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خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1496 مورخ 96/7/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 
واقع در سه راهى خیابان هاى مسعودآباد و شهید بیگانه با شرایط پرداخت به صورت 50 درصد نقد و مابقى در سه قسط ماهیانه طبق کارشناسى به شرح ذیل اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعه شماره 6 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 159/96 م.م جمعاً به مبلغ 1/471/632/000 ریال.
- قطعه شماره 7 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 138/83 م.م جمعاً به مبلغ 1/527/130/000 ریال.

- قطعه شماره 10 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 147/14 م.م جمعاً به مبلغ 110/000/ 1/692 ریال.
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کارگردان «رستاخیز»: تا تکلیف این فیلم روشن کارگردان «رستاخیز»: تا تکلیف این فیلم روشن 
نشود، فیلم نمى سازمنشود، فیلم نمى سازم

نمایش بغض و خش م 
«درویش» در تلویزیون

کارگردانى احمدرضا فیلــم «رســتاخیز» بــه 
درویش تنها فیلم تاریخ ســینماى ایران اســت که به 
صورت مستقیم به متن واقعه عاشورا مى پردازد اما به 
دلیل نمایش چهره فردى که نقش حضرت ابوالفضل 
العباس (س) را بازى مى کنــد و به رغم برخوردارى از 
مجوزهاى مربوطه در پى مخالفت هایى اجازه نمایش 

نیافته است.
کارگردان فیلم ،غروب شنبه 22 مهر ماه میهمان برنامه 
«چهل چراغ» در شــبکه 3 سیماى جمهورى اسالمى 
ایران با اجراى محمد رضا شهیدى فر بود تا درباره هنر 
عاشــورایى بگوید و اینکه چرا تعداد فیلم هاى ساخته 
شده درباره واقعه عاشــورا در سینماى ایران اینقدر کم 
است اما چنانکه پیش بینى مى شد تا نوبت به بحث فیلم 

«رستاخیز» رسید سفره دل گشود.
درویش گفت: مقامات قبلى وزارت ارشــاد براى حل 
مشــکل از من خواســتند به چهره بازیگرى که نقش 
حضرت عباس(ع) را ایفا مى کند نور بتابانیم اما جداى 
اینکه این برخورد غیر تخصصى بود به آنها گفتم 
به لحاظ تکنیکى هم شــدنى نیست و 

نپذیرفتم.
به گفتــه او در دوره 
جدید وزارت 

ارشادالبته 
شــده  اعــالم 
نمایش فیلم در خارج 
از کشور بالمانع است 
اما در داخل همچنان 

امکانپذیر نیست.
درویش پرســید: اگر قرار 
است تنها چهره «صحابه» نمایش 
داده شود و درباره دیگران - ولو غیر معصوم - امکانپذیر 
نیســت چرا این موضوع را در قالب یک دستورالعمل 
مشــخص ابالغ نمى کنند به جاى اینکه پس از صرف 
این همه وقت و هزینه اعالم کنند که نمى شود؟ هر چند 
که با سرنوشت فیلم «رســتاخیز» در واقع دارند اعالم

 مى کنند و بعید اســت دیگران سراغ اینگونه مضامین 
بروند.

کارگردان سرشناس ســینماى ایران آه کشان گفت: 
ســاخت این فیلم از ایده اولیه تا تحقیــق و فیلمنامه 
نویسى و اجراى پروژه ده ســال زمان برده و مربوط به 
دوران آنالوگ است که هنوز امکانات دیجیتالى فراگیر 

نشده بود.
احمد رضا درویش پرسید: مگر غیر از این است که 9 بار 
مجوزهاى ما را تمدید کردند؟ مگر «رستاخیز» بهترین 
فیلم جشنواره فجر نشد و ســیمرغ هاى متعدد را از آن 
خود نکرد؟ مگر گذشــتن از این مراحل مســتلزم اخذ 

مجوزهاى مختلف نیست؟
وى گفت: حتى پس از اکران هــاى محدود خودمان 
تصمیم گرفتیم اصالحات دیگــرى را نیز انجام دهیم 
ولى باز وزارت ارشــاد اصرار داشــت که حتمــًا باید 
نور تابانده شــود در حالى که قرار بــود تنها درباره 14 
معصوم(ع) ممنوعیــت نمایش چهره اعمال شــود و 
حضرت عباس(ع) با همه عظمت و عزت در زمره 14 
معصوم(ع) نیست و ادعاى استناد به نظر مراجع تقلید در 
حالى است که در زمینه هاى دیگر نیز اختالف 
نظر دارند و ما بر پایه مجوزهاى قانونى 
و شــرعى پروژه را جلو مى 
بردیم و اگر مشکلى 
در  بــود 

ن  هما
تمدیدها بایــد گفته 

مى شد.
کارگردان فیلم «رســتاخیز» تصریح کرد: به 
صراحت گفته ام و تکرار مى کنم تــا تکلیف این فیلم 
روشن نشود من فیلم دیگر نخواهم ساخت هر چند که 
ســاخت این فیلم تمام و تولید و اکنون در کارنامه من 

ثبت شده ولو به نمایش درنیامده باشد.
احمد رضا درویش همچنین اظهــار عقیده کرد چون 
فیلم را در آغــاز روى کار آمدن دولــت تدبیر و امید به 

آنان تقدیم کرده و زمــان نمایش آن هم با توافق 
هســته اى یا برجام مصادف شد به شکلى 

قربانى آن موضوع شد وگرنه فیلم براى 50 
شخصیت فقهى و علمى و روحانى نمایش 

داده شده بود و مشکلى نداشته است.
مجرى برنامه تلویزیونى «چهل چراغ» 

نیز در خالل گفتگو بارها یادآور مى شد این 
فیلم تنها یک روز در جشــنواره اکران شده 

و یگانه فیلمى اســت که به متن عاشورا مى 
پردازد در حالى که دو فیلم مشهور دیگر («روز 

واقعه» و «ســفیر») مربوط به قبل یا 
بعد ازظهر عاشورا هستند.

احمدرضا درویــش با لحنى 
آکنــده از بُغض و خشــم 
ادامــه داد: چــرا نمــى 
پرســند تعهدات مالى 
خــود را چگونه جبران

 مى کنید؟
وى گفــت: مطالبات 
من دوِقســم اســت. 
اولى حقوقى اســت 
چون رفتــارى که با 
« رســتاخیز» صورت 
هــم  را  پذیرفتــه 
غیرقانونى مــى دانم 
و هم غیــر اخالقى و 
دیگرى معنــوى زیرا 
هر کارگردانى دوســت 
دارد حاصــل زحمات او 
دیده شود و مى توان وباید 
پرسید که حقوق معنوى ما 

چه مى شود؟

ى  و
یــح  تصر

کــرد: تهیــه کننده 
ایرانــى تنها نبوده و شــرکاى 

خارجى هم داشــته که به گفته او شیعه 
و مظلوم هستند.

وى که لحن خود را در پایان تندتر کرده و مجرى هم 
فضاى الزم را به او داده بود خاطر نشــان ساخت: این 
ظلم به شخص و گروه نیست. به فرهنگ و 

مردم است و قابل تحمل نیست.
احساســى ترین بخش ســخنان 
کارگردان فیلم «رســتاخیز» آنجا 
بود که گفــت یکــى از مفاهیم و 
آموزه هاى عاشــورا، عدالت است 
و من مى پرســم آیــا رفتارى که 
با عاشــورایى تریــن فیلم تاریخ 
سینماى ایران صورت پذیرفته 

با عدالت سازگار است؟

على نصیریان با حضــور در برنامه 
«من و شــما» بــه تهیه کنندگى 
هادى قنــدى و اجــراى آرش 
ظلى پور با ایــن مجرى و مردم 
به گفتگو نشســت. بخشى از 
اظهارات ایــن بازیگر قدیمى 
تلویزیــون، ســینما و تئاتر را 

بخوانید.

■  من هیچ الگویى نداشتم و ندارم. 
براى خیلــى از نقش هایم شــاید 
مى توانســتم الگو بگیرم اما هرگز 
ایــن کار را نکردم. مثــًال براى 
سریال «شهرزاد» کاراکتر من 
جورى بــود که مى توانســتم 
الگو بگیــرم. از فیلم هایى مثل 
«پدرخوانــده» یــا... ولى من به 

هیچ عنوان دنبال هیچ الگویى نبودم و نیســتم. همیشه براى 
نقش هایم با فکــر خالقانه ام پیش مى روم خاصه در ســریال 

«شهرزاد» گریم هم خیلى تأثیرگذار بود.
■   (در پاســخ به اینکه میزان دستمزد شما با وجود سابقه چند 
برابرى از شهاب حســینى یا ترانه علیدوستى کمتر است)اینها 
مسائلى اســت که خیلى قابل بحث و گفتگو نیست مربوط به 
زمان و سن و جوانى اســت یا توقعاتى که آدم ها دارند. ممکن 
است من با یک رقمى قانع بشوم و آنها نشوند؛ شرایط سنى مهم 

است. من هیچ وقت براى دستمزد چانه نزدم.
■  اصًال تا به حال صحبتى نکردم که اســم من باید در تیتراژ 

کجا باشد و همه اینها را به کارگردان و خالق اثر مى سپارم.
■  االن چون [عــزت ا...انتظامى] کســالت دارند من خیلى 
مزاحمشان نمى شوم اما زمانى بود که ما با هم همسایه بودیم. 
هر روز با هم بودیم و عالوه بر آن ده پانزده سال باهم در تئاتر 
کار مى کردیم و باید بگویم که ایشــان از استعدادهاى بسیار 
درخشان بازیگرى هســتند و دعا مى کنم کسالتشان برطرف 

شود. 

■  (در پاسخ به عدم حضورش در فصل دوم «شهرزاد») قصه 
تمام شده بود. «بزرگ آقا»، آدمى کنشگر و فعال و قدرتمند بود 
اما از یکجایى به بعد جایگاهى نداشت. اگر مى خواستم در فصل 
دوم باشم باید خاطره و فالش بک مى شد که مطلوب من نبود 

و براى همین از آقاى فتحى عذرخواهى کردم.
■  هیچ وقت پیشنهادى از مسعود کیمیایى در طول این سال ها 
به من نشد که اگر شده بود حتماً مطالعه مى کردم چون کیمیایى 
آدم کمى نیست. این اتفاق درباره آقاى بیضایى هم افتاد و هیچ 

وقت با هم کار نکردیم.
■   آخرین بار ناصر ملک مطیعى را در جشن «شهرزاد» دیدم. 
بسیار آدم باسواد و فهمیده اى است. قصه ها و سناریوهاى آن 
زمان ایشان را به آن سمت و سو ســوق داد و گرنه استعدادش 

خیلى باالتر بود و مى توانست بیشتر بدرخشد.
■  داریوش مهرجویى حتمًا از من ناراحت شده که چرا پیشنهاد 
«اجاره نشــین ها» را قبول نکردم [به دلیل حضــور در فیلم 
«ناخداخورشــید»] چون دیگــر هیچ وقت به من پیشــنهاد 

همکارى نداد.

