى را بــراى جایگزینى کرانچار 
پیش رو دارد و کافى است که ناکامى این مربى کروات 
در دو هفته آینده ادامه یابد تا شاهد وقوع زلزله اى عظیم 

روى نیمکت طالیى پوشان باشیم.
طبق گزارشى هم که دیروز در نصف جهان در رابطه با 
پشت پرده حمایت  على کریمى از محرم نوید کیا منتشر 
کردیم، کاپیتان سابق سپاهان و هوادارانش تحرکاتى 
را براى بازگشت به سپاهان آغاز کرده اند. محرم بارها  
در محافل محرمانه اعالم کرده که اگر قرار اســت در  
کادر فنى سپاهان فعالیت کند حاضر نیست کمک مربى 
باشد و گوش به حرف بقیه دادن در مرامش نیست! به 
همین علت هم وى فراخوان کرانچار براى دستیارى 

در سپاهان را ابتدا بى پاسخ گذاشت و سپس رسمًا 
به آن جواب منفى داد.محرم دوســت دارد دوباره 
مانند ســال هاى طالیى مورد توجــه اصفهان 

و اصفهانى ها باشــد و  چه چیز بهتــر از آنکه پس از
ناکامى هاى کرانچار و شــاگردانش نــام او به عنوان  
فرشته نجات زردها از روى ســکوها شنیده شود. باید 
دید در نهایت مقاومت مدیران سپاهان براى حمایت 
از کرانچار با احتتساب نتایج بد احتمالى در هفته هاى 
آینده تا چه حد پایدار مى مانــد و در این بین هواداران 
تندرو  و عموماً ناراضى، موفق به شکستن این مقاومت 
مى شوند یا  مدیران ســپاهان پس از مدت ها درست 
و حسابى به پاى مربى خود مى ایســتند و جانانه از او 

حمایت خواهند  کرد.

 

گزارش نصف جهان از تحرکات جدید محرم نویدکیا  

سپاهان مى خواهد این بار مقاومت کند
الهه مهرى دهنوى

خواهران سانداکار اصفهانى به مدال طالى مسابقات 
ووشو قهرمانى جهان دست یافتند.

  در روز پایانى چهاردهمین دوره پیکارهاى ووشوى 
بزرگساالن جهان در شــهر «کازان» روسیه «الهه 
منصوریان» (سانداکار اصفهانى) در فینال وزن منهاى 
52 کیلوگرم با «لوان تاى هوانگ» از ویتنام روبرو شد 
و با برترى در 2 راند متوالى به مدال طالى این رویداد 

مهم دست یافت.
این دومین مدال طالى الهه منصوریان در مسابقات 

قهرمانى جهان محسوب مى شود.
منصوریان پیش از این «سیلویا پراتوى» از اندونزى 
را ناك اوت کرده بود و مقابل «هى بین کیم» نماینده 
عنوان دار کره جنوبى و رقیــب دیرینه خود در دو راند 

متوالى به پیروزى رسیده بود.
  شهربانو منصوریان  سانداکار وزن منهاى 65 کیلوگرم 
تیم ملى ووشوى ایران  هم ســزاوارنه مدال طالى 

مسابقات ووشوى قهرمانى جهان را کسب کرد.
«شهربانو منصوریان» (سانداکار اصفهانى) در رقابت 
پایانــى وزن منهاى 65 کیلوگرم ســانداى بانوان به 
مصاف «زکى احمــد» از مصر رفــت و در دیدارى 
تماشایى در 2 راند به پیروزى رسید و طالى جهان را 

برگردن آویخت.
وى پیش از این براى رســیدن به فینال حریفانى از 

قزاقستان، آمریکا و هند را شکست داده بود.
این چهارمین مدال طالى شــهربانو منصوریان در 

مسابقات قهرمانى جهان است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: امیدواریم با درایت 
اســتاندار اصفهان و تعامل بهرام سبحانى، مدیرعامل 
فوالد مبارکه 2 دیدار خــود را در زمان تعویض چمن 
ورزشگاه فوالدشهر در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 

کنیم.
سعید آذرى در گفتگو با تســنیم درباره اجاره ورزشگاه 
نقش جهان به باشگاه ذوب آهن در زمان تعویض چمن 
ورزشگاه فوالدشــهر و رقم باالى پیشنهادى از سوى 
باشگاه سپاهان، بیان کرد: اگر توانایى تأمین منابع مالى 
جهت اجاره این ورزشگاه را نداشــته باشیم، ورزشگاه 
دیگرى را با توجه وســع مالى خود انتخاب مى کنیم، با 
مسئوالن هیئت فوتبال قم در این زمینه مذاکراتى انجام 
گرفته و نرخ اجاره ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به باشگاه 

ذوب آهن اعالم شده است.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن ادامه داد: اگر در شــهر 
اصفهان کمکى به باشگاه ذوب آهن نشود 2 دیدار خود 
را در زمان تعویض چمن ورزشگاه فوالدشهر در شهر قم 

انجام مى دهیم.
وى درباره واکنش استاندار اصفهان مبنى بر تعامل 2 
باشگاه اصفهانى جهت برگزارى دیدارهاى ذوب آهن 
در نقش جهان، خاطرنشــان کرد: استاندار اصفهان به 
ذوب آهن اصفهان محبت داشته و تالش هاى فراوانى 
را براى مجموعه ذوب آهن انجام داده است و امیدوارم 
با درایت اســتاندار اصفهان و تعامل با بهرام سبحانى، 
مدیرعامل فوالد مبارکه این اتفاق رخ دهد و دیدارهاى 

خود را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کنیم.
آذرى تأکید کرد: به هیچ عنوان تمایل ندارم دیدارهاى 
خود را خارج از اصفهان برگزار کنیم اما ”دست ما کوتاه 
و خرما بر نخیل“، زمانى که با کاهش 13 میلیارد تومانى 
بودجه مواجه هستیم در نتیجه توان مالى براى پرداخت 

رقم پیشنهادى باشگاه سپاهان را نداریم.
مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن خاطرنشــان کرد: این 
قضیه هیچ گونه خدشه اى بر روابط 2 باشگاه اصفهانى 
وارد نمى کند، بنده بر واقعیات واقف هستم و مسئوالن 
باشگاه ســپاهان نیز از دوســتان خوب ما هستند، اما 

مشکل ما از لحاظ مالى است.
وى درباره کیفیت چمن ورزشــگاه فوالدشهر پس از 
بازســازى، بیان کرد: این اتفاق براى نخستین بار در 
کشور ایران در حال رخ دادن است، چمن جدید ورزشگاه 
فوالدشهر در کنار این ورزشــگاه کاشته شده و این در 
حالى است که چمن ورزشــگاه یادگار امام (ره) تبریز 

که مورد انتقاد نیز بوده است، از اطراف شهر کرج 
به این شهر انتقال داده شده اما خزانه چمن 

ورزشگاه فوالدشهر به صورت اختصاصى 
بوده است و با بذرى از کشور هلند کاشته 

شده است. 
آذرى اظهار داشت: از نزدیک ترین 

منطقــه ممکــن چمــن جدید 
را بــه ورزشــگاه فوالدشــهر 
منتقــل مى کنیــم و چمــن 

اصلى ورزشــگاه فوالدشهر پس از
25 ســال بهره بــردارى نیــاز به 
تعویض شدن داشــت، هدفمان 
ایجاد 2 چمن آماده در مجموعه 

ورزشى فوالدشهر است.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن 
عنوان کــرد: چمن ورزشــگاه 
فوالدشــهر به زمین جدید کنار 
این ورزشــگاه منتقل مى شود و 
به عنوان یک زمین تمرینى براى 

تیم ذوب آهن تأســیس مى شــود و با توجه به این که 
ارتفاع فوالدشهر باالتر از ارتفاع شهر اصفهان نسبت به 
سطح دریا است زمانى که در شهر 
اصفهان میزبان هستیم 
تمرینات خود را در این 

چمن برگزار مى کنیم.

 على کریمــى، هافبک تیم فوتبال ســپاهان 
بعد از پشــت ســر گذاشــتن مراحل درمانى، 
نســبت به روزهاى گذشــته وضعیت بهترى 
دارد و 90 درصد مصدومیتش بهبود پیدا کرده 

است.
قرار اســت کادر پزشکى ســپاهان روز شنبه 
وضعیت کریمى را براى بازى برابر سیاه جامگان 
بررســى کند تا تکلیف وى براى حضور در این 

بازى روشن شود. 
 همچنین عــزت ا... پورقاز، مدافع ســپاهان 
نیز همچنان مصدوم اســت و به بــازى برابر 

سیاه جامگان نخواهد رسید.
دیدار سپاهان اصفهان - سیاه جامگان مشهد در 
چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور از ساعت 17 روز پنج شنبه 
20 مهر ماه در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان 

برگزار مى شود.
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خواهران منصوریان باز هم طالیى شدند

جردن باروز نابغه کشتى آمریکا و دارنده 4 مدال طالى جهان و یک طالى المپیک موافقت خود 
را براى حضور در ترکیب تیم کشــتى آزاد بیمه رازى اعالم کرده و قرار است براى این تیم در 

رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان که در ایران برگزار مى شود به روى تشک برود.
کیومرث محرابى سرپرست تیم کشتى بیمه رازى  با اعالم این خبر افزود:درباره مسائل مالى با 

باروز به توافق رسیده ایم و انشاءا... این موضوع طى روزهاى آتى نهایى خواهد شد.
باروز نیز عالقه زیــادى براى حضور در ایــران دارد و مطمئناً حضــور او همانند رقابت هاى 

جام جهانى با استقبال بسیار خوب مردم کشتى دوست روبرو خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین زائور اوگایف نفر ســوم اروپا در وزن 57 کیلوگرم و ختیک 
تسابولوف قهرمان جهان در وزن 74 کیلوگرم قرار است براى تیم بیمه رازى در دیدارهاى نیمه 

نهایى و فینال باشگاه هاى کشور به روى تشک بروند.

جردن باروز در راه ایران

تمایل نداریم دیدارهاى خود را خارج از اصفهان برگزار کنیم

آذرى: امیدوارم 2 دیدار خود را در نقش جهان برگزار کنیم

2بط 2 باشگاه اصفهانى 
قف هستم و مسئوالن 
ن خوب ما هستند، اما 

ـگاه فوالدشهر پس از 
ق براى نخستین بار در 
ت، چمن جدیدورزشگاه 
اه کاشته شده و این در 
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سطح دریا است زمانى که در شهر 
اصفهان میزبان هستیم 
تمرینات خود را در این 

چمن برگزار مى کنیم.

رئیس کمیته پزشکى فدراسیون فوتبال گفت: شایعه دوپینگ دو بازیکن لیگ برترى 
صحت ندارد.

 توحید سیف برقى  در خصوص شایعه دوپینگ دو بازیکن لیگ برترى گفت: برخى 
از رســانه ها به نقل از من خبرى مبنى بر مثبت بودن دوپینگ بازیکنان لیگ برتر 
مطرح کرده اند که اعالم مى کنم با هیچ رســانه گروهى در این خصوص مصاحبه 
نکرده و این گمانــه زنى ها به هیچ عنــوان صحت ندارد. در همین راســتا اخبار

 و شــایعات درخصوص دوپینگ بازیکنــان تیم هاى لیگ برتــرى صددرصد 
کذب محض اســت و از رســانه هاى گروهى درخواست مى شــود ضمن حفظ 

شــأن بازیکنــان فوتبــال، از دامــن زدن بــه شــایعات جــدا خــوددارى 
کنند.

وى افزود: کمیته پزشکى فدراسیون در حال پیگیرى منبع این خبر در فضاى رسانه اى 
است و از طریق مراجع قانونى این موضوع را پیگیرى مى کند.

ســیف برقى خاطرنشــان کرد: در صورت اعالم تســت مثبت دوپینــگ بازیکنان 
بــه فدراســیون فوتبال، کمیته پزشــکى براســاس آییــن نامه هاى جــارى فیفا 
درخصوص موارد مثبــت دوپینگ از طریق ســایت رســمى فدراســیون فوتبال 

اطالع رسانى مى کند.

