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مهران رجبى:
 کم کارم اما ناپدید نیستم!

عاقبت کمک  خواستن مدیرعامل 
شرکت بازرگانى

 از یک جوان 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و موسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

مخالفت ارشادمخالفت ارشاد
 با آوازخوانى با آوازخوانى
 پوالد در پوالد در
«قاتل اهلى»؟!«قاتل اهلى»؟!
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رامین پرچمــى که با حضور 
متوالى در دو نمایــش، بار دیگر به 

عرصه بازیگرى برگشته، معتقد است: موضوع 
ممنوع کارى و زمانش کامًال سلیقه اى است. او مى گوید 

حضورش در تئاتر و سینما بالمانع است اما هنوز در تلویزیون او 
را نمى پذیرند.

به گزارش ایلنا، رامین پرچمى در پاسخ به این سئوال که چطور متوجه شد ممنوع  
کار اســت، گفت: هیچ وقت هیچکس به من چیزى نگفت! همان اوایل که از 
زندان بیرون آمدم؛ طبیعى بود که فکر کنم مدتى ممنوع کار خواهم بود. تمام جو 
موجود و صحبت هایى که مى شد و تجربه و سابقه قبلى همه نشان مى داد که به 
این زودى ها اجازه کار نخواهم داشت؛ حداقل در تلویزیون. ولى خودم پیگیرش 

نشدم چون مدتى هم تهران نبودم.
پرچمى ادامه داد: حدود سال 93 بود که خیلى اتفاقى آقایى به اسم سعید چارى 
که مى خواست یک فیلم سینمایى بسازد سراغم آمد و گویا چند ماه هم دنبال 
من گشته بود؛ همان شب که قرار بود متن را بخوانم به دلیل مشکلى دیگر که 
سوءتفاهم بى ربطى بود؛ افتادم زندان و هفت ماه آنجا بودم و دوباره این قضیه 
قطع شد. فرداى آن روز که از زندان بیرون آمدم حس کردم خیلى بد شده که 
قول داده ام و ناگهان خبرى از من نشده؛ به آقاى چارى زنگ زدم عذرخواهى 
کنم که گفت بیا شهرك دفاع مقدس، هنوز کسى جایگزین تو نشده است. رفتم 
سکانس هایم را بازى کنم اما آن فیلم هیچ وقت ساخته نشد. همان روز یکى از 
بازیگران کار؛ کسى به اسم امیر زریوند بود؛ به من گفت مى توانى تئاتر کار کنى؟ 
آقاى چارى گفت من اجازه اش را از ارشاد گرفته ام و مشکلى براى تئاتر و سینما 
ندارد. گفت نمایشنامه خوانى «هملت با ساالد فصل» را داریم که قبول کردم 
و آن را در چارسوى تئاتر شهر اجرا کردیم، که اولین کار من بعد از مدت ها 

ممنوع کارى بود.
بازیگر نمایش «غسالخونه» تشریح کرد: همان نمایشنامه خوانى باعث 
شد نمایشنامه خوانى دیگرى با گروه دیگرى به اسم «اسب» 
کار کنم و بعد نمایشنامه بعدى را خودم کار کردم و 
بعد کار روى روال افتاد و دیگران متوجه 
شدند هستم و حضور دارم. یکبار 
هم خانم لعیا زنگنه با من تماس 
گرفت و پرســید دوبــاره در 
بازیگرى هستم یا نه و گفت 
بیا برویم تلویزیون صحبت 
کنیم. که رفتیم و صحبت 
کردیم و فهمیدم هنوز در 
تلویزیون نمى توانم کار 
کنم. با ارشاد صحبت 
کردم گفتند در سینما 
و تئاتر مشکلى ندارم. 
بعد از آن کارهاى دیگر 

همینطور پیش آمد.
پرچمى با بیان اینکه آیا 

باید 
پیگیــر 

باشــید تا جوابى به 
شــما بدهند که ممنوع کار 

هستید یا نه، گفت: براى من جالب بود 
که یکى از مسئوالن ارشاد به من گفت ما از شما 

گله داریم که نیامدى براى حل مشکلت! گفتم مگر کسى 
به من اعالم کرده بود که ممنوع کارى؟ یا کسى حکمى داده بود و 

چیزى گفته بود؟ از کجا باید بدانم مشکلم چیست و باید کجا بروم دنبالش؟ 
گفتند نه؛ شما باید مى آمدى و تقاضا مى کردى. گفتم من اصًال با این روال آشنا 
نیستم ولى از این به بعد چشم! اما راستش هنوز هم که مى دانم باید پیگیرى کنم 
اما چون خیلى آدم پیگیرى نیستم؛ مى گویم موضوع خودش در روند عادى جلو 
مى رود و حل مى شود. شاید اگر دنبالش باشم سریع تر هم اتفاق بیافتد. براى من 

هم الزم است چون کار دیگرى ندارم که انجام دهم.
این بازیگر تئاتر و سینما با تأکید بر اینکه به نظر مى رسد موضوع ممنوع کارى 
و زمان آن کامًال سلیقه اى است، به خاطره اى اشــاره کرد و گفت: حدود یک 
ماه پیش هماهنگ کردند براى برنامه «ادابازى» به «خندوانه» بروم و حتى 
هم گروهى ام هم مشخص و بخشى از کار فیلمبردارى شد. در لحظه آخر که 
قرار بود کل برنامه ضبط و قرعه کشى شود نامه اى، تلفنى چیزى شد که این 

آقا نمى تواند کار کند.
پرچمى ادامه داد: سئوال این بود که براى رسیدن به همان بخش از کار هم قطعًا 
چند مرحله را پشت سر گذاشته بودم و مشکلى نداشتم حاال آن لحظه آخر چه 
دلیلى وجود داشت که جلوى کارم را گرفت؟ جز سلیقه چیز دیگرى نمى تواند 
باشد. چون تهیه کننده گفت استعالم ها را کرده ایم و جواب ها را گرفته ایم مشکلى 
نبوده. اما دقیقاً لحظه آخر این اتفاق مى افتد. مشخص است که کسى یا کسانى 
هستند که فعًال صالح نمى دانند در تلویزیون حضور داشته باشم. نمى دانم چرا؟!

او یادآور شد: حتى اگر قرار بود مجازاتى بشوم، اگر اشتباهى کردم، هفت هشت 
سال بابت آن ممنوع کار بودم و همه اینها انجام شده است. اگر قرار بود بروم خارج 
از کشور یا هر کار دیگرى کنم؛ دیدند عمًال این اتفاق نیافتاده و من نمى خواهم 
ایران را ترك کنم. یک بار خیلى اتفاقى به برنامه پخش زنده شبکه 2 رفتم و در 
آن حضور داشتم. مدیر برنامه هم بدون اینکه بداند ممنوع التصویرم من را از بین 
جمعیت صدا کرد و من آنجا دیده شدم. فردایش سایت هاى رجانیوز و مانند آن 
نوشتند که  این آقاى فتنه 88 در تلویزیون چه کار مى کند... همین باعث شد مدیر 

شبکه توبیخ شود.
بازیگر سریال «در پناه تو» در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع از اینجا و اینطور 
متوجه مى شوید که ممنوع کار شده اید. وقتى کسى سراغ شما نمى آید؛ یا اگر 

سراغت 
مى آید بعدش 

مى رود و خبرى نمى شود 
و بعداً مى فهمى که آن بنده خدا 

رفته و استعالم کرده؛ اما رویش نشده بگوید 
چنین اتفاقى افتاده اســت. مدتى هم که کار نکنید 

دیگران شــما را از یاد مى برند. در مورد من که اینطور بود و 
دیگران دنبال دردسر نبودند که سراغ من بیایند. چه کارى است؛ حتمًا 

باید من را مى خواستند که سراغم بیایند اما مشابه من خیلى ها بودند که راحت 
مى توانستند بازى کنند و دردسرى هم نداشتند. یعنى بخش عمده اش به سلیقه 
کارگردان برمى گردد و کسى مثل من که اگر پیگیر بود؛ مى توانست تا حدى 
اوضاع را پیش ببرد. پرچمى با بیان اینکه مدتــى که بازى نمى کردم فعالیت 
هنرى دیگرى نداشتم، گفت: جز همان چند نمایشنامه خوانى و دو سه آهنگى 
که خواندم، یکى از مسائلى که باعث شد خیلى ها بفهمند ایرانم و زنده هستم، 
مصاحبه اى بود که مجله «تماشاگران» با من کرد. نمى دانم چطور ناگهان با 
من مصاحبه کردند که خیلى هم جنجالى از آب درآمد. خیلى از حرف ها را زدم 
که تاکنون نزده بودم؛ بعدش چند مصاحبه جسته گریخته دیگر هم داشتم. او با 
اشاره به اینکه همین حضورم در دو نمایش به صورت متوالى باعث شد یک فیلم 
سینمایى با آقاى مسعود تکاور کار کنم، گفت: در این فیلم نقش کوچکى داشتم. 
این هم البته با خاطره جالبى همراه است؛ آقاى تکاور مرا براى نقشى مى خواست 
که پلیس مثبتى بود؛ مثل اینکه ارشاد گفته نه این آقا نباید نقش پلیس مثبت را 
بازى کند! اما چون در کار بودم آقاى تکاور لطف کرد و نقش کوتاه دیگرى به من 
داد. پرچمى تصریح کرد: هیچ وقت فکر نمى کردم برگشتن به نقطه صفر اول 
سخت باشد و اینقدر زمان ببرد. خیلى زودتر از اینها انتظار داشتم وارد کار شوم اما 
مثل اینکه خیلى پروسه طوالنى مدتى است. باید صبورى کنم تا به جایى که 20 

سال پیش بودم، برسم. اما اشکالى هم ندارد، باالخره این هم یک تجربه است.

کسانى هستند که فعالً صالح نمى دانند کسانى هستند که فعالً صالح نمى دانند 
در تلویزیون باشمدر تلویزیون باشم

رامین پرچمى: قرار بود رامین پرچمى: قرار بود 
بروم «ادابازى»، نامه آمد بروم «ادابازى»، نامه آمد 

نمى شود!نمى شود!

 از اینجا 
و اینطور متوجه مى شوید که 

ممنوع کار شده اید. وقتى کسى سراغ 
شما نمى آید؛ یا اگر سراغت مى آید 

بعدش مى رود و خبرى نمى شود و بعداً 
مى فهمى که آن بنده خدا رفته و استعالم 

کرده؛ اما رویش نشده بگوید چنین 
اتفاقى افتاده است. مدتى
 هم که کار نکنید دیگران 
شما را از یاد مى برند
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بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
گفت: متأسفانه کسى از من سراغى نمى گیرد، 
ارتباطم با همه قطع شده است و در حال حاضر در 

قزوین زندگى مى کنم.
غالمحسین لطفى درباره وضعیت کارى این روزهاى 
خود گفت: مدتى است حالم بد است، پایم درد مى 

کند و در خانه هستم.
وى درباره اینکه آیا اهالى هنر بــا او ارتباط دارند و 
خبرى از او مى گیرند اظهار داشت: خیلى وقت است 
که فعالیت هنرى ندارم و متأســفانه کسى از من 

سراغى نمى گیرد، ارتباطم با همه قطع شده است و 
در حال حاضر در قزوین زندگى مى کنم.

این بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درباره علت بى اعتنایى هنرمندان بیان کرد: دلیل آن 
را نمى دانم، شاید هنرمندان سرشان شلوغ است و 
گرفتارند. این روزها کسى حال کسى را نمى پرسد 
حتى پسر از پدر و دختر از مادر و بالعکس خبرى ندارد. 
لطفى خاطرنشان کرد: با چنین وضعیتى ارتباطات 
قطع شده من با دنیاى بازیگرى عجیب نیست و اگر 

کسى تعجب کند عجیب است.

غالمحسین لطفى: حالم بد است و در خانه هستم

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در سالى که من «پرویز، 
شهدخت و دیگران» را بازى کردم براى آن نقش نامزد 
دریافت جایزه سیمرغ بازیگر نقش مکمل زن شدم اما 

متأسفانه اسم من در اختتامیه اشتباه آورده شد.
شهین تســلیمى درخصوص کم کارى خود در عرصه 
بازیگرى سینما گفت: چند ســالى است که به صورت 
متمرکز در تلویزیون فعالیت مى کنم و پروژه هاى چهار 
یا پنج ماهه تلویزیون براى حضور در ســینما فرصتى 

باقى نمى گذارد.
وى با اشاره به حضور کوتاه خود در دو اثر سینمایى افزود: 
البته با وجود این، در فیلم ســینمایى «دم سرخ ها» به 
کارگردانى آرش معیریان به ایفاى نقش پرداختم. بازى 
من در این فیلم در حد دو سکانس کوتاه بود اما بازى در 
کنار على صادقى و آن سکانس ها برایم دلچسب بود. 
عالوه بر «دم سرخ ها» یک سکانس هم در فیلم «هزار 

پا» به کارگردانى ابوالحسن داودى بازى کرده ام.
بازیگــر ســریال «دردســرهاى عظیم» بــا گالیه 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر تأکید کرد: در سالى 
که من «پرویز، شهدخت و دیگران» را بازى کردم براى 
آن نقش نامزد دریافت جایزه سیمرغ بازیگر نقش مکمل 
زن شدم اما متأسفانه اسم من در اختتامیه اشتباه آورده 

شد و به نوعى حق من را خوردند.
وى در همین راستا ادامه داد: متأسفانه بعد از آن اشتباه 
بزرگ هیچکس نه عذرخواهى کرد و نه اینکه پشــت 
مسئله را گرفتند تا اشتباه بر طرف شود و بعدها هوشنگ 

گلمکانى آن اشتباه را افشــاگرى کرد. از همان زمان و 
بى تفاوتى مسئولین جشــنواره، از جشنواره فیلم فجر 

دلسرد شده ام.
بازیگرى سریال «پنچرى» بى توجهى مسئولین در آن 
قضیه را ناامید کننده خواند و تصریح کرد: من متوجه 
نمى شوم که مسئولین جشنواره چطور اسم بازیگرى 
با ســابقه من را نمى دانســتند. چطور مى شود داوران 
یک بازیگر را براى دریافت ســیمرغ کاندیدا کنند اما 
مسئولین اسم بازیگر را ندانند؟ مگر نمى شد با مسئولین 
فیلم تماس بگیرند و اســم من را بپرسند؟ اینها همه 
نشان مى دهد که ما بازیگران براى مسئولین اهمیت 

چندانى نداریم.
وى دلیل عدم حضور خود در جشــن هاى سینمایى 
را اینگونه توصیف کرد: من بعــد از آن اتفاق در هیچ 
جشن و جشنواره اى شرکت نمى کنم زیرا مى بینم که 
همه چیز نمایشى اســت و هیچ توجه درستى به افراد 
نمى شــود. معلوم نیست در این جشــن ها و جشنواره 
چگونه برگزیدگان را انتخاب مى کنند. مثًال در جشن 
حافظ من براى «دردسرهاى عظیم» کاندیدا بودم اما 
کسى این جایزه را گرفت که براى من جاى تعجب دارد 
و به همین دلیل در این اجتماعات حضور پیدا نمى کنم.

تسلیمى با اشاره به تمرکز خود روى بازیگرى خاطرنشان 
کرد: دیگر سن من اجازه نمى دهد که به جایزه و جشنواره 
فکر کنم. من براى مردم بازى مى کنم و بازیگرى را بى 

نهایت دوست دارم.

بازیگر ســریال «روزگار قریب» گفت: طى این سال ها 
تولیدات کم شده بود و به تبع آن من هم کم پیدا بوده ام.