احمدرضا یلــم «رســتاخیز» بــه  کارگردانى
رویش تنها فیلم تاریخ ســینماى ایران اســت که به 
صورت مستقیم به متن واقعه عاشورا مى پردازد اما به 
لیل نمایش چهره فردى که نقش حضرت ابوالفضل 
عباس (س) را بازى مى کنــد و به رغم برخوردارى از 
اجازه نمایش جوزهاى مربوطه در پى مخالفت هایى

یافته است.
2کارگردانفیلم ،غروب شنبه 22 مهر ماه میهمان برنامه 
3«چهل چراغ» در شــبکه 3 سیماى جمهورى اسالمى 
هنر  یران با اجراىمحمد رضا شهیدى فر بود تا درباره
عاشــورایى بگوید و اینکه چرا تعداد فیلم هاى ساخته 
شده درباره واقعه عاشــورا در سینماى ایران اینقدر کم 
ست اما چنانکه پیش بینى مى شد تا نوبت به بحث فیلم 

«رستاخیز» رسید سفره دل گشود.
رویش گفت: مقامات قبلى وزارت ارشــاد براى حل 
شــکل از من خواســتند به چهره بازیگرى که نقش 
حضرت عباس(ع) را ایفا مى کند نور بتابانیم اما جداى 
اینکه این برخورد غیر تخصصى بود به آنها گفتم

به لحاظ تکنیکى هم شــدنى نیست و 
نپذیرفتم.

از کشور بالمانع است 
اما در داخل همچنان 

امکانپذیر نیست.
درویش پرســید: اگر قرار 
استتنها چهره «صحابه» نمایش 
و درباره دیگران- ولو غیر معصوم - امکانپذیر داده شود

نیســت چرا این موضوع را در قالب یک دستورالعمل 
مشــخص ابالغ نمى کنند به جاى اینکه پس از صرف 
این همه وقت و هزینه اعالمکنند که نمى شود؟ هر چند 
که با سرنوشت فیلم «رســتاخیز» در واقع دارند اعالم

 مى کنند و بعید اســت دیگران سراغ اینگونه مضامین 
بروند.

کارگردان سرشناس ســینماى ایران آه کشان گفت: 
از ایده اولیه تا تحقیــق و فیلمنامه  ســاخت این فیلم
نویسى و اجراى پروژه ده ســال زمان برده و مربوط به 
دوران آنالوگ است که هنوز امکانات دیجیتالى فراگیر 

نشده بود.
9احمد رضا درویش پرسید: مگر غیر از این است که 9 بار
کردند؟ مگر «رستاخیز» بهترین مجوزهاى ما را تمدید

فیلم جشنواره فجر نشد و ســیمرغ هاى متعدد را از آن 
اخذ  نکرد؟ مگر گذشــتن از این مراحل مســتلزم خود

مجوزهاى مختلف نیست؟
وى گفت: حتى پس از اکران هــاى محدود خودمان 
تصمیم گرفتیم اصالحات دیگــرى را نیز انجام دهیم 
ولى باز وزارت ارشــاد اصرار داشــت که حتمــًا باید 
4 حالى که قرار بــود تنها درباره 14

ــت نمایش چهره اعمال شــود و 
4ا همه عظمت و عزت در زمره 14

دعاى استناد به نظر مراجع تقلید در 
که در زمینه هاى دیگر نیز اختالف 
ر دارند و ما بر پایه مجوزهاى قانونى 
پروژه را جلو مى و شــرعى

بردیم و اگر مشکلى 
در بــود

احمد رضا درویش همچنین اظهــار عقیده کرد چون 
فیلم را در آغــاز روى کار آمدن دولــت تدبیر و امید به 

آنان تقدیم کرده و زمــان نمایش آن هم با توافق 
هســته اى یا برجام مصادف شد به شکلى 

0قربانى آن موضوع شد وگرنه فیلم براى 50
شششششششششششششششششایشششش شخصیت فقهى وعلمى و روحانى نم

داده شده بود و مشکلى نداشته است.
مجرى برنامه تلویزیونى «چهل چراغ»

نیز در خالل گفتگو بارها یادآور مى شد این 
فیلم تنها یک روز در جشــنواره اکران شده 

و یگانه فیلمى اســت که به متن عاشورا مى 
پردازد در حالى که دو فیلم مشهور دیگر («روز

ییی یا یا مربوط به قبل واقعه» و «ســفیر»)
بعد ازظهر عاشورا هستند.

درویــش با لحنى  احمدرضا
آکنــده از بُغض و خشــم 
ادامــه داد: چــرا نمــى 
پرســند تعهدات مالى 
خــود را چگونه جبران

 مى کنید؟
وى گفــت: مطالبات 
من دوِقســم اســت. 
اولى حقوقى اســت 
چون رفتــارى که با 
« رســتاخیز» صورت 
هــم  را  پذیرفتــه 
غیرقانونى مــى دانم 
و هم غیــر اخالقى و 
دیگرى معنــوى زیرا

هر کارگردانى دوســت 
دارد حاصــل زحمات او

دیده شود و مى توان وباید 
پرسید که حقوق معنوى ما

چه مىشود؟

وم و
وى که لحن خود را در پایان تندتر کرده و مجرى هم
فضاى الزم را به او داده بود خاطر نشــان ساخت: این
ظلم به شخص و گروه نیست. به فرهنگ و

مردم است و قابل تحمل نیست.
ســخنان بخش احساســى ترین
کارگردان فیلم «رســتاخیز» آنجا
بود که گفــت یکــى از مفاهیم و
هاى عاشــورا، عدالت است آموزه

و من مى پرســم آیــا رفتارى که 
با عاشــورایى تریــن فیلم تاریخ 
سینماى ایران صورت پذیرفته 

بببا عبا عبا عدالت سازگار است؟

على نصیریان با ح
«من و شــما»
هادى قنــدى
ظلى پور با ایـ
به گفتگو نش
اظهارات ایـ
تلویزیــون،

بخوانید.

من هیچ الگویى م■
براى خیلــى از

مى توانســتم الگ
ایــن کار را نک
سریال «شهر
جورى بــود
الگو بگیــرم

«پدرخوانــده»

به گفتــه او در دوره 
جدید وزارت 

نور تابانده شــود در
معصوم(ع) ممنوعیــ
حضرت عباس(ع) با
معصوم(ع) نیست و اد
حالى است ک
نظر

على نصیریان: مسعود کیمیایى هیچ وقت به من پیشنهاد همکارى نداد

شراره 
م  خــا ر

بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون با اشــاره 

به پخش برنامه اى ترکیبى از شــبکه 
3 سیما ادامه داد: به تازگى در برنامه اى به نام «جزیره گنج» 
با اجراى نیما فالح و سحرولدبیگى حضور داشتم. این برنامه 

در جزیره کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترکیبى 

شــامل مصاحبه، 
مسابقه و سرگرمى 
و مستند است که در 
مرحله ضبط قرار دارد و بعد از 
آماده شدن از شبکه 3 سیما پخش 
خواهد شد. رخام «جزیره گنج» را برنامه 
اى مفرح خواند و خاطرنشان کرد: این برنامه 
بدون شک مخاطبان زیادى خواهد داشت زیرا از طرفى 
اجراى این زوج دوست داشتنى فوق العاده است و از سویى تم 
برنامه شیرین و براى مخاطب جذاب است. این برنامه مى تواند 

رقیب خوبى براى برنامه هایى مثل «خندوانه» باشد.

ســریال  بازیگــر 
«مختارنامــه» گفت: این 

روزها تهیه کننــدگان، دخترخاله و 
پســرخاله خود را براى بازى در آثار به 

فیلم ها مى آورند و جایى براى ما نمانده است. سینما کامًال 
فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط بازیگر مى شوند.

ابراهیم آبادى، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر که هیچ پیشــنهاد تصویر و سینمایى به من 
نمى شود. چندین تئاتر کار کردم و اما خیلى وقت است که از 

حوزه تصویر فاصله گرفته ام.
وى دلیل کم کارى خود در عرصه سینما را اینگونه توصیف 
کرد: این روزها تهیه کنندگان دخترخاله و پسرخاله خود را 
براى بازى در آثار به فیلم ها مى آورند و جایى براى ما نمانده 
است. سینما کامًال فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط 
بازیگر مى شوند. متأسفانه بازیگران قدیمى و اصلى سینماى 
ایران خانه نشین شده اند و هیچکس نیســت که به داد ما 

برسد.بازیگر سریال «مختارنامه» با گالیه از 
کم توجهى مسئولین فرهنگى به بازیگران 

پیشکسوت ادامه داد: مسئولین فرهنگى 
نسبت به پیشکسوتان هنر مسئول هستند. 
این مسئولین باید تهیه کنندگان و فیلمسازان 
را بخواهند و از آنها بپرســند کــه چرا وضعیت 
بازیگران قدیمى به اینجا کشــیده شده است. باید 
بپرسند که چرا از بازیگران با تجربه و پخته سینماى ایران 
استفاده نمى شــود؟ چرا من و امثال من باید قربانى حضور 
برخى با رابطه در سینما شــویم.وى در همین راستا افزود: 
اکثر آثار به این صورت شده که دو سه چهره معروف در کار 
بازى مى کنند و براى سایر نقش ها خانواده تهیه کننده حضور 
خواهند یافت. این وضع بســیار ناراحت کننده و دلخراش 
است. من نمى دانم چرا وضعیت بازیگرى ما به اینجا رسیده 
است. بازیگر سریال «شب دهم» مشکل معیشت را دغدغه 
این روزهاى پیشکســوتان بازیگرى خواند و تصریح کرد: 
وقتى من به عنوان بازیگر سر کار نروم از کجا باید امرار معاش 
کنم؟ طى این سال ها بیشتر تئاتر کار کردم و همه مى دانیم 
که در تئاتر پولى وجود ندارد که بشود از آن طریق زندگى را 
گذراند. من گروه نمایشى با 60 سال ســابقه دارم اما هنوز 

هم نمى توانم از این گروه بازخورد مالى زیادى داشته باشم. 

جزیره کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترکیبى  ههدر نا اىب ب ب بخ هایى مثل «خندوانه» باشد.ق ىىیبى رقیب خوبىبراى برنامه هه کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترک

گفــت: کیفیــت فیلمنامــه بازیگر سینما و تلویزیون 
و فضاى حاکم بر کار از مواردى اســت کــه این روزها 
وجود دارد اما من به دلیل احتیاط شــغلى کــه از ابتدا در 
انتخاب هایم داشــتم و هنوز نیز دارم این گزیده کارى و 

امنیت فعلى برایم رقم خورده است.
رزیتا غفارى، بازیگر سریال «هاتف»  در خصوص دلیل 
حضورش در این مجموعه اظهار داشــت: پیشنهاد کار 
به من داده شد و من نیز بنا به خواســته تهیه کننده این 
نقش را پذیرفتم. البته یکــى از مهمترین دالیلى که در 
«هاتف» بازى کردم این بود که این سریال مناسبتى بود 
و با توجه به ایام محرم و ارادتى که همه ما به حضرت امام 
حسین(ع) داریم براى ایفاى نقش در این اثر سختگیرى 
نکردم. وى در خصوص گزیــده کارى اش تصریح کرد: 
دلیل گزیده کارى ام وســواس هاى خــودم در انتخاب 
فیلمنامه و نقش هاست.  کیفیت فیلمنامه ها بسیار بد شده 
و فضاى برخى کارها در عرصه هنر مسموم است اما من به 
دلیل این موارد کم کار نیستم بلکه به علت احتیاط شغلى 
که از ابتدا در انتخاب هایم داشــتم و هنــوز نیز دارم این 

گزیده کارى و امنیت فعلى 
برایم رقم خورده است.