شایعه دوپینگ 2 بازیکن لیگ برترى صحت ندارد

ـماره هاى گذشته روزنامه نوشــتیم که برخى 
ن تندرو ســپاهان در قالب گروه هاى مجازى 
کرده اند که بازى تیمشــان با ســیاه جامگان 
 فرصت براى «زالتکو کرانچــار» خواهد بود 
گر نتواند پیروز این دیدار باشــد باید سپاهان را 
ند. طبق گزارش هاى نصف جهان آنها اعالم 
د که مرد کروات فقط براى یک دیدار دیگر در 
ن فرصت دارد و باخت در هفته پیش رو به منزله 
ســپاهان خواهد بود. ظى زالتکو با اصفهان و

 مدیران باشگاه سپاهان در پیام ها و بیانیه هایى 
کرده اند که مى خواهند تا پایان فصل از کرانچار 
 کنند و زیر بار تغییر در این مقطع نمى روند، اما 
هواداران تندرو باشگاه که سابقه درگیرى هاى 
 و اغتشاش در کارنامه آنها به کرات دیده مى شود

د کارى به این حمایت باشگاه از سرمربى ندارند 
اجازه ندهند  یک باخت دیگر کافىاست تا آنها

ر زندگى خوشى در اصفهان داشته باشد!
ران ســپاهان مى خواهند این بــار در مقابل 
 هاى احتمالى هوادارى مقاومت کنند و زیر بار 

ت نرونــد. تغییراتى که
هاى اخیر نتایجى ل

ر ســپاهان داشته و 
نتوانسته در سپاهان 
ن راه نجات، عملیاتى 

این احــوال برخى از 
ها و روزنامه هاى 

ـى بــا احتمال 
 این وضعیت 
 در هفته هاى 
بــه  رو 
زنى هاى 
براى  ى 
جانشین  

جانشین آقاى در مورد فعلى  پرداخته اند و ســرمربى
جنتلمن ســئواالتى را مطرح کرده اند. در یکى از این 
گزارش ها آمده: سپاهان با زالتکو کرانچار، بدترین و 
ضعیف ترین رکوردهاى تاریخ این باشگاه را ثبت کرده 
و ضعیف ترین شروع را در تاریخ این تیم در لیگ برتر 
داشته است. براى نخستین بار در رده چهاردهم جدول 
5قرار گرفته، براى نخســتین بار به تفاضل گل منفى 5

رسیده، براى نخســتین بار امتیازات تیم کمتر از تعداد 
بازى هایش شده، براى نخســتین بار موفق به کسب 
پیروزى خانگى نشده و چندین رکورد منفى دیگر که 
کرانچار را از سیاه ترین کارنامه این فصل ســپاهان و

کارنامه هاى تاریخ این باشگاه مى سازد. با این وضعیت 
تا چند هفته دیگر مدیرعامل باشگاه و مجموعه سپاهان

از کرانچار حمایــت خواهند کرد؟ اگــر کرانچار کنار 
گذاشته شود، کدام گزینه پیش روى سپاهانى ها قرار 

خواهد گرفت؟
باشگاه سپاهان تا چه زمانى مى تواند مقابل فشارى که از 
جامعه فوتبال دریافت مى کند، بایستد و از  هوادارانش و
کرانچار حمایت کند؟ هوادارانى که از سپاهان چیزى جز 
قهرمانى نمى خواهند و با کوچک ترین نتیجه ضعیفى، 
علیه سرمربى و مدیرعامل شعار سر مى دهند حاال شاهد 
رقم خوردن ضعیف ترین نتایجى هستند که تیمشان در 
تمام طول تاریخ حضورش در لیگ برتر رقم زده است. 
مدیریت باشگاه هم این وضعیت را مى بیند و شک نکنید 

اوضاع بیکار ننشسته. درست است که  که براى بهبود
نهان هنوز براساس مناسبات باقیمانده در باشگاه سپا

ىىىىىىهاى از سال هاى دور، کمتر خبرى از پشت در
این باشگاه به بیرون درز مى کند اما از 

البه الى همین معدود خبرهایى 
که از باشــگاه مى رسد، شنیده 

مى شــود که مهلــت دو 
هفته اى باشگاه سپاهان 

بــه کرانچــار جدى 
اســت و او در دو 

بــازى پیش رو

با ســیاه جامگان و گســترش فوالد فرصتدارد که 
در روند نتیجه گیرى هاى تیــم تغییراتى 
ایجاد کند. در غیر این صورت سپاهان به 
احتمال قوى با تغییراتى در کادرفنى خود، 
سعى در بهبود اوضاع خواهد کرد. موضوع اما 
همینجاست که در حال حاضر خیلى ها سعى 
دارند از این شرایط باشــگاه استفاده کنند و با 
مطرح کردن نام هایــى، روند این تغییرات را 
به بیراهه بکشــند. مثل خبرهاى عجیبى که 
در روزهاى اخیر درباره مذاکره مدیریت باشــگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان مطرح شده بود و خیلى 

زود از سوى مدیرعامل باشگاه تکذیب شد.
واقعیت این است که با توجه به رفت و آمدهاى اخیرى 
که در اصفهان و اطراف باشگاه سپاهان دیده مى شود، 
محرم نویدکیا بدون شــک جدى تریــن گزینه براى 
زوج جایگزینى کرانچار خواهد بود چرا که نشســتن

محرم و محمــود کریمى روى نیمکــت تیم فوتبال 
موضوعى است که زمزمه هاىآن از اواخر سپاهان،

فصل گذشته مطرح شده بود و حتى خود کرانچار 
هم به کیفیتى کــه ایــن زوج مى توانند در 
کادرفنى ایجاد کنند، صحه گذاشته بود. 
کرانچار در مصاحبــه اى که در تاریخ 
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انجام داده، گفته بود:  محرم نقش 
مهمى در نتایج سپاهان داشته 
و اکنون هم مى توانم بگویم 
او اسطوره باشگاه سپاهان 
است. باید صاحب نقش 
بزرگــى در باشــگاه 
شود همانطور که در 
باشگاه هاى جهانى 
این روال هســت. 
کریمــى محمــود

و محــرم نوید کیا 
زمانى که من بودم 
خوبى  بازیکنان 
بودند و در 

کنار بازیکنان جوان از بازیکنان با تجربه استفاده کردیم.
با محمود کریمى و محرم نوید کیــا صحبت کردم و 
اصرارى هم نکردم براى این شش هفته بیایند اما اگر 
من بیشــتر بمانم آن زمان مى توانیم ادامه همکارى 

بدهیم. این افراد جزو گنجینه هاى ما هستند. 
بعد از این صحبت ها، کرانچار موفق شد محمود کریمى 
را به عنوان یکى از دســتیاران خود بــه کادرفنى تیم 
اضافه کند اما محرم نیامد و همچنان نامش به عنوان 
سرمربى آینده این تیم محفوظ مانده است. هرچند که 
همین حاال  موانعى هست که شاید حضور او به جاى 
کرانچار را با اما و اگرهایــى همراه کند. حضور محرم

روى نیمکت ســپاهان با توجه به محبوبیتى که نزد 
هواداران دارد، به همان اندازه که مى تواند فشار سکوها

را روى بازیکنان و تیم کم کند، مى تواند براى خود او 
پروژه سنگین و خطرناکى به حساب بیاید. تردید محرم 
براى پذیرفتن این عنوان هم بدون شک به همین دلیل 
است. از طرفى طبیعى است که محرم نخواهد کارش 
از طرف دیگر  را با بدترینسپاهان تاریخ شروع کند و
کار در این تیم معامله دو سر بردى خواهد شد براى او 
که اگر نتیجه بگیرد، محبوبیتش دو چندان خواهد شد 
و اگر نتیجه نگیرد، تقصیر چندانى به گردنش نمى افتد.

با همه این تفاســیر، ســپاهان در حــال حاضر زوج 
بــراى جایگزینىکرانچار –محرم – محمود کریمى را

پیش رو دارد و کافى است که ناکامى این مربىى کروات 
در دو هفته آینده ادامه یابد تا شاهد وقوع زلزله اى عظیم 

روى نیمکت طالیى پوشان باشیم.
طبق گزارشى هم که دیروز در نصف جهان در رابطه با 
پشت پرده حمایت  على کریمى از محرم نوید کیا منتشر 
کردیم، کاپیتان سابق سپاهان و هوادارانش تحرکاتى 
را براى بازگشت به سپاهان آغاز کرده اند. محرم بارها  
در محافل محرمانه اعالم کرده که اگر قرار اســت در  
کادر فنى سپاهان فعالیت کند حاضر نیست کمک مربى 
باشد و گوش بهحرف بقیه دادن در مرامش نیست! به
همین علت هم وى فراخوان کرانچار براى دستیارى 

در سپاهان را ابتدا بى پاسخ گذاشت و سپس رسمًا 
به آن جواب منفى داد.محرم دوســت دارد دوباره 
مانند ســال هاى طالیى مورد توجــه اصفهان 

بهتــر از آنکه پس از چیز ها باشــد و چه اصفهانى و
ناکامى هاى کرانچار و شــاگردانش نــام او به عنوان
فرشته نجات زردها از روى ســکوها شنیده شود. باید
دید در نهایت مقاومت مدیران سپاهان براى حمایت
کرانچار با احتتساب نتایج بد احتمالى در هفته هاى از
آینده تا چه حد پایدار مى مانــد و در این بین هواداران
تندرو  و عموماً ناراضى، موفق به شکستن این مقاومت
مى شوند یا  مدیران ســپاهان پس از مدت ها درست
و حسابى به پاى مربى خود مى ایســتند و جانانه از او

حمایت خواهند  کرد.

ههمهرى دهنوى

واقعیت این است 
که با توجه به رفت 
و آمدهاى اخیرى که 
در اصفهان و اطراف 

باشگاه سپاهان 
دیده مى شود، محرم 
نویدکیا بدون شک 
جدى ترین گزینه 
براى جایگزینى 
کرانچار خواهد بود
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نصف جهــان نتایج و ناکامى هاى اخیر سپاهان نوك 
پیکان انتقاد برخى رسانه ها را متوجه مدیرعامل این 
باشگاه کرد. برخى کانال ها و ســایت هاى ورزشى 
محلى و یکى دو رسانه سراسرى در مطلبى مشترك 
محسن طاهرى  هندبالیست دیروز و مدیرعامل امروز 
زردها را به باد انتقاد گرفتند و  اعالم کردند که سپاهان 
با این مدیرعامل دو شغله که هم دوست دارد رئیس 
باشــگاه و هم ســرمربى تیم هندبال باشد به جایى 

نمى رسد.
بخشى از این گزارش ها علیه طاهرى که بازتاب هاى 

مختلفى داشت را با هم مى خوانیم:
 ســپاهان در لیگ هفدهم ضعیف ترین شروع تاریخ 
خود را تجربه مى کند، آنها در هشــت هفته ابتدایى 
تنها 7 امتیاز کسب کرده اند و در کل تنها یک بار پیروز 
شــده اند. این آمار براى تیمى که بیشترین قهرمانى 
لیگ برتر را کسب کرده است دقیقًا فاجعه به حساب 
مى آید، در هیچ دوره اى از لیگ برتر سابقه نداشته است 
سپاهان پس از گذشت هشت هفته تنها 7 امتیاز کسب 

کند و تا این حد هوادارانش را ناامید کند.
 وقتى یک مجموعه در طول چند سال به اهداف خود 
نمى رســد و مدام دچار ناکامى مى شود بدون شک 
تقصیرات متوجه رأس هــرم مدیریتى آن مجموعه 
مى شود. در سپاهان نیز باید مقصر اول این ناکامى ها 
را شخص بهرام ســبحانى، مدیرعامل فوالد مبارکه 
بدانیم که با گماردن افراد ضعیف و بدون رزومه قابل 
توجه در رأس مدیریت باشگاه محبوب اصفهان زمینه 
ساز احوال ناخوش این سال هاى سپاهان شده است. 
او در سال هاى اخیر از اصغر باقریان و محسن طاهرى 
به عنوان مدیرعامل و مدیرانى ضعیف در هیئت مدیره 
باشگاه اصفهانى استفاده کرده است و با در پیش گرفتن 
سیاست صرفه جویى، نقش اصلى را در نتایج اسفبار سه 

فصل اخیر سپاهان ایفا کرده است.
 بخش عمده اى از علل حال و روز ناخوش ســپاهان 
این فصل را باید در نحوه مدیریت محسن طاهرى، 
مدیرعامــل کنونى این باشــگاه جســتجو کنیم، 
مدیرعاملى غیر اصفهانى که پیش از این اصًال رزومه 
قابل توجهى نداشته است و در حال حاضر نیز عالوه بر 
مدیرعاملى، سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان را نیز بر 
عهده دارد. او فصل گذشته وقتى از میانه راه مدیرعامل 
سپاهان شد با این استدالل که تیم هندبال با تفکرات 
او بسته شده است و نمى تواند میانه راه آن را رها کند تا 
پایان فصل به مربیگرى اش در کنار مدیرعاملى ادامه 
داد اما در فصل جدید خبرى از اســتعفا نبود و گویا او 
نتوانست قید قراردادش در تیم هندبال را بزند و تمام 
و کمال به امورات باشــگاه بچســبد. براى سپاهان، 
پرافتخارترین تیم ایران این فاجعه مدیریتى است که 
مدیرعاملش با تمام تمرکز و حواس به امورات باشگاه 
نپردازد و در کنار این شغل، سرمربى تیم هندبال باشگاه 
هم باشد! باشگاه سپاهان با انبوهى از مسئولیت ها در 
حوزه هاى ورزشى و تیمدارى، مدیر عاملى تمام وقت 
مى خواهد. طاهرى هر چقدر هم که با درایت و حواس 
جمع باشد، با سرمربیگرى تیم هندبال بخش عمده اى 
از تمرکز و انــرژى خود را صرف ایــن تیم مى کند و 

بخشى از وظایف مدیرعاملی اش فراموش مى شود.
شاید بهتر باشد مدیرعامل سپاهان عالوه بر جریمه 
اعضاى تیم فوتبال، خود را نیــز جریمه کند، قطعًا او 
و اعضاى هیئت مدیره سپاهان نیز در این ناکامى ها 
نقش دارند، نقشى چه بسا فراتر از بازیکنان و کادر فنى.