مهران رجبى در خصوص کم کارى هاى خود در عرصه 
بازیگرى نسبت به دهه قبل گفت: طى این سال ها تولیدات 
کم شده بود و به تبع آن من هم کم پیدا بوده ام، البته برخى 
از همکاران من کًال ناپیدا و بیکار شده بودند، باز خدا را شکر 
که من کم کار بوده ام. وى درباره آخرین فعالیت خود در 
عرصه بازیگرى افزود: به تازگى بازى در سریال «گیله وا» 
به کارگردانى اردالن عاشورى را به پایان رسانده ام و هم 
اکنون در «دیلمان» استان گیالن هستم و در سریال جدید 

فریدون حسن پور به ایفاى نقش مى پردازم.
بازیگر ســریال «روزگار قریب» دربــاره آخرین تجربه 
فریدون حســن پور ادامه داد: فیلمبردارى این سریال با 
نام موقت «مرد» در در قالب 36 قسمت آغاز شده و من 
در حال حاضر مشــغول بازى در این پروژه و همکارى با 

کارگردان خوب سینما و تلویزیون ایران هستم.
وى از فعالیت همزمان در دو سریال خبر داد و تأکید کرد: 

عالوه بر سریال «مرد» درگیر سریال «87 متر»  به 
کارگردانى کیانوش عیارى هستم و این دو 

کار را به صورت همزمان به جلو مى برم.
رجبى با اشاره به مضمون سریال «87 
متر» خاطرنشان کرد: در سریال «روزگار 
قریب» با توجه به زمــان اثر که به تاریخ 

معاصر اشاره داشت، بازى در خور آن دوره 
و ادبیات بود اما در ســریال جدید «87 متر»، 

ادبیات و فضا کامالً امروزى  بوده و بازى من هم 
بسیار متفاوت از سایر آثار است. مطمئن باشید که این 
سریال به یکى از بهترین سریال هاى دهه اخیر مبدل 

خواهد شد زیرا امضاى کیانوش عیارى پاى آن 
خورده است.

تازه ترین فیلم مســعود کیمیایى با نام «قاتل اهلى» از 
هفته آینده 26 مهرماه در گروه آزادى روى پرده خواهد 
رفت و در فاصله کوتاهى که تا اکران مانده شنیده هایى 
طرح شده درباره عدم صدور مجوز تیزرهاى تبلیغاتى فیلم 

به دلیل آوازخوانى پوالد کیمیایى.
بعد از حواشى پیش آمده بر سر حضور برخى خوانندگان 
غیرمجاز به عنوان بازیگر در هنرهاى نمایشى، نوعى 
سختگیرى درباره آوازخوانى در سینما و تئاتر ایجاد شده 
و نتیجه اینکه تمامى آنها که مى خواهند در فیلم هاى 
سینمایى یا محصوالت نمایشــى آوازخوانى کنند باید 

مجوز دفتر موسیقى ارشاد را داشته باشند.
پوالد کیمیایى خودش درباره ماجراى پیش آمده گفت: 
آن چیزى که من راجع به آهنگ ها و خوانندگى در فیلم 
«قاتل اهلى» شــنیده ام این اســت که ایراداتى براى 
آهنگ هاى کلیپ تبلیغاتى این فیلم وارد شده که به نظرم 
بى مورد اســت، چرا که این آهنگ ها بخشى از فیلمى 
است که پیش از این پروانه نمایش دریافت کرده است 
و به نظرم نباید نیازى به دریافت مجوز براى آهنگ ها 
داشته باشد. البته فکر نمى کنم مشکلى در این باره داشته 

باشیم، چرا که پیش از این فیلم هایى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشان پیش آمده و به راحتى 

اکران شده اند.
آنچه پوالد دربــاره روال پیشــین آوازخوانى 
بازیگران در فیلم ها گفته کامًال درست است؛ 
یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد تأییدى 
بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگى در آثار سینمایى 
و نمایشــى باید به تأیید دفتر موسیقى 
ارشاد برســد و از قرائن پیداست دفتر 
موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده است و همین 

باعث شده که تیزرهاى «قاتل اهلى» 
با مشکل پخش مواجه شوند.

باید منتظر ماند و دید آیا مشکل دفتر موسیقى 
ارشاد با صداى پوالد فقط مربوط به تیزرهاى 
«قاتل اهلى» اســت یا آن که در نسخه اکران 
هم صداى پوالد با صــداى خوانندگانى دیگر 

جایگزین خواهد شد؟

بازیگر «پرویز، شهدخت و دیگران»:

جشنواره فجر 
حق من را 

خورد

پرویز، شهدخت و دیگران»:

نواره فجر 
 من را 

رد

مهران رجبى: 
کم کارم اما ناپدید 
نیستم!

سکانس هایم را بازى کنم اما آن فیلم هیچ وقت ساخته نشد. همان روز یکى از 
بازیگران کار؛ کسى به اسم امیر زریوند بود؛ به منگفت مى توانى تئاتر کار کنى؟

آقاى چارى گفت من اجازه اش را از ارشاد گرفته ام و مشکلى براى تئاتر و سینما 
ندارد. گفت نمایشنامه خوانى «هملت با ساالد فصل» را داریم که قبول کردم 
و آن را در چارسوى تئاتر شهر اجرا کردیم، که اولین کار من بعد از مدت ها 

دممنوع کارى بود. ى عکا ن
بازیگر نمایش «غسالخونه» تشریح کرد: همان نمایشنامه خوانى باعث 
شد نمایشنامه خوانى دیگرى با گروه دیگرى به اسم «اسب»

کار کنم و بعد نمایشنامه بعدى را خودم کار کردم و 
بعد کار روى روال افتاد و دیگران متوجه 
شدند هستم و حضور دارم. یکبار 
هم خانم لعیا زنگنه با من تماس 
گرفت و پرســید دوبــاره در 
بازیگرى هستم یا نه و گفت 
بیا برویم تلویزیون صحبت 
کنیم. که رفتیم و صحبت 
کردیم و فهمیدم هنوز در 
تلویزیون نمى توانم کار 
کنم. با ارشاد صحبت 
کردم گفتند در سینما 
و تئاتر مشکلى ندارم. 
بعد از آن کارهاى دیگر 

همینطورپیشآمد.
پرچمى با بیان اینکه آیا 

هم الزم است چون کار دیگرى
این بازیگر تئاتر و سینما با تأکی

و زمان آن کامًال سلیقه اى است
ماه پیش هماهنگ کردند براى
ب هم گروهى ام هم مشخص و
قرار بود کل برنامه ضبط و قرع

آقا نمى تواند کار کند.
پرچمى ادامه داد: سئوال این بود
چند مرحله را پشت سر گذاشته
دلیلى وجود داشت که جلوى ک
باشد. چون تهیه کننده گفت است
نبوده. اما دقیقاً لحظه آخر این ات
هستند که فعًال صالح نمى دانن
او یادآور شد: حتى اگر قرار بودم
سال بابت آن ممنوع کار بودم وه
از کشور یا هر کار دیگرى کنم؛
ایران را ترك کنم. یک بار خیلى
آن حضور داشتم. مدیر برنامه ه
جمعیت صدا کرد و من آنجا دید
8نوشتند که  این آقاى فتنه 88 در

شبکه توبیخ شود.
بازیگر سریال «در پناه تو» در
متوجه مى شوید که ممنوع کار

بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
گفت: متأسفانه کسى از من سراغى نمى گیرد، 
ارتباطم با همه قطع شده است و در حال حاضر در 

قزوین زندگى مى کنم.
غالمحسین لطفى درباره وضعیت کارى این روزهاى

خود گفت: مدتى است حالم بد است، پایم درد مى 
کند و در خانه هستم.

وى درباره اینکه آیا اهالى هنر بــا او ارتباط دارند و
خبرى از او مى گیرند اظهار داشت: خیلى وقت است 
که فعالیت هنرى ندارم و متأســفانه کسى از من 

سراغ
در حال
این با
درباره
را نمى
گرفتا
حتىپ
لطفى
قطعش
کسى

غالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسینینغالمحسینغالمحسینغالمحسینغالمحسین

 عرصه 
تولیدات 
ه برخى 
 راشکر

 خود در 
گیلهوا» 
م و هم 
ل جدید 

ن تجربه
سریال با 
ده و من 
کارى با

عالوه بر سریال «مرد» درگیر سریال «87 متر»  به 
کارگردانى کیانوش عیارى هستم و این دو 

کار را به صورت همزمان به جلو مى برم.
به مضمون سریال «87 رجبى با اشاره

متر» خاطرنشان کرد: در سریال «روزگار 
قریب» با توجه به زمــان اثر که به تاریخ 

معاصر اشاره داشت، بازى در خور آن دوره 
و ادبیات بود اما در ســریال جدید «87 متر»، 

ادبیات و فضا کامالً امروزى  بوده و بازى من هم 
بسیارمتفاوت از سایر آثاراست. مطمئن باشید که این
سریال به یکى از بهترینسریال هاى دهه اخیر مبدل

خواهد شد زیرا امضاى کیانوش عیارى پاى آن 
خورده است.

هلى» از 
 خواهد 
ده هایى 
ى فیلم 

نندگان 
، نوعى 
جادشده 
مهاى 
نند باید 

ه گفت: 
در فیلم 
ى براى 
ه نظرم

 فیلمى 
است  ه
هنگ ها 
ه داشته 

باشیم،چرا که پیش از این فیلم هایى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشان پیش آمده و به راحتى 

اکران شده اند.
آنچه پوالد دربــاره روال پیشــین آوازخوانى 
بازیگران در فیلم ها گفته کامًال درست است؛ 
یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد تأییدى 
بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگىدر آثارسینمایى
و نمایشــى باید به تأیید دفتر موسیقى 
ارشاد برســد و از قرائن پیداست دفتر 
موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده است و همین 

باعث شده که تیزرهاى «قاتل اهلى» 
با مشکل پخش مواجه شوند.

باید منتظرماند و دید آیا مشکلدفتر موسیقى
ارشاد با صداى پوالد فقط مربوط به تیزرهاى 
«قاتل اهلى» اســت یا آن که در نسخه اکران 
هم صداى پوالد با صــداى خوانندگانى دیگر 

جایگزین خواهد شد؟

مخالفت ارشاد با آوازخوانى پوالدمخالفت ارشاد با آوازخوانى پوالد
 در «قاتل اهلى»؟! در «قاتل اهلى»؟!
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سال هایى که کودك در مدارس ابتدایى مى گذراند، از نظر تغذیه دوره مهمى است؛ زیرا رشد کودك در این 
سنین ادامه دارد و اگرچه سرعت رشد آنها کمتر از سال هاى اول زندگى است، ولى باید توجه داشت که هر 

مرحله از رشد متکى بر روند مرحله قبل بوده و مرحله بعد را تحت تأثیر قرار مى دهد.
وعده غذایى صبحانه، نقش بسیار مؤثرى در سالمت جسمى و فکرى دانش آموزان دارد؛ به دنبال ناشتا بودن 
در طول شب، اگر دانش آموز صبحانه نخورد، به دلیل پایین افتادن قند خون، توانایى و شرایط الزم را براى 
یادگیرى در مدرسه نخواهد داشت. دانش آموزانى که صبحانه کافى نمى خورند، کم دقت، خسته و بى حوصله 
هستند و نمى توانند کمبود انرژى، ویتامین ها و امالح معدنى را با خوردن وعده هاى دیگر جبران کنند. بنابراین 

مادران باید هر روز صبح، صبحانه کودك خود را قبل از اینکه به مدرسه برود، آماده کنند.
میان  وعده هاى مناسب و مغذى نیز بسیار اهمیت دارد، زیرا ساعات نزدیک ظهر، کودکان ممکن است گرسنه 

شوند و این گرسنگى، نشستن سر کالس را براى آنهان تحمل ناپذیر مى کند.
متخصصان تغذیه همواره به والدین توصیه مى کنند کودکان را به مصرف تنقالت سنتى مثل نخودچى و 
کشمش، گردو، بادام،   پسته، گندم برشته، برنجک، عدس برشته شده، توت خشک، انجیر خشک و برگه ها 

تشویق کنند و سر سفره به جاى نوشابه براى افراد خانواده از دوغ استفاده کنند.
یکى از متخصصان تغذیه و رژیم درمانى با تأکید بر اینکه تغذیه دانش آموزان در سنین کودکى و نوجوانى 
از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است، مى گوید: دلیل این است که اگر فرد بزرگسال دچار سوء تغذیه شود 
در نهایت فرد دچار آسیب هاى موقت شده و سپس سالمتى به فرد باز مى گردد و مشکل خاصى به وجود 
نمى آید و در حقیقت در بزرگسالى جبران پذیر است اما کودك در حال رشد، اگر دچار کمبودهایى در رژیم 

غذایى باشد، رشد او دچار اختالل مى شود و آسیب هاى جسمانى جبران ناپذیرى براى او اتفاق مى افتد. 

طبق یــک مطالعه جدیــد، مصرف 
ویتامین B که تا پیــش از این به نظر 
مى رسید در برابر ابتال به سرطان از افراد 
محافظت مى کند، با افزایش دو تا چهار 
برابرى ریسک ابتال به سرطان ریه در 
مردان ارتباط مســتقیم دارد. محققان 

این مطالعه تأکید دارند که مصرف این ویتامین ریسک سرطان ریه را تنها در مردان و به خصوص مردان 
سیگارى افزایش مى دهد. 

در این پژوهش، مردان سیگارى چهار برابر بیشتر در معرض ابتال به سرطان قرار داشتند؛ در این مطالعه 
زنان نیز تحت بررسى قرار گرفتند که چنین نتیجه اى درباره آنها مشاهده نشد و محققان تأکید مى کنند 

که مردان با مصرف این ویتامین خود را در معرض ابتال به سرطان ریه قرار مى دهند.
بر اســاس نتایج به دســت آمــده، خطر ابتال به ســرطان ریــه در مردان باالى 40 ســال بیشــتر

 است. 
صندوق تحقیقات جهانى سرطان توصیه مى کند، مردان به منظور جلوگیرى از سرطان تنها به یک رژیم 

غذایى کامل بسنده کنند و طورى تغذیه کنند که نیاز به مصرف مکمل ها نباشد. 

برخى گزینه هاى غذایى مخصوص فصل پاییز، خاصیت 
کاهش التهاب و درد ناشــى از بیمارى آرتریت 

روماتوئید را دارند.
این ترکیب هــاى مؤثر 

غذایى همچنین منجر 
بــه کاهــش وزن در 

مبتالیان به این 
التهابى  بیمارى 

نیز مى شــوند. از آنجا که 
افزایش وزن و فشــار روى مفاصل، خود 

عامل تشدید آرتریت روماتوئید است، 
کاهش وزن در این بیماران با پیروى 

از یک رژیم غذایى متعادل، اهمیت زیادى 
دارد.

آجیل: در میان آجیل ها، گــردو مقادیر قابل توجهی 
سلنیوم دارد. مطالعات انجام شده نشان داده خطر ابتال 
به آرتریت در کسانی که میزان ســلنیوم مصرفی آنان 
زیاد بود، در مقایســه بــا آنهایی که کمتــر از این ماده 
دریافت کرده بودند، 40درصد کمتر بود. کمبود سلنیوم، 
ممکن اســت در بروز آرتریت روماتوئید مؤثر باشد. این 
ماده معدنی، به آنتی  اکســیدان  ها کمــک می  کند تا 

رادیکال  هاي آزاد زیانبار را از بین ببرند.
زردچوبه: در میان ادویه ها به دلیل وجود کورکومین 
موجود در آن، مانند ایبوپروفن عمل مى کند و خاصیت 

ضد التهابى دارد.
ماهى سالمون: ماهی  هاي روغنی (مثل سالمون و 

ســاردین) یا هر ماده غذایی حاوي امگا 3 مانند گردو، 
دانه ســویا، بذر کتان، روغن کانوال و دانه کدو حلوایی 
تولید مواد شیمیایی را که التهاب را افزایش می  دهند، کم 
می  کند. به عالوه آنزیم  هایــی را که باعث بروز التهاب 
می  شــوند مهار می  کند. ماهی  هاي روغنی عالوه بر 
امگا3،حاوي ویتامین D هم هســتند که از تورم و درد 

مفاصل جلوگیري می  کند.

کدو تنبل: سرشــار از ویتامین هــاىA و C، آنتى 
اکسیدان ها، پتاسیم و امالح معدنى دیگرى مانند آهن 
است. آنتى اکســیدان هاى موجود در کدو تنبل با تورم 
که خود عامل تشدید کننده آرتریت است، مبارزه 

مى کند.
سیب: یک میوه غنى از فیبر است که خوردن 
آن منجر به احساس سیرى طوالنى مدت و 

جلوگیرى از افزایش وزن مى شود.
سیب زمینى: توصیه مى شود که در برنامه 
غذایى تــان به رنگ ها بیشــتر توجه کنید. به 
دلیل اینکه رنگ میوه ها و ســبزیجات ناشى از 
مواد مغذى به نــام فالونوئیدها و 
کاروتنوئیدهاســت، این مواد 
مغــذى آنتــى اکســیدان 
هاى قدرتمندى هســتند. 
آنتى اکســیدان ها ترکیبات 
مهمى در رژیم غذایى هستند 
که با التهاب مــى جنگند. ویتامین 
Cیکى دیگر از آنتى اکســیدان هاى مهمى 
است که در بسیارى از میوه ها و سبزیجات یافت مى شود. 
میوه ها و سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان ها عبارتند از هویج، 

گوجه فرنگى، فلفل دلمه اى، پرتقال، بروکلى و طالبى.
کلم پیچ: مانند سایر سبزیجات تیره رنگ، غنى از آنتى 
اکسیدان ها با خاصیت ضد التهابى و ویتامین هاىK و 
C است. کلم پیچ همچنین حاوى فیبر باال براى احساس 

سیرى طوالنى مدت است. 