بازیگر «شب آفتابى» درباره 
کم کارى اش در سینما نیز گفت: 
پیشنهاد کار سینمایى ندارم و اگر 
پیشنهاداتى شــده مربوط به دو 
سال اخیر بود اما چشمگیر نبودند 

به همین دلیل قبول نکردم.
غفارى در خصوص پیشــرفت 
آثــار تلویزیونى بیــان کرد: 
تلویزیون نســبت به گذشته 
خیلى بهتر شده است و شاهد 
فیلمنامه هاى بهترى هستیم 
در این میان دو سه پیشنهاد نیز 

به من شده که در حال بازى در 
یکى از آن ها به نام «کهنه سرباز» 

هستم و همینطور ســریال تلویزیونى 
«بازى نقاب ها» را پس از «کهنه سرباز» 

دارم کــه بــه تهیــه کنندگى علــى مهام و 
کارگردانى سیروس حسن پور ساخته خواهد شد و من 
نیز در این مجموعه مقابل آزیتا حاجیان بازى خواهم 

کرد.
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ســریال  بازیگــر 
«مختارنامــه» گفت: این 

روزها تهیه کننــدگان، دخترخاله و 
پســرخاله خود را براى بازى در آثار به 

فیلم ها مى آورند و جایىبراى ما نمانده است. سینما کامًال 
فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط بازیگر مى شوند.

تل تئات ا شک گ ا ا آ ا ا

پیشکسوت ادامه داد: مسئولین فرهنگى 
نسبت به پیشکسوتان هنر مسئول هستند. 
این مسئولین باید تهیه کنندگان و فیلمسازان 
را بخواهند و از آنها بپرســند کــه چرا وضعیت 
بازیگران قدیمى به اینجا کشــیده شده است. باید 
بپرسند که چرا از بازیگران با تجربه و پخته سینماى ایران 

ض ان ق ا ال ا ا ؟ ش ن فا ا

شراره 
م  خــا ر

بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون با اشــاره 

به پخش برنامه اى ترکیبى از شــبکه 
3 سیما ادامه داد: به تازگى در برنامه اى به نام «جزیره گنج» 
با اجراى نیما فالح و سحرولدبیگى حضور داشتم. این برنامه 

شـ
مس
مس و
مرحله ضبط ق
آماده شدن از شبک
خواهد شد. رخام «جزی
اى مفرح خواند و خاطرنشان
بدون شک مخاطبان زیادى خواهد داش
اجراى این زوج دوست داشتنى فوق العاده اس
برنامه شیرین و براى مخاطب جذاب است. این

ا ل ا ا ا ق

بازیگر مى شوند. متأسفانه بازیگران قدیمى و اصلى سینماى 
ایران خانه نشین شده اند و هیچکس نیســت که به داد ما 

برسد.بازیگر سریال «مختارنامه» با گالیه از 
کم توجهى مسئولین فرهنگىبه بازیگران

کنم؟ طى این سال ها بیشتر تئاتر کار کردم
که در تئاتر پولى وجود ندارد که بشود از آن
0گذراند. من گروه نمایشى با 60 سال ســاب

هم نمى توانم از اینگروه بازخورد مالى زیادى

سینماى ایران، فامیل بازى شده است

سینماى ایران، فامیل بازى شده است

رد
دا ک

د پی
جدی

یبى 
نه» رق

 «خندوا

رد
دا ک

د پی
جدی

یبى 
نه» رق

 «خندوا

رزیتا غفارى: 
 در انتخاب نقش ها 

وسواس دارم
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بررسى ها نشان مى دهد وجود یک نوع باکترى در گلو با عفونت مفصلى و استخوانى در کودکان مرتبط است.
در این بررسى آمده است وجود یک نوع باکترى در گلوى کودکان مى تواند نشان دهنده وجود همین عفونت در استخوان ها و 

مفصل هاى آنان هم باشد. 
نتایج این بررسى مى تواند به بهبود روش هاى درمانى براى عفونت هاى کشنده و خطرناك منجر شود.پزشکان 

پیش از این باور داشتند بیشتر عفونت هاى استخوانى و مفصلى در کودکان از انواع باکترى ها همچون 
استافیلوکوك و استرپتوکوك ناشى مى شود اما اکنون متخصصان قادر هستند در 

تشخیص باکترى هاى عامل عفونت عملکرد بهترى داشته 
باشند. 

مصرف شکالت عالوه بر زیبایى و ســالمت بدن از پوست نیز در 
مقابل اشعه هاى مضر نورخورشید محافظت مى کند.

درجدیدترین پژوهش ها دانشمندان دریافتند ازاین خوراکى مفید 
مى توان براى محافظت درمقابل اشــعه هاى مضرخورشیدى نیز 

استفاده کرد.
شکالت حاوى میزان فراوانى از آنتى اکسیدان ها از جمله فالونول 
است که نقش مؤثرى درسالمت روده ها، کاهش سطح کلسترول 
بد خون، جلوگیرى از ابتال بــه بیمارى هاى قلبى عروقى و افزایش 

سالمت سلول هاى مغزى دارد.
مجاورت در مقابل نور خورشید به میزان زیاد مى تواند سبب آفتاب 
ســوختگى، پیرى و ابتال به سرطان پوست شــود به همین دلیل 

محافظت از بدن اهمیت فراوان دارد.
برخالف تصور، نباید فقط در فصل هاى گرم سال از پوست مراقبت 
کرد زیرا در پاییز و زمســتان نیز پوست صورت در معرض آسیب 

ناشى از نور خورشید قراردارد.
کارشناسان به افراد توصیه مى کنند هرروز درحدود 10گرم شکالت 
به ویژه شکالت تلخ در ساعت هاى مختلف روز مصرف کنند تا عالوه 
بر حفظ زیبایى و جوانى پوســت و جلوگیرى از ابتالبه بیمارى ها، 

پوستشان در مقابل نور آفتاب محافظت بیشترى شود.

یک کارشناس غذا و دارو؛ میزان افزایش مقاومت هاى 
میکروبى ناشى از مصرف بى رویه آنتى بیوتیک ها را 
نگران کننده دانست و در خصوص مصرف خودسرانه 

آنتى بیوتیک ها هشدار داد.
عطیه على یار، کارشــناس مرکز اطالع رسانى دارو 
و سموم معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى 
شــهرکرد در خصوص مصــرف خودســرانه آنتى 
بیوتیک ها هشــدار داد و عنوان کرد: آنتى بیوتیک ها 
در بین داروهاى امروزى، بیشترین داروهاى تجویزى 
هســتند و از آنجایى که در اغلب موارد غیر ضرورى 
یا نادرست استفاده شــده اند، میکروب ها به این مواد 

مقاوم شده اند.
وى افزود: مقاومت میکروبــى، توانایى میکروب ها 
براى مقاومت نسبت به اثرات یک آنتى بیوتیک است 
و شــامل تغییرات در هر مرحله که باعث کاهش یا 
حذف اثربخشــى داروها، مواد شیمیایى یا دیگر مواد 
ضد میکروبى اســت، خواهد بود کــه در نتیجه آن 
باکترى ها زنده مى مانند و جهت آسیب رسانى بیشتر 

تکثیر مى شوند.
على یار، در خصوص اینکه چگونــه مى توان از بروز 
مقاومت هاى میکروبى جلوگیرى کرد نکاتى را بیان 

کرد که در ادامه مى خوانید:

خود درمانى نکنیم
آنتى بیوتیک ها یا به اصطالح چرك خشــک کن ها 
همانقدر که مفید  هستند، همانقدر هم مى توانند مضر 
باشند. مضر بودن این داروها با  استفاده نادرست و نابجا 
به صورت مقاومت آنتى بیوتیکى مشاهده  مى شود. 
آنتى بیوتیک ها ممکن اســت مواردى همچون منع 
مصرف و یا  تداخالت دارویى هم داشــته باشند که 
توصیه مى شود تنها با تجویز  پزشک و مشاوره داروساز 

استفاده گردند.

بیش از انــدازه از آنتــى بیوتیک ها 
استفاده نکنیم

با اســتفاده بیش از حد آنتى بیوتیک ها به خصوص 
آنتى بیوتیک هایى  که روى طیف زیادى از باکترى ها 
اثر دارند، باکترى هــاى مفید از  بین مى روند و جذب 

ویتامین ها مختل مى شود. 

به پزشک براى تجویز آنتى بیوتیک 
اصرار نکنیم

بسیارى از ســرماخوردگى ها، گلودردها و سرفه ها به 
علت بروز  بیمارى هاى ویروسى است، آنتى بیوتیک ها 
در درمان این بیمارى ها  نقشــى ندارند. ضمن اینکه 
بعضى از بیمارى ها عالئم مشــابه به هــم دارند،  اما 

یکى نیستند. 
دوره درمان را کامل کنیم

بسیارى از افرادى که آنتى بیوتیک مصرف مى کنند، 
بعد از  احســاس عالئم بهبودى، داروى خود را قطع 
مى کنند. غافل از  اینکه باکترى  ها هنوز در بدن هستند 
و از بین نرفته اند. این  باکترى هــا مى توانند با ایجاد 
مقاومت در خود، عفونت  شدیدترى ایجاد کنند که با 

داروى قبلى قابل درمان نخواهد  بود. 

آنتى بیوتیک ها را سرموقع مصرف کنید
داروهاى آنتى بیوتیک زمانى مؤثرند که طبق دستور و 

سر  ساعت مقرر مصرف شوند. 

میزان دارو را درست مصرف کنیم
به منظور دادن مقادیر مناسب و درست داروهاى مایع 
به  خصوص آنتى بیوتیک هاى مایع به کودکان، باید 
از وسایل  درجه بندى شده مانند پیمانه مدرج، قاشق 

مدرج، سرنگ و...  استفاده شود.
 مقادیر این داروها در کودکان بر اساس وزن آنها  توسط 
پزشک تعیین مى شود. قاشــق هاى معمولى وسایل 
 مناسبى براى دادن دارو به خصوص آنتى بیوتیک ها 
به کودکان  نیستند، زیرا مقادیر دارویى که در آنها قرار 

مى گیرند در انواع  مختلف آنها متفاوت است.

 داشتن خواب با کیفیت و خوب تأثیر زیادى در کاهش کمردردهایى دارد که 
به واسطه کارهاى روزمره ایجاد مى شوند. افرادى که کمتر از هفت ساعت در 
شب مى خوابند در مقایسه با افرادى که خواب بیشترى دارند کمتر از دردهاى 
کمرى رنج مى برند.این مسئله به این دلیل اســت که در طول استراحت، 
عضالت به آرامش مى رسند و جریان خون در کمر، گردن و شانه ها بیشتر 
مى شود.البته باید توجه داشته باشید که در حین خواب بدنتان در وضعیت 
درستى قرار داشته باشــید. چون خوابیدن در وضعیت بدنى نامناسب مانند 

خوابیدن روى به شکم باعث اثرات بدى روى کمر مى شود.