این گزارش که به نوعى باعث شــد خشم هواداران 
سپاهان در فضاى مجازى افزایش یابد و آنها از طاهرى 
بخواهند که از سمت خود استعفا کند با واکنش رسمى 

مدیرعامل و روابط عمومى سپاهان مواجه شد. 
محســن طاهرى در واکنــش به ایــن مطالب به 

خبرگزارى ایلنا گفت:
« - متأسفانه نتایج تیم نه دلخواه ماست، نه باشگاه و 
نه هواداران و هر چه زودتر باید شــرایطى ایجاد شود 
که تیم به نتایج خوب خودش برگردد و از این اوضاع 

خارج شویم.
 - این مورد را هم باید در نظر گرفــت که ما تنها دو 
نتیجه بد داشتیم که مقابل فوالد و نفت بود و تساوى 
مقابل سپیدرود هم کمى ناراحت کننده بود. به جز اینها 

ما با تیم هایى مثل پرسپولیس و پدیده که صدرنشین 
اســت بازى داشــتیم. ذوب آهن را بردیم و با پارس 
جم مساوى کردیم. ولى شــرایط تیم و بازى را آنالیز 
مى کنیم شــرایط آنقدرها هم بد نیســت. بازى هاى 
سخت ما پشت سر هم بوده و دیدارهاى راحت تر باقى 

مانده است و امیدوارم شرایط بهتر شود.
- ما هیچ برنامه اى براى کنار گذاشــتن یا اولتیماتوم 
به کرانچار نداریم. در دو سال پنج مربى تغییر دادیم و 
این روش مناسب نیست که تا تیم در چند بازى نتیجه 

نمى گیرد مربى را عوض کنیم.
  -من به عنــوان مدیرعامل وظیفه دارم شــرایط را 
براى موفقیت باشگاه فراهم کنم و هر بازیکنى مربى 
مى خواهد برایش جذب کنم که این کار را هم کردیم. 
دیگر نمى توانم خودم به زمین بروم و براى تیم گلزنى 

کنم. نمى دانم این مسائل براى چه مطرح مى شود.
- بحث دو شــغله بودن من مطرح نیست. من داخل 
مجموعه هستم و اینجا فعالیت مى کنم و بهتر است 
یک نفر از داخل مجموعه کار را در اختیار بگیرد تا اینکه 
از بیرون یک نفر بیاورنــد. چرا به مدیران دیگرى که 
دوشغله بودند کارى نداشتند؟ متأسفانه نان عده اى در 

جوسازى براى سپاهان است.
 - نتایج حال حاضر سپاهان باعث ناراحتى هواداران 
شده است. هیچ هوادار فوتبالى باخت را دوست ندارد 
و این در مورد هواداران سپاهان بیشتر است. امیدوارم 

هرچه زودتر به نتایج دلخواه آنها برسیم.»
اظهارات بعضــًا نســنجیده طاهرى باعث شــد تا 
خبرگزارى ایمنا حسابى به آقاى مدیرعامل گیر دهد و 
بنویسد: اظهارات شگفت انگیز مدیرعامل سپاهان در 
دفاع از نتایج دور از شأن این تیم هواداران را بیش از 

پیش ناراحت و نگران کرد.
سپاهان در هشت هفته ابتدایى لیگ هفدهم تنها یک 
مرتبه برنده شده، هنوز در ورزشگاه نقش جهان رنگ 
برد را به خود ندیده، با قبول سه باخت و چهار تساوى 
تنها 7 امتیاز به حساب خود واریز کرده، به طور متوسط 
از هر مسابقه کمتر از یک امتیاز گرفته و با تفاضل گل 
5- در رده چهاردهم جدول جا خوش کرده است. به 
بیان خالصه تر، ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر تمامى 
رکوردهاى منفى تاریخش را جابه جا کرده و با گذشت 
بیش از یک چهارم از زمان لیگ رســمًا به کاندیداى 

سقوط بدل شده است.
به سیاهه ناکامى هاى سپاهان در فصل جدید البته باید 
حذف در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى که به 
مثابه ناامیدى زودهنگام از کسب یکى از دو جام  بالقوه 

قهرمانى بود را هم اضافه کرد.

در شــرایطى که براى هیچکس جاى تردیدى باقى 
نمانده که نتایج سپاهان در فصل جارى بسیار پایین تر 
از حد انتظار بوده و حتــى بدبین ترین هواداران را هم 
غافلگیر کرده اســت مدیرعامل ســپاهان با دفاع از 

کارنامه کلى این تیم همگان را شگفت زده کرد.
شکى نیســت که نشســتن روى صندلى مدیریت 
سپاهان با وجود هواداران همیشــه متوقعى که دارد 
به خودى خود چالش دشوارى است و وقتى به مراتب 
چالش برانگیزتر مى شــود که تیم نتوانســته باشــد 
انتظارات را برآورده کنــد. به همین خاطر قابل درك 
است که محسن طاهرى این روزها زیر سنگین ترین 
فشارهاى ممکن باشد اما هیچکس هم درك نمى کند 
که چگونه ممکن است نتایج فاجعه بار سپاهان از سوى 

او قابل قبول ارزیابى شود؟
باخت تحقیرآمیز در مشــهد که حکم سنگین ترین 
شکست تیم اصفهانى در تاریخ مسابقات لیگ برتر را 
داشت چگونه ممکن است آبرومندانه تلقى شود فقط 

با این توجیه که حریِف نه چندان مدعى بهتر از تمامى 
تیم هاى بزرگ و مدعى نتیجه گرفته است؟ توقف در 
ورزشگاه نقش جهان برابر یک تیم تازه وارد به لیگ 

برتر چگونه ممکن است به واسطه صدرنشینى 
حریف رضایت بخش توصیف شود و تقسیم 
امتیازات خانگى با دیگــر تیم تازه وارد تنها 

کمى ناراحت کننده باشد؟
دفاع مدیرعامل باشــگاه از نتایج سپاهان 
اگرچه با هدف آرام کردن و امید دادن به 
هواداران مغموم سپاهان صورت گرفت 
اما آنها را بیش از پیش غمگین کرد زیرا 
این واقعیت غم انگیز و شوکه کننده را هم 
به مجموعه ناراحتى هایشان اضافه کرد که 
مدیرانى که قرار است کشتى طوفان زده 

سپاهان را به ســاحل آرامش برسانند خود 
هنوز عمق فاجعه را درك نکرده اند و متوجه 

نیستند که سپاهان همان تیمى است که 
داعیه شکستن فضاى دوقطبى 

فوتبال ایران داشــت 
و بــراى اولیــن 

بــار عنــوان 
میز  تحقیرآ
ین  بهتر

تیــم 

شهرســتانى را به تاریخ ســپرد. مدیرانى که ظاهراً 
خبر ندارند شعار «حاال حاال قهرمانیم» براى سپاهان 
افسانه یا آرزو نبود بلکه واقعیتى عینى بود که واقعاً در 

مقطعى از تاریخ این باشگاه اتفاق مى افتاد.
در گذشــته اى که اصًال هم دور نیست سپاهان اگر 
قهرمان لیگ نمى شــد در جام حذفى جبران مافات 
مى کرد و اگر هیچیــک از این دو اتفــاق نمى افتاد 
دستکم سهمیه آسیایى مى گرفت و به نوار حضورهاى 
متوالى اش در لیــگ قهرمانان تداوم مى بخشــید. 
ســپاهان همان تیمى اســت که یک تنه نزدیک به 
یک ســوم تمامى جام هاى قهرمانى لیگ حرفه اى 
را در ویترین افتخارات خود جاى داده اســت و یک 
دهه پیش به فینال لیگ قهرمانان رسیده یعنى همان 
دستاوردى را کسب کرده که با سپرى شدن یک دهه 
از آن هنوز نصیب هیچ تیم ایرانــى دیگرى به غیر 

همشهرى اش، ذوب آهن نشده است.
حاال باید یک بار دیگر از مدیرعامل سپاهان پرسید که 

آیا واقعاً بدل شدن تیمى با این ویژگى ها به کاندیداى 
سقوط از نظر او عادى است؟

حاال نوبت روابط عمومى و مدیران رسانه اى سپاهان 
بود کــه وارد کارزار 
این جنگ شــوند 
بیانیــه  در  و 
عملکــرد  اى 
یکساله آقاى 
مدیرعامــل 
هندبالدوست 
قابــل  را 
دفــاع بدانند. 
ها  ســپاهانى 
در این بیانیه خود 
سعى کردند تقریبًا با 
زبانى منطقى و به 

دور از چاپلوسى هاى رایج در روابط عمومى ها از افکار 
عمومى بخواهند که عملکرد این باشگاه را نقد کنند 
و البته با ذکر دالیلــى از اتهامات وارده به مدیرعامل 

خود دفاع کنند.
زردها در متن بلندباالى خود آورده اند: آنچه ما وظیفه 
داریم به عنوان روابط عمومى باشگاه به اطالع برسانیم 
این است که در یکسال گذشته باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان که عزم خود را براى بازگشت به دوران طالیى 
جزم نموده گام هاى چشمگیرى را براى تحقق این 
هدف برداشــته است. شــاید در نگاه اول از آنجا که 
ویترین این باشگاه تیم فوتبال بزرگساالن است، این 
گونه به نظر برسد که با توجه به جایگاه فعلى و موقت 
زردپوشــان در جدول لیگ برتر، سپاهان یک ناکام 
محض بوده که این دیدگاه نیز خود جاى بحث دارد. 
اما وقتى از لزوم بازگشت به دوران طالیى سخن مى 
گوییم منظورمان مجموعه باشگاه با همه رشته ها و 

فعالیت هاى آن است.

در یکســال اخیر بسیارى از رشــته هاى باشگاه که 
یا با فاجعه انحالل مواجه شــده و یا به طرز ناگهانى 
مسکوت مانده بودند احیا و مجدداً شادابى در این رشته 
ها به واســطه تیمدارى و ورود سپاهان در لیگ هاى 

مربوطه آغاز شد.
بســیارى از بدهکارى هاى قدیمى ســنگین و چند 
میلیاردى که مى توانســت عواقب سنگین و فاجعه 
آمیزى را براى سپاهان در پى داشته باشد و برخى از 
شکایات بین المللى در طول یکسال اخیر، با مساعدت 
ویژه مالى دکتر سبحانى پرداخت و حل و فصل شد تا 
این باشــگاه با تلنبارى از بدهى هاى سال هاى اخیر 
خداحافظى کند و در این حوزه آرامش قابل توجهى بر 

فضاى باشگاه حاکم شود. 
پس از سال ها زحمت و دردسر سپاهان و هواداران بى 
شمارش براى میزبانى مسابقات فوتبال در ورزشگاه 
فوالدشهر و اجاره هاى ســنگینى که براى در اختیار 
گرفتن این ورزشگاه پرداخت مى شد، شرکت فوالد 
مبارکه بى آنکه وظیفه اى در این موضوع داشــته 
باشد، وارد میدان شد و با صرف هزینه هاى 
سنگین، ورزشگاه نقش جهان را به مردم 
اصفهان و هواداران سپاهان تقدیم 
کرد تا ضمن حفظ آبروى ورزش 
اصفهان، هواداران این باشــگاه 
بتواننــد در هر دیــدار قدرت و 
شکوه حضور خود را به نمایش 
گذارنــد و با طى مســافت 
طوالنى براى تماشــاى هر 

دیدار خداحافظى کنند. 
 امــا آن موضوعــى که در 
راســتاى حرکت به سمت 
و ســوى دوران طالیى به 
عنوان تنهــا محور اصلى 
اقدام باشــگاه از ســوى 
مخاطبین و رسانه ها مورد 
قضاوت قرار مى گیرد تیم 
فوتبال بزرگساالن است. 
اعتقــاد مدیران و دســت 
اندرکاران باشــگاه بر این 
اســت که هر چند تاکنون 
در  این فصل نتایج به دست 
آمده دور از شأن سپاهان بوده 
است، ولى قطعًا حرکتى که 
در این حوزه آغاز شــده مى 
تواند از همیــن فصل جارى 

با کمى صبورى و خویشتندارى هواداران نتایج مثبت 
خود را نمایش دهد. 