ماکارونى تهیه شده از گندم کامل موسوم به سمولینا گندم، برخالف آرد تصفیه شده، حاوى 
تمام اجزاى یک دانه گندم یعنى سبوس، جوانه و اندوسپرم است.

به گفته محققان، ماکارونى، انرژى و مواد مغذى ضرورى را به شکل فیبر، ویتامین ها و 
مواد معدنى تأمین مى کند.

یک وعده ماکارونى (100 گرم) مملو از 12/5 گرم پروتئین و 2/5گرم فیبر است، درحالى 
که ماکارونى تهیه شده از گندم کامل یا سمولینا، 3/5تا چهار برابر ماکارونى عادى حاوى 

فیبر است.
تحقیقات اخیر نشــان مى دهد مصرف ماکارونى نه تنها موجب چاقى نمى شود، بلکه با 
شاخص توده بدنى پایین تر هم مرتبط اســت چراکه بخشى از رژیم غذایى مدیترانه اى 

سالم مردم جهان است.
همچنین ماکارونى موجب افزایش کلسترول نمى شود، حاوى هیچ چربى ناسالمى نیست 

و منبع خوب کربوهیدرات ها و مواد مغذى موردنیاز بدن است.
چندین مطالعه نیز نشان داده اند که نصف فنجان ماکارونى تهیه شده از گندم کامل موجب 
کاهش ریسک مشکالت مزمن سالمت نظیر بیمارى قلبى-عروقى، دیابت نوع2، سرطان 

و مشکالت گوارشى مى شود.

عادت
 کـــه باعث

 طول عمر 
مى شوند

الگــوى زندگى ســالم و 
عادت هاى صحیحــى همچون گرفتن 

دوش آب سرد یا نوشیدن بیشتر قهوه مى توانند 
به شما کمک کنند که زندگى سالم ترى داشته باشید.

کارشناسان حوزه ســالمت چند عادت ساده، سالم 
و البته مؤثر را پیشــنهاد کرده اند که انجام آنها به هر 
فردى کمک مى کند عمر طوالنى تر و زندگى و شرایط 

جسمى سالم ترى داشته باشد. این هفت عادت 
سالم به شرح زیر است:

بود سالمتى 
روشى مؤثر براى به

ان در هنگام صبح 
دفع آســ

وروئید، درد و 
ن از جمله هم

است. یبوست و مشکالت پس از آ

ه بر اینها یبوست 
ستند اما عالو

ى آزار دهنده ه
خونریزى همگ

ده مرتبط اســت. 
ه ســرطان رو

ش خطر ابتال ب
مزمن با افزای

م به پیشــگیرى از 
ت کافى و ورزش منظ

مصرف آب و مایعا

یبوست کمک مى کند.

یبوست را 
درمان کنید

روزه دارى را 
تمرین کنید

بیشتر 
قهوه بنوشید

30

به گفته متخصصان گرفتن دوش آب ســرد، بدن را در شرایطى 
شبیه به ورزش کردن قرار مى دهد. دانشمندان دریافته اند دوش 
آب سرد موجب تبدیل «چربى ســفیِد» ذخیره کننده انرژى به 

«چربى قهوه اِى» انرژى سوز مى شود.
دوش

 آب سرد 
بگیرید

به طور منظم 
آزمایش خون 

بدهید

به خودتان 
خواب بدهکار 

نباشید

تخم مرغ 
را فراموش 

نکنید

متخصصان ســالمت مى گویند 
فقــط 30 دقیقه کمبــود خواب 
مى تواند منجر به چاقى شود. این 
کم خوابى ها به مرور زمان موجب 
اختالالت متابولیک مى شــوند 
که یکى از مهمترین آنها دیابت 

نوع 2است.

افزایش کلسترول بد یکى از عوامل 
خطرزاى اصلى در بروز بیمارى هاى 
قلبى – عروقى است. اطالع از سطح 
چربى بدن به کمک آزمایش خون به 
شــما انگیزه مى دهد که با ورزش و 
رژیم غذایى خطر ابتال به این بیمارى  

را تا حد قابل توجهى کاهش دهید.

مطالعات نشان مى دهد 
که نوشیدن بیشتر قهوه 
تا چهار فنجان در روز در 
افراد ســالم خطر مرگ 
ناشى از مشکالتى چون 
بیمارى قلبى، سرطان، 
سکته، دیابت و بیمارى 
کاهــش  را  کلیــوى 

مى دهد.

بیشتر 
قهوه بنوشید

مى دهد 
ر قهوه 
ر روز در 
ر مرگ 
ى چون 
رطان،

یمارى 
هــش 

اگرچه تصور مى شــود کــه تخم مرغ 
مى تواند باعث افزایش کلسترول شود اما 
اکنون نتایج برخى مطالعات نشان مى دهد 
مصرف یــک عدد تخم مــرغ روزانه در 
افراد سالم، خطر بیمارى قلبى را افزایش 
نمى دهد و در واقع مى تواند بخشى از یک 

رژیم غذایى سالم باشد.

تخ
را ف
ن

شواهد بســیارى وجود دارد که نشان مى دهد روزه دارى 
براى سالمتى مفید است و خطر بیمارى عروق کرونرى و 
دیابت را کاهش مى دهد و همچنین تغییرات چشمگیر در 

سطح کلسترول خون ایجاد مى کند.

7 فواید
 شگفت انگیز 

یک نوع 
ماکارونى

آ

فواید
 شگفت انگیز 

یک نوع 
ماکارونى

خوراکى هاى پاییزى براى کاهش التهاب و درد
کدو تنبل
اکسیدانه
است. آنتى
خو که
مى

ى مؤ
منجر
ن در

ز آنجا که 
خود ــار روى مفاصل،

ت روماتوئید است، 
ن بیماران با پیروى

ى متعادل، اهمیت زیادى 

جیل ها، گــردو مقادیر قابل توجهی 
 
 
 

آن منجر به احساس
جلوگیرى از افزایش وز
سیب زمینى: توصی
غذایى تــانبه رنگ ه
یل اینکه رنگ میوه ها
مواد مغذى
کاروتن
مغــ
هاى
آنتى
مهمى
که با التهاب
ا آنت از دیگر Cیک

غ
دلی

ى مخصوص فصل پاییز، خاصیت 
اشــى از بیمارى آرتریت 

ؤثر 
ر 
ر 

محققان دریافته اند افراد داراى میزان پایین 
کلسیم در خونشان، بیشتر در معرض حمله 

قلبى ناگهانى قرار دارند.
کلسیم یکى از مهمترین بخش هاى رژیم 
غذایى ماســت که اگر به شــیوه متعادل 
مصرف نشود، مى تواند عامل بروز بسیارى 

از کمبودها در بدن باشد.

به گفته محققان، 99 درصد کل کلسیم بدن 
در استخوان هاست و یک درصد باقیمانده 

در فضاى برون سلولى قرار دارد.
 حملــه قلبى ناگهانــى در مــورد بیش از 
90 درصد بیماران ُکشــنده است و بیش 
از نیمى از مردان و نزدیــک به 70 درصد 
زنانى که به این علت جانشــان را از دست 

مى دهند، هیچ سابقه بالینى بیمارى قلبى در 
گذشته نداشته اند.

محققان دریافتند افراد داراى پایین ترین 
میزان کلسیم در خونشــان در مقایسه با 
افــراد داراى باالتریــن میزان کلســیم، 
دو برابر بیشتر در معرض حمله قلبى ناگهانى 

هستند.

بالیى که
 کمبود کلسیم 
بر سرتان مى آورد

دانش آموزان را صبحانه نخورده
 راهى مدرسه نکنید

یک متخصص جراحى فک و صورت گفت: افرادى 
که لثه هاى سالم داشته باشند و استخوان کافى براى 
نگه داشــتن ایمپلنت در فک آنها وجود داشته باشد، 
کاندیداى مناســبى براى کاشت ایمپلنت محسوب 

مى شوند.
خاکباز گفت: هنگامى که دندان هــا از بین مى رود، 
ناحیه استخوان فک که این دندان ها را نگه مى دارد 
شــروع به از بین رفتن مى کند. ایمپلنت به حفظ این 
استخوان و ظاهر فک کمک مى کند و پس از کشیدن 
یا در کل نبودن دندان، دندان هاى اطراف جابه جا و به 

سمت حفره هاى خالى دندان کج مى شود.
وى افزود: از دســت دادن دندان مى تواند بر کیفیت 
جویدن غذا و نوع غذاهایى که شــما امکان خوردن 
آنها را دارید، تأثیر داشــته باشــد. بعضى افرادى که 
دندان هاى آنها از بین رفته است، رژیم غذایى ضعیف 
دارند و به این ترتیب ممکن است سالمت کلى آنها 

تحت تأثیر قرار گیرد.

چه افرادى مى توانند
 ایمپلنت انجام دهند؟

مصرف چه مکملى
 براى مردان 

خطرناك است؟
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 دیدارهاى دوستانه تیم ملى برابر توگو و روسیه 
براى احسان حاج صفى متفاوت از سایر بازیکنان بود. 
حاج صفى با توجه به مصدومیت میالد محمدى در این دو 
دیدار به پســت دفاع چپ تیم ملى بازگشــت؛ پستى که او طى 
یکسال گذشــته کمتر حضور در آن را در تیم «کارلوس کى روش» 

تجربه کرده بود.
حاج صفى بــا تصمیم کى روش در مســیر صعود به جــام جهانى به 

مرکز زمین منتقل شــد و همین موضوع باعث شد تا تبدیل به یکى از 
کلیدى ترین و بهترین مهره هاى تیم ملى باشد اما مصدومیت بد موقع 
محمدى باعث شد تا حاج صفى در هر دو دیدار دوستانه در ترکیب تیم 

ملى حضور در این منطقه از زمین را تجربه کند.
این تغییر پست در دیدار با روسیه نیز خیلى براى حاج صفى خوش 
یمن نبود، زیرا تــک گل روس ها با پاس بلند بازیکنان روســیه 
پشت سر این بازیکن به دست آمد تا رد پاى این تغییر پست در 
تنها گل خورده تیم ملى نمایان باشد. احسان البته در این دیدار 
از جمله بازیکنان خوب تیم ملى بود؛ اما روز خوب او در کازان 

با اشتباه در تنها گل روس ها به پایان رسید.
بازیکن تأثیر گــذار تیم کى روش با بازگشــت 
محمدى به پست اصلى خود منتقل خواهد 
شد تا باز هم یکى از مهره هاى 

مؤثر تیم ملى باشد.

اجالس بیــن المللى فوتبال جهان برگزار شــد که حاصل آن ارســال
 بیانیه اى در مورد ممنوعیت هر گونه شعار سیاسى، مذهبى و... در میادین 
فوتبال شد، به شکلى که حتى پیغام فرستادن در مورد افراد فوت شده هم 

ممنوع است.
بر اساس این بیانیه همه بازیکنان و تیم هاى فوتبال از اشاره به هرگونه 
پیغام، شــعار، تصویر یا تبلیغ سیاســى، مذهبى یا تبلیغات مازاد بر تبلیغ 

پیراهنشــان منع شــده اند. در واقع به جز اسم، شــماره، لوگوى تیم، 
لوگــوى اسپانســر، تبلیغ اسپانســر، تاریخ بــازى و نــوع تورنمنت،
 اضافه شدن هر گونه شعار سیاسى یا مذهبى روى پیراهن تیم ها ممنوع 

است.
فیفا همچنین اشــاره به هر گونه افراد شــامل افراد فوت شده را روى 

پیراهن ها در بازى هاى رسمى ممنوع کرده است.

تیم فوتبال نوجوانان ایران که در اولین بازى خود در 
مرحله گروهى مسابقات جام جهانى زیر 17 سال هند 
با نتیجه 3 بر یک از سد گینه گذشته بود، سه شنبه شب 
نیز با نتیجه پر گل 4 بر صفر آلمــان را در هم کوبید 
تا صعودش به مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها 

را قطعى کند.
شکست سنگین آلمان برابر شاگردان عباس چمنیان 
بازتاب گسترده اى در رسانه هاى آلمان داشته است، 
به طورى که سایت شبکه تلویزیونى «یورو اسپورت 
آلمــان» در این باره نوشــت: «تیــم تحت  هدایت 
"کریستین ووك" کامًال شایسته شکست 4 بر صفر 
برابر ایران بود و پس از این بازى ناامیدکننده اکنون 
صعودش به مرحله بعد مسابقات جام جهانى زیر 17 
سال در هاله اى از ابهام است و در بازى آخرش مقابل 

گینه کامًال تحت فشار خواهد بود.»
در ادامه این گــزارش آمده اســت: «در حضور پنج 
هزار هوادار، تیم ملى آلمان به خصوص در نیمه اول 
عملکرد خیلى ضعیفى را از خود به نمایش گذاشــت 
و خوش شــانس بود که تنها با دو گل خورده راهى 
رختکن شــد. در نیمه دوم هم با وجــود تغییرات در 
ترکیب تیم، مشکالت حل نشد و آلمان دو گل دیگر 

دریافت کرد.»
نشریه «اشــپیگل» نیز با این تیتر که «آلمان کامًال 

مطیع ایران بود!» بــه انتقاد از عملکــرد نوجوانان 
این کشور برابر شــاگردان عباس چمنیان پرداخت 
و نوشــت: «دومین بازى، اولین شکست! نوجوانان 
آلمان بــدون خلق حتــى یک موقعیــت جدى در 
جام جهانى هند مغلوب ایران شــدند. با این شرایط 
حتى صعود تیم به مرحله یک هشــتم نهایى کامًال 
در خطر است. تیم زیر 17 سال آلمان باید نگران این 

عملکرد ناامیدکننده اش باشد.»
«اشپیگل» نیز با «یورو اسپورت آلمان» هم عقیده و 
بر این باور است که نوجوانان آلمان عملکرد ضعیفى 
در 45 دقیقه اول به نمایش گذاشتند و خوش شانس 
بودند که در نیمه اول تنهــا دو گل از ایران دریافت 
کردند. تغییرات نیمــه دوم هم کــه حاصلى براى 

آلمان نداشت.
نشــریه «کیکر» هم با تیتر «مشکل بزرگ در خط 
دفاعى نوجوانان آلمان» عملکــرد این تیم در بازى 
دومش در مرحله گروهى مســابقات جام جهانى زیر 
17 سال را اینطور ارزیابى کرد: «با عملکرد فاجعه  بار 
تیم نوجوانــان آلمان، آنها در دومیــن بازى خود در 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر صفر 
برابر ایران تن به شکســت دادند. در کنار اشتباهات 
خط دفاعــى، نوجوانان آلمان مرتکب اشــتباه هاى 
مهلکى شدند و حتى مى توانستند گل هاى بیشترى 

دریافت کنند.»
«کیکر» در ادامه نوشــت: «خط دفاع آلمان به طور 
کلى از هم پاشیده بود و در کارهاى هجومى نیز چیز 
خاصى از آنها ندیدیم. در مقابل اما هر حرکت هجومى 
ایران خطرناك بود چون خط دفاعى آلمان بســیار 

متزلزل نشان داد.»

تمجید ساکت پس از پیروزى بزر گ
دبیرکل فدراسیون فوتبال، از شخصیت بازیکنان تیم 
ملى نوجوانان ایران تمجید کرد و این مسئله را عامل 

موفقیت آنها دانست.
محمدرضا ساکت که همراه تیم ملى بزرگساالن در 

روسیه حضور داشــت، پس از پیروزى 4 بر صفر تیم 
نوجوانان مقابل آلمان در جام جهانى زیر 17 ســال 
تماســى با اردوى این تیم در گواى هند داشــت. او 
ضمن تبریک پیروزى با ارزش ایــران مقابل آلمان 
عنوان کرد: وقتى نتیجه دیدار ایران با آلمان به روسیه 
رسید، مسئوالن فدراسیون فوتبال روسیه در ورزشگاه 
متوجه این موضوع شــدند و بارها و بارها به فوتبال 

ایران این موضوع را تبریک گفتند. 
وى افزود: در یکسال و نیمى که من از نزدیک مسائل 
مربوط به تیم هاى ملى را دنبال مى کنم، بر این باورم 
بدون تردید یکى از مســائلى که باعث پیشرفت تیم 

نوجوانان بود بُعد شخصیتى بازیکنان تیم است.