درمان با کمپرس ســرد و گرم روش مناسبى براى 
کاهش دردهاى عضالنى است که قسمت پایین کمر را درگیر مى کنند. 

گرم یا ســرد کردن موضعى باعث تحریک جریان خون در ناحیه مورد نظر مى شود و 
میزان التهاب را کاهش مى دهد. عالوه براین، کمپرس آب گرم و ســرد در کنار خواب 

برخى گیاهان یا عصاره هاى روغنى اثرات تسکین بخشى زیادى دارد.
با احساس درد در ناحیه کمر این روش هاى طبیعى را امتحان کنید. اما اگر دردتان شدید 
بود و یا بعد از دو تا سه روز برطرف نشد حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید تا منشأ درد 
مشخص شود. ممکن است درد ناشى از یک گرفتگى ساده باشد که خیلى زود برطرف 
مى شود. اما گاهى ممکن است مشکل به دیسک ها مربوط شود که باید تحت بررسى 

و درمان قرار گیرد.
اما به طور کلى براى پیشگیرى از کمر درد به وضعیت نشســتن خود در مقابل رایانه، 

وضعیت بدن در حال کار یا راه رفتن دقت کنید. دردهاى کمرى اغلب 
به طور مستقیم به نشستن و برخاستن هاى مکرر 

در وضعیت نامناسب بدنى مربوط 
مى شوند.

مصرف دمنوش ها با خواص ضدالتهابى و مسکنى یک روش 100 درصد 
طبیعى براى کنترل دردهاى کمرى است. ترکیبات فعال برخى ادویه ها و 
گیاهان باعث مسدود کردن واکنش هاى التهابى بدن شده و به ویژه باعث 
کاهش خشکى و سفتى عضالت مى شود. براى مقابله با اولین عالئم دردها 
از مصرف دمنوش هاى حاوى زنجبیل، زردچوبه، اســطوخودوس، پوست 

پرتقال، نعناع،شیرین بیان، رازیانه و بابونه غافل نباشید.

کمپرس آب گرم و سرد 
استفاده کنید

از توپ تنیس استفاده کنید

یک تکنیک ساده براى تسکین و آرامش کمرتان و از بین 
بردن احساس درد و خستگى آن باال نگه داشتن پاهاست. 
این تکنیک باعث فعال شدن جریان خون در قسمت تحتانى 
بدن و افزایش اکسیژن رسانى به عضالت و جریان خون 
مى شود. الزم است که روى یک سطح صاف دراز بکشید، 

کمر را صاف کنید و پاها را باال ببرید.

اکثر فیزیوتراپیســت ها و مربى هاى ورزشى از توپ 
تنیس به عنوان ابزار درمانــى در کاهش دردهاى کمرى 
استفاده مى کنند. به این ترتیب که توپ تنیس روى سطح 
ســفتى قرار داده مى شــود و بدن روى آن قرار مى گیرد 
تا حرکات مالیمى به کمر داده شــود و این کار عالوه بر 
افزایش جریان خون باعث تسکین سفتى و خشکى کمر 

مى شود.

با وجود اینکه در حین درد و احســاس فشار زیاد در کمر باید 
استراحت کنید تا درد کاهش یابد، اما الزم است حتمًا ورزش 
کنید. چون حرکات ورزشــى و کشش بدن یک کار تکمیلى 
براى تسکین و کاهش دفعات شروع درد محسوب مى شود. 
ورزش باعث بهبود جریان خون شده و در عین حال عضالت 
و استخوان ها را تقویت مى کند و از بروز بیرون زدگى و پارگى 

دیسک و بروز مشکالت دیگر پیشگیرى مى کند.

بــى تحرکى و اضافــه وزن ناشــى از آن به طور 
تنگاتنگى با بروز و تشدید دردهاى کمرى و مفصلى 
در ارتباط هستند. در واقع عضالت مجبور مى شود 
تالش زیادى براى تحمل مــازاد توده بدنى انجام 
دهد. در نتیجه بــراى مقابله و کنترل درد باید وزن 

را کاهش داد.

با اضافه وزن مقابله کنید

دمنوش آرامبخش بنوشید

خوب بخوابید
حفظ وضعیت بدنى درست در حین نشستن یک عادت ساده و 
سالم است که باعث جلوگیرى از بروز کمردرد و همچنین کاهش 
بروز آن مى شود. نشستن صحیح باعث مى شود که عضالت 

در جاى خود قرار بگیرند و بهتر از ستون فقرات حفاظت کنند.
درست نشستن همچنین باعث مى شود که فرد از نظر اندامى 
نیز زیباتر به نظر برسد. بنابراین اگر شغلتان نیاز به نشستن دارد 
حتمًا صندلى مناسب انتخاب کنید و در حین نشستن وضعیت

 بدنى تان را اصالح کنید.

وضعیت نشستن بدن را اصالح کنید 

عمودى قرار دادن پا روى دیوار
ورزش کنید

مسکّن هاى طبیعى  براى  کـــمردرد
دردهاى کمرى از جمله مشکالتى است که اکثر مردم به ویژه افرادى که بى تحرك 
و پشت میز نشین هستند از آن شکایت دارند. این دردها با احساس ناراحتى، فشار 
و خشکى در قسمت انتهایى کمر بروز مى کند که گاهى با گزگز و مشکل در حرکت 

کردن بروز مى کنند. 
دردهاى کمرى به واسطه یک حرکت یا وضعیت بدنى نادرست و یا یکجا نشستن 
طوالنى مدت بروز مى کند و مى تواند جزو عالئم اختالالت مفصلى، استخوانى یا 
عضالنى باشد. اگرچه روش هاى درمانى زیادى براى کاهش شدت این عالئم 
و دردها وجود دارد، اما الزم است برخى شــیوه هاى طبیعى براى پیشگیرى و 

همچنین مقابله با این دردها را در نظر داشته باشید.

ضرداروهایى که هم مفید هستند هم مضر

ارتباط
 عفونت استخوانى 
با باکترى گلودرد 

 داشتن خواب
به واسطه کاره
شب مى خوابند
کمرى رنج مى
عضالت به آرا
مى شود.البته
درستى قرار دا
خوابیدن روى

استراحت کنید تا
کنید. چون حرکا
براى تسکین و ک
ورزش باعث بهبو
ت استخوان ها را و
دیسک و برو

بــى تحرکى و اضافــه وزن ناشــى از آن به طور
تنگاتنگى با بروز و تشدید دردهاى کمرى و مفصلى
در ارتباط هستند. در واقع عضالت مجبور مى شود
تالش زیادى براى تحمل مــازاد توده بدنى انجام
دهد. در نتیجه بــراى مقابله و کنترل درد باید وزن

را کاهش داد.

با اضافه وزن مقابله کنید

اختالالت مفصلى، استخوانى یا  اخجزو عالئم طوالنى مدت بروز مى کند و مى تواند ج
زیادى براى کاهش شدت این عالئم  زانى عضالنى باشد. اگرچه روش هاى درمان
خى شــیوه هاى طبیعى براى پیشگیرى، اما الزم است برخى و  و دردها وجود دارد

اشتههمچنین مقابله با این دردها را در نظر دا باشید.

سدیم ماده معدنى است که همه به آن نیاز داریم . این ماده معدنى براى عملکرد مناسب عصبى و عضالنى 
و تعادل بخشیدن به مایعات در سلول ها و رگ هاى خونى ضرورى است. اما یافتن تعادل بسیار مهم است 

و بیشتر ما در به دست آوردنش اشتباه مى کنیم.
همه ما این را مى دانیم هر چیزى بیش از حدش برایمان خوب نیست مخصوصاً در مورد غذا. اما چه مقدار 
نمک زیادى به حساب مى آید؟ متخصصان توصیه مى کنند این مقدار نباید روزى بیش از 1/500 میلى 

گرم باشد. این مقدار یعنى یک قاشق چایخورى نمک.
متأسفانه بیشتر مردم بدون اینکه خود بدانند مقدار زیادى نمک مصرف مى کنند مشکالتى که مصرف 
بیش از حد نمک مى تواند برایمان ایجاد کند فراوان هستند از بد خوابى گرفته تا سنگ کلیه و مشکالت 

قلبى.
نمک باعث کم آب شدن بدن مى شود و این به خودى خود مى تواند باعث بد خوابى شود. خوردن غذاى 

نمکى روى گوارش مان نیز تأثیر مى گذارد.
دیگر تأثیرات کوتاه مدت خوردن غذایى نمکى عبارت است از احتباس مایعات، نفخ و خشک شدن پوست. 
همچنین افراد بعد از خوردن غذاهاى نمکى از به هم ریختگى معده خود شکایت مى کنند مخصوصاً اگر 

این مقدار نمک با غذایى سرشار از چربى یا قند ترکیب شده باشد.
آثار بلند مدت مصرف بیش از حد نمک عبارتند از فشار باالى خون، سرطان معده، پوکى استخوان و سنگ 
کلیه. وقتى مقدار زیادى سدیم دریافت مى کنیم در بلند مدت باعث مى شود بدن مقدار 
زیادى مایعات را در خود نگه دارد و فشار باالیى به قلب و رگ هاى خونى وارد شود که 

منجر به باال رفتن فشار خون یا هایپرتنشن مى شود. 
حتى اگر در خطر فشار خون باال نیستید، 
کاهش نمک دریافتى مزایاى 
فراوانــى دارد و براى 
کل بدنتــان مفید 
است چون باعث 
کاهــش پــف 
کردگــى، ورم، 
حالت تهــوع و 

سردرد مى شود. 
 