در کنــار این توضیحــات، با توجه بــه طرح برخى 
سئواالت در رابطه با بحث حضور همزمان مدیرعامل 
این باشگاه در کنار تیم هندبال سپاهان نیز الزم مى 
دانیم مطالبى را جهت اطالع بیشــتر افکار عمومى 

اعالم کنیم:
محسن طاهرى، مدیرعامل فعلى باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان یکى از قهرمانان هندبال ایران است که 
سال ها به عنوان کاپیتان تیم ملى هندبال و سپاهان 
در مســابقات ملى و بین المللى درخشید و عناوین 
متعددى همچون عنوان بازیکن ســال جام باشگاه 
هاى آسیا را به دست آورد. وى در ادامه به استخدام 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و پس از چند ســال 
با توجه به تجربیات ورزشــى غنى خود با صالحدید 
مدیرعامل کارخانه به عضویت هیئت مدیره باشگاه در 
آمد. وى تا قبل از  اینکه به عنوان مدیرعامل از سوى 

هیئت مدیره این باشــگاه مورد اعتماد قرار بگیرد به 
طور همزمان سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان و تیم 
ملى هندبال بزرگساالن ایران را عهده دارد بود. پس از 
تصدى پست مدیریت باشگاه از سرمربیگرى تیم ملى 
هندبال استعفا کرد، اما از آنجا که تیم هندبال سپاهان 
با نظارت وى بسته شده و مدت ها تحت نظر طاهرى 

مشــغول فعالیت بودند، این دیدگاه در باشگاه وجود 
داشت که تداوم حضور طاهرى در تیم هندبال فوالد 
مبارکه ســپاهان خللى در فعالیت هاى مدیرعاملى 
وى ایجاد نمى کند و با گذشت زمان نیز این موضوع 
به اثبات رســید. حضور در تیم هندبال باعث نشده تا 
کوچک ترین وظایف مدیرعاملى توسط وى فراموش 
شــود و ضمن نظارت و حمایت کامل از تیم فوتبال، 
طاهرى حضور و نظارتى همه جانبه و فراگیر را بر همه 
تیم هاى ورزشى باشگاه اعمال کرده است. قرار دادن 
یک کادر فنى و سرپرســتى توانمند در تیم هندبال 
باعث شــد تا دغدغه هاى موجود در این عرصه رفع 
شود و محســن طاهرى به عنوان سرمربى، نظارتى 
کلى را بر روند فعالیت هاى این تیم داشته باشد. ضمن 
اینکه  از رســانه هایى که از این کار و اقدام  طاهرى 
تعبیر دوشغله داشــته اند دعوت مى کنیم تا بر روى 
تعریف دوشغله تأمل و تحقیقى دوباره داشته باشند. 
وقتى فردى در یک مجموعه مسئولیت دیگرى را در 
همان مجموعه و دستگاه براى پیشبرد اهداف تعیین 
شده تقبل مى کند جزو موارد دوشغله تعریف نمى شود 
و موضوع چند وظیفه یک فرد در یک دستگاه براى 
افراد متعدد وجود دارد که هیچگاه در دایره دوشغله ها 

تعریف نمى شود.
به گزارش نصف جهان، این ماجرایى از کشــمکش 
و بحث رســانه اى چند کانال و سایت محلى استان 
و یکى از رسانه هاى سراسرى با سپاهانى ها بود که 
در چند روز اخیر ادامه داشت. به نظر مى رسد هرچند 
کارنامه طاهرى در طول یکسال اخیر قابل قبول است 
و وى با توجه  به گذشته ورزشى خود توانسته اقدامات 
قابل توجهى را در سطح کلى باشــگاه  انجام دهد و 
روزنه هاى خوبى براى بازگشت همه جانبه زردها به 
دوران طالیى نشان دهد، اما بهتر است همه ذهن و 
تمرکز خود را بر روى کرسى مدیرعاملى اش بگذارد. 
به او پیشــنهاد مى دهیم که از سمت سرمربیگرى 
تیم هندبال سپاهان اســتعفا کند و نظارتى دورادور 
را بر روى تیم هندبال و در ســطح مشــاوره داشته 
باشــد و از نیمکت این تیم فاصله بگیرد. این استعفا، 
بخشى از حواشــى مهم تیم فوتبال که مى تواند به 
هندبال هم منتقل شود را کاهش مى دهد و طاهرى

 مى تواند به ثبات بیشتر خود در پست مدیریت باشگاه 
که سال هاست در سپاهان تبدیل به یک آرزو براى 

مدیران عامل شده کمک کند.

  در آیتم آنالیز دیدار الهالل و پرسپولیس در برنامه 90، عملکرد شجاع 
خلیل زاده، مدافع پرسپولیس حسابى مورد نقد قرار گرفت و مشخص 
شد او روى حداقل دو گل الهالل مستقیماً مقصر بوده است. همین امر 
باعث شد سپاهانى ها در فضاى مجازى حسابى به مدافع سابق خود 
طعنه بزنند و ویدئوى آنالیز 90 را به اشتراك بگذارند. سپاهانى ها بابت 
قرارداد بستن شجاع با پرسپولیس در میانه فصل گذشته دل خوشى از 

او ندارند و معتقدند این عمل او بى معرفتى بود.

مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن گفت: با وجود اینکه چیزى به شروع مسابقات لیگ نمانده اما هنوز تیم بدون حامى مالى است و باشگاه 
سپاهان هم عنوان کرده زمانى که مشکلش با فدراسیون برطرف شود مى تواند براى حمایت از تیم فوتبال آینده سازان اقدام کند.

سعید موحدى در گفتگو با ایمنا در مورد تکلیف تیمش براى حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان و جذب اسپانسر، اظهار داشت: هنوز 
بالتکلیف هستیم و تا االن حامى مالى براى این تیم اعالم آمادگى نکرده است. وى در مورد اینکه موضوع حمایت باشگاه سپاهان از این تیم 
به کجا رسید، ادامه داد: باشگاه سپاهان که تمایل به حمایت از تیم فوتبال بانوان آینده سازان دارد این طور عنوان مى کند که تیم را تشکیل 
دهید و زمانى که مشکل باشگاه با فدراسیون فوتبال (بخشیدن 2 درصد مالیات) حل شود براى حمایت از این تیم بر سر میز مذاکره خواهیم 
نشست. موحدى بیان کرد: از طرفى یکى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه سپاهان به هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان گفته 

حمایت کامل باشگاه سپاهان از تیم فوتبال بانوان آینده سازان در جلسه هیئت مدیره سپاهان به تصویب رسیده است.
مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن افزود: بازیکنان هنوز منتظر مشخص شدن تکلیف تیم هستند و به تیم هاى دیگر نرفته اند اما نگران 

مسائل مالى و قراردادشان هستند که البته حق دارند.

زمــان دیــدار تدارکاتــى تیم هــاى ملــى فوتبــال ایــران و توگــو اعالم
 شد.

با توجه به درخواســت صدا و سیما و موافقت فدراســیون فوتبال، دیدار دوستانه 
تیم هاى ملى فوتبال ایران و توگو پنج شنبه ســیزدهم مهرماه(امشب) از ساعت 
18 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادى تهران برگزار مى شود. پیش از این قرار بود این 
دیدار از ساعت 18 و 15 دقیقه برگزار شود. گفتنى است، داوران عمانى این دیدار 

را قضاوت مى کنند.

  آنالیز 90 
ضد شجاع!

آینده سازان 
هنوز 
بالتکلیف است

ایران و توگو؛ 
یک ربع 
دیرتر

پیشنهاد نصف جهان به آقاى مدیر عامل

از سرمربیگرى هندبال سپاهان استعفا کن!

نصف جهــان نتایج و ناکامى هاى اخیر سپاهان نوك 
پیکان انتقاد برخى رسانه ها را متوجه مدیرعامل این 
باشگاه کرد. برخى کانال ها و ســایت هاى ورزشى 
مطلبى مشترك رسانه سراسرى در محلى و یکى دو

محسن طاهرى  هندبالیست دیروز و مدیرعامل امروز 
زردها را به باد انتقاد گرفتند و  اعالم کردند که سپاهان 
با این مدیرعامل دو شغله که هم دوست دارد رئیس 
هم ســرمربىتیمهندبال باشد به جایى باشــگاه و

نمى رسد.
بخشى از این گزارش ها علیه طاهرى که بازتاب هاى 

مختلفى داشت را با هم مى خوانیم:
 ســپاهان در لیگ هفدهم ضعیف ترین شروع تاریخ 
خود را تجربه مى کند، آنها در هشــت هفته ابتدایى 
7تنها 7 امتیاز کسب کرده اند و در کل تنها یک بار پیروز 
شــده اند. این آمار براى تیمى که بیشترین قهرمانى 
لیگ برتر را کسب کرده است دقیقًا فاجعه به حساب 
مى آید، در هیچ دوره اى از لیگ برتر سابقه نداشته است 
7سپاهان پس از گذشت هشت هفته تنها 7 امتیازکسب

کند و تا این حد هوادارانش را ناامید کند.
 وقتى یک مجموعه در طول چند سال به اهداف خود 
نمى رســد و مدام دچار ناکامى مى شود بدون شک 
تقصیرات متوجه رأس هــرم مدیریتى آن مجموعه 
باید مقصر اول این ناکامى ها  نیز مى شود. در سپاهان
را شخص بهرام ســبحانى، مدیرعامل فوالد مبارکه 
بدون رزومه قابل گماردن افراد ضعیف و بدانیم که با

توجه در رأس مدیریت باشگاه محبوب اصفهان زمینه 
ساز احوال ناخوش این سال هاى سپاهان شده است. 
او در سال هاى اخیر از اصغر باقریان و محسن طاهرى 
به عنوان مدیرعامل و مدیرانى ضعیف در هیئت مدیره 
باشگاه اصفهانى استفاده کرده است و با در پیش گرفتن 
سیاست صرفه جویى، نقش اصلى را در نتایج اسفبار سه 

فصل اخیر سپاهان ایفا کرده است.
 بخشعمده اى از علل حال و روز ناخوش ســپاهان

این فصل را باید در نحوه مدیریت محسن طاهرى، 
مدیرعامــل کنونى این باشــگاه جســتجو کنیم، 
مدیرعاملى غیر اصفهانى که پیش از این اصًال رزومه 
قابل توجهى نداشته است ودر حال حاضرنیزعالوه بر

مدیرعاملى، سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان را نیز بر 
عهده دارد. او فصل گذشته وقتى از میانه راه مدیرعامل 
سپاهان شد با این استدالل که تیم هندبال با تفکرات 
او بسته شده است و نمى تواند میانه راه آن را رها کند تا 
پایان فصل به مربیگرى اش در کنار مدیرعاملى ادامه 
داد اما در فصل جدید خبرى از اســتعفا نبود و گویا او 
نتوانست قید قراردادش در تیم هندبال را بزند و تمام 
و کمال به امورات باشــگاه بچســبد. براى سپاهان، 

دیده که صدرنشین ما با تیم هایى مثل پرسپولیس و پد
ن را بردیم و با پارس اســت بازى داشــتیم. ذوب آهن
 تیم و بازى را آنالیز جم مساوى کردیم. ولى شــرایط
نیســت. بازىهاىمى کنیم شــرایط آنقدرها همبد نی
رهاى راحت تر باقى سخت ما پشت سر هم بوده و دیدار
شود.مانده است و امیدوارم شرایط بهترش
شــتن یا اولتیماتوم- ما هیچ برنامه اى براى کنار گذاش
 مربى تغییر دادیم و به کرانچار نداریم. در دو سال پنج
 در چند بازى نتیجه این روش مناسب نیست که تا تیم