ماجراى فرهاد مجیدى و استقالل همچنان پر حرف و حدیث 
است و هر روز حرف تازه اى در این باره زده مى شود. آخرین 
شایعه این است که سید رضا افتخارى، مدیر عامل باشگاه 
مخالف حضور او در کادر فنى باشگاه است. اما او این خبر را 
هم تکذیب کرد. بخش هاى مهم حرف هاى افتخارى را در 

این باره بخوانید:
-من قبًال هم گفتم کــه وزارت ورزش اصًال و ابداً دخالتى 
در این مســائل ندارد. مجیدى بازیکن خوب و 
محبوبى در استقالل بوده است. هواداران 
هم او را از رسانه ها و من مدیرعامل 
مــى خواهند. هــوادار مى 
خواهد مجیدى برگردد 
ولى به هر حال انتخاب 
شــدن به عنوان مربى 
ضوابطى دارد. کمیته فنى 
سوابق، اخالق و رزومه را بررسى
مــى کنــد و بــه گزینه هــا نمره 
مى دهد. اگرگزینه هایمان امتیاز الزم 
را به دســت بیاورند، به نوعى قبول

مــى شــوند و در اســتقالل کار 
مى کنند؛ اگر هم نیاورد کار نمى کند.

-وقتى مجیدى بــه تیم ملى 
آمد، 17 سال سن داشت ولى 
مثل بازیکنــان بزرگ بازى 
مى کرد. او با وجود سن کم 
در زمین همانند باتجربه ها 
بود. اینکه دلیل نمى شود. 
ممکن اســت یک مربى 
جوان بیایــد و نتیجه هم 
بگیرد. اما صادقانه بگویم 
«وینفرد شــفر» چنین 
درخواســتى نداشــته است. 
مطمئن هستم اگر شفر 
کسى را بخواهد 
من  به  شــخصًا 

مى گو ید.

شوك در رسانه هاى آلمان بعد از شکست از نوجوانان ما؛

مطیع ایران!

تیم  تحت  
هدایت «کریستین ووك» 

کامالً شایسته شکست 4 بر صفر 
برابر ایران بود و پس از این بازى 

ناامیدکننده اکنون صعودش به مرحله 
بعد مسابقات جام جهانى زیر 17 سال 

در هاله اى از ابهام است و 
در بازى آخرش مقابل 
گینه کامالً تحت فشار 

خواهد بود

د
گ

«

مالقات قعرنشینان
پدیده – ذوب آهن؛ فردا جمعهسپاهان- سیاه جامگان؛ فردا جمعه

سبزپوشان اصفهانى براى پیوستن به جمع باالنشینان جدول چاره اى ندارند جز اینکه یکى از آماده ترین تیم هاى 
حال حاضر لیگ برتر را در خانه حریف شکست دهند.

ذوب آهن از ساعت 16 و 30 دقیقه فردا جمعه در مشهد مهمان پدیده است. سبزپوشان اصفهانى که شروعى 
متوسط و پایین تر از حد انتظار در لیگ هفدهم داشته اند به مصاف حریفى مى روند که فراتر از توقعات ظاهر شده و 

با سپرى شدن بیش از یک چهارم از مسابقات یکى از دو تیم باالى جدول است.
میزبان این هفته ذوب آهن که تازه چهارمین فصل خود را در سطح اول فوتبال ایران پشت سر مى گذارد در حال 
حاضر پشت سر تیم تازه وارد و شگفتى ساز لیگ (پارس جنوبى) و باالتر از مدافع عنوان قهرمانى (پرسپولیس) 

در رده دوم جدول جاى دارد.
پدیده روى کاغذ شانس رسیدن به صدر جدول در پایان دیدار با ذوب آهن را دارد. این اتفاق البته تنها در یک 
حالت مى افتد و آن اینکه هم پارس جنوبى در تبریز مغلوب تراکتورسازى شود و هم پدیده در خانه ذوب آهن 
را شکست دهد. به عبارت دیگر، سبزپوشان اصفهانى مى توانند در هفته نهم در معادالت صدرنشینى ایفاى 
نقش کنند به این ترتیب که با امتیاز گرفتن از میزبان مشهدى از یک طرف مانع از نزدیک شدن این تیم به 
صدرنشین فعلى شوند و از سوى دیگر زمینه را براى پیشروى تعقیب کنندگانى چون پرسپولیس، پیکان و 

فوالد فراهم آورند.
شاگردان امیر قلعه نویى اما اگر سوداى کسب سهمیه آسیایى و قهرمانى را دارند باید به فکر اندوختن به ذخیره 
امتیازى خود باشند به خصوص که ذوب آهن امسال برخالف دوره هاى قبلى وداعى زودهنگام با جام حذفى 

داشته است و دیگر امیدى جز لیگ برتر ندارد.
سبزپوشان اصفهانى از آخرین رویارویى بیرون از خانه خود با پدیده خاطره خیلى خوشى ندارند. ذوب آهن در فاصله 
هفته هاى دهم تا چهاردهم لیگ شانزدهم پنج پیروزى متوالى کسب کرد که آخرین آن در ورزشگاه فوالدشهر برابر 
صدرنشین وقت لیگ یعنى پرسپولیس رقم خورد. از این رو، تساوى یک بر یک برابر پدیده در هفته پانزدهم مترادف 

با پاره شدن نوار بردهاى متوالى سبزپوشان اصفهانى بود.
تکرار این نتیجه نمى تواند براى ذوب آهن جذاب باشد زیرا یک امتیاز تغییر معنادارى در وضعیت 
تیمى ایجاد نخواهد کرد که در کمربند میانى جدول جاى خوش کرده است. هرچند برترى برابر تیم 
رده دومى پدیده آن هم در مشهد کار بسیار سختى به نظر مى رسد اما شاگردان قلعه نویى با توجه به 
امتیازاتى که در هفته هاى گذشته با تساوى هاى ُپرتکرار از دست داده اند عمًال چاره اى ندارند جز اینکه 

در این دیدار خارج از خانه به پیروزى برسند در غیر اینصورت همچنان بیرون از دایره مدعیان باقى خواهند ماند.

بــَبر و مدعى شو!

 تیم ملى برابر توگوو روسیه 
ت از سایر بازیکنان بود. 
الد محمدى در این دو
ــت؛ پستى که او طى

«کارلوس کى روش» 

ه جــام جهانى به 
بدیل به یکى از
میت بد موقع 
 ترکیب تیم 

فى خوش 
 روســیه 
ر پست در 
 این دیدار 
و در کازان 

زگشــت 
ل خواهد 
هره هاى 

م ملى باشد.

لکه
 یک 

زان با
فى در کا

روز خوب حاج ص

ب در این مســائل ندارد. مجیدى
محبوبى در استقالل بوده اس
هم او را از رسانه ها و
مــى خواهند
خواهد مج
ولى به ه
شــدن به
ضوابطى دار
سوابق، اخالق و ر
مــى کنــد و بــه گز
مى دهد. اگرگزینه هایم
را به دســت بیاورند،
مــى شــوند و در
مىکنند؛ اگر هم نیا
-وقتى مجیدى
7آمد، 17 سالس
مثل بازیکنــ
مى کرد. او با
در زمین هما
بود. اینکه د
ممکن اســ
جوان بیایــ
ص بگیرد. اما
«وینفرد ش
درخواســتى ند
مطمئن ه
کس
شــ
مى گ

صفر 
ازى 

مرحله 
 سال

د ىىفى ففص ااحاج ب

تأکید افتخارى؛ 

شفر مجیدى را 
نخــواسته اســت   

نوشتن پیغام هاى سیاسى و مذهبى روى پیراهن ممنوع شد 

سید 3 ایران، قطعى است؟
 با مشخص شــدن تعدادى دیگر از تیم هاى صعودکننده به جام جهانى 
2018 روسیه، تا اینجاى کار ایران در سید 3 این رقابت ها قرار دارد. فعًال 
حضور مصر هم در سید 3 قطعى اســت و احتمال حضور ژاپن، نیجریه، 

کاستاریکا، ایسلند و صربستان هم در سید 3 وجود دارد.
 براى اعــالم قطعى ســیدبندى جــام جهانــى 2018 بایــد منتظر 
رنکینــگ بعــدى فیفــا باشــیم کــه روز دوشــنبه 24مهــر اعالم 

خواهد شد.
 مالك فیفا براى سیدبندى تیم هاى حاضر در جام جهانى همین رنکینگ 
ماه اکتبر اســت و پس از این رنکینگ مى توان درباره سیدبندى قطعى 

تیم هاى حاضر در جام جهانى اظهار نظر کرد.

طالیى پوشان اصفهانى امیدوارند تا با برترى برابر سیاه جامگان مشهدى، هم به طلسم نبردن این فصلشان در ورزشگاه نقش جهان 
پایان دهند و هم با فاصله گرفتن از رده هاى پایینى جدول موقتاً از بحران خارج شوند.

سپاهان از ساعت 16 فردا جمعه در ورزشگاه نقش جهان پذیراى سیاه جامگان است. طبق برنامه اولیه قرار بود طالیى پوشان 
پنج شنبه به مصاف حریف بروند اما با توجه به حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى سازمان لیگ و مهمان مشهدى با 

تعویق یک روزه دیدار موافقت کردند تا این مسابقه نیز مانند پنج دیدار دیگر هفته نهم لیگ برتر در آخرین روز هفته 
برگزار شود.

طالیى پوشان اصفهانى پس از باخت به نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر در اتفاقى تاریخى به رده چهاردهم 
جدول سقوط کردند و در همسایگى فانوس به دســتان لیگ قرار گرفتند. شاگردان «زالتکو کرانچار» براى 
آنکه از این وضعیت ناخوشایند رهایى یابند چاره اى جز کسب حداکثر امتیازات بازى پیش رو ندارند. دیدار با 
سیاه جامگان بهترین فرصت براى آنهاست تا هم به طلسم نبردن در دیدارهاى خانگى این فصل پایان دهند 

و هم با دشت حداکثر امتیازات بازى از رده هاى پایینى جدول فاصله بگیرند.
سپاهان در چهار مسابقه قبلى خود در ورزشگاه نقش جهان به چهار تساوى پیاپى برابر میهمانان خود قناعت 
کرده و تنها برد این تیم در لیگ هفدهم در ورزشگاه فوالدشهر برابر ذوب آهن رقم خورده است. از آنجا که 
سپاهان در شهرآورد اصفهان مهمان ذوب آهن محسوب مى شد با سپرى شدن هشت هفته طالیى پوشان 

همچنان در حسرت اولین پیروزى خانگى فصل به سر مى برند.
از قضا، حریف رو در روى سپاهان هم حال و روز خوشى ندارد و مثل تیم اصفهانى تا به اینجا تنها یک مرتبه 

رنگ برد در لیگ هفدهم را دیده اســت تا فقط یک پله باالتر از میزبانش در رده سیزدهم جدول جاى خوش 
کرده باشد.

این شباهت در جایگاه فعلى البته در نوع خود اتفاق عجیبى است زیرا سیاه جامگان پس از راهیابى به لیگ برتر و در 
دو فصل قبلى حضورش در سطح اول فوتبال ایران هم همواره براى بقا تالش مى کرده و نتایج این فصلش در راستاى 
روند گذشته است. درمقابل، براى سپاهان که عنوان ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر را یدك مى کشد قرار داشتن در رده هاى 

نزدیک به قعر جدول وضعیتى تاریخى و کامًال نامتعارف محسوب مى شود.
ســپاهان در آخرین میزبانى خود از ســیاه جامگان با گل هاى احســان حاج صفى و 
جالل الدین على محمدى در مقابل تک گل مهران عسگرى در ورزشگاه فوالدشهر 

حریف مشهدى را شکست داد. نتیجه اى که اگر روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان 
تکرار شود به منزله خروج موقتى طالیى پوشان اصفهانى از بحران خواهد بود.
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مهدى طارمى با وجود محرومیتى که از سوى فیفا نصیبش شده در بازى دوستانه 
تیم ملى ایران برابر روسیه در ترکیب اصلى تیم ملى قرار گرفت. او در این بازى یک 
پاس گل عالى به سردار آزمون داد و در حمله و دفاع یکى از مؤثرترین بازیکنان تیم 

ملى ایران بود.
اما این نمایش عالى از بهترین مهاجم حال حاضــر فوتبال ایران بیش از هرچیزى 
موجب حسرت و افسوس شد؛ چرا که او باید بخاطر یک اشتباه عجیب و غیرحرفه 

اى چهارماه از تمام میادین رسمى فوتبال دور باشد. طارمى اما آنقدر خوب هست که 
«کارلوس کى روش» باوجود محرومیت او را به عنوان بازیکن اصلى در بازى دشوار 
برابر روسیه به میدان بفرستد و در حالى که بازیکنانى مانند سردارآزمون و جهانبخش 
در خط حمله ایران تعویض شدند او درون زمین بود. آقاى گل فوتبال ایران در دو فصل 
گذشته در بازى برابر روسیه همان مهدى طارمى آماده بود که با پیچ و تاب هاى تنش 
همیشه جایى میان توپ و مدافع قرار مى گرفت. گل تیم ملى ایران به روسیه کامًال 

امضاى مهدى طارمى را پاى خودش دارد، گلى که او با اتکا به فرم بدنى و کنش هایش 
در قبال توپ براى سردار آزمون ساخت. مهاجم محروم تیم ملى و پرسپولیس این بار 
وقتى ناگهان میان توپ و بازیکن حریف قرار گرفت و مدافع روسیه را شوکه کرد، حتى 
با شارژ این بازیکن خودش را روى زمین نیانداخت و با گام هاى بلند منحصر به فردش 
در شش قدم، سردار را با گل خالى تک به تک کرد. با دیدن این نمایش تنها مى توان 

گفت:« آقاى طارمى چرا ما را از وجودت محروم کردى؟»

نمایش عالى و حسرت برانگیز آقاى گل مقابل روسیه
 چرا ما را از وجودت محروم کردى؟! 

هافبک سابق تیم هاى سپاهان و ذوب آهن ظرف 
ده روز، هم ملى پوش شــد و هم دو بازى ملى در 

کارنامه خود به ثبت رساند.
به گزارش ایمنا، وقتى نزدیک به دو هفته پیش 
اکبر ایمانى براى اولین بــار در تمرین تیم ملى 
شرکت کرد تصور مى شــد که نام او نیز در ادامه 
به مانند بســیارى دیگر از بازیکنان آماده لیگ 
خط خواهد خورد اما برخالف پیش بینى نام این 
هافبک 25 ساله اهل پارس آباد اردبیل در لیست 
27 نفره تیم ملى براى دیــدار با تیم هاى توگو و 

روسیه قرار گرفت.
بازیکن سابق تیم هاى پایه و بزرگساالن سپاهان 
هفته پیــش اولین بازى ملى خــود را برابر توگو 
انجام داد. «کارلوس کــى روش» در دیدار برابر 
این حریف آفریقایى البته بیشتر به نفراتى میدان 
داد که کمتر فرصت بازى پیدا مى کنند. از این رو، 
حضور ایمانى در دیدار با توگو شــاید به تنهایى 
نشانگر تداوم حضورش در جمع ملى پوشان نبود 
اما وقتى مرد پرتغالى در دیدار دوستانه مهم برابر 
روســیه هم دقایقى به هافبک پیشین ذوب آهن 
بازى داد معلوم شد که او براى جام جهانى روى 

این بازیکن حساب باز کرده است.
اگر نمایش محصول آکادمى سپاهان و بازیکن 
حال حاضر پدیــده در ادامه تحــت تأثیر افول 
احتمالى تیم باشگاهى اش کمرنگ نشود او این 
شانس را خواهد داشت تا نه فقط براى همراهى 
تیم ملى در بازى دوستانه که جهت حضور در جام 

جهانى هم مسافر روسیه شود.