کلیه. وقتى مقدار زیادى سدیم دریافت مى کنیم در بلند مدت باعث مى ش
زیادى مایعات را در خود نگه دارد و فشار باالیى به قلب و رگ هاى خونى

منجر به باال رفتن فشار خون یا هایپرتنشنمى شود.
حتى اگر در خطر فشار خون
کاهش نمک در
فراوانــى
کل بد
است
کاه
کر

حالت
سردر

خوردن نمک
 چگونه روى بدن تأثیر مى گذارد؟

بررسى ها نشان مى دهد
ا در این بررسى آمده
مفصل هاى آنان
نتایج این بر
پیش

با باک

طبیعى ترین ضدآفتاِب پوست را بشناسید
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توگو و روســیه دو حریف ابتدایى تیم ملى در مسیر آماده سازى 
براى جام جهانى بودند. تیمى که مى خواهد در روســیه دست 
به یک کار بزرگ بزند و بــراى اولین بار از گروهش صعود کند. 
به همین دلیل اســت که نام حریفانى نظیر سوییس، شیلى و 
حتى پرتغال به عنوان حریفان تدارکاتى تیم ملى مطرح شــده 
که البته هنوز بازى با هیچ کدام از آنها قطعى نشده است. برنامه 
آماده ســازى کى روش بــراى حضور در جام جهانى روســیه 
باعث شد تا ببینیم تیم ملى در سه دوره قبلى که به جام جهانى 
صعود کرده(جام جهانى 1978 آرژانتین را فاکتور گرفتیم) با چه 
تیم هایى بازى کرده تا براى بزرگ ترین تورنمنت فوتبالى جهان 

آماده شود:
1-  جام جهانى 1998: ایــران  چند ماه بعــد از صعود 
دراماتیک به جام جهانــى 98، در تورنمنتــى در هنک کنگ 
شرکت کرد. این تیم اولین بازى اش را به نیجریه با نتیجه صفر 
بر یک باخت و در دیدار بعدى اش مقابل شیلى به تساوى یک 
بر یک رسید. کویت حریف بعدى تیم ملى بود. دو تیم در تبریز 
به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار هم با نتیجه تساوى یک 
بر یک به پایان رســید. آن زمان جام ال جــى در تهران برگزار 
مى شــد. ایران در بازى اولش صفر بر2 به مجارســتان باخت 
تا رسانه ها شــدیداً علیه تیم ملى موضع بگیرند و بگویند تیم 

ملى با این وضعیت در جام جهانى کیسه گل خواهد شد. دیدار 
بعدى تیم ملــى در این جام مقابل جامائیکا بود که شــاگردان 
«تومیســالو ایویچ» با یک گل حریفشــان را شکست دهند. 
تیم ملى در راه آماده ســازى براى جام جهانــى دو دیدار هم با 
تیم هاى ایتالیایى برگزار کرد. شکست عجیب یک بر7 مقابل 
رم که حرف و حدیث هاى زیادى درباره آن است باعث برکنارى 
تومیسالو ایویچ شد. تیم ملى چند روز بعد اینترمیالن را 4 بر یک 
شکست داد. آخرین بازى دوستانه تیم ملى قبل از جام جهانى 98 
هم 11 روز قبل از دیدار با یوگوسالوى، مقابل کرواسى برگزار 
شد. دیدارى که اگر چه تیم ملى صفر بر 2 در آن شکست خورد 
اما عملکرد تیم ملى در آن بازى آنقدر خوب بود که «میروسالو 
بالژویچ» – ســرمربى آن زمان کرواســى – در اظهار نظرى 
عجیب مدعى شد که اگر یوگسالوى بتواند ایران را شکست دهد 

او یک توپ فوتبال را  قورت خواهد داد.
2- جام جهانى 2006: شاگردان «برانکو ایوانکوویچ»  تا 
قبل از شروع جام جهانى در آلمان شش دیدار تدارکاتى برگزار 
کردند. اولین بازى آنها مقابل لیبى بود که با نتیجه 4 بر صفر به 
سود تیم کشورمان به پایان رسید. ایران در دومین دیدار تدارکاتى 
اش، در سئول به مصاف کره جنوبى رفت و با دو گل از این تیم 
شکســت خورد. توگو حریف بعدى تیم ملى بــود که دو گل از 

شاگردان برانکو دریافت کرد. کاستاریکا، کرواسى و بوسنى 
حریفان دیگر تیم ملى بودند. ایران، کاســتاریکا را با 
نتیجه 2 بر 3 در تهران شکست داد. نتیجه دیدار تیم 

ملى مقابل هموطنان برانکو تساوى 2 بر 2 بود و تیم ملى 
با نتیجه 5 بر 2 بوسنى را شکست داد تا عازم جام جهانى شود.

3- جام جهانى 2014:  پنج دیــدار تدارکاتى تمام برنامه 
«کارلوس کى روش» براى حضور در برزیــل بود. البته قطعًا 
سرمربى تیم ملى انتظار بازى هاى بیشترى براى تیمش داشته 
که به دالیل مختلف این بازى ها عملى نشده است. ایران بعد 
از قطعى شدن حضورش در جام جهانى 2014، در اولین دیدار 
دوستانه به مصاف گینه رفت. دیدارى که در تهران برگزار شد و 
دانیل داورى شماره یک تیم ملى در آن بازى بود. ایران آن بازى 
را ا بر 2 به حریف آفریقایى اش واگذار کرد تا داورى دیگر شانسى 
براى پوشیدن پیراهن تیم ملى در جام جهانى نداشته باشد. ایران 
در اردوى اتریش، سه مسابقه تدارکاتى برگزار کرد که نتیجه هر 
سه مسابقه، تساوى بود. دو تساوى بدون گل مقابل بالروس و 
مونته نگرو و تســاوى یک بر یک مقابل آنگوال. آخرین بازى 
شاگردان کى روش قبل از شروع رقابت هایشان در جام جهانى 
هم بازى با ترینیداد و توباگو در سائوپائولو بود که تیم ملى موفق 

شد با دو گل حریفش را شکست دهد.

مرورى بر حریفان تدارکاتى ایران پیش از حضور در 3 جام جهانى پیشین 

به حریفان نامدار نیاز داریم

به فاصله 20 روز پس از دیدار با پرســپولیس و براى 
دومین بار متوالى در یک بازى خانگى، رضا میرزایى 

تعویض طالیى «زالتکو کرانچار» لقب گرفت.
رضا میرزایى نقش ُپررنگى در ثبــت اولین پیروزى 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان ایفا کرد. پس از آنکه 
این بازیکن 21 ساله از ابتداى نیمه دوم جاى «مروان 
حســین» را در ترکیب گرفت سپاهان آشکارا آهنگ 

هجومى بهترى پیدا کرد.
میرزایى به غیر از تأثیرگــذارى روى روند تهاجمى 
تیم از حیث فردى نیز درخشید و با گلى که در دقایق 
پایانى مســابقه روى یــک ضدحمله برق آســا وارد 
دروازه ســیاه جامگان کرد برترى حداقلى ســپاهان 

را دوبرابــر کرد تا خیــال طالیى پوشــان اصفهانى 
بابت کســب حداکثــر امتیــازات مســابقه راحت

 شود.
این اولین بــارى نبود که میرزایــى تعویض طالیى 
زالتکو کرانچار لقب گرفت. در دیــدار خانگى قبلى 
سپاهان برابر پرسپولیس از هفته هفتم لیگ برتر هم 
این هافبک-مهاجم جوان نقش مهمى در به تساوى 
کشاندن بازى ایفا کرده بود. به این ترتیب، میرزایى 20 
روز پس از درخشش برابر پرسپولیس و براى دومین 
مرتبه در یک مسابقه خانگى در ورزشگاه نقش جهان 

در پیراهن سپاهان خوش درخشید.

على چینى درباره محرومیت سه ماهه او توسط کمیته 
اخالق به دلیل شــرکت در یک کلوپ شــبانه گفت: 
اتفاقات اخیر باعث شــد تا پدرم در بیمارســتان فوق 
تخصصى جماران بسترى شود. حال پدرم آنقدر بد شد 
که قرار است پزشکان عمل جراحى قلب روى او انجام 
دهند. او آنقدر پیگیر استقالل است که وقتى  به هوش 
آمد، از من درباره نتیجه استقالل پرسید و اینکه وضعیت 
علیرضا منصوریان چطور است. به او گفتم پیگیر نتیجه 
نباشد و به سالمتى خودش فکر کند.  نه حکمى به من 
داده اند و نه حرفى زده اند. تنها شنیده ام این اتفاق افتاده 
و صحبت هایى درباره محرومیت مطرح کرده اند. کمیته 
اخالقى نامى نبرده است، اما باشگاه استقالل نام برده 

و با آبرویم بازى کرد. این هم از باشــگاه ما که اینطور 
رفتار کرد. خداى ما هم بزرگ اســت و از آن باال همه 
چیز را مى بیند. ظاهراً دوســتان تصمیم گرفته اند کادر 
فنى علیرضا منصوریان شــامل بهتاش فریبا، محمد 
خرمگاه، حمید بابازاده و من را از هم بپاشــند. آقایان 
بدانند که نمى توانند ما را از هم جــدا کنند. حال پدرم 
خوب نیست، اما در این شرایط هم وقتى من را مى بیند، 
پیگیر نتایج استقالل و منصوریان است. به او گفتم کمى 
به فکر سالمتى اش باشــد. متأسفانه به دلیل بى وفایى 
و بى مهرى هایى که در حق منصوریان شــد، پدر من 
هم ناراحت شــد. او مدام از وضعیت استقالل صحبت 

مى کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان مى گوید که هیچکس از این 
باشگاه در فرودگاه اصفهان نبوده است. با این حال طاهرى 
تأکید کرد که بالفاصله با مالک باشــگاه سیاه جامگان 

تماس گرفته و پیگیر شرایط بوده است.
محسن طاهرى در خصوص ماجراى گم شدن لپ تاپ 
و اینکه گفته مى شود یکى از مسئوالن باشگاه سپاهان 
براى بازرسى چمدان هاى تیم سیاه جامگان به فرودگاه 
رفته، توضیح مى دهد: اصًال چنین چیزى نبوده که کسى 
از طرف ما به فرودگاه برود و من هم در تماسى که با آقاى 
عباسى داشــتم، گفتم که بچه هاى ما نبودند و اگر آدم 
نادانى هم این کار را کرده از آنهــا عذرخواهى مى کنم. 
بعد هم پیگیرى کردم و گفتند که یک لپ تاپ گم شده 
است. اگر نیروى انتظامى هم کارى کرده، خودش انجام 
داده اســت. من ســریعًا تماس گرفتم و پیگیر موضوع 
بودم؛ ولى هیچکســى از باشگاه ســپاهان آنجا نبوده 

است.
مدیرعامل سپاهان همچنین در مورد تیم آینده سازان و 
حواشــى اى که در خصوص واگذارى این تیم به باشگاه 

سپاهان ایجاد شــده، بیان مى کند: مسئولین سیاسى و 
ورزشى و نمایندگان محترم مجلس از ما درخواست کردند 
تا تیم آینده سازان که قهرمان لیگ بوده را حمایت کنیم.  
در نهایت و پس از جلساتى که با آقاى سبحانى مدیر عامل 
کارخانه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تیم آینده سازان 
را تحت پوشش باشگاه قرار دهیم. در همین راستا متوجه 

شدیم که آقاى موحدى مدیرعامل باشگاه آینده سازان 
درخواست هزینه هاى سال گذشته را دارد و بحث قرارداد 

ترکمنچاى را پیش کشیده است.
وى ادامه مى دهد: اصًال هدف مــا چنین چیزى نبوده و 
وقتى با این هجمه ها روبه رو شدیم خودمان از فدراسیون 
فوتبال درخواست کردیم تا در بخش بانوان تیمدارى کنیم.

طاهرى در این خصوص و اینکه با این حساب دیگر حرفى 
از تیم آینده سازان نخواهد بود، اضافه کرد: کارى به آینده 
سازان نداریم. ما از فدراسیون درخواست کردیم که یک 
ســهمیه لیگ برترى به ما بدهند و اگر اجابت کنند ما در 

لیگ بانوان هم شرکت مى کنیم.
مدیرعامل سپاهان در مورد اینکه برخى بازیکنان تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد بازیکنانى شناخته شده در فوتبال 
بانوان ایران هستند و اینکه تکلیف آنها چه مى شود، تأکید 
کرد: باید ببینیم این بازیکنان با تیم آینده سازان قرارداد 
دارند یا نه. اگر قرارداد نداشته باشند، روى جذب این نفرات 
کار مى کنیم و اگر دوست داشتند که با ما کار کنند ما هم 

استقبال مى کنیم.