نمى گیرد مربى را عوض کنیم.
فه دارم شــرایط را  -من به عنــوان مدیرعامل وظیف
هر بازیکنى مربىبراى موفقیت باشگاه فراهم کنمو  و
ن کار را هم کردیم. مى خواهد برایش جذب کنم که این
م و براى تیم گلزنىدیگر نمى توانم خودم به زمین بروم
ه مطرح مى شود.کنم. نمى دانم این مسائل براى چه
ح نیست. من داخل - بحث دو شــغله بودن من مطرح
ى کنم و بهتر است مجموعه هستم و اینجا فعالیت مى
ختیار بگیرد تا اینکه یک نفر از داخل مجموعه کار را در اخ
مدیران دیگرى که از بیرون یک نفر بیاورنــد. چرا به
سفانه نان عده اى در دوشغله بودند کارى نداشتند؟ متأس

جوسازى براى سپاهان است.
ث ناراحتى هواداران  - نتایج حال حاضر سپاهان باعث
خت را دوست ندارد شده است. هیچ هوادار فوتبالى باخ
شتر است. امیدوارمو این در مورد هواداران سپاهان بیش
رسیم.»هرچه زودتر به نتایج دلخواه آنها بر
هرى باعث شــد تا اظهارات بعضــًا نســنجیده طاه
دیرعامل گیر دهد و خبرگزارى ایمنا حسابى به آقاى مد
یرعامل سپاهان در بنویسد: اظهارات شگفت انگیز مدی
ه  هواداران را بیش ازدفاع از نتایج دور از شأن این تیم

پیش ناراحت و نگران کرد.
گ هفدهم تنها یک سپاهان در هشت هفته ابتدایى لیگ
ه نقش جهانرنگمرتبه برنده شده، هنوز در ورزشگا
ندیده، با قبول سه باخ خت و چهار تساوى برد را به خود
رده، به طور متوسط  امتیاز به حساب خود واریز کر 7تنها 7
رفته و با تفاضل گل از هر مسابقه کمتر از یک امتیاز گر
وش کرده است. به - در رده چهاردهم جدول جا خو 5
م لیگ برتر تمامى بیان خالصه تر، ُپرافتخارترین تیم
 جا کرده و با گذشت رکوردهاى منفى تاریخش را جابه

ســمًا به کاندیداىبیش از یک چهارم از زمان لیگ رس
سقوط بدل شده است.

صل جدید البته باید به سیاهه ناکامى هاى سپاهان در فص
ى جام حذفى که به حذف در مرحله یک شانزدهم نهایى
یکى از دو جام  بالقوه مثابه ناامیدى زودهنگام از کسب یک

قهرمانى بود را هم اضافه کرد.

با این توجیه که حریِفنه چندان مدعى بهتر از تمامى 
تیم هاى بزرگ و مدعى نتیجه گرفته است؟ توقف در 
ورزشگاه نقش جهان برابر یک تیم تازه وارد به لیگ 

برتر چگونه ممکن است به واسطه صدرنشینى
حریف رضایت بخش توصیف شود و تقسیم 
امتیازات خانگى با دیگــر تیم تازه وارد تنها 

کمى ناراحت کننده باشد؟
دفاع مدیرعامل باشــگاه از نتایج سپاهان 
کردن و امید دادن به  اگرچه با هدف آرام
هواداران مغموم سپاهان صورت گرفت 
اما آنها را بیش از پیش غمگین کرد زیرا 
این واقعیت غم انگیز و شوکهکننده را هم

به مجموعه ناراحتى هایشان اضافه کرد که 
مدیرانى که قرار است کشتى طوفان زده

سپاهان را به ســاحل آرامش برسانند خود 
هنوز عمق فاجعه را درك نکرده اند و متوجه 

نیستند که سپاهان همان تیمى است که 
داعیه شکستن فضاى دوقطبى 

فوتبال ایران داشــت 
ـنـنـنــنـنـنـننـن و بــراى اولی

ننننننوان بــار عنــ
میز تحقیرآ
ین  بهتر

تیــم 

آیا واقعاً بدل شدن تیمى با این ویژگى ها به کاندیداى 
سقوط از نظر او عادى است؟

حاال نوبت روابط عمومى و مدیران رسانه اى سپاهان 
بود کــه وارد کارزار 
این جنگ شــوند 
بیانیــه  در  و
عملکــرد  اى 
یکساله آقاى 
مدیرعامــل 
هندبالدوست 
قابــل  را 
بدانند.  دفــاع
ها  ســپاهانى 
خود در این بیانیه

سعى کردند تقریبًا با 
زبانى منطقى و به 

یکســال اخیر بسیارى از رشــته هاى باشگاه که  در
یا با فاجعه انحالل مواجه شــده و یا به طرز ناگهانى 
مسکوت مانده بودند احیا و مجدداً شادابى در این رشته 
لیگ هاى  به واســطه تیمدارى و ورود سپاهان در ها

مربوطه آغاز شد.
بســیارى از بدهکارى هاى قدیمى ســنگین و چند 
میلیاردى که مى توانســت عواقب سنگین و فاجعه 
آمیزى را براى سپاهان در پى داشته باشد و برخى از 
شکایات بین المللى در طول یکسال اخیر، با مساعدت 
ویژه مالى دکتر سبحانى پرداخت و حل و فصل شد تا 
این باشــگاه با تلنبارى از بدهى هاى سال هاى اخیر 
آرامش قابل توجهى بر در این حوزه خداحافظى کند و

فضاى باشگاه حاکم شود. 
پساز سال ها زحمت و دردسر سپاهان وهواداران بى

شمارش براى میزبانى مسابقات فوتبال در ورزشگاه 
فوالدشهر و اجاره هاى ســنگینى که براى در اختیار 
گرفتن این ورزشگاه پرداخت مى شد، شرکت فوالد 
مبارکه بى آنکه وظیفه اى در این موضوع داشــته 
میدان شد و با صرف هزینه هاى  بببببباباشد، وارد
سنگین، ورزشگاه نقش جهان را به مردم 
اصفهان و هواداران سپاهان تقدیم 
کرد تا ضمن حفظ آبروى ورزش

اصفهان، هواداران این باشــگاه 
بتواننــد در هر دیــدار قدرت و 
شکوه حضور خود را به نمایش 
گذارنــد و با طى مســافت 
طوالنى براى تماشــاى هر 

دیدار خداحافظى کنند. 
 امــا آن موضوعــى که در

راســتاى حرکت به سمت 
و ســوى دوران طالیى به 
عنوان تنهــا محور اصلى

اقدام باشــگاه از ســوى 
مخاطبین و رسانه ها مورد 
قضاوت قرار مى گیرد تیم 
فوتبال بزرگساالن است. 
اعتقــاد مدیران و دســت 
اندرکاران باشــگاه بر این 
اســت که هر چند تاکنون

در  این فصل نتایج به دست 
آمده دور از شأن سپاهان بوده 
است، ولى قطعًا حرکتى که 
در این حوزه آغاز شــده مى 
تواند از همیــن فصل جارى 

هیئت مدیره این باشــگاه مورد اعتماد قرار بگیرد به 
طور همزمان سرمربیگرى تیم هندبال سپاهان و تیم 
ملى هندبال بزرگساالن ایران را عهده دارد بود. پس از 
تصدى پست مدیریتباشگاه از سرمربیگرى تیمملى 
هندبال استعفا کرد، اما از آنجا که تیم هندبال سپاهان 
با نظارت وى بسته شده و مدت ها تحت نظر طاهرى 

فعالیت بودند، این دیدگاه در باشگاه وجود  مشــغول
تیمهندبال فوالد داشت که تداوم حضور طاهرى در

مبارکه ســپاهان خللى در فعالیت هاى مدیرعاملى 
وى ایجاد نمى کند و با گذشت زمان نیز این موضوع 
به اثبات رســید. حضور در تیم هندبال باعث نشده تا 
کوچک ترین وظایف مدیرعاملى توسط وى فراموش 
شــود و ضمن نظارت و حمایت کامل از تیم فوتبال، 
طاهرى حضور و نظارتى همه جانبه و فراگیر را بر همه 
تیم هاى ورزشى باشگاه اعمالکرده است. قرار دادن

یک کادر فنى و سرپرســتى توانمند در تیم هندبال 
باعث شــد تا دغدغه هاى موجود در این عرصه رفع 
شود و محســن طاهرى به عنوان سرمربى، نظارتى 
کلى را بر روند فعالیت هاى این تیم داشته باشد. ضمن 
اینکه  از رســانه هایى که از این کار و اقدام  طاهرى 
تعبیر دوشغله داشــته اند دعوت مى کنیم تا بر روى 

 به نظر مى رسد 
هرچند کارنامه طاهرى 
در طول یکسال اخیر 

قابل قبول است و وى 
با توجه  به گذشته 

ورزشى خود توانسته 
اقدامات قابل توجهى 

را در سطح کلى باشگاه  
انجام دهد و روزنه هاى 

خوبى براى بازگشت 
همه جانبه زردها به 
دوران طالیى نشان 
دهد، اما بهتر است 
همه ذهن و تمرکز 

خود را بر روى کرسى 
مدیرعاملى اش بگذارد
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رهایى قاتل تازه داماد از اعدام

قاتل مدیر مسئول نشریه «شمارش» دستگیر شد

خاور، 9 خودرو را در هم کوبید

عصر نهم شهریور 93 درگیرى داماد و برادرزن که هر دو در یک رستوران در جاده فشم 
کار مى کردند به خون کشیده شد و داماد 35ساله به نام «حمید» که از ناحیه سفید ران پا 
زخمى شده بود به بیمارستان منتقل شد اما به علت شدت خونریزى جان سپرد. برادر زن 
وى به نام «جعفر» که از محل گریخته بود بیست و سوم شهریور ماه ردیابى و بازداشت 
شد و به چاقوکشى خونین اعتراف کرد. وى در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستاد.
در آن جلســه مادر قربانى براى قاتل حکم قصاص خواست. سپس جعفر 35ساله در 
جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من و حمید با هم رفیق بودیم و به همین دلیل هم با هم 
در یک رستوران در جاده فشم کار مى کردیم. او مأمور خرید بود و من هم در کارها به 
او کمک مى کردم.آن روز من با یکى از دوستانم در حیاط رستوران نشسته بودیم. من 
دوستم را نصیحت مى کردم تا مواد مخدر را کنار بگذارد و زندگى مشترك تشکیل دهد 
که حمید به من اعتراض کرد و از من خواست تا سر کارم برگردم. او با لگد به من زد و 
من که عصبانى شده بودم کارد قصابى را از روى میز برداشتم و براى ادب کردن حمید 
ضربه اى به پایش زدم.» وى در دادگاه به بازسازى صحنه جنایت پرداخت و گفت: «من 
قصد کشتن شوهر خواهرم را نداشتم و اصًال نمى دانستم چاقویى که به دست گرفته ام 
مى تواند موجب قتل کسى شود. من فقط یک ضربه از پشت به ساق پاى حمید زدم و از 
دوستانم خواستم تا او را به بیمارستان برسانند اما وقتى آنها به بیمارستان رفتند کار از کار 
گذشته بود.» در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و وى را به جرم قتل شبه عمد 
به پرداخت دیه محکوم کرد. این حکم در هفته جارى در شعبه چهارم دیوان عالى کشور 

مهر  تأیید خورد و قطعى شد.

ساعت  7و23دقیقه صبح دیروزچهارشنبه یک دســتگاه خودروى خاور که پمپ تزریقى بتن را 
براى ساختمان هاى در حال ساخت حمل مى کرد در ولنجک تهران  به دالیل نامشخصى با یک 
دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین برخورد کرده، کنترل خودرو از دست راننده خارج شده و پس 
از برخورد با 9 دستگاه انواع خودروى سوارى عبورى و آسیب رساندن فراوان به آنها و شکستن تیر 

چراغ راهنمایى وارد محوطه میدان شده و در نهایت متوقف شد.
در حالى که راکبان موتورسیکلت دو پسر بچه 8 و 12 ساله دانش آموز و پدر یکى از این دانش آموزان 
بودند، آتش نشانان به ســرعت عملیات را آغاز کرده و همزمان مشــغول امدادرسانى به راکبان 
موتورسیکلت شدند، بر اثر این حادثه، تعدادى از رانندگان خودروهاى سوارى از خودروهایشان 
خارج شده بودند اما دو راننده در حالى که به شدت مصدوم شده بودند داخل خودروها محبوس شده 
که توسط آتش نشــانان از داخل خودرو خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. این حادثه 

تلفانى در بر نداشت.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ از دستگیرى قاتل مدیر 
مسئول نشریه «شمارش» خبرداد.

با تالش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى، قاتِل «مجید شمس»، 
مدیرمســئول نشــریه شــمارش که طى یک نــزاع و درگیرى در 
پارکینگ یک مجتمع مســکونى اقدام به ارتــکاب جنایت کرده و 
از آن زمان متوارى شــده بود، به نام «مهــدى. م.» (متولد 1351) 

دستگیر شد. 
قاتل ســاعت 16 روز ســه شــنبه 11 مهــر در مخفیــگاه خود در 
غرب تهران دســتگیر شــد و صراحتاً  به ارتکاب جنایــت اعتراف 

کرد.