او مسافر روسیه مى شود؟

آمده است که بماند

استقالل در نخستین مســابقه با هدایت 
«وینفرد شفر» مى تواند به رتبه اى تک 

رقمى در جدول لیگ برتر دست پیدا کند.
 تیم اســتقالل در هفته نهم لیگ برتر در 
ورزشگاه آزادى از فوالد میزبانى مى کند. 
در این مسابقه شفر، سرمربى آلمانى آبى 
ها براى اولین بار روى نیمکت مى نشیند و 
این تیم را هدایت مى کند. نکته قابل توجه 
درباره بازى این هفته استقالل، تک رقمى 
شــدن آبى ها در صورت پیروزى مقابل 
فوالد است. استقالل شــانس خوبى در 
اختیار دارد تا براى اولین بار در این فصل به 

رتبه اى تک رقمى برسد.
استقالل که اکنون با اندوخته 8 امتیازى در 
رتبه یازدهم جدول قرار دارد، در صورتى 
که فوالد را شکســت دهد، 11 امتیازى 
مى شود و به رده هاى باالتر مى رسد. اگر 
ذوب آهن مقابل پدیده شکست بخورد، آن 
وقت استقالل مثل ذوب آهن 11 امتیازى 
خواهد بود و در آن صورت استقالل تحت 
هدایت شفر به ذوب آهن زیر نظر امیر قلعه 

نویى مى رسد.

  پرســپولیس این هفته در لیــگ برتر با 
استقالل خوزستان بازى دارد و بازى هفته 
بعدى این تیم در لیگ مقابل اســتقالل 
تهران است. با توجه به این مسئله، خطر از 
دست دادن دربى بازیکنانى را که دو اخطاره 
هستند تهدید مى کند. شجاع خلیل زاده 
و فرشــاد احمدزاده دو بازیکن دو کارته 

پرسپولیس هســتند. اما با توجه به 
عدم حضور احمــدزاده مقابل 
استقالل خوزستان، خلیل زاده 
تنها بازیکن پرسپولیس خواهد 
بود که با دریافــت کارت زرد 

دربى را از دست خواهد داد.

استقالِل شفر، یک برد تا 
ذوب آهِن قلعه نویى

« شجاع» از دربى 
محروم مى شود؟

آماده باش به ذوب آهن براى  آسیایى شدن
واگذارى نفت به «جهانیان» ممنوع شد

روند واگذارى مالکیت باشــگاه نفت به شرکت طالییه در 
حالى که قرار بود ظرف روزهاى گذشته نهایى شود با دستور 

مقام قضائى تا اطالع ثانوى متوقف شد.
به گزارش «ورزش ســه» ظرف روزهاى گذشته جلسات 
مهمى براى واگذارى مالکیت باشگاه نفت به شرکت طالییه 
و حمیدرضا جهانیان برگزار شد و در حالى که قرار بود این 
کار نهایى شود اما با دستور دادسراى فرهنگ و رسانه این 

موضع تا اطالع ثانوى منتفى شده است.
رضا گل محمدى، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در 
این رابطه گفت: «ما جلسه اى در رابطه با واگذارى باشگاه 
نفت جلسه داشتیم که نامه اى از ســوى بازرسى شعبه2 
دادسراى فرهنگ و رسانه به ما ابالغ شد که بر اساس آن از 
ما خواسته شد تا اطالع ثانوى از هرگونه نقل و انتقال این 
باشگاه به شرکت طالییه تا اطالع ثانوى خوددارى کنیم.»

او همچنین اضافه کرد:« قرار اســت با آقاى قاســم زاده 
مسئول این پرونده در دادسراى فرهنگ و رسانه صحبت 
هاى نهایى را داشته باشــم و بعد نسبت به اقدامات بعدى 

تصمیم گیرى کنیم.»
گل محمــدى همچنین در رابطه با اینکه سرنوشــت تیم 
نفت که یکى از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا 
هم هست چه خواهد شــد گفت: «ما به همین دلیل باید 
هرچه سریع تر تکلیف این باشگاه را مشخص کنیم چون 
محدودیت زمانى داریم و اگر دیر شود آن وقت سهمیه نفت 

در لیگ قهرمانان آسیا از بین خواهد رفت.»

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهــران در رابطه با این 
موضوع که اگر مسئله مالکیت نفت مشخص نشود تکلیف 
نماینده ایران در آسیا چه خواهد شد گفت: «اگر به هر دلیلى 
این اتفاق نیافتد احتماًال سهمیه باشگاه نفت اتوماتیک وار 
توسط AFC به تیم دیگرى داده مى شود. به این ترتیب که 
توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از میان تیم هاى رده هاى 
چهارم تا هشتم، ســهمیه به هرتیمى که شرایط و مجوز 

حرفه اى بودن را داراست، واگذار خواهد شد.» 

*ذوب آهن جانشین نفت
بر اساس گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اگر 
تکلیف مالکیت و اخذ مجوز حرفه اى باشگاه نفت به زودى 
مشخص نشود، AFC یکى از تیم هاى چهارم تا هشتم را که 
شرایط و مجوز حرفه اى را دارند، جایگزین این تیم خواهد 
کرد. با توجه به اینکه تیم چهارم لیگ برتر فصل قبل تیم 
ذوب آهن بوده است و این باشگاه نیز شرایط حرفه اى بودن 
را دارد، به نظر مى رسد در صورتى که نفت از لیگ قهرمانان 
حذف شود، ذوب آهن جانشین این تیم خواهد شد. حتى از 
اصفهان خبر مى رســد که طى روزهاى گذشته به باشگاه 
ذوب آهن براى حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیاى 
فصل آینده اعالم آماده باش شــده است. با این وصف و با 
توجه به اینکه کار واگذارى باشگاه نفت پیچیده تر از قبل 
شده است، به نظر مى رسد ذوب آهن جانشین این تیم در 

آسیا شود.

فضاى مجازى و سلبریتى  ها به کمک آینده سازان آمدند
در شرایطى که تالش هاى صورت گرفته براى پیدا 
کردن اسپانسر و حامى مالى براى تیم آینده سازان 
میهن جواب نداد، باید دید موج رسانه اى ایجادشده 
و ورود سلبریتى ها به ماجرا، مى تواند به کمک این 

تیم بیاید یا خیر؟
به گزارش فارس، از چند مــاه قبل بود که زمزمه ها 
در خصوص انحالل تیم فوتبال آینده سازان میهن 
نجف آباد به گوش مى رســید و بازیکنان و مدیریت 
باشگاه از لزوم پیدا کردن اسپانسر صحبت مى کردند.

در ادامه نیز خبر مذاکره با باشــگاه سپاهان مطرح 
شــد و جامعه ورزش امیدوار بودند با تحت حمایت 
رفتن این تیم توســط باشــگاه اصفهانى، قهرمان 
لیگ، نگرانى از بابت فعالیت نداشــته و بتواند دور 
از استرس هاى همیشــگى، از قدرت فوتبال بانوان 
استان دفاع کند. با این  حال مذاکره با باشگاه سپاهان 

به دالیل نامعلوم به نتیجه نرسید و بى نتیجه ماندن 
سایر تالش ها نیز موجب شد تا شامگاه دوشنبه، خبر 
انحالل تیم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال 

بانوان مطرح شود.
انتشــار این خبر، واکنش هاى زیادى را در فضاى 
مجازى به همراه داشــت و حتى ماجــرا به پخش 
زنده تلویزیونى و پخش خبرى یکى از شــبکه هاى 
سیما نیز رســید. در این میان، برخى مدعى مذاکره 
با اسپانسرهاى خصوصى شــدند و سلبریتى ها نیز 
به روال مرســوم، براى دفاع از حقوق تضییع شده 
بانوان فوتبالیســت، در صفحه هاى شخصى خود 
عکس هایى از تیم آینده سازان میهن و فیلم مربوط 
به گالیه بازیکنان این تیم را گذاشــتند.مدیرعامل 
باشــگاه آینده ســازان نیز در گفتگوهاى سریالى با 
رسانه هاى مختلف، با آب وتاب به تشریح وضعیت 

بى پول این تیم پرداخته و تاریخ انحالل این تیم را تا 
رسیدن احتمالى اسپانسر به تأخیر انداخت.  قرار بود 
لیگ برتر فوتبال بانوان پس از یک  بار تأخیر از جمعه 
هفته جارى شروع شود که بازهم به تأخیر افتاده و در 
فرصت باقیمانده تیم آینده سازان شانس دوباره اى 
براى پیدا کردن اسپانسر پیدا مى کند اما آنچه مسلم 
است پیدا شدن احتمالى اسپانسر نیز نباید بر وضعیت 
عجیب این تیم و شرایط پیرامونى آن سایه بیاندازد و 
حق جامعه ورزش و رسانه است که از حقایق مهمى 

با اطالع شوند.
در صورتى  که انحالل آینده ســازان قطعى شــود، 
پرونده اى براى مقصران این اتفاق انتشار پیدا مى کند 
که مسئوالن ورزشى و البته مدیرعامل آیند ه سازان 
هم در آن ســهم دارند و واقعیت هاى زیادى بیان 

خواهد شد.

 در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتسال باشگاه هاى 
کشور، دو تیم فوتسال گیتى پســند اصفهان و حفارى اهواز در ورزشگاه پیروزى اصفهان به 

مصاف هم رفتند.
به گزارش تســنیم، این دیدار در حالى آغاز شد که گیتى پســند براى جا نماندن از کورس 
قهرمانى نیاز مبرم به 3 امتیاز آن داشت و در آن سوى میدان نیز حفارى اهواز که در رده چهارم 
جدول رده بندى جاى دارد براى رسیدن به جمع مدعیان قهرمانى چشم به حداکثر امتیاز این 

دیدار دوخته بود.
نیمه نخست این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود حفارى اهواز به پایان رسید اما در پایان، این 
دیدار جذاب با نتیجه تساوى 4 بر 4 به پایان رسید تا شاگردان افضل با یک امتیاز این دیدار، 
زمین مسابقه را ترك کنند. به این ترتیب  تیم فوتسال گیتى پسند در پایان هفته سیزدهم لیگ 

برتر سقوطى یک پله اى را در جدول رده بندى تجربه کرد.

تى پسند در جذاب ترین دیدار هفته
وى گی

تسا

شکست سوریه  قربانى گرفت

رونمایى رسمى از گسترِش آقا فیروز

شکست تیم ملى فوتبال سوریه برابر استرالیا 
باعث شد تا یک تماشاگر سورى دچار سکته 
مغزى شود و جانش را از دست بدهد. تیم ملى 
فوتبال سوریه در دیدار برگشت انتخابى جام 
جهانى 2018 روسیه برابر استرالیا به میدان رفت و با نتیجه 
2 بر یک تن به شکست داد. جدال دو تیم در پایان وقت 
اصلى با تساوى یک بر یک به پایان رسید. در وقت هاى 
اضافى استرالیا توسط «کیهیل» به گل رسید. در حالى که 
بازى در آستانه به پایان رسیدن بود، «عمر السوما» توپى 
را به تیر دروازه زد تا حسرت سورى ها از این حذف شدن 
چند برابر شود. «سمیر کوریه» یکى از هواداران تیم ملى 

فوتبال سوریه آنقدر از این شکست برابر استرالیا متأثر شد که 
دچار سکته مغزى شد و جان خود را از دست داد.  سمیر از منطقه 

حسکه سوریه بود و در داروخانه کار مى کرد.

تیم گسترش فوالد امروز در چارچوب هفته نهم لیگ برتر رودر 
روى پیکان تهران مى ایستد.

به گزارش ورزش سه، در دیدار آغازین هفته نهم لیگ برتر 
امروز  از ساعت 16 پیکان پذیراى گسترش فوالد خواهد بود. 
آبى پوشان فوتبال تبریز که به تازگى هدایت تیم خود را به 
فیروز کریمى سپرده اند، امیدوارند از این هفته روند خوبى پیدا 

کنند و در جدول لیگ برتر باال بیایند.
کریمى اگرچه در اولین بازى که به عنوان ســرمربى روى 
نیمکت گسترش فوالد نشست، مقابل نفت مسجدسلیمان 
در جام حذفى به برترى یک بر صفر رسید؛ اما او در لیگ برتر و 
در یک مسابقه مهم امروز به دنبال نشان دادن عیار خود است.
کریمى بعــد از موفقیت هاى قبلى در بــاال آوردن
 تیم هاى بحــران زده، انگیزه زیــادى دارد تا 

گسترش فوالد را از قعر جدول رهایى دهد و بى تردید از بازى 
با پیکان براى موفقیت استارت خواهد زد.

او که سابقه حضور در گسترش فوالد را نیز دارد، ابزارهاى الزم 
را نیز در اختیار گرفته و شرایط براى موفقیتش تقریباً مهیاست.

دستدادن دربى بازیکنانى را که دو اخطاره 
هستند تهدید مى کند. شجاع خلیل زاده 
فرشــاد احمدزاده دو بازیکن دو کارته  و

پرسپولیس هســتند. اما با توجه به 
عدم حضور احمــدزاده مقابل 
استقالل خوزستان، خلیل زاده 
تنها بازیکن پرسپولیس خواهد 
که با دریافــت کارت زرد  بود

دربىرا از دست خواهد داد.

شکست سوریه  قر
شکست تیمملى فوتبال سوریه برابر استرالی
باعث شد تا یک تماشاگر سورى دچار سکته
مغزى شود و جانش را از دست بدهد. تیم ملى
فوتبال سوریه در دیدار برگشت انتخابى جام
8جهانى2018 روسیه برابراسترالیا به میدان رفت و با نتیجه
2 بریک تن به شکست داد. جدالدو تیم در پایانوقت
اصلى با تساوى یک بر یک به پایان رسید. در وقت هاى
اضافى استرالیا توسط «کیهیل» به گل رسید. در حالى که
بازى در آستانه به پایان رسیدن بود، «عمر السوما» توپى
را به تیر دروازه زد تا حسرت سورى ها از این حذف شدن
چند برابر شود. «سمیر کوریه» یکى از هواداران تیم ملى

ی ى هرن ن روىپی
به گزارش ورزش سه، در دیدار آغازین هفته نهم لیگ برت
6امروز  از ساعت16 پیکان پذیراى گسترش فوالد خواهد بو
ب آبى پوشان فوتبال تبریز که به تازگى هدایت تیم خود را
فیروز کریمىسپرده اند، امیدوارند از اینهفته روند خوبى پید

کنند و در جدول لیگ برتر باال بیایند.
کریمى اگرچه در اولین بازى که به عنوان ســرمربى روى
نیمکت گسترش فوالد نشست، مقابل نفت مسجدسلیمان
در جام حذفى به برترى یک بر صفر رسید؛ اما او در لیگ برتر
در یک مسابقه مهم امروز به دنبال نشان دادن عیار خود است
کریمى بعــد از موفقیت هاى قبلى در بــاال آوردن
 تیم هاى بحــران زده، انگیزه زیــادى دارد
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فرمانده انتظامى شهرســتان بجنــورد از یک مورد 
اسیدپاشى پدر و پسر بر روى هم درشهرستان بجنورد 

خبر داد.
پاکدل اظهار داشت: سه شنبه شــب در پى تماس با 
مرکز فوریت هاى پلیســى مبنى بر وقــوع یک فقره 
درگیرى و اسیدپاشى در یکى از محله هاى شهر بجنورد 

بالفاصله مأمورین در محل حاضر شدند. 
وى افــزود: با توجه به حساســیت موضوع بالفاصله 

شــخصًا در محل حاضر شده و در بررســى هاى اولیه 
مشخص شد پسرى به محل کار پدرش مراجعه مى  کند 

و به دلیل اختالف با هم درگیر مى شوند. 
پاکدل تصریح کرد: در این درگیرى ابتــدا پدر بر روى 
پسر 24 ساله اش اسید مى ریزد و پسر از ناحیه گردن دچار 
آسیب مى  شود و در ادامه درگیرى پسر نیز روى پدرش 

اسیدپاشى مى کند که پدر از ناحیه چشم آسیب دیده است. 
وى خاطرنشان کرد: بالفاصله مصدومین توسط عوامل 
اورژانس به مرکز درمانى انتقال مى یابند و تحت مداوا 

قرار مى گیرند. 
فرمانده انتظامى بجنورد بیان کرد: کارهاى درمانى براى 
مصدومان انجام شده و در این خصوص پرونده تشکیل 

شده و در دست بررسى است .