4 بازى بدون پیروزى براى المپیاکوس کافى بود تا آنها 
با درخشش کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش ایرانى 
که دوباره در ترکیب تیم جاى گرفته بود، پانیونیوس را در 
یک بازى مهیج شکست دهند. انصارى فرد که به ورزشگاه 
تیم سابق خود بازگشته بود در مالقات با دو بازیکن هموطن 
احسان حاج صفى و مسعود شــجاعى درخششى حداکثرى 

داشت و مورد  تشویق هواداران پانیونیوس قرار گرفت.
المپیاکوس با سرمربى جدیدش در غیاب 
دو بازیکــن اصلى بــا دو تغییر اضافى 
تاکتیکــى و حضور انصارى فــرد پا به 
میدان گذاشت، جایى که کریم به عنوان مهاجم نوك 
جلوتر  از ســبا، فورتونیس و پدرو بــازى مى کرد. در 
تیم پانیونیوس هم، مسعود شجاعى نقش هافبک 
آزاد را داشــت و حاج صفى به دفاع چپ برگشته

 بود.  
پانیونیــوس خیلــى زود بــا گل دقیقه 3 از 
میهمــان پیش افتــاد اما المپیــا این گل 
خورده را با پنالتى سیســه پاســخ داد و 
بعد نوبــت کریم انصارى فــرد بود. او 
گل اول خود را در دقیقه 37 با فرارى 
به پشــت دفاع حریف به ثمر رساند.
 گلى که البته بابتش شــادى نکرد 
تا نشــان بدهد احترامى 
ویژه براى تیم ســابقش 

قائل است.
 کریم سپس در دقیقه 34 روى یک ریباند از فاصله نزدیک دومین گل 
خودش را هم زد تا بازى پیش از نیمه اول 3بر یک شود. اما پانیونیوس 
جنگجو با بازیکنان ایرانى اش مقابل حریف نامدار کم نیاورد. آنها در 
نیمه دوم به محض تعویض انصارى فرد ابتدا با پنالتى چیپ شجاعى 
(82) و بعد با پاس عالى حاجى صفى و ضربه  درمیشــاى (84) بازى 
را مســاوى کردند و درحالى که همه در اوج هیجان بودند با تصمیم 
عجیب داور مغلوب حریف شدند. داور در دقیقه 85 یک برخورد ساده 
در محوطه جریمه را پنالتى اعالم کــرد تا فورتونیس گل چهارم تیم 

میهمان را بزند.
اما صحنه جنجالى بازى در دقیقــه 4+90رخ داد وقتى داور خطاى 
آشــکار مدافع المپیا روى حاج صفى را ندید تا با دزدیدن یک پنالتى 
مســلم، مدافع عنوان قهرمانى لیگ با 3 امتیاز بــه خانه برگردد و از 

بحران بیرون بیاید.
وبســایت «گاتزتا»ى یونان در پایان این مسابقه پرماجرا به صورت 
جداگانه درباره کریم انصارى فرد و مســعود شــجاعى پرداخته که 
با بازوبنــد کاپیتانى تیمش مؤثر بــود. انصارى فــرد از فرصتى که 
ســرمربى جدید به وى داده بود نهایت اســتفاده را بــرد. چیزى که 
درباره او مورد توجه قرار گرفته احترام خالصانه اش به تیمى اســت 
که وى را به یونان معرفى کرد. گاتزتا عقیده دارد اگر مســعود روى 
اوج نباشد تیم پانیونیوس هم قادر به پیروزى نیست اگرچه آنها باید 
از داور گله مند باشند که خطاى مسلم روى حاج صفى را در محوطه 
جریمه نادیده گرفت. خطایى که مى توانســت مسعود را هم دو گله 

کند .

المپیاکوس  موفق شــد با درخشــش کریم انصارى فــرد 4 بر 3 
پانیونیوس را شکست دهد. کریم انصارى فرد توانست دو گل براى 
تیمش در این مسابقه به ثمر برساند تا گلزن ترین لژیونر ایران در این 

فصل باشد.
کریم انصارى فرد بعد از بازى با پانیونیوس درباره این بازى، گفت : 
پیروزى بزرگ و خوبى برابر یک تیم ســختکوش به دست آوردیم. 
پانیونیوس یکى از سخت ترین بازى هاى ما در این فصل بود. به همین 
دلیل مى خواهم به هم تیمى هایم تبریک بگویم که توانستیم یکى از 
بهترین تیم هاى لیگ  یونان را شکست دهیم. بعد از مدت ها به ترکیب 
ثابت تیمم رسیدم. خدا به من کمک کرد که دوران سخت حضورم 
را در  المپیاکوس تحمل کنم. ســخت تالش کردم و خوشحالم که 

مربى جدید به من اعتماد کرد و من را به  زمین فرستاد و من 
هم پاسخ اعتماد او را دادم. مى دانستم که بهترین 

فرصت در اختیارم است تا ارزش هاى خودم 
را نشان دهم. من در طى دو ماه گذشته 

کامًال از تیم کنار گذاشته شده 

بــودم و 
در حــال  حاضر این 
را اثبات کردم که از شــرایط خوبى 

برخوردار هستم.
انصارى فرد در ادامه  صحبت هاى خود  اضافه 
کرد: براى یک مهاجم سخت است که دو ماه در 
ترکیب تیم قرار نداشته باشد و بعد از دو ماه او را 
به میدان بفرستند. شرایط بازى با شرایط تمرین 
فرق مى کند. خوشبختانه مربى به خوبى از من 
حمایت کرد و من 90  دقیقه خوب را داشتم. از 
ســرمربى به دلیل اعتمادى که به من داشت 

تشکر مى کنم. 
 مهاجم ایرانى لیگ یونان اظهار داشــت: من 
اولین بار بخاطر پانیونیوس به یونان آمدم و وقتى 
هم که به این تیم گل زدم خوشــحالى نکردم. 
براى هواداران این تیم ناراحتم ولى خوشحالم که 
وظیفه ام را به عنوان مهاجم المپیاکوس انجام دادم.

طاهرى: آن فرد نادان به ما مربوط نیست!

مهاجم ایرانى المپیاکوس 
بعد از درخشش دوباره 

 در باشگاه یونانى:

بعد از 2 ماه 
خودم را

 اثبات کردم

تعویض طالیى تکرارى    چینى:  حال پدرم اصالً خوب نیست!

بازیکن تیم فوتبال پدیده خراســان  
در خصوص تســاوى تیمش در برابر 
ذوب آهن اظهار داشــت: ذوب از جمله 
تیم هاى بزرگ و حرفه اى ایران است، در 
برابر ما هم مثل همیشه خوب ظاهر شد و 
حتى با دو گل پیش افتاد اما خوشبختانه 
با همت بازیکنان و توصیه هاى کادرفنى 
موفق شدیم به بهترین شکل ممکن به 
بازى برگردیم و بدون اینکه شکســت 

بخوریم بازى را به پایان رساندیم.
اکبــر صادقــى افــزود: اگــر کمى 
خوش شــانس تر بودیم مى شد برنده 
هم باشــیم اما فوتبال همواره غیرقابل 
پیش بینى است و در نهایت این دیدار 

با تساوى 2 بر 2 به اتمام رسید. واقعاً 
حیف شد ذوب آهن را نبردیم!

بعد از اینکــه آندرانیــک تیموریان، 
کاوه رضایى و یکى دو بازیکن ســابق 
اســتقالل از این تیم به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا شــکایت کرده و خواهان 
دریافت مطالبات شــان از این باشگاه 
شدند، جدیداً خبر رسید که امیرحسین 
صادقى کاپیتان ســابق استقالل هم به 
AFC شکایت کرده است. او بیش از یک 
میلیارد تومان از اســتقالل طلب دارد و 
به دلیل اینکه پــس از تالش هاى زیاد 
 AFC موفق به دریافت پولش نشده به
شکایت کرده است. این اتفاق در حالى 
رخ داده که باشگاه هاى ایرانى براى به 
توافق رسیدن با شــاکیان و طلبکاران 
خود فقط 15 روز دیگر مهلت دارند. به 
نظر مى رسد آندو و کاوه بعد از شکایت 
به AFC بــه نتایج خوبى رســیده اند و 
سایر بازیکنان هم متوجه چنین اتفاقى 
شده اند و قصد دارند با استفاده از همین 

روش، طلب خود را زنده کنند!

حیف شد 
ذوب آهن را نبردیم!  

 AFC 
طلب ها را زنده مى کند!

مدافع چپ تیم ملى که از فرصــت مصدومیتش براى 
دیدار با برادر در اصفهان اســتفاده کرده اســت در روز 

نیمکت نشینى ُقلش، برد سپاهان را به نظاره نشست.
میالد محمدى که به علت آسیب دیدگى از ناحیه دست دو 
دیدار دوستانه اخیر ایران برابر تیم هاى توگو و روسیه را از 
دست داد به جاى بازگشت به تمرینات تیم احمد گروژنى 
روســیه به اصفهان آمد تا از توفیق اجبارى که بخاطر 
مصدومیت نصیبش شده است براى بودن در کنار برادر 

دوقلویش استفاده کند.
میالد با همان شکل و شمایلى که پیش تر در اردوى تیم 

ملى دیده شده بود در ورزشگاه نقش جهان رؤیت شد و 
در کنار مسعود حسن زاده از جایگاه ویژه برد سپاهان برابر 
سیاه جامگان را به نظاره نشست. لژیونر ایرانى علیرغم 
حضور در اصفهان اما بازى برادرش را ندید زیرا از بخت 
بد، مهرداد در این مســابقه حتى یک دقیقه هم فرصت 
حضور در زمین را پیدا نکرد. محمدى در شــش مسابقه 
از هشت دیدار اول ســپاهان در لیگ هفدهم در ترکیب 
اصلى قــرار گرفته بود اما «زالتکــو کرانچار» در دیدار 
با ســیاه جامگان به او بازى نداد تا در روزى که میهمان 

ویژه اى در VIP ورزشگاه داشت نیمکت نشین باشد.

بازى داداش را ندید! 

ر ز م نر و م ن ر ه
ثابت تیمم رسیدم. خدا به من کمک کرد که دوران سخت حضورم 
را در  المپیاکوس تحمل کنم. ســخت تالش کردم و خوشحالم که 

مربى جدید به من اعتماد کرد و من را به  زمین فرستاد و من 
پاسخ اعتماد او را دادم. مى دانستم که بهترین  هم

فرصت در اختیارم است تا ارزش هاى خودم 
نشان دهم. من در طى دو ماه گذشته  را

کامًال از تیم کنار گذاشته شده 

بــودم و 
در حــال  حاضر این 
را اثبات کردم که از شــرایط خوبى 

برخوردار هستم.
انصارى فرد در ادامه  صحبت هاى خود  اضافه 
کرد: براى یک مهاجم سخت است که دو ماه در 
ترکیب تیم قرار نداشته باشد و بعد از دو ماه او را 
به میدان بفرستند. شرایط بازى با شرایط تمرین 
فرق مى کند. خوشبختانه مربى به خوبى از من 
حمایت کرد و من90  دقیقه خوب را داشتم. از

ســرمربى به دلیل اعتمادى که به من داشت 
تشکر مى کنم. 