آتش گرفتن پراید در مجتمع 80 واحدى
در  پرایــد  خــودروى 
پارکینــگ مجتمــع 80 
واحدى دچار آتش سوزى 

شد.
10دقیقه صبح  ساعت 6و
روز سه شنبه هفته جارى، 
ســاکنان یــک مجتمع 
مســکونى در تهــران با 
سامانه 125 تماس گرفته 
و حادثــه آتش ســوزى 
در این مجتمــع را اعالم 

کردند.
محمود آرین مهر، رئیس 
ایســتگاه 70 آتش نشانى 

دربــاره جزئیــات ایــن 
حادثه اظهار داشــت: در 
قســمت پارکینــگ یک 
مجتمــع مســکونى پنج 
طبقــه داراى 80 واحــد 
مســکونى، یک دستگاه 
خودروى ســوارى پراید 
از قســمت موتــور دچار 
و  شــده  آتش ســوزى 
ساکنان مجتمع مسکونى 
پیش از رسیدن نیروهاى 
آتش نشــانى این وسیله 
نقلیــه را بــه خــارج از 
پارکینــگ انتقــال داده 

بودند.
وى ادامه داد: آتش نشانان 
بى درنگ با مجهز شدن به 
تجهیزات خاموش کننده 
مشــغول مهار شعله هاى 
آتش شدند و در کوتاه ترین 
زمــان ممکن آتــش را 
مهــار و کامــًال خاموش 
کردند و از ایجاد خسارت 
بیشتر جلوگیرى به عمل 
آوردنــد. در ایــن حادثه 
بــه هیچ یک از ســاکنان 
مجتمع مسکونى آسیبى

 نرسید.

«صادق برمکى»، جوان 19ســاله اى است که چندى پیش 
توسط دوستان صمیمى خود به قتل رســید و سپس به طرز 
فجیعى سوزانده شد. حاال دایى این جوان مهابادى که دانشجوى 
حسابدارى بود و یک خواهر کوچک تر از خود هم دارد، جزئیات 

دیگرى از قتل خواهرزاده خود را تشریح کرده است.
 شنبه هفته جارى چوپان رهگذرى در روستاى کهریز از توابع 
شهرستان مهاباد جسد سوخته یک فرد ناشناس را پیدا مى کند 
و موضوع را به پلیس گزارش مى دهد. با حضور پلیس در محل 
مشخص مى شود چند روز قبل پسر جوانى همراه دوستانش 
از خانه خارج شده و دیگر برنگشــته است که احتمال مى رود 
این جسد متعلق به وى باشد. با انتقال جسد به پزشکى قانونى 
مشخص شد که جسد ســوخته متعلق به پسر 19 ساله به نام 
صادق است که شب پنج شنبه هفته گذشته همراه با دوستانش 
براى تفریح از خانه خارج شده اســت. در ادامه، پلیس در گام 
نخست دوستان صادق را دستگیر و به اداره آگاهى منتقل کرد، 
دوستان صادق در بازجویى به قتل هولناك وى اعتراف کردند.

دایى مقتول در تشریح ماجرا گفت: «ساعت 9 شب پنج شنبه 
هفته گذشته صادق به مغازه مادرش مى رود و به او مى گوید با 
دوستانش به تفریح مى رود و به احتمال زیاد شب برنمى گردد. 

فرداى آن روز گوشــى تلفن همراه صادق خاموش مى شود و 
دیگر جواب مادرش را نمى دهد. زمانى که مادر صادق ســراغ 
پسرش را از دوست صمیمى صادق به نام "دانیال" مى گیرد، 
دانیال مى گوید: "صادق در تبریز نامــزد دارد و تا دو روز دیگر 

برمى گردد".»
دایى مقتول در ادامه گفت: «من و پدر و مــادر صادق به این 
موضوع مشکوك مى شویم و ماجرا را به پلیس خبر مى دهیم 
که متأسفانه چند روز بعد جسد وى پیدا مى شود. من که براى 
شناسایى جسد به سردخانه رفته بودم، از روى انگشتر و کلید 

خانه مادربزرگ صادق توانستم او را شناسایى کنم.»
دایى مقتول درباره فیلمبردارى قاتــالن از لحظه قتل صادق
 مى گوید: «فیلم که پخش مى شــود، صادق را در حال خون 
ریزى و بى هوش در صندلى عقب نشان مى دهد و در یک جاى 
دیگر فیلم، دانیال، صادق را از خودرو پیاده مى کند و با ساطور به 
جانش مى افتد که یک ضربه به کمر صادق و یک ضربه دیگر 
به گلویش مى زند، صادق به طور کامل بى هوش مى شود و در 
آنجا دانیال فریاد مى زند: "من شیطان هستم. به جهنم دانیال 
خوش آمدى، حاال با "ملیکا" (نامزد دانیال) صحبت مى کنى". 
دانیال فرداى آن شب به محل جنایت باز مى گردد و مى بیند که 

صادق هنوز زنده است در آن لحظه دانیال به صادق مى گوید: 
"هنوز زنده اى؟" و در این لحظه بنزین روى صادق مى ریزد و او 
را زنده زنده به آتش مى کشد. مقتول از شدت درد سعى مى کند 
خود را نجات دهد ولى با ریختن بنزین روى او، مرگش را حتمى 
مى نمایند. دانیال هم در آن زمان با جسد در حال سوختن صادق 

به صورت سلفى از خود فیلم مى گیرد.»
دایى صــادق در آخر گفت: «یقین دارم کــه صادق عضو باند 
شیطان پرستى نبوده، به دلیل اینکه خود صادق قربانى عقاید 
اعضاى یک باند شیطانى شده است. حتى شایعه هایى درباره 
مصرف زیاد موادمخدر آنها در فضاى مجازى منتشر شده که 
اصًال درست نیست، متأسفانه صادق قربانى یک باند شیطانى 
شده است. من شنیده ام حتى قاتالن تا به این لحظه از این کار 

ابراز پشیمانى نکرده اند.»

پلیس چه مى گوید؟
یک منبع آگاه در پلیس آگاهــى جزئیاتى از این جنایت فجیع 

را تشریح کرد.
براســاس این گزارش چهار جوان که همگى در سنین 18 تا 
20 ســال بودند از لحظات مختلف قتل دلخراش دوستشان 

فیلمبردارى کرده و حتى از به آتش کشــیدن جســد وى نیز 
تصاویر سلفى گرفته اند. براســاس اطالعات به دست آمده از 
این پرونده این چهار جوان که ســه نفر به عنوان معاونت در 
قتل و یک نفر به عنوان عامل این جنایــت اعتراف کرده اند 
بیش از ارتکاب این جنایت، با مســموم کردن مقتول در یک 
مهمانى شبانه غیرمتعارف، پس از آنکه مقتول به حالت خواب 
و بیهوشى در مى آید اقدام به وارد کردن ضربات متعدد چاقو به 
بدن وى کرده و در اعترافات خود عنوان کردند که پس از مرگ 
دوستشان با این هدف که پرده بر این جنایت هولناك بیاندازند 
جسد وى را در یکى از مناطق حاشــیه اى به آتش کشیدند. 
آنها در بازجویى ها به قتل صادق به دلیل اختالفات شخصى 

اعتراف کردند.
 به گفته مسئوالن این پرونده جنایى، چهار جوان که در عرض 
24 ساعت دستگیر شدند در حالى از این صحنه هاى دلخراش 
فیلم گرفتند که هیچکدام به دلیل شــرب خمر، حالت عادى 
نداشتند. براساس اعتراف چهار عامل جوان این جنایت که به 
سرعت توسط مأموران پلیس شناسایى و دستگیر شدند، تصور 
مى کردند که با سوزاندن جسد دوست صمیمى شان، هیچگاه 

راز این جنای ت فاش نمى شود.

ابعادى دیگر از آتش زدن پسر 19 ساله مهابادى این بار به روایت دایى مقتول

پاى فرقه هاى شیطان پرستى در میان است؟

سارق سابقه دار بعد از ســرقت از طعمه هایش با مالباخته ها تماس مى گرفت 
و در ازاى دریافت مژدگانى بازهم دست به سرقت مى زد. پلیس بااجازه انتشار 

عکس بدون پوشش متهم، از شکات خواست او را شناسایى کنند.
ساعت 3 و 30 دقیقه روز 23 شهریورماه سال جارى یکى از شهروندان تهرانى 
با مراجعه به واحد گشت کالنترى 159 بى ســیم به مأموران اعالم کرد که 
گوشى تلفن همراهش توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت هوندا سرقت 
شده و این سارق طى تماس تلفنى که با اعضاى خانواده اش داشته، در ازاى 
بازپس دادن گوشــى تلفن همراه درخواست مبلغ 200 هزار تومان پول کرده 

است.
مأموران کالنترى 159 بى ســیم با اطالع از موضوع، بالفاصله آموزش هاى 
الزم را به مالباخته ارائه دادند و ضمن هماهنگى با تجسس کالنترى، محل 
تردد سارق را در محدوده بیمارستان مهدیه تهران تحت مراقبت پلیسى قرار 

دادند.
سرانجام با حضور شخص سارق در محل و شناســایى وى توسط مالباخته، 
طرح دستگیرى سارق توسط مأمورین به مرحله اجرا گذاشته شد و متهم به نام 
«سعید. ك» 30 ساله دستگیر و در بازرسى اولیه از وى، چندین دستگاه گوشى 

تلفن همراه مسروقه کشف شد.
یکى از مالباختگان ضمن شناسایى متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«چند روز پیش متهم  اقدام به سرقت کیف دستى حاوى عابربانک حاوى رمز، 
گوشى تلفن همراه و دیگر مدارك شناسایى ام کرد. زمانى که به خانه رفتم، 
اعضاى خانواده ام که از دیدنم متعجب شــده بودند عنوان داشتند که یکى از 
دوستانم ضمن جواب دادن گوشــى تلفن همراه بنده به آنها عنوان کرده که 
من تصادف کرده ام و براى بسترى شدنم در بیمارستان و انجام عمل جراحى 
نیاز فورى به دو میلیون تومان پول است. خانواده بنده نیز پس از ارائه شماره 
کارت عابر بانکم توسط این شــخص به او اعتماد کرده و در حالى که امکان 
تماس تلفنى با مرا نداشتند، بالفاصله اقدام به واریز دو میلیون تومان پول به 
حســاب عابر بانکم کردند غافل از آنکه آن شخص همان سارق کیف دستى 

ام بوده است.»
«سعید. ك» که داراى سوابق متعدد دستگیرى به اتهام ارتکاب جرائم مختلف 
همچون نزاع و درگیرى و... اســت، در همان تحقیقات اولیه صراحتًا به ده ها 

فقره موبایل قاپى در سطح شهر تهران اعتراف کرد.
وى در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «چند ماهى است که به تهران آمدم. 
جا و مکان مشــخصى نیز ندارم. پس از مدت کوتاهى، با تهیه یک دســتگاه 
موتورســیکلت طرح هوندا 125 شروع به ســرقت کردم. اعتیاد شدیدى به 
مصرف قرص دارم و گوشى هاى تلفن همراه مسروقه را معموًال به قیمت صد 

و نهایتاً 150 هزار تومان به خریداران اموال مسروقه مى فروختم.» 

اخاذى از طریق موبایل مالباختگان

چاقوکشى در هیئت عزاداران
مداح چاقوکش در هیئت عزاداران حسینى در 

خرم آباد خون راه انداخت.
به گــزارش رکنا، محله «بیرانشــهر» خرم 
آباد در شــب عاشورا شــاهد حادثه خونینى 
بود. مراسم عزاداراى در یکى از هیئت هاى 
این محله آغاز شــده بود و عزاداران حسینى 
نیــز در محل حاضر شــده بودنــد، دقایقى 
نگذشته بود که ناگهان درگیرى خونینى رقم 

خورد.

یکــى از شــاهدان ماجــرا در خصــوص 
این درگیــرى خونین گفت: «"جــواد"، در 
حال مداحــى بود که "ســتار" بــه او گفت

 میکروفــن را بــراى ادامــه مداحــى به 
فــرد دیگــرى دهــد امــا ناگهــان جواد 
بــا چاقــو ضربــات هولناکــى به ســر و 
گــردن ســتار وارد کــرد و او را زمین گیر 

کرد.»
وى اضافــه کــرد: «بــا چاقوکشــى مداح 

در هیئــت، نظــم هیئــت به هــم ریخت 
و مأمــوران پلیــس پــس از دقایقــى در 
محــل حاضر شــدند و جــواد را دســتگیر 
کردنــد و تحقیقــات درایــن رابطــه

 آغاز شد.» 
بیمارســتان  در  اکنــون  هــم  ســتار 
عشــایر خــرم آبــاد بســترى اســت و 
وضعیــت وى نامطلــوب گــزارش شــده

 است.