فرمانده انتظامى اســتان خوزســتان از شناسایى و 
دســتگیرى قاتل فرارى در کمتر از یک ســاعت در 

شهرستان شوش خبر داد.
ســردار حیدر عباس زاده گفت: در پــى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر نزاع دسته جمعى 
و کشته شــدن یک جوان 27 ســاله و مجروح شدن 
ســه نفر از شــهروندان در یکى از مناطق شهرستان 
شــوش، بالفاصله عوامل انتظامى به محل درگیرى 

اعزام شدند.
وى افــزود: با توجه بــه اهمیت موضوع دســتورات و 
راهکار هاى عملیاتى به کارآگاهان پلیس آگاهى ابالغ 

شد.
ســردار عباس زاده با بیان اینکه از همان لحظات اولیه 
کارآگاهــان پلیس آگاهى با انجــام اقدامات تخصصى 
و بررســى آثار به جا مانده،  محل اختفــاى قاتل فرارى 
را در کمتر از یک ساعت شناســایى کردند، ادامه داد: با 

هماهنگى مراجع قضائى در یک عملیات ضربتى عامل 
جنایت و نزاع دسته جمعى در مخفیگاهش دستگیر و یک 
قبضه اسلحه شکارى که متهم با آن اقدام به قتل کرده 

بود، کشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان خوزستان با اشــاره به اینکه 
متهم در تحقیقــات پلیس بــه بزه انتســابى اعتراف 
و انگیزه قتــل را اختالفات ملکى عنوان کرده اســت، 
افزود: متهم پس از تشکیل پرونده راهى مراجع قضائى

 شد.

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیرى عوامل شکســتن 
شیشه هاى برخى مغازه ها و آتش زدن یک مسجد خبر داد 
و اعالم کرد: در صحبت هایى که با برخى متهمان داشتیم 
اعالم کردند تحت تأثیر جوسازى یک شبکه ماهواره اى 

اقدام به برخى اقدامات خالف کرده اند.
سردار حســین رحیمى در جمع خبرنگاران، به موضوع 
حادثه آتش سوزى در یکى از مساجد تهران اشاره کرد و 
گفت: همانطور که مى دانید بر اثر هیجاناتى که برخى ها 
در فضاى مجازى ایجاد کردند، عده اى اقدام به تخریب 
شیشه چند بانک کردند که بعد از شروع این ماجرا پلیس 
وارد عمل شد. وى افزود: با اقدام پلیس، افرادى به همراه 

تفنگ هاى بادى و ساچمه اى دستگیر شدند.
سردار رحیمى در خصوص انگیزه متهمان از این اقدامات 
گفت: صحبت هایى که با برخى از متهمان داشتیم اعالم 
کردند تحت تأثیر جوسازى یک شبکه ماهواره اى اقدام 

به این کار کردند.

وى تصریح کرد: البته قطعاً با اغماض و عطوفت اسالمى 
با اینهــا برخورد مى شــود و به احتمال زیــاد همه آزاد 

مى شوند زیرا اکثراً جوانان هیجانى زیر 30 سال بودند.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پاســخ به اینکه حادثه 
آتش سوزى مسجد چه بوده است، گفت: آن هم از همین 

دست بوده اما فعالً  امکان توضیح بیشتر وجود ندارد.

بامداد روز سه شنبه هفته جارى در یکی از مدارس شبانه 
روزي شهرســتان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، 
دختر دانش آموزي با خونریزي مغزي رو به رو شد و به 
دلیل شرایط جسمانی بسیار بد با اورژانس هوایی به تبریز 

منتقل شد.
به گزارش تابنــاك، این دختر دانش آموز 14ســاله که 
«زهرا» نام دارد و در کالس دوم متوســطه دبیرستان 
شــبانه روزي شهرســتان اهر تحصیل می کند، بنا بر 
آنچه در رسانه هاي محلی به آن اشاره شد، داراي سابقه 
بیماري قبلی بود و خونریزي مغزي او نیز به همین دلیل 
اتفاق افتاد؛ حادثه نگران کننده اي که این دانش آموز  را 

به کما برد.
پس از بروز مشکل جسمانی براي زهرا که گفته می شود 
پس از نماز صبح به وجود آمد، بالفاصله تیم پزشکی بر 
سر بالین او حاضر شد و نظر به شرایط جسمانی بسیار بد 
و نبود امکانات کافی، این دانش آموز با اورژانس هوایی 

راهی بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز شد.
محمد رضا شــادلو، روابط عمومی آمــوزش و پرورش 
شهرستان اهر در مورد دلیل بروز این حادثه گفت: پس 

از اینکه این دانش آموز با مشکل خونریزي مغزي رو به 
رو شد در مورد وضعیت ســالمتی او از خانواده استعالم 
صورت گرفت و مشخص شد که این دانش آموز داراي 

سابقه بیماري قبلی بوده است.
پیگیري هاي تــازه از وضعیت کنونی ایــن دانش آموز 
حکایت از آن دارد کــه زهرا هم اکنون در کما به ســر

 می بــرد و در بیمارســتان امــام رضــا (ع) تحت نظر 
متخصصان و جراحان مغز و اعصاب است.

این دانش آموز شاغل به تحصیل در مدرسه شبانه روزي 
که اهل یکی از روستاهاي محروم شهرستان اهر است، 
بنابر ادعاي مسئوالن در حالی از یک بیماري خطرناك 
رنج می برده و هر لحظه احتمال بروز حادثه براي او وجود 
داشته است که متولیان آموزش و پرورش شهرستان اهر 
از این مهم بی خبر بودند و خانواده او نیز از ارائه اطالعات 

در این باره به مدیران مدرسه امتناع کرده اند.
از آنجا که در مدرسه شــبانه روزي خلیج فارس اهر نیز 
همانند بقیه مدارس کشــور آزمایش و معاینات پزشکی 
تخصصی از دانش آموزان گرفته نمی شود، دانش آموز به 
کما رفته چاره اي جز جنگیدن با بیماري تا چنین روزي 

که به کما برود را نداشته است.
در این بین باید رسالت آموزش و پرورش و مدیران مدرسه 
شــبانه روزي را به دقت مورد ارزیابی قرار داد و پرسید 
چگونه در طول مدتی که این دختر نوجوان در مدرســه 
شبانه روزي و زیر نظر آنها مشــغول به تحصیل بود از 

وجود چنین بیماري و مشکل بزرگی مطلع نشده بودند؟ 

بی توجهی به سالمت دانش آموزان، زهراي 14 ساله را به کما فرستاد!

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: 
شکســتگى دودکش موتورخانه ســبب نشت گاز 
مونواکسید کربن در خوابگاه دانشــگاه شهرکرد و 

فوت دانشجوى پزشکى شده است.
اکبــر ترکــى در حاشــیه بازدیــد از خوابگاه هاى 
دانشگاه هاى علوم پزشکى شهرکرد اظهار داشت: 
در پى فوت دانشجوى پزشکى دانشگاه شهرکرد با 
تشکیل جلسه کمیسیون بهداشت اعضاى کمیسیون 
رأى به تشکیل کمیته ســه نفره براى بررسى علت 

حادثه دادند.
وى افزود: در پى این ســفر خوابگاه دانشگاه مورد 
بررســى قرار گرفت که بــا توجه بــه اظهارنظرها 
در مــورد مرگ ایشــان علــت حادثه انتشــار گاز

 مونواکسید کربن است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: 
در بررسى هاى اولیه بر روى سه مشعل در موتورخانه 
خوابگاه مشخص شد دودکش یکى از مشعل ها دچار 
شکستگى و گاز مونواکسید کربن از این طریق نشت 

کرده است.
ترکى خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف حادثه از سوى 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، کارشناسان 
گاز، نظام مهندسى، کارشناسان دادگسترى بررسى 
و جمع بندى آن طى روزهاى آینده انجام و منتشــر 

مى شود.
وى با بیان اینکه ســاخت این خوابگاه چند ســال 
طول کشیده و حدود دو سال گذشــته افتتاح شده 
است، گفت: با بررســى هاى انجام شــده در سایر 
اســتان ها ســاختمان  خوابگاه هاى دانشگاه هاى 
علــوم پزشــکى از اســتانداردهاى الزم برخوردار

 نیستند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس ادامه 
داد: براســاس برنامه ششم توسعه بخش خصوصى 
بایــد در زمینــه بهســازى خوابگاه هــا ورود پیدا 

کند.
به گزارش تسنیم، شــامگاه 14 مهرماه دانشجوى 
اصفهانى رشته پزشکى دانشگاه شهرکرد بر اثر نشت 

گاز مونوا کسید کربن ایست درگذشت.

جزئیات جدید از علت مرگ دانشجوى اصفهانى

واژگونى یک دستگاه خودروسوارى در بلوار سیمون 
بولیوار در شــمال غرب تهران دختر 18 ساله اى را 
راهى بیمارستان کرد. علت وقوع این حادثه از سوى 

کارشناسان پلیس راهور در دست بررسى است.
ســاعت 12 ظهر روز سه شــنبه رهگذران با دیدن 
واژگون شدن یک دستگاه خودروســوارى در بلوار 
سیمون بولیوار، سراسیمه موضوع را به سامانه 125 

اطالع دادند که ســتادفرماندهى آتش نشانى تهران 
بى درنگ آتش نشانان ایستگاه 94 را رهسپار محل 

حادثه کرد.
به گفته داود کرمى، افســر آمــاده منطقه یک آتش 
نشانى تهران، یک دســتگاه خودروسوارى ماکسیما 
با سه سرنشین از مسیر شــرق به غرب بلوار در حال 
حرکت بود کــه ناگهان به دلیل نامعلومى از مســیر 
اصلى منحرف شــد و بر روى سقف در قسمت پیاده 

رو واژگون شد.
وى اضافه کرد: به دنبال واژگونى خودرو دو مرد 19 
ساله بدون هیچ آســیبى از درون خودرو خارج شدند 
ولى یک دختر 18 ساله که مجروح شده بود در داخل 

این وسیله نقلیه محبوس شد.
داود کرمــى تصریح کرد: آتش نشــانان به محض 
حاضر شدن در محل حادثه با قرار دادن عالئم هشدار 
دهنده در صحنه حادثه،  عملیات ایمن سازى را انجام 
دادند و سپس فرد محبوس شده را که از ناحیه سر و 
گردن دچار آسیب دیدگى شــده بود از اتاقک خودرو 
خارج کرده و تحویــل عوامل اورژانــس حاضر در

 محل دادند.

چپ شدن ماکسیما با 2 پسر و یک دختر

پدرى اعضاى خانواده اش را به آتش کشید
پدر یک خانواده اقدام به خودسوزى خود و سه عضو 

دیگر خانواده اش در کالرآباد کرد.
زکریا اشکپور، سخنگوى مرکز فوریت هاى پزشکى 
مازندران با بیان اینکه حادثه ســوختگى در شــهر 
کالرآباد چهار مصدوم برجاى گذاشــته است گفت: 
در این حادثه کــه در کالرآبــاد رخ داد، پدر خانواده 
اقدام به آتش زدن خود، همسر و دو فرزندش با بنزین 

کرده است.
وى افزود: در این حادثه پدر 55 ساله دچار سوختگى 
95 درصد، مادر سوختگى باالى 90 درصد، دختر ده 
ساله ســوختگى 100 درصد و دختر 16 ساله دچار 
سوختگى حدود 75 درصد شده اند و پس از اقدامات 
اولیه  توسط پایگاه سلمانشهر و عباس آباد به شهید 

رجایى تنکابن منتقل شدند.

پدر و پسر
 روى هم اسید ریختند!

قتل و نزاع دسته جمعى 
به دلیل اختالفات ملکى

حمله به یک
 آرایشگاه زنانه

 در تبریز
اراذل و اوباش به یک آرایشگاه در تبریز 
حمله کردند و طال و جواهرات حاضران 
در آرایشگاه به سرقت رفت.  شامگاه سه 
شنبه چهار مرد در حالى که قمه در دست 
داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرك 

ارم تبریز حمله کردند.
این اوباش بعد از دیدن ترس و وحشت 
حاضران در آرایشــگاه، آنهــا را تهدید 
کردند و طال و جواهــرات زنان حاضر 
در آرایشــگاه را دزدیدند. آنها بعداز این 
ســرقت پا به فرار گذاشتند و تحقیقات 

پلیس در این خصوص ادامه دارد.

تقصیر یک شبکه ماهواره اى بود

مدیرعامل شــرکت بازرگانى، زمانى که براى وصول 
طلب میلیاردى اش کمک خواست، نمى دانست گرفتار 

اخاذى سیاه مى شود.
اوایل شهریور امسال مدیرعامل یک شرکت بازرگانى 
با حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران از جوان 
شرورى به اتهام ســرقت خودروى اپتیمایش شکایت 

کرد.
شــاکى به افســر تحقیق گفــت: «چنــدى پیش به 
تعمیرگاهى رفته بودم که به طــور اتفاقى با جوانى که 
جویاى کار بود، آشنا شــدم. او حتى به من مى گفت اگر 
بخواهم مى تواند طلب هایم را وصول کند. این آشنایى 
ادامه داشت تا اینکه یک روز از من چهار میلیون تومان 
خواست تا مشکالت خانواده اش را حل کند. دلم سوخت 
و این پول را بــه او قرض دادم. او متوجه شــده بود که 
وضع مالى ام خوب اســت و از مردى طلــب میلیاردى

 دارم.»
وى افــزود: «آن جوان مدتــى بعد که بــه دفترم آمد 
مدعى شد بدهکارم را کتک زده و او حاضر شده بدهى 
میلیاردى اش را بدهد. به ایــن رفتارش اعتراض کردم 
که او مدعى شــد بابت این کار باید صد میلیون تومان 

پول بپردازى که قبــول نکردم و گفتم کار اشــتباهى 
انجام داده اســت. اما او مرا تهدید کرد و رفت. منشى ام 
موضوع را پیگیرى کــرد که معلوم شــد گفته هاى او 
دروغ اســت و ســراغ بدهکارم نرفته و فقط قصد باج 

خواهى داشت.»
وى گفت: «دو روز بعد ســوار اپتیمایم شده و شرکت را 
به قصد خانه ترك کردم، جوان مزاحم در خیابان راهم 
را سد کرد که متوقف شدم. او با قمه مرا به مرگ تهدید 
و از خودرو بیرون انداخت و با ســوار شدن به خودروى 
اپتیمایــم متوارى شــد. به کالنترى رفتم و شــکایت 
کردم. همان موقع خانمى که منشــى ام اســت با من 
تماس گرفت و خبر داد جوان شــرور به شرکت آمده، 
همه جا را به هم ریخته و کارکنانم را تهدید کرده است. 
منشــى ام در تماس بعدى اعالم کرد جوان مزاحم آنجا 
را ترك نمى کند و 400 میلیــون تومان پول مى خواهد 
و هر ســاعت صد میلیون تومان به ایــن مبلغ افزوده 
مى شود. او من و خانواده ام را هم به قتل تهدید کرده بود. 
همراه مأموران کالنترى بــه دفترم رفتم که متهم فرار

کرده بود.»
با تشــکیل پرونده قضائى در شــعبه چهارم بازپرسى 

دادســراى ناحیــه 34 تهران و بــا دســتور بازپرس 
رســتمى، مأموران پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران 
جســتجو براى دستگیرى جوان شــرور را آغاز کردند.
چند روز پیش، ســارق شــرور در یکــى از محله هاى 
جنوبى تهران بازداشــت و خودروى سرقتى از او کشف

 شد.
متهم با انتقال به پلیس آگاهى بازجویى و به افسر تحقیق 
گفت: «شــاکى وضع مالى خوبى داشت به همین دلیل 
نقشه اخاذى را اجرایى کردم. حتى با تهدید قمه خودروى 
اپتیمایش را دزدیدم تا در برابر پس دادن آن اخاذى کنم 

اما قبل از اینکه نقشه خود را اجرا کنم، دستگیر شدم.»
مأموران به سرنخ هایى دســت یافتند که نشان مى داد 
ردپاى او در سرقت یک شــرکت در یکى از شهرهاى 

غربى کشور وجود دارد.
مأموران پس از بررســى موضوع، متوجه شدند ماجرا 
صحت دارد و این سارق شرور سه ســال پیش همراه 
دایى اش شبانه، گاوصندوق شرکتى را تخریب کرده و 
200 میلیون تومان پول و چک از آنجا سرقت کرده اند 
که در آن پرونده به طور غیابى به ســه سال حبس و رد 

مال محکوم شدند.