 مهاجم ایرانى لیگ یونان اظهار داشــت: من
اولین بار بخاطر پانیونیوس به یونانآمدم و وقتى
گل زدم خوشــحالى نکردم. تیم هم که به این

براى هواداران این تیم ناراحتم ولى خوشحالم که 
المپیاکوس انجام دادم. به عنوان مهاجم وظیفه ام را

ر م
 اثبات کردم

و ى
با همت باز
موفق شدی
بازى برگرد
بخوریم باز
اکبــر صاد
خوش شــ
هم باشــی
پیش بینى

2با تساوى 2
حیف شد ذ

بعد از اینک
کاوه رضایى
اســتقالل
فوتبال آسی
دریافت مط
شدند، جدی
صادقى کاپ
AFC شکای
میلیارد توم

طلب ه
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ىسنى شاگردان برانکو دریافت کرد. کاستاریکا، کرواسى و بو
حریفان دیگر تیم ملى بودند. ایران، کاســتاریکا را با 
3 در تهران شکست داد. نتیجه دیدار تیم 3 بر 2نتیجه 2

2 بر 2 بود و تیم ملى  2ملى مقابل هموطنان برانکو تساوى 2
2 بر 2 بوسنى را شکست داد تا عازم جام جهانى شود. 5با نتیجه5

پنج دیــدار تدارکاتى تمام برنامه  پ: 4- جام جهانى 2014 3
البته قطعًا  در برزیــل بود. «کارلوس کى روش» براى حضور
سرمربى تیم ملى انتظار بازى هاى بیشترى براى تیمش داشته 
که به دالیل مختلف این بازى ها عملى نشده است. ایران بعد 
4از قطعى شدن حضورش در جام جهانى 2014، در اولین دیدار 
دوستانه به مصاف گینه رفت. دیدارى که در تهران برگزار شد و 
دانیل داورى شماره یک تیم ملى در آن بازى بود. ایران آن بازى 
تا داورى دیگر شانسى 2را ا بر2 به حریف آفریقایى اش واگذارکرد

براى پوشیدن پیراهن تیم ملى در جام جهانى نداشته باشد. ایران 
در اردوى اتریش، سه مسابقه تدارکاتى برگزار کرد که نتیجه هر 
سه مسابقه، تساوى بود. دو تساوى بدون گل مقابل بالروس و 
مونته نگرو و تســاوى یک بر یک مقابل آنگوال. آخرین بازى

شاگردان کى روش قبل از شروع رقابت هایشان در جام جهانى 
هم بازى با ترینیداد و توباگو در سائوپائولو بود که تیم ملى موفق 

شد با دو گل حریفش را شکست دهد.

33 جام جهانى پیشین 

ز داریم

4 بازى بدون پیروزى براى المپیاکوس کافى بود تا آ
با درخشش کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش ایرا
پانیونیوس را که دوباره در ترکیب تیم جاى گرفته بود،
یک بازى مهیج شکست دهند. انصارى فرد که به ورزشگ
تیم سابق خود بازگشته بود در مالقات با دو بازیکن هموط
احسان حاج صفى و مسعود شــجاعى درخششى حداکثر
داشت و مورد  تشویق هواداران پانیونیوس قرار گرفت
المپیاکوس با سرمربى جدیدش در غیا
دو بازیکــن اصلى بــا دو تغییر اضا
تاکتیکــى و حضور انصارى فــرد پا
میدان گذاشت، جایى که کریم به عنوان مهاجم نو
جلوتر  از ســبا، فورتونیس و پدرو بــازى مى کرد.

شجاعى نقش هافبک پانیونیوس هم، مسعود تیم
آزاد را داشــت و حاج صفى به دفاع چپ برگش

 بود.  
3پانیونیــوس خیلــى زود بــا گل دقیقه 3
میهمــان پیش افتــاد اما المپیــا اینگ
خورده را با پنالتى سیســه پاســخ دا
بعد نوبــت کریم انصارى فــرد بود
7گل اول خود را در دقیقه 37 با فرار
به پشــت دفاع حریف به ثمر رسا
 گلى که البته بابتش شــادى نک
نشــان بدهد احترام تا

ســابقش تیم ویژه براى

یده خراســان  
 تیمش در برابر 
ت: ذوب از جمله 
ى ایران است، در

 خوب ظاهر شد و 
د اما خوشبختانه 
صیه هاى کادرفنى 
ن شکل ممکن به 
ینکه شکســت 

ن رساندیم.
زود: اگــر کمى 
یم مى شد برنده 
 همواره غیرقابل 
هایت این دیدار 

ام رسید. واقعاً 
ردیم!

 نبردیم!  

A
ده مى کند!

پنالتى حاج  صفى را دزدیدند!
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پادوانى جدا مى شود؟ 
مدافع برزیلى تیم فوتبال استقالل تهران شاید در نیم فصل دوم لیگ برتر دیگر پیراهن این تیم را 

بر تن نکند. 
  «وینفرد شفر»، سرمربى آلمانى اســتقالل بعد از حضور در این تیم در حال بررسى شرایط تمامى 
بازیکنان این تیم است تا در نیم فصل دوم تغییراتى را در ترکیب آبى پوشان ایجاد کند. قرار است بهنام 
برزاى به لیست استقالل اضافه شود و 
این موضوع در مورد محســن کریمى 
هم صدق مى کند. این بازیکن دوران 
مصدومیت را پشت سر گذاشته و قرار 
اســت در نیم فصل دوم به فهرســت 

استقالل اضافه شود.
اســتقالل بــراى نیم فصــل دوم با 
تغییــرات دیگرى هــم مواجه خواهد 
شد و گفته مى شود این احتمال وجود 
دارد که «لئونــاردو پادوانى»، مدافع 
برزیلى اســتقالل از این تیم جدا شود. 
کــه  اســت  بازیکنــى  او 
توســط علیرضا منصوریان به اســتقالل آمد و خبرهایــى در خصوص احتمــال جدایى اش در 
نیم فصل شــنیده مى شــود. باید منتظر ماند و دیــد در نهایت چــه اتفاقاتى بــراى پادوانى رخ 

خواهد داد. 

دربى اصفهان در هفته نخست لیگ برتر بانوان

 در مهمترین بازى هفته نخست لیگ برتر فوتبال 
بانوان در دربــى اصفهان تیم هاى ســپاهان و 

ذوب آهن به مصاف هم مى روند.
بعد از تغییر و تحوالتى که در ورود و خروج تیم ها 
براى حضور در لیگ برتر فوتبــال بانوان ایجاد 
شد، ســازمان لیگ دوباره قرعه کشى مسابقات 

را انجام داد.
هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان 28 مهر برگزار 

مى شود که برنامه هفته نخست نیز اعالم شد. در 
نخســتین هفته لیگ دربى اصفهان به میزبانى 
فوالد مبارکه سپاهان برگزار مى شود که این تیم 

به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.
تیم آینده سازان مدافع عنوان قهرمانى که در این 
روزها چالش هاى زیادى بــراى حضور در لیگ 
داشت در نخســتین هفته میزبان خیبر خرم آباد 

خواهد بود.

 شبحى به دنبال میثاقیان
خبر جانشینى علیرضا مرزبان به جاى اکبر میثاقیان در سیاه جامگان از آن جهت جالب توجه است که 

مرزبان پیش از این هم جاى او را گرفته بود.
این سومین بارى است که علیرضا مرزبان جانشین اکبر میثاقیان مى شود. اتفاقى که کمتر در فوتبال رخ 
مى دهد. قصه اینجاست که دست تصادف یا حادثه کار را به گونه اى پیش برده که انگار مرزبان هر وقت 

دنبال تیم پیدا کردن است ، باید با برکنارى میثاقیان به آن برسد!
چند ســال قبــل پدیده مشــهد براى 
نخســتین بار با هدایت اکبر میثاقیان  و 
با دستیارى علیرضا مرزبان به لیگ برتر 
صعود کرد اما هنوز جوهر حکم قهرمانى 
خشک نشده بود که خبر برکنارى اکبر 
آقا و جانشینى دســتیار جاه طلبش به 

رسانه ها رسید. 
سال بعد ، میثاقیان سرمربى خونه به خونه 
شد و در انتهاى فصل براى چند بازى به 

صورت موقت جایش را به حمید درخشان داد که او هم نتوانستد نتایج الزم را کسب کند و برکنار شد. بعد 
هم نوبت به مرزبان رسید تا روى صندلى هدایت خونه به خونه بنشیند.

جدیداً هم مرزبان به صورت رسمى و براى سومین بار به عنوان مربى جانشین جاى او را در اختیار گرفت.
میثاقیان در فصل اخیر نتایج خوبى نگرفته بود و سه بازى اخر سیاه جامگان نیز نتیجه اى غیر از شکست 

در بر نداشت.
باید دید که آیا مرزبان در آینده بر تعداد دفعات جانشینى میثاقیان خواهد افزود؟

خودمان را کم کم باید آمده بازگشت مسعود شجاعى به 
تیم ملى کنیم و اصًال چرا باید چنین ستاره اى کنارمان 

نباشد؟
مســعود شــجاعى کم کم از محاق خارج مى شود. او 
که به دلیــل بازى از ســر اجبــار و بر اســاس تعهد 
باشــگاهى اش برابر نماینده اى از رژیم صهیونیستى 
مدتى از تیم ملى دور ماند، همچنان به درخشــش در 
فوتبال یونــان ادامه مى دهد. شــجاعى البته خودش 
هم توضیح داد اگر از ســر اجبــار نبــود، او هیچگاه 
چنین رفتارى را انجام نمى داد اما بــه هر حال جو ان 
روزهاى کشــور. فضایى که نزدیک بــه رأى اعتماد 
بود و مســئوالنى که نمى خواســتند زیر بار سختى و 
تبعات این تصمیم بروند ســبب شد مســعود قربانى

شود.
او چند بازى از تیم ملى دور مانــد، البته هم تیمى اش 
احسان حاج صفى که در آن بازى معروف هم بازى کرده 
بود، به اردوى تیم ملى برگشــت و فیفا هم حساسیت 
درباره کنار گذاشــتن دو بازیکن تیم ملــى به دالیل 
سیاســى را نادیده گرفــت. حاال با گذشــت چند ماه، 
درحالى که مسئوالن ســیما حتى درباره اسم نبردن از 
مسعود شجاعى در تلویزیون مى گفتند، آوردن نام او از 
نهادهاى باالدستى ممنوع شده است، اخیراً در گزارش 
بازى بارســلونا با اتلتیکو مادرید، محمدرضا احمدى، 
گزارشگر مورد وثوق گروه ورزش ســیما براى اولین 
بار در این ماه ها از شجاعى اســم برد. «کارلوس کى 
روش» هم چند بارى تأکید کرده بود مسعود را دوباره 
بر مى گرداند. از یاد نبریم که تاج همان زمان گفته بود 
سیاست شان درباره مسعود شجاعى، سیاست سکوت 

و گذر زمان است.
حاال این سیاست درست به نظر به نتیجه رسیده است 
و حاال که دیگر فضا سیاسى نیست، همه باید باور کنیم 
آن بازیکن اگر اشتباهى کرده، مجازاتش را تحمل کرده 

است و نباید او را از تیم ملى محروم کرد.