راننده اسنپ، زن جوان را به جاى 
فرودگاه مهرآباد به بیابان برد 

پسر جوان که راننده خودروى تاکســى اینترنتى اسنپ بود قبل از سوار کردن مسافر 
زن بر خودرویش مواد مخدر مصرف کرد و زن جوان را هدف نیت شوم خود قرار داد.

عصر 23 شهریور ماه امسال زن جوانى سراســیمه پاى در کالنترى 103 گاندى در 
تهران گذاشت و از ماجراى گرفتار شدن در دام جوان شیطان صفتى پرده برداشت. 
این زن به مأموران گفت: «چندى قبل براى عمــل جراحى به تهران آمدم و در این 
مدت در خانه یکى از بستگانم زندگى مى کردم تا اینکه پس از بهبودى تصمیم گرفتم 

به شیراز  بازگردم و یک بلیت هواپیما تهیه کردم.»
وى افزود: «از طریق اسنپ درخواست ماشــین کردم و زمانى که قصد سوار شدن 
بر صندلى عقب خودرو را داشتم پســر جوان که راننده پراید بود ادعا کرد که کمک 
فنر عقب خودرویش عقب اســت و از من خواست که در صندلى جلو بنشینم. خودرو 
به سمت فرودگاه حرکت کرد که در مســیر به ترافیک برخوردیم که راننده با ادعاى 
اینکه مسیر میانبرى مى شناسد تغییر مسیر داد و وارد جاده خاکى شد. ترسیده بودم 
و از او خواستم که به مســیر اصلى بازگردیم اما او در محلى خلوت خودرو را متوقف 
کرد و با تهدید چاقو و در حالى که التماســش مى کردم مرا هدف نیت شومش قرار 
داد. پسر جوان پس از آزار و اذیت پشت فرمان خودرویش نشست و شروع به حرکت 
کرد و در یک خیابان براى خریدن ســیگار توقف کرد که بهترین لحظه بود که پا به 

فرار بگذارم.»
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 16 پلیس آگاهى تهران براى دستگیرى عامل این 

اقدام سیاه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست با توجه به اینکه پسر جوان از راننده هاى تاکسى اینترنتى 
اسنپ است تحقیقات خود را آغاز کردند و خیلى زود تجسس هاى فنى را آغاز کرده و 
موفق به شناسایى «محمد» 22 ساله شدند و وقتى تصویر پسر جوان پیش روى زن 

جوان قرار گرفت وى به عنوان همان عامل شیطانى معرفى شد.
تیم پلیسى با شناسایى خانه محمد زمانى که به در خانه وى رفتند پى بردند پسر جوان 
پس از اقدام شــوم به خانه مراجعه نکرده که در این مرحله مأموران با اقدامات فنى 
توانستند محل تردد محمد را رد زنى کنند و ساعت 3 بعد ازظهر 27 شهریور این جوان 

در فلکه اول تهران پارس دستگیر شد.
محمد 22 ســاله در گفتگو بــا رکنا ادعاهاى زیــاد مى کند که بــا تحقیق پلیس و 
بازجویى هایش متفاوت است او مدعى شــد که هیچ تهدیدى در کار نبوده و این در 
حالى است که پزشکى قانونى ضرب و جرح و آزار و اذیت زن جوان را تأیید کرده است.

اعتیاد دارى؟
بعضى وقت ها حشیش مى کشیدم.

کى متوجه شدى پلیس در تعقیبت است؟
پس از چند روز از اسنپ به من زنگ زدند و اعالم کردند که از من شکایت شده است.

چرا با مسافر زن رابطه شیطانى برقرار کردى در حالى که 
به تو گفته بود مریض است؟

قرص خورده بودم و مواد مخدر مصرف کرده بودم و نمى دانستم چه کارى مى کنم.
چرا قبل از سوار کردن مسافر مواد کشیدى؟

وقتى آخرین مسافرم را پیاده کردم مواد کشیدم که از اسنپ براى من پیام درخواست 
مسافر آمد که قصد داشتم کلید انصراف را بزنم که دستم به گزینه دیگرى خورد که 

تصمیم گرفتم این مسافر را به مقصد برسانم و به خانه بروم که این اتفاقات رخ داد.
چرا با اسم و هویت خودت در اسنپ کار نمى کردى؟

2 ماه قبل در اسنپ کار مى کردم که به علت خالکوبى و جاى چاقویى که روى سرم 
بود اخراج شدم و در خیابان بودم که دیدم چند نفر کنار خیابان ایستادند و راننده اسنپ 
استخدام مى کنند که با یکى از آنها در مورد اتفاقى که افتاده صحبت کردم که پسر 
جوان اعالم کرد که اگر گواهینامه و مشخصات فرد دیگرى را تهیه کنى مى توانى 

دوباره مشغول به کار شوى.
مدارك را تهیه کردى؟

بله، گواهینامه و مشخصات یکى از بســتگانم را تهیه کردم و وقتى گفتم با عکسم 
چه مى کنید وى ادعا کرد که مى تواند کارى کند که عکسم در اسنپ ثبت نشود که 
شــماره اش را گرفتم و مدارکى که مى خواســت را تهیه کردم و بعد از آن دوباره با 

مشخصات یکى دیگر در اسنپ مشغول به کار شدم.
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در این نوشتار قصد داریم در مورد ترفندهاى دوربین 
نوت 8 صحبت کنیم. در این راستا به معرفى پنج ترفند 

جالب خواهیم پرداخت. 

ترفند اول: راه اندازى سریع دوربین با دو 
بار فشردن دکمه پاور

کاربران فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ در هر شرایط 
مى توانند خیلى ســریع اپلیکیشــن دوربین دستگاه را 

راه اندازى کنند. 
به منظور انجام این کار کافى است که دو بار پیاپى دکمه 
پاور (Power) یا الك (Lock) دســتگاه را فشــار 

دهید. 
ایــن ویژگــى از قابلیت هــا و ترفندهــاى کاربردى

 است که اغلب کاربران فبلت نوت 8 از وجود آن مطلع 
نیستند.

 «Beauty» ترفند دوم: افکت زیبایى یا
بسیار خوب

دوربین سلفى فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ از یک 
حالت زیباســازى صورت اختصاصى بهره مى برد که 
اصطالحًا به آن «Face Beauty» گفته مى شود. 
این قابلیت به صورت پیش فرض به همراه دوربین سلفى 
دستگاه فعال مى شــود و به موجب آن شما مى توانید 

تصاویر بسیار زیبا و روتوش شده اى از خود ضبط کنید.
 اگر تمایل دارید که عکس هاى سلفى شما واقع گرایانه تر 
باشند، مى توانید این افکت جالب را از تنظیمات اپلیکیشن 

دوربین غیرفعال کنید.

UHD ترفند سوم: ضبط ویدئوهاى
با استفاده از دوربین فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ 
مى توانیــد ویدئوهاى بــا وضوح تصویــر UHD یا 
اصطالحاً  4K را ضبط کنید. این ویدئوها بسیار باکیفیت 
هستند و بالطبع حجم باالیى هم دارند. براى ضبط ویدئو 

با کیفیت UHD توسط دوربین اصلى فبلت نوت 8 بعد 
از اجراى اپلیکیشن دوربین، آیکون چرخ دنده را لمس 
کنید و سپس گزینه Video Size را انتخاب کنید. 
حاال در لیست ارائه شده، گزینه UHD را انتخاب کنید 
و از ضبط ویدئوهاى با وضــوح تصویر 3840 در 2160 

پیکسل لذت ببرید.

ترفند چهارم: کنترل شاتر دوربین با بیان 
کلمات

یکى دیگر از ترفندهایى که در دوربین گلکسى نوت 8 
وجود دارد با نام اختصاصى «Voice Contorl» یا 
«کنترل صوتى» شناخته مى شود. به موجب این قابلیت 
شما مى توانید بدون نیاز به لمس دکمه شاتر و فقط با بیان 
کلماتى مثل Cheese،  Shoot یا Smile دستور 
ضبط عکس را صادر کنید. این قابلیت در برخى شرایط 
و به ویژه مواقعى که تمایل به عکسبردارى سلفى دارید 

بسیار کاربردى خواهد بود.

ترفند پنجم: ضبط عکس هاى با فرمت 
(RAW) خام

دوربین گلکســى نوت 8 سامســونگ از قابلیت ارائه 
تصاویر با فرمت خام هم پشــتیبانى مى کند. تصاویر 
یا عکس هاى خــام در واقع عکس هایى هســتند که 
هیچ افکــت و تغییر دیجیتالــى بر روى آنهــا انجام 
نشــده اســت. براى فعال کردن این حالت شما باید 
ابتدا حالت «Pro Mode» دوربیــن را فعال کنید. 
بدین منظور در اپلیکیشــن دوربین گوشــى انگشت 
خود را به سمت راست صفحه بکشید و گزینه Pro را 
انتخاب کنید. سپس آیکون چرخ دنده را لمس کنید و 
گزینه Rear Camera را انتخاب کنید. حال گزینه 
Picture Size را لمــس کرده و گزینــه با عنوان 
Save RAW and   JPEG files   را فعــال

 کنید. 
بدین صورت گلکسى نوت 8 نسخه  خام عکس هایى که 

ضبط مى کنید را هم ذخیره خواهد کرد.

Tactile Wars  بــازى فوق العــاده زیبا در ســبک بازى هاى 
 ANKAMA GAMES استراتژیک از استودیوى بازیسازى
است که براى سیستم عامل هاى اندروید و آى او اس عرضه شده 
است. در این بازى شما مدیریت ارتشى قدرتمند از سربازان کوچک را بر 
عهده مى گیرید که با تفنگ ها و گلوله هاى رنگى مسلح شده اند! هدف 
کامًال مشخص است؛ به قلمرو دیگر کاربران سراسر جهان حمله و آنها 
را تصرف کنید! رنگ مورد عالقه تان را براى تیم خود انتخاب کنید و به 
رنگ هاى دیگر حمله نمایید تا آنها را نابود کنید! شــما قادر خواهید بود از 
تاکتیک هاى مختلف در پیروز شدن در جنگ استفاده کنید و همچنین پیاده 
نظام، مین، تانک، جان پناه، اجیر کردن سرباز، سربازگیرى براى ارتش، ارتقاى 
نیرو و متحد شدن با بازیکنان دیگر مى تواند شما را شکست ناپذیر کند.  اگر به 
دنبال یک بازى استراتژیک با محیط زیبا و متفاوت هستید تحت هیچ شرایطى 

بازى Tactile Wars را از دست ندهید.

سیستم عامل یونیورسالى که بتواند پلتفرم هاى مختلف 
را یکجا جمع کرده و اجرا کند؛ به نام «آندرومدا» توســط 

مایکروسافت تعریف شده و در حال توسعه است.
 (AndromedaOS  ) سیســتم عامــل آندرومــدا 
طورى تعریف شــده اســت که ویندوز 10 را نیز در خود 
جاى مى دهد و به گفته بچه هاى ویندوز ســنترال اســم 
رسمى براى آن Windows Core OS است. البته
 مانند پروژه Midori نیســت که به طور مستقل ایجاد 
شده و ســپس براى همیشه توســط خود مایکروسافت 

نابود شد.
 OneCore در واقع مایکروسافت سیستم عاملى به نام
یــا Core 10 Windows را توســعه داده که روى 
موبایــل، تبلت، لپ تــاپ و پى ســى، اینترنت اشــیاء 
و هولولنــز و ابــزار واقعیــت مجــازى کار مى کنــد و 
ویندوزدهــى که روى هر کــدام از این ابزار مى نشــیند 
ظاهراً در ابتدا یکى نبوده و حاال قرار اســت یکى شــود. 

بر همین اســاس، سیســتم عامل آندرومدا پیاده سازى 
ویندوز 10 بر وراى OneCore است تا بتواند کار اصلى 

یکپارچه سازى را انجام دهد.
به عنوان مثال چارچوب یک خودرو را در نظر بگیرید که با 
ویندوز 10 مجهز مى شود و سپس بدنه هاى مختلف روى 
آن سوار شده و شکل و شمایل جدیدترى پیدا مى کند که 

همان آندرومدا خواهد بود.
از ســوى دیگر شــل (Shell) ویندوز با عناصر اصلى 
 Start، Windows Management، آن ماننــد
Settings و Activity Center توسط آندرومدا به 

شکلى واحد درخواهد آمد.
بنابرایــن ویندوزهــاى مختلــف بــه 10 ختم شــده 
و داخل هر یک از ســخت افزارهاى تعریف شــده قرار 
مى گیرند. سپس با آندرومدا یکپارچه سازى شده و کاربران 
از هر یکى از ابزار مایکروسافت قادر به اتصال به دیگرى 

خواهن د بود.