عاقبت کمک خواستن مدیرعامل شرکت بازرگانى از یک جوان 

اخاذى از نوعى دیگر
مردى که به زنى اعتماد کرده بود نمى دانست در 
دام دسیسه اى شــیطانى افتاده است. او به دایره 
اجتماعى کالنترى16 تهران رفت و به کارشناس 

مشاوره گفت:
هنوز ازدواج نکرده ام. مادرم با افتخار از اخالق و 
رفتارم جلِو دیگران حرف مى زند و همیشه به پاکى 
و نجابتم قسم مى خورد اما من اشتباهى کرده ام 
که جوابى براى آن نــدارم. حدود هفت ماه قبل، 
در فضاى مجازى، با دخترخانمى دوســت شدم. 
در کمتر از چند روز، احســاس کردم به او وابسته 

شده ام. از من خواست همدیگر را ببینیم. 
خواســته اش را قبول کردم و چنــد بار همدیگر 
را دیدیم. مى گفت یک ازدواج ناموفق داشــته و 
طالق گرفته اســت. برایم مهم نبود. با دیدن او، 
احساس آرامش مى کردم. هربار برایش کادوهاى 
گرانقیمت و طــال مى گرفتم. یــک مرتبه هم 
حدود 400 هزار تومان قرض خواست. مى گفت 
مى خواهد براى جشــن تولد مــادرش هدیه اى 
بخرد. ادعا مى کرد مادرش از آشــنایى ما باخبر 
اســت و این هدیه را از طرف من به عنوان داماد 
آینده خانــواده به او مى دهد. جو گیر شــده بودم 
و 600 هــزار تومان پول ناقابل بــه او دادم. از او 
اجازه مى خواستم به خواســتگارى اش بروم اما 
بهانه مى آورد که حال پدرش خوب نیســت. در 
آخرین قرار مالقات، به یک رستوران رفته بودیم 
که ناگهان سر و کله یکى از دوستانم پیدا شد. با 
تعجب به این زن جوان نگاه کرد و پس از سالم 
و احوال پرســى، سرســنگین از کنارمان رد شد. 
دوستم، بعد از چند دقیقه، پیامکى فرستاد که این 
زن فردى شیاد است که چند وقت پیش برادرزن 
او را هم سرکیسه کرده و فریب داده است. بدون 
آنکه چیزى بگویم، از رستوران بیرون زدم. دوستم 
در گوشه اى منتظرم بود. وقتى گفتم قرار است با 
این خانم ازدواج کنم، خندید و گفت: «پس تو هم 
مثل برادرزنم فریب پوزخندهاى شــیطانى اش 
را خورده اى». جوابى نداشــتم بدهم. با عجله به 
داخل رستوران برگشتم اما اثرى از آن زن نبود. 
با نگرانى بــه خانه برگشــتم و بعدازظهر همان 
روز به او زنگ زدم. مى گفــت دیگر کارى با من 
ندارد و البتــه اگر پولى به او بدهــم با من کارى 
نخواهد داشــت در غیر این صــورت، آبرویم را 

خواهد برد. 

پشت پرده 
پوزخند شیطان
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در هفته هاى اخیر خبرهاى زیادى در 
مورد معرفى گوشــى هاى جدید نوکیا 
در سه ماهه پایانى سال 2017 منتشر 
شده است. اما به نظر کمپانى فنالندى 
قصد معرفى و عرضه گوشى دیگرى 
تا پایان ســال 2017 را ندارد. بنابراین 
محصوالت نوکیا در ســال 2017 با 
معرفى نوکیا 3، 5، 6 و 3310 جدید آغاز 
و با رونمایى از پرچمــدار این کمپانى 

یعنى نوکیا 8 پایان یافتند.
بر اساس آخرین گزارش ها گوشى هاى 
جدید نوکیا 2 ، نوکیــا 7 و نوکیا 9 در 
اوایل ســال 2018 میــالدى معرفى 

خواهند شد. 

«فیلیپ اشــارو» نــام هنرمندى فرانســوى 
اســت که به تازگى با کمترین امکانات ممکن 
(جعبه همبرگر و دوربیــن آیفون)، مجموعه اى 

از پرتره هاى زیبا و حرفه اى را ثبت کرده است.
اشــارو با ایــن کار قصد داشــته اســت تا به 
عالقه مندان عکاسى نشــان دهد که براى ثبت 
پرتره هاى زیبا و تصاویر حرفه اى و چشــم نواز 
نیاز به تجهیزات پیشــرفته عکاسى نیست و با 
استفاده از یک مقواى همبرگر و دوربین آیفون 

هم مى تواند تصویربردارى حرفه اى انجام داد.
این هنرمند فرانســوى عنصر اصلــى فعالیت 
حرفــه اى و موفــق را پیــش از هــر چیــز،  

خالقیــت و بــه کارگیــرى قــواى فکــرى 
بــراى آزمایــش ایده هــاى نو معرفــى کرده 

است.
 البته عالوه بر تصاویر خــام اولیه، تکنیک هاى 
فتوشــاپ هم براى بهبود آثار نهایى اســتفاده 
شــده اند؛ اشــارو اعالم کرده اســت که براى 
ویرایش این پرتره هاى زیبا از اپلیکیشــن هاى 
و   VSCO ،Photoshop FIX
Lightroom Mobile  که همگى براى

تلفن هاى همراه توسعه داده شــده اند،  استفاده 
کرده است.

اما همانطور که عکاسان حرفه اى مى دان ند،  بدون 
نورپردازى مناسبى که این هنرمند با استفاده از 
وسایلى ساده آن را فراهم کرده است، خلق چینى 

آثار شگفت انگیزى ممکن نیست. 

عاشقان عکاسى سلفى
اپلیکیشن Meitu را از دست ندهند

 گرافیک
 به سبک 

ژاپنــى!

 Kawaii در فرهنگ کشور ژاپن واژه اى وجود دارد به نام
که میزان بامزه بودن کاراکترهاى داخل یک انیمیشن، یک 
کتاب کمیک و یا یک فیلم را مشخص مى کند. این فاکتور 
فرهنگى که نمود آن را در تمام مســائل مردم این کشور از 
نحوه لباس پوشــیدن گرفته تا نحوه  طراحى کاراکترهاى 
داخل بازى هاى ویدئویى مى بینیــد، حاال به تازگى منجر 
به انتشار اپلیکیشنى شده است که به کمک آن، تمام مردم 
جهان مى توانند از این شیوه  منحصر به فرد براى افکت دهى 

. Meitu به تصاویر خود استفاده کنند؛ اپلیکیشن
امروزه عاشــقان سلفى از هر روشــى که بتواند به تصاویر 
آنها جلوه خاصى دهد و آن را از تصاویر دیگر دوســتان و 
آشنایان متمایز کند، شدیداً استقبال مى کنند. پس در زمانى 
که اکثر افکت هاى نرم افزارهــاى گرافیکى دور و برمان 
تکرارى شده اند و آن جلوه  قدیم را ندارند، چه بهتر از اینکه 
مجموعه اى از افکت هاى عجیب و غریب و فانتزى دنیاى 
گرافیکى ژاپن را به تصاویرمان اضافه کنیم؟ این دقیقاً همان 
سئوالى است که پاسخ مثبت به آن، باعث محبوبیت و فراگیر 

شدن اپلیکیشن Meitu در سراسر جهان شده است.
بعد از دانلود این اپلیکیشــن که به صــورت رایگان براى 
سیســتم هــاى عامــل آى او اس (ورژن 6.1.1 بــراى

 آى او اس 8.0 و باالتــر) و اندرویــد (ورژن 6.1.0.2 براى 
اندروید 4.0 و باالتر) قابل دریافت است، کاربران مى توانند 
تصاویر خود را وارد نرم افزار کنند و یا به طور مستقیم از آن 
براى گرفتن تصاویر سلفى استفاده کنند. سپس اپلیکیشن 
Meitu تصاویر و کادربندى چهره را تشخیص مى دهد و 
افکت هاى فوق العاده جذاب، عجیب و منحصر به فردى را 

بر روى آنها اعمال مى کند.
البته جالب است بدانید که اپلیکیشن Meitu بعد از عرضه 
در سال 2008 تا به حال، در کشور چین محبوبیتى افسانه اى 
داشــته اســت و 456 میلیون کاربر فعال این سرویس، به 
طور ماهانه شش میلیارد تصویر را با استفاده از افکت هاى 
آن ویرایش کرده اند و با نصب بــودن بر روى بیش از یک 
میلیارد دیوایس مختلف، پیش بینى شده است که ارزشى سه 
میلیارد دالرى براى کمپانى توسعه دهنده  آن در هنگ کنگ 

به دست آمده باشد.
ذکر این نکته نیز الزم است نسخه آى او اس این اپلیکیشن 
داراى کدهاى عجیبى بوده و نســخه  اندرویــد آن نیز از 
کاربران، دسترســى هاى زیادى را درخواست مى کند. به 
همین دلیلى شــایعاتى مبنى بر اینکه کمپانى ســازنده در 
حال جاسوسى و سرقت اطالعات کاربران بوده است، وجود 
دارد. اما با وجود اینکه فرضیه هایى براى فروش اطالعات 
کاربران به سرویس هاى تبلیغاتى توسط این کمپانى وجود 
داشته است، اما مســئوالن Meitu هنوز پاسخى به این 

تردید نداده اند.
طى چند روز گذشــته، این اپلیکیشــن به شدت در جهان 
محبوب شده است و با تبدیل شــدن به مد جدید عاشقان 
سلفى، بیش از 430 میلیون نفر در خارج از مرزهاى چین از 
آن استفاده مى کنند. اپلیکیشن Meitu تا پیش از این در 
رده  317 بخش تصاویر و ویدئو در اپ استور کشور آمریکا 
قرار داشــت، اما بعد از این به روزرسانى اخیر که به کاربران 
اجازه مى دهد افکت هــاى فانتزى را بــر روى هر تصویر 
اعمال کنند، جهشــى خیره کننده براى آن به وجود آمده و 
به رتبه  چهارم در این دسته بندى صعود کرده است؛ جالب 
است بدانید که این برنامه  ناشناخته توانسته است باالتر از 
اپ هاى رایگان محبوبى نظیر Waze و Yelp قرار بگیرد 
و شاید در آینده و با ادامه  این روند باورنکردنى، حتى بتواند 
جایگاه نرم افزارهایى نظیر اسنپ چت را نیز در این جدول 

به چالش بکشد.
از ماه ژانویه  سال 2016 تا به اینجا، این اپلیکیشن به تعداد 
230 هزار بار از اپ استور ایاالت متحده  آمریکا دانلود شده 
است که در کمال تعجب، 10 درصد از تمام این دانلودها تنها 
در هفت روز گذشته انجام شده  است! چندین و چند قابلیت 
نظیر امکان الغــر کردن و چاق کــردن اعضاى صورت، 
امکان حذف جوش و دیگر زائده هاى پوستى، امکان روشن 
کردن و تیره کردن صورت، امکان بلند کردن و کوتاه کردن 
اعضاى چهره و البته امکان اعمال افکت هاى ویژه اى که 
صورت شما را به یک کاراکتر انیمیشنى تبدیل مى کنند، از 

ویژگى هاى اصلى اپلیکیشن Meitu محسوب مى شود.

البته اگر در موتورهاى جســتجو نام این اپلیکیشن را سرچ 
کنید، با تصاویر فوق العاده جذابى مواجه مى شــوید که به 
شــدت اغراق آمیز هســتند و حتى در گاهى موارد، کمى 
ترسناك به نظر مى رســند. براى ساخت چنین تصاویرى، 
مى توانیــد چندین بار افکت هاى ویــژه  را بر روى تصاویر 
سلفى خود اعمال کنید و دوباره بعد از ذخیره  مجدد، باز هم به 
سراغ افکت هاى بیشتر بروید؛ این گونه است که مى توانید 
عجیب ترین تصاویرى که حتى خود طراحان ژاپنى نیز تصور 

آنها را هم نمى کنند را به وجود بیاورید!                                 

«فیلیپ اشــارو» نــام هنرمندى فرانســوى 
اســت که به تازگى با کمترین امکانات ممکن 

خالقیــت و بــه کارگیــرى قــواى فکــرى
بــراى آزمایــش ایده هــاى نو معرفــى کرده 

است.
 البته عالوه بر تصاویر خــام اولیه، تکنیک هاى 
فتوشــاپ هم براى بهبود آثار نهایى اســتفاده 
شــده اند؛ اشــارو اعالم کرده اســت که براى 

ا ش ک ل ا ا ا ا ت شا ا

خلق پرتره هاى 
زیبا با استفاده از 
جعبه همبرگر و 
دوربین آیفون!

طبق فهرســت منتشر شــده، گوشى هوشــمند آیفون 7 
اپل در نیمه نخســت ســال جارى میالدى 2017، عنوان 
پرفروش ترین گوشى را در جهان به نام خود ثبت کرده است.
مؤسســه IHS Markit فهرســتى از پرفروش تریــن 
گوشى هاى هوشمند سال 2017 را در وبسایت خود ارائه داده 

که گوشى آیفون 7 در صدر این فهرست قرار گرفته است.
در این رده بندى، گوشــى هاى آیفون 7 پالس اپل، گلکسى 
گرند پرایم پالس سامسونگ و آیفون 6 اس مدل 2015 به 

ترتیب در رتبه هاى دوم، سوم و چهارم جاى گرفته اند.
نکته جالب اینجاســت که گلکســى اس 8 و اس 8 پالس 
سامســونگ نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و ششــم این 

فهرست قرار گرفته اند.
البته با توجه به آنکه گوشى هاى گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 
سامسونگ تنها حدود یک ماه اســت که رونمایى و به بازار 
معرفى شده اند، جایگاه پنجم و ششم براى این گوشى ها 
خیلى دور از انتظار نیست و این دو پرچمدار سامسونگى نسبت 
به سایر گوشى هاى قرار گرفته در این فهرست، هنوز وقت 

دارند میزان فروش خود را در جهان باال ببرند.
گوشــى هاى آیفون 6، آیفون 6 اس و آیفون 7 به ترتیب در 
نیمه نخست ســال هاى 2015، 2016 و 2017 میالدى از 
جمله محبوب ترین و پرطرفدارترین گوشى هاى هوشمند 

بازار بوده اند .

پرفروش ترین گوشى جهان را بشناسید

آمــازون کــه روزگارى تنهــا در زمینــه 
فروش کتــاب و محصــوالت فرهنگى و 
چندرسانه اى فعالیت مى کرد، حاال قصد دارد 

در زمینه فروش دارو نیز فعالیت کند.
 این شرکت که یکى از بزرگ ترین سایت هاى 
خرده فروشى آنالین است قصد دارد تا قبل 
از فرارسیدن روز شــکرگزارى در آمریکا که 
مصادف با دوم آذر ماه است، ارائه این خدمات 

را آغاز کند.
گفته مى شــود آمــازون فرآیند اســتخدام 
نیروهــاى جدید براى فــروش آنالین دارو 
را آغاز کرده و فردى به نــام «اریک فرنچ» 
که مدیــر واحد بخش فــروش خواربار این 
شرکت است، مســئولیت مذکور را بر عهده 

گرفته است.
واحد فروش آنالیــن داروى آمازون، واحد 
مراقبت هاى بهداشتى یا healthcare نام 
خواهد گرفت و براى راه انــدازى آن با تعداد 
زیادى از افراد متخصص مشورت شده است.

منابــع مطلع مى گویند آمــازون در صورت 
موفقیت در اجراى این طرح به طور مستقیم 
داروخانه هم تأ ســیس خواهد کرد. البته این 

کار نیاز به دو سال زمان خواهد داشت.

داروخانه آنالین
 آمازون!

موزیک پلیرهاى موجود در ســطح مارکت اندرویدى گــوگل پلى از امکانــات و قابلیت هاى متنوعى 
بهره برده و کاربران بنا بر نیازهاى خود از هرکدامشــان اســتفاده الزم را مى برنــد. یکى از برترین 
پخش کننــده هایى کــه در چنــد وقت اخیــر مانــور بســیارى بــر روى آن داده شــده و توجه 
 Phonograph Music Player Pro افــراد زیــادى را جلــب کــرده اســت
مى باشد؛ این پلیر که یکى از محصوالت Karim Abou Zeid اســت به گونه اى خاص و با 
متریال دیزاین منحصر به فرد خود امکان دسترسى به انواع فایل هاى صوتى را فراهم کرده و با چارچوب 

بى نظیرش یک تجربه جدیــد را در اختیارتــان مى گذارد. هر چیــزى در زمینه پخش موســیقى در 
دســترس بوده و قادر به بهره بردن از آن هســتید تا جایى که در هنگام پخش فایل هــاى صوتى کاور و 

متن آهنگ دانلود شــده و یا اینکه در صورت نیاز امکان ویرایش تگ هاى هر فایل موســیقى موجود اســت . 
اگر مــى خواهید که آهنگ هاى مــورد عالقه خود را بــه ترتیب اجرا کنید تنها کافى اســت که یک لیســت پخش 

منحصر به فرد ایجاد کنید تا تمامى فایل هاى صوتى با کیفیت فوق العاده پخش شوند! اگر به دنبال یک پلیر موزیک ساده و اما شیک 
و حرفه اى براى تبلت و یا گوشى اندرویدى تان هستید به هیچ وجه Phonograph Music Player Pro  را از دست ندهید.