شــاید براى شــما هم این اتفاق رخ داده باشــد که 
فردى بدون اجازه شــما یا بدون تمایل شــما وارد 
تلگرامتان شــود و پیام هایتان را ببندد. خوشبختانه 
تلگرام براى جلوگیرى از این مســئله و حفظ حریم 
خصوصــى کاربرانش قابلیتــى را تحــت عنوان 
«Passcode Lock» ارائــه مى کند. به موجب 
این قابلیت کاربران تلگرام مى توانند اپلیکیشن مذکور 
را قفل گذارى کنند.زمانى که شما اپلیکیشن تلگرام 
را قفل گذارى کنید، هر بار که وارد آن مى شوید باید 
رمز عبورى که تعیین شده را وارد کنید. بدین صورت 
افراد ناشــناس قادر به اجراى اپلیکیشــن تلگرام در 
گوشى شما نخواهند بود. به منظور فعال سازى قابلیت 
Passcode Lock و قفل گــذارى روى تلگرام 

کافى است که به شرح زیر عمل کنید:
اپلیکیشن تلگرام را اجرا و آیکون سه خطى موجود در 

گوشه سمت چپ و باالى صفحه را لمس کنید.
گزینه Settings را انتخاب کنید.

گزینه Privacy and Security را انتخاب کنید.
گزینه Passcode Lock را انتخاب کنید.

 Passcode Lock اسالیدر موجود در کنار گزینه
را لمس کنید تا دستور فعال سازى آن صادر شود.

رمز مورد نظرتان را وارد کنید.در صفحه بعدى هم بار 
دیگر همان رمز را وارد کنید.به همین سادگى قابلیت 
Passcode Lock تلگرام شما فعال شده است. 
براى قفل کردن دستى اپلیکیشن تلگرام مى توانید 
بعد از ورود به صفحه چت ها، آیکون قفل موجود در 
گوشه سمت راست و باالى صفحه را لمس کنید. بدین 
صورت اگر از تلگرام خارج شوید یا صفحه گوشى را 
قفل کنید و دوباره وارد تلگرام شوید، ملزم به وارد کردن 
رمز عبور خواهید بود. همچنین تلگرام شــما با فعال 
کردن قابلیت Passcode Lock به طور خودکار 
و در بازه هاى زمانى مشخص هم قفل مى شود. براى 
تنظیم این بــازه زمان گزینــه Auto-Lock را 

انتخاب کنید.
سپس از لیست ارائه شــده بازه زمانى مورد نظرتان 
براى قفل شدن خودکار تلگرام را تعیین کنید. براى 
مثال اگر گزینه  Minutes 1 را انتخاب کنید، تلگرام 
شما بعد از یک دقیقه  خروج از آن به طور خودکار قفل 
مى شود. براى تغییر رمز عبور هم مى توانید از گزینه

 Change Password استفاده کنید.

محققان حوزه رایانه در دانشگاه لنکستر، سیستمى ساخته اند که به کاربر امکان مى دهد با حرکات بدن 
خود یا تکان دادن اشیا، نمایشگر تلویزیون را کنترل کند. 

به این ترتیب در آینده نزدیک شاهد حذف دستگاه هاى کنترل از راه دور تلویزیون ها خواهیم بود.
در این سیستم به نام Matchpoint فقط به یک وبکم ساده نیاز است. سیستم هدف هاى متحرکى را 

نشان مى دهد که دایره وار دور یک «ویجت» کوچک در گوشه نمایشگر مى چرخند.
برخى از تلویزیون ها از هم اکنون قابلیت شناسایى حرکات 
دست را دارند اما دانشمندان معتقدند این فناورى جدید 
انعطاف پذیرى بیشترى فراهم مى کند زیرا فقط حرکات 

بخش خاصى از بدن را ردیابى نمى کند.
این سیســتم جدید حتى حــرکات فــرد هنگامى  که 
دست هاى او مشغول کارى است، ایستاده یا روى کاناپه 

دراز کشیده را ردیابى مى کند.

در پى گزارشــات مردمى از باگ ها و مشکالتى 
اعم از مصرف زیاد باترى کــه در iOS 11 وجود 
دارد، اپل پــس از عرضه نســخه 11.0.1 حال 
تنها بعد از یک هفته مجبور به عرضه نســخه بتا

 iOS 11,1 شده است.
در iOS 11 و iOS 11.0.1 باگ ها و مشــکالت 
سیســتم عامل جدید آیفون از قبیل مصرف زیاد 
باترى، دیر باز شدن برنامه ها و کرش کردن آنها 

(بیرون پریدن از برنامه ها) گزارش شده است.
حاال مسئوالن اپل اقدام به عرضه نسخه عمومى 
بتاى iOS 11.1 براى توســعه دهندگان کرده اند 

تا به زودى براى همه کاربران در دسترس باشد.
در حالى کــه iOS 11.0.1 تنهــا دو هفته پس از 
عرضه iOS 11 براى رفع نواقص و مشکالت آن 
عرضه شده بود، گویا نتوانسته مشکالت آن را به 
خوبى رفع کند و اپل حــال پس از تنها یک هفته 
و در پى عدم رفع باگ ها، به فکر ارائه نســخه بتا

 iOS 11.1 افتاده است.
مصرف باترى نســخه جدید به حــدى بوده که 
کاربران نام «قاتل باترى»  را براى این نســخه 
برگزیده اند. ضمــن اینکه گــزارش گیر کردن 
برنامه ها، دیر باز شدن و کرش کردنشان هم زیاد 
بوده است. این مشکالت برنامه هایى نظیر ردیت، 
اسنپ چت، یاهو، توییتر، فیسبوك و حتى سافارى 

را نیز شامل مى شود.

با 5 قابلیت جالب دوربین نوت 8 آشنا شوید
رامین مشکاه

بازى استراتژیک
 «جنگ هاى لمسى» 
اندروید 

بســیارى از ما تمایل داریم که با ثبــت تصاویر و یا 
نوشتن خاطرات تمامى اتفاقات خوب و یا بد زندگى 
خود را ثبت کرده تا در آینده به آنهــا مراجعه کنیم. 
ثبت خاطرات به صورت دستى و با استفاده از دفترها 
منسوخ شــده و کاربران به ســمت اپلیکیشن هاى 

هوشمند روى آورده اند.
Fine Diary (Paid عنــوان برنامــه اى  )
فوق العــاده براى ثبــت عکس و خاطــرات روزانه 
اســت کــه توســط Han Chang Lin براى 
اندروید توســعه و منتشر شده اســت. به وسیله این 
نرم افزار قــادر خواهید بود که تنها بــا انتخاب روز 
مورد نظر از تقویم موجــود، هر گونه متن و یا تصویر 
را انتخاب کنیــد و آن را بــه بایگانى دیوایســتان 
منتقل ســازید؛ تــا در هر زمــان و مکانــى بتوانید 
به خاطراتى شــادى آور دسترســى داشــته باشید. 
یکــى از بــزرگ تریــن وجــه تمایزهــاى ایــن 
نرم افــزار نســبت بــه دیگــر اپلیکیشــن هاى 
مشــابه نبود هیچگونــه محدودیتــى در انتخاب 
تصاویــر مــى باشــد، بــه گونــه اى کــه حتى

مى توانید در هر روز هزاران تصویر را به تاریخ مورد 
نظرتان بیافزایید. 

در صورت رفتــن به روزهــاى گذشــته و مطالعه 
یادداشت هاى خود نیاز نیست که صفحات زیادى را 
براى رســیدن به روز کنونى رد کنید بلکه تنها کافى 
است که گزینه مورد نظر را لمس کنید تا همه چیز به 
صورت کامًال خودکار و به سرعت به روز فعلى برسد. 
جدا از تمامى توضیحات داده شــده اگر مى خواهید 
که برخى از خاطرات را با دوســتان خود به اشتراك

 بگذارید تنها کافى اســت به تقویــم مراجعه کنید و 
به ساده ترین سیســتم ممکن آنها را براى دیگران 

ارسال کنید .

اپلیکیشن ثبت عکس و 
خاطرات روزانه 

Wars
استر
است

است. در این
عهده مى گ
کامًال مشخ
را تصرف ک
رنگ هاى د
تاکتیک هاى مخ
نظام، مین، تانک
نیرو و متحد شدن
دنبال یک بازىا
leWarsبازىs

عرضه زودهنگام
iOS 11.1  به دلیل 

مشکالت به روزرسانى قبلى

چگونه براى ورود به تلگرام 
رمز عبور بگذاریم؟

به تازگى بنچمارك هایى در زمینه نحوه عملکرد مرورگر 
بتاى کوانتوم فایرفاکس منتشر شده است که بر اساس 
آن، این مرورگر مى تواند سرعت وبگردى را به میزان 

دو برابر مرورگرهاى عادى افزایش دهد.
پــس از اعــالم برنامه هــاى پــروژه مرتبــط

 با این نرم افزار در ســال گذشــته، شــرکت موزیال 
سرانجام نسخه تکمیل شده بتاى فایرفاکس را عرضه 
کرده که موجب به چالش کشــیده شدن کروم شده 

است.
گفتنى است این مرورگر، بهینه ســازى هاى فراوان 
نرم افزارى را نسبت به نسخه اصلى فایرفاکس تجربه 
کرده کــه البته مهمترین آنها، ســرعت عملکرد این 

مرورگر در وبگردى است.
موزیال اعالم کرده است که دلیل اصلى این افزایش 
سرعت، به استفاده از موتور CSS جدیدى بازمى گردد 
که به زبان برنامه نویسى موزیال یعنى Rust نوشته 

شده است.
 از ویژگى هــاى مهم این موتور جدید این اســت که 
مى تواند به جاى اینکه به عنوان یک پردازش تشــنه 
حافظه، یک هسته را در اختیار بگیرد، به سراغ تعدیل 
بار پردازشــى در میان هســته هاى مختلف پردازنده 

برود.
این مرورگر همچنین مى تواند تب هاى مختلف را نیز 
اولویت بندى  کرده و تب هاى در حال استفاده را پیش 
از تب هاى بک گراند باز کند. بدین  ترتیب اســتفاده از 
حافظه رم در این مرورگر بــه میزان 30 درصد بهتر از 

مرورگر کروم خواهد بود.
همچنین در این نســخه بتــا، گروه مســئول پروژه 

موفق به شناســایى و رفع تعداد 49 مورد از باگ هاى 
موجود در سیستم شده اند که همگى موجب کند شدن 

مرورگرهاى وب مى شدند.
این مرورگر براى سیستم هاى عامل لینوکس، مک، 
ویندوز، اندروید و iOS قابل دسترســى خواهد بود و 
پیش بینى مى شود که عرضه رسمى آن، 14 ماه نوامبر 

انجام شود.

دو برابر شدن سرعت وبگردى با فایرفاکس کوانتوم بتا

Andromeda؛ سیستم عامل مایکروسافت

کنترل تلویزیون با حرکات دست
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منبع: ایرنا

منبع: ایرنا 

شوراى عالى انقالب فرهنگى
جلسه 

این روزها سطح تراز آبى 
دریاچه ارومیه پایین ترین 

سطحى است که طى 20 
سال اخیر ثبت شده است.

دیدار 
رئیس مجلس 
سناى ایرلند با 

روحانى

بارش شدید باران، صبح دیروز 
باعث آبگرفتگى و مسدود 

شدن جاده ها و همچنین تعطیلى 
مدارس شهر رامسر 

در استان مازندران شد.

شور بوده است که در
ر باران ترین مناطق ک

 و بویراحمد یکى از پ
کهگیلویه

شکسالى، بسیارى از چشمه هاى آن از جوشیدن 
 سال هاى اخیر متأثر از خ

ستاها به علت خشک شدن چشمه هاى آب ناچارند 
. مردم بسیارى از رو

بازماندند

 کنند تا آب مصرفى خانوارهاى شان 
هر روز چند مرتبه مسافت هاى طوالنى را طى

را تأمین کنند.  

زندگى عشایر در خراسان شمالى

 در قزوین
هداى کربال

خاکسپارى ش
م نمادین 

مراس

گردشگران خارجى 
کنجکاو  مراسم 

عزادارى
 حسین بن على (ع)

صحن علنى مجلس شوراى اسالمى