اپلیکیشن موزیک پلیر فونوگراف اندروید
عى 
ن 
 

 
ب 

 در 
کاور و 

د اســت . 
ک لیســت پخش

کمپانى صاحب  نام مایکروســافت اعالم کرد 
که نســخه بعدى نرم افزار محبوب و کاربردى 
 (Microsoft Office) مایکروسافت آفیس
به زودى براى رایانه هاى شخصى عرضه خواهد 
شد. طبق گفته هاى این کمپانى، تاریخ انتشار 
آفیس 2019 براى نیمه دوم سال 2018 میالدى 

تنظیم شده است.
البتــه گفته شــده کــه نســخه پیش نمایش 
آفیس 2019 اواسط ســال 2018 در دسترس 
عالقه مندان قرار خواهد گرفــت و چند هفته 
پس از آن، شاهد انتشار رسمى اش خواهیم بود.

مایکروسافت آفیس 2019 (همچون نسخه هاى 
قبلى خودش) داراى نرم افزارهاى کاربردى مثل 
 Skype for ورد، اکســل، پاورپوینت و حتى

Business خواهد بود.
از میان برخى ویژگى هاى جدید آفیس 2019 
مى توان به طرح بندى جدید جدول ها براى نرم 

افزار اکسل اشاره کرد. مایکروسافت گفته 
است که جزئیات جدید در رابطه با تاریخ 
انتشار آفیس 2019 و دیگر اطالعات را 
طى چند ماه آینده در دسترس کاربران 

قرار خواهد داد.

تاریخ انتشار
 آفیس 2019 اعالم شد

نوکیا 2 ، نوکیا 7 و نوکیا 9 معرفى خواهند شد
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برنامه هاى روز هفتم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
* همایش بزرگ  پیاده روي  خانوادگی  ساعت 7 صبح 

در حاشیه زاینده رود
* رزمایش موتورســیکلت ســواران قانونمند (برون 
شهري) ساعت 9 و30 دقیقه در روستاي اسد اباد مبارکه 
* افتتــاح و راه انــدازي دســتگاه ســونوگرافی و

 آب مقطرگیري و افتتاح اتاق پراتیک امداد و نجات  در 
معاونت بهداد پلیس استان

*افتتاح پروژه کالنترى بهارستان 
*افتتاح پروژه مخابراتی نایین 

* غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا 

* جشنواره ورزشی بزرگ پلیس و مردم ساعت 18 در 
ورزشگاه تختی اصفهان

* ترویج فرهنگ مهدویت ، حجاب، عفاف، امر به معروف 
و نهى از منکر و... 

* تهیه، تولید و پخش مستند شهدا (رهپویان آرامش) 
از رسانه ملى

* تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان
* دیدار با علما، مراجع عظام، معتمدین و شــوراهاى 

اسالمى  

روز شمار هفته ناجا در سال 1396

امى
نتظ

وى ا
 نیر
هفته

139
اه 6

هرم
20 م
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4

در پی وقوع تصادف بین دو دستگاه خودرو 
که  در ساعت 19 و 30  دقیقه دوشنبه شب  
در بزرگراه اقارب پرســت رخ داد مأمور 
وظیفه شــناس پلیس راهور اصفهان به 
منظور جلوگیري از وقوع حوادث بعدي در اثر 
تغییر مسیر ناگهانی، منتظر رفتگران خدوم 
شهرداري نمانده و بالفاصله جارو به دست 

نسبت به پاکسازي معبر اقدام کرد.
 جادارد  در هفته نیــروي انتظامی خداقوت 

جانانه اي به  عزیزان پلیس داشته باشیم.

پلیس و رویکرد دانش بنیانیپلیس و رویکرد دانش بنیانی
 و پژوهش محوري  و پژوهش محوري 

امروز رویکرد جامعه محورى پلیس مستلزم محوریت 
علم و دانش در جهت افزایش اعتمــاد اجتماعى و 
کارآمدى اســت و در این میان نیروى انتظامى باید 
هرچه بیشتر خود را با دانش روز آشنا سازد تا متناسب 
با شــرایط به ایفاى نقش بپردازد. براى تحقق این 
مهم گام اول حرکت به ســوي طراحی یک پلیس 

«دانش محور» است. 
نکته حائز اهمیت این اســت کــه دانش محورى 
هویت نوین ســازمان هاى معاصربه شمار می آید و 
رویکرد نوینى است که به اقتضاى حاکمیت واقعیات 
جدید بر ساختار و شکل سازمان ها مورد توجه قرار 
گرفته ، این هویت بیانگر ویژگى هاى خاص ماهیت 
سازمان هایى است که به رمز موفقیت خویش نایل 

آمده اند. 
از دیگر ملزومات و مقدمات ایــن مهم می توان به 
تقویت توان یادگیري، تقویت توان یاددهی، تقویت 
توان آینده پژوهی در پلیــس و پیش ضرورت هاي 
مدیریتی شــامل تغییر فرهنگ مدیریت به فرهنگ 

دانشوري اشاره کرد. 
 امروز بــه برکت رهنمودهاي مقــام معظم رهبري 
(مد ظله العالی) و فرماندهان عالیرتبه، مؤمن و متعهد 
ناجا تحولی عظیــم در عرصه علم و دانش و تحقیق 
و پژوهش به وجود آمده اســت و نیروي انتظامی در 
مراکز علمی و فناوري کشور جایگاه خوبی پیدا کرده  
و همگام و همپاي آنها حرکت مــی کند و حتی در 
برخی از موضوعات علمی و فناوري توانسته از آنان  

پیشی بگیرد. 
نیروي انتظامی به سمت علمی شدن باید قدم بردارد 
چراکه در دنیاي امروز جرائم پیچیده شــده اســت 
به طوري که بــدون کار علمی و بــدون ابزار علم و 
دانش دیگر نمی توان بر جرائم فائق آمد و مجرمان

 حرفه اي که از طریق فضاي سایبري امنیت مردم 
را به خطر می اندازند را دســتگیر  کرد و به دســت 

قانون سپرد. 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان نیز در راستاي 
رویکرد دانش بنیانــی و پژوهش محــوري ناجا با 
انعقاد تفاهمنامه هایی با دانشــگاه ها و مراکز علمی 
و همچنین تأســیس مرکز جامع علمی کاربردي و 
ترویج تحقیق و پژوهش زمینه رشد و پیشرفت علمی 
کارکنان خود را فراهم آورده و توانسته روز به روز بر 

دانش و علم کارکنانش بیافزایــد و با وجود حضور 
میلیونی مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در 

طول سال بهترین میزبانی را براي آنان فراهم کند.
کسب رتبه هاي برتر در کشف علمی جرائم، کشف 
علمی  85 درصــدي جرائم،تعالی رفتــار کارکنان، 
ارتقاي سطح حقوق شــهروندي در ناجا، راه اندازي 
مرکز علمی- کاربردي انصارالمهدي(عج) و تحصیل 
بیش از 600 نفــر از کارکنان در مقاطــع کاردانی و 
کارشناســی، ارشــد و دکترا و  قرار گرفتن  نیروي 
انتظامی اســتان در رتبه بندي علمی دستگاه ها از 

جمله نتایج  دانش افزایی کارکنان پلیس است. 

سرهنگ حسین حسین زاده 
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 

 650 هزار تماس عملیاتی شد
پاسخگویی پلیس 110اصفهان به 950هزار تماس شهروندان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان از پاسخگویی 
مرکز فوریت هاي پلیســی 110 بــه 950 هزار تماس 
شهروندان با این مرکز طی مدت شــش ماهه امسال 

خبر داد.
سرهنگ علی ملکی آهنگران در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس گفت: در شش  ماهه امسال تعداد 950 هزار  
و 597 نفر با مرکز فوریت هاي پلیسی 110 تماس برقرار 
کردند که از طریق اپراتورهاي این مرکز پاســخگویی 

الزم به آنان ارائه شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت:  31 هزار و 163مورد از 
این تماس ها غیر قابل رســیدگی و 334 هزار و 936 
مورد از این تماس ها نیز دریافت مشاوره و راهنمایی از 

کارشناسان پلیس بوده است. 
وي افزود: از بین تماس هاي برقرار شــده 650 هزار و 

627 مورد آن منجر به حضور مأموران در صحنه و اجراي 
عملیات توسط واحدهاي اجرایی و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول در خصوص میزان حضور گشت هاي 
110 در صحنه پس از تماس هاي برقرار شــده با مرکز 
عنوان داشت: براساس ارزیابی ها و بررسی هاي صورت 
گرفته 76/2 درصد از تماس ها زیــر 10دقیقه، 17/5 
درصد باالي 10 دقیقه و 5/7 درصــد باالي 15 دقیقه 

مأموران در صحنه حضور یافتند.
سرهنگ آهنگران در خصوص اقدامات صورت گرفته 
براي سرعت بخشیدن به حضور مأموران 110 در صحنه 
گفت: در این زمینه طرح تفکیک گشت هاي پلیس 110 
از پلیس پیشگیري از چند سال گذشته در کالنتري ها 
آغاز شد که هم اکنون هشــت کالنتري در شهرستان 
اصفهان، چهــار کالنتري در کاشــان، چهار کالنتري 

در نجف آباد و چهــار کالنتري 
در خمینی شهر داراي گشت مستقل 

110 هستند.
وي افزایش ســرعت عمل گشــتی ها، حضور 

سریع واحدهاي گشتی در سر صحنه جرم و کاهش 
نارضایتی شهروندان از نحوه رسیدگی به تماس آنها را از 

جمله مزایاي این طرح عنوان کرد.
معــاون عملیات فرماندهــی انتظامی اســتان خاطر 
نشــان کرد: از زمان عملیاتی شــدن یگان مســتقل

 فوریت هاي پلیسی 110 عملکرد این یگان به صورت 
ویژه در کمیســیون عملیات این فرماندهی به ریاست 
سردار فرمانده انتظامی اســتان بررسی و عملکرد آن 

مورد تجزیه و  تحلیل قرار می گیرد.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان همچنین 
از اجراي طرح تجمیــع مراکز فوریت هاي پلیســی 
110 استان تا پایان ســال خبر داد و گفت: مکان مرکز
 فوریت هاي پلیسی 110 استان مشخص شده و تا پایان 
سال، ساختمان آن، که مجهز به سیستم هاي دقیق و 

پیشرفته است به بهره برداري خواهد رسید.
این مقام انتظامی طرح تجمیع 110 در مرکز اســتان 
را باعث سرعت بخشــیدن به مأموریت ها، رسیدگی 
به مأموریت ها بــه صورت کارشناســی و حرفه اي و 
جلوگیري از بروز تأخیر حضور مأمــوران در صحنه و 
ارسال گزارش هاي مردمی بدون واسطه به واحدهاي 
عملیاتی عنوان کرد و بیان داشت: این طرح را می توان 
جزو تحوالت ساختاري در نیروي انتظامی دانست که 
مزایاي بسیار زیادي براي مردم به همراه خواهد داشت.  

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تقدیر از
 تالش هاي راهوران محلــه و جاده هاي 
روستایی گفت: ان شــاءا... به عنوان اولین 
استان، جشن اســتان بدون تصادف فوتی 

را با اهتمام و جدیت همگانی برگزار کنیم.
به گزارش خبرنگار پایــگاه خبري پلیس، 
ســردار مهدي معصوم بیگــی در همایش 
راهــوران محلــه و تجلیــل از نمونه هاي 
ترافیکی که به مناسبت هفته ناجا و با حضور 
مدیران اداره راه و شهرسازي، استانداري و 
سایر دستگاه هاي دولتی برگزارشد، گفت: 
امنیت مــا یک امنیت مردم پایه اســت و با 
مشــارکت حداکثري مــردم در تولید نظم 

وامنیت می توان روز به روز آن را ارتقا داد. 
وي افــزود: در حوزه جاده هــا و تصادفات
جاده اي مردم هستند که می توانند به پلیس 
کمک کنند و با رعایت قوانین و مقررات آمار 
وقوع تصادفات جاده اي و فوتی را در شهرها 

و روستاها کاهش دهند. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: ســازمان 
یک روســتا از ســه رکن اساســی شامل 
«مردم»،«شوراها» و «دهیاران» تشکیل 
شــده که در کنار یکدیگــر در حوزه امنیت 
و انضباط بخشــی، به نحو مطلوبی در کنار 
پلیس ایفاي نقش کــرده و به دنبال هدف 
مشــترکی که همان امنیت پایــدار و مورد 

رضایت همگانی است، هستند. 
ســردار معصوم بیگی ادامــه داد: دهیاران 

روســتاها جایــگاه قانونی دارنــد و داراي 
اختیارات قانونی نیز هستند، به عبارتی قوه 

اجرایی مردم و حاکمیت روستا می باشند. 
وي بیان داشت: خواسته هاي مردم توسط 
دهیاران برآورده و محقق می شــود و این 
عزیزان وظایف شــهرداري هــا را انجام 
می دهند و در نبــود دیگر دســتگاه هاي 
حاکمیتی، عالی ترین فرد در حوزه امنیتی و 
ارتباط سریع مردم با مراجع امنیتی و قانونی 

هستند. 
این مقام ارشــد انتظامی نقــش دهیاران 
روستا را نقشــی بی بدیل و ممتاز دانست و 
گفت: استان اصفهان روســتاهاي زیادي 
دارد و بخش قابل توجهی از جاده هاي این 
استان جاده هاي روستایی است که روزانه 
رفت و آمد زیادي در ایــن جاده ها صورت 

می گیرد. 
معصوم بیگی تصریح کرد: قانون شد آمدي و 
راهنمایی و رانندگی یکپارچه است و قانونی 
که در شــهرها اجرا می شود در روستاها نیز 

همان قوانین باید تعلیم و اجرایی شود. 
وي اظهار داشت: تصادفات فوتی جاده هاي 
روستایی استان اصفهان از 90 نفر در سال 
گذشته به 18 نفر کاهش یافته که این مهم 
حاصل تالش همگان اســت و امیدوارم در 
ســال هاي آینده حتی یک نفر هم نداشته 

باشیم. 
سردار معصوم بیگی اظهار داشت: تصادفات 

جاده اي خسارات جبران ناپذیري براي فرد و 
خانواده دارد که با نهادینه شدن فرهنگ شد 
آمدي می توان از وقوع آنها جلوگیري و این 

دغدغه اساسی و جدي را رفع کرد. 
این مقام انتظامی در ادامه افزود: در ســال 
84 تعداد 28 هزار نفر در جاده ها جان خود 
را ازدست دادند، آمار بسیار نگران کننده اي 
بود که با برنامه ریزي هاي انجام شــده و 
همکاري مردم و همه دســتگاه ها این آمار 
هم اکنون به 17 هزار نفر رسیده که بازهم 
رقم باالیی اســت و امیدوارم در سال هاي 

آینده شاهد کاهش بیشتري باشیم. 
وي با اشاره به اینکه آمار کشته هاي ناشی 
از تصادفات در کشــور ما آمار باال و نگران 
کننده اي اســت تصریح کرد: بــا رعایت 
قوانین، مشــارکت مردمی و همکاري همه
 دســتگاه هاي دولتی می تــوان از وقوع 

حوادث تلخ جاده اي جلوگیري کنیم. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در پایان 
ضمن تقدیر از همه مسئوالن حاضر در این 
همایش اظهار داشــت: امیدوارم با تالش 
همه دســتگاه ها و مردم، جشنی را بگیریم 
که در جاده هاي استان شــاهد هیچگونه 
تصادف فوتی نباشیم و این هدف با همکاري 
و جدیت همکاران بنده و مردم قابل دسترس 
است و ان شــاءا... به عنوان اولین استان، 
جشن استان بدون تصادف فوتی را با اهتمام 

و جدیت همگانی برگزار کنیم.

امنیت ما، امنیت مردم پایه است