او یک رهبر براى تیم است 
در همین حال و در ادامه مسابقات باشگاه هاى یونان، 

تیم المپیاکوس موفق شــد با درخشش کریم انصارى 
فرد 4 بر 3 پانیونیوس را شکست دهد. مسعود شجاعى 
در این بازى یکى از گل هاى تیم پانیونیوس را از روى 
نقطه پنالتى  برابر المپیاکوس به ثمر رساند. انصارى فرد 
در پایان این مسابقه درباره شجاعى گفت : شخصیت و 
کیفیت بازى مسعود مشخص است. او بازیکن بزرگى 
است و همیشه تالش مى کند بهترین بازى ها را براى 
تیمش و البته براى تیم   ملى انجام دهد. مســعود سوپر 
استار تیم   ملى ایران است. من براى او خیلى خوشحالم. 
او یک رهبر براى تیم اســت و کاپیتان ماســت و من 
امیــدوارم او در زندگى شــخصى و همینطور زندگى 

فوتبالى اش موفق باشد.

مدیرعامــل ســپاهان مــى گویــد کــه مهدى 
شــریفى بازیکنى اســت که کرانچار روى او نظر 
دارد و بــا پایــان خدمــت ســربازى بــه تیمش 

باز خواهد گشت.
مهدى شــریفى، مهاجم فعلى تیــم فوتبال 
تراکتورســازى که بــراى گذراندن خدمت 
ســربازى در این تیم حضور دارد، در پایان 
نیم فصل اول مسابقات لیگ هفدهم، مدت 

سربازى اش خاتمه خواهد یافت.
مدیران تراکتورسازى اما سعى دارند تا مهاجم 

پیشــین ســپاهان را همچنان 
در تیــم خود حفــظ کنند 
و در همیــن خصــوص 
درخواســت خــود را به 
باشگاه ســپاهان ارسال 

کرده اند.
مدیرعامل ســپاهان در 
پاســخ به این سئوال که 
درخواســتى براى مهدى 
شریفى از ســوى باشگاه 
تراکتورسازى ارسال شده، 
ولى هنوز از سوى باشگاه 

ســپاهان واکنشــى به 
این نامه داده نشــده،   
مى گوید:   بله باشــگاه 

تراکتورسازى درست مى گوید. 
آنها درخواست داشتند که شریفى 

را در تیمشــان حفظ کنند ولى ما شریفى را احتیاج 
داریم و بعد از پایان دوره ســربازى با توجه به اینکه 
آقاى کرانچار هم روى ایشــان نظر 
مثبت دارند، مى خواهیم که به 

تیم برگردد. 

 شماره لک، پخش شد!

 ســیاوش یزدانى با جلــب اعتماد کامــل «زالتکو 
کرانچار» جاى ثابت خود را در ترکیب ســپاهان پیدا 

کرده است.
هرچند فصل براى سیاوش یزدانى چندان خوب شروع 
نشــد و او در هفته هاى ابتدایى عضــو ثابت نیمکت 
سپاهان بود اما رفته رفته توانســت خود را به مربى 
تحمیل کند و حاال جاى ثابت خود را در ترکیب به 

دست آورده است.
مدافع فصل گذشته پیکان که این فصل به 
سپاهان پیوست پس از محرومیت «ژایرو 
رودریگز»، از بازى با فوالد خوزستان به 
ترکیب اصلى سپاهان رسید و با نمایش 
عملکرد قابل قبول به خصوص در دیدار 

با پرسپولیس اعتماد کرانچار را جلب کرد.
یزدانى که در این فصل با هدف دعوت به تیم ملى 
به سپاهان پیوست مى تواند با ادامه روند خوب خود 
و البته نتیجه گرفتن سپاهان به هدف بزرگ خود نیز 

در سال جام جهانى برسد.
به نظر مى رسد حضور سیاوش یزدانى در کنار عزت ا... 
پورقاز در قلب دفاع سپاهان پس از چندین فصل خیال 

هواداران این تیم را از این ناحیه راحت کند.

نشانه هاى یک بازگشت

مدیر برنامه هــاى حامد لک اعالم کرد شــماره 
تلفن این بازیکن پخش شده و از طرف طرفداران 

استقالل به وى فحاشى مى شود. 
تماشاگران استقالل بازهم با حامد لک دروازه بان 
ملى پوش فوالدخوزستان دچار تنش شدند و یکى 
از عوامل تســاوى در مقابل  فوالد را وقت کشى 

دروازه بان فوالد مى دانند.
مدیربرنامه هاى حامد لــک در گفتگویى، ضمن 
انتقاد از رفتار هواداران استقالل گفت: آنهایى که به 
حامد لک جمعه در استادیوم آزادى فحاشى کردند 

به خودشان توهین کردند نه به دروازه بان فوالد!
وى افــزود: متأســفانه 
ن  ا گر شــا تما
استقالل این عمل 
را تا بــه حاال هم 

ادامه داده اند و  شماره همراه لک را پخش کرده اند 
و بیش از هزار پیام ناسزا براى او فرستاده اند. بازى 
داور دارد و آقاى زرگر هم در مسابقه یک کارت زرد  
به گلر فوالد نشان داد اما قرار نیست چون استقالل 
نیاز به برد دارد و لک مــى خواهد از منافع تیمش 
دفاع کند تماشاگر اســتقالل چنین رفتار زشتى از 
خودش نشان دهد و این رفتار را  از استادیوم تا به 
امروز روى پیام هاى شخصى  و صفحات مجازى 

این بازیکن  ادامه دهد. 
مدیربرنامه هاى دروازه بان فوالد تأکید کرد: با این 
حال لک با این همه رفتار زشــت که استقاللى ها 
انجام دادند و هنوز هم ادامه مى دهند که حتى به 
تلفن شــخصى او هم کشیده شــده است تمایلى 
به محرومیتى براى اســتقالل ندارد و اعتقاد دارد 
فوتبال با تماشاگر زیباست و در این زمینه گالیه اى 
نکرده است که در مصاحبه آخر بازى هم روى این 
موضوع تأکید کرد اما امیدواریم این فرهنگ غلط 

در فوتبال ایران باب نشود.

 شریفى از نیم فصل در سپاهان

سرمربى کروات تیم فوتبال ســپاهان شاید یک 
مربى خارجى را به کادر فنى تیمش اضافه کند. 

مسئوالن باشگاه سپاهان مدتى پیش بحث تقویت 
کادر فنى این تیم را بــا «زالتکو کرانچار» مطرح 
کردند. کرانچار هم به مســئوالن ســپاهان گفته 
اســت که خودش مى خواهد یک مربى را به آنها 
معرفى کند تا اگر مورد تأیید قرار گرفت، کارش را با 

سپاهان شروع کند.
قرار اســت زالتکو کرانچار بــه زودى این مربى 
خارجى را انتخاب و به مســئوالن باشگاه سپاهان 

معرفى کند.

سپاهان طبق آخرین نامه مبلغ اجاره ورزشگاه نقش 
جهان براى یک بازى را صد میلیون تومان اعالم کرد.
باشگاه سپاهان در نامه اى رسمى آخرین مبلغ اعالم 
شده جهت استفاده تیم فوتبال ذوب آهن از ورزشگاه 

نقش جهان را هر بازى صد میلیون تومان اعالم کرد.
شایان ذکر اســت؛ ذوب آهن پیش از این ورزشگاه 
یادگار امــام(ره) قم را جهت میزبانــى خود در مدت 

زیر کشت رفتن ورزشگاه فوالدشهر اعالم کرده بود.

یک خارجى در راه سپاهان

100 میلیون تومان آخرشه!

6 مهر  ماه   96ورزشورزش 4دوشنبه  24

صارى 
جاعى 
ز روى 
ى فرد 
صیت و 
زرگى 
 براى 
 سوپر 
شحالم. 
 و من 
ندگى 

مسعود شجاعى کم 
کم از محاق خارج 
مى شود. او که به 
دلیل بازى از سر 
اجبار و بر اساس 

تعهد 
باشگاهى اش برابر 
نماینده اى از رژیم 
صهیونیستى مدتى 

از تیم ملى دور 
ماند، همچنان به 

درخشش در فوتبال 
یونان ادامه مى دهد

وى افــزود: متأســفانه 
ن  ا گر شــا تما
عمل این استقالل

را تا بــه حاال هم 

انجام دادند و هنوز هم ادامه مى دهند که حتى به 
تلفن شــخصى او هم کشیده شــده است تمایلى 
اعتقاد دارد ندارد و به محرومیتى براى اســتقالل

فوتبال با تماشاگر زیباست و در این زمینه گالیه اى 
نکرده است که در مصاحبه آخر بازى هم روى این 
موضوع تأکید کرد اما امیدواریم این فرهنگ غلط 

در فوتبال ایران باب نشود.

کرد.
شگاه 
دت 

ود.

دارد و بــا پایــان خدمــت ســربازى بــه تیمش 
باز خواهد گشت.

مهدى شــریفى، مهاجم فعلى تیــم فوتبال 
تراکتورســازى که بــراى گذراندن خدمت 
ســربازى در این تیم حضور دارد، در پایان 
نیم فصل اول مسابقات لیگ هفدهم، مدت 

سربازىاش خاتمه خواهد یافت.
مدیران تراکتورسازى اما سعى دارند تا مهاجم 

پیشــین ســپاهان را همچنان
در تیــم خود حفــظ کنند 
وو در همیــن خصــوص 
درخوخواســت خــود را به 
باشگاهاه ســپاهان ارسال 

کرده اند.د
مدیرعاملل ســپاهان در

پاســخ به اینین سئوال که 
ب براى مهدى  درخواســتى
شریفى از ســوـوى باشگاه 
تراکتورسازى اررسال شده، 
ولى هنوز از سوىى باشگاه 

ســپاهان واکنششــى به 
این نامه داده نششــده،   
مى گوید:   بله باششــگاه 

تراکتورسازى درسست مى گوید. 
آنها درخواست دداشتند که شریفى 

آقاى کرانچار هم روى ایشــان نظر
مثبت دارند، مى خواهیم که به

برگردد.  تیم

 ســیاوش یزدانى با جل
کرانچار» جاى ثابت خو

کرده است.
هرچند فصل براى سیاو
نشــد و او در هفته هاى
سسسسسسپاهان بود اما رفته ر
تحمیل کند وحاال

است دست آورده
مدافع فصلگ
سپاهان پیو
ررودریگز»
تترکیب اص
عملکرد قا
با پرسپولیس

ییییزدانى که در این فص
به سپاهان پیوست
و البته نتیجه گرفتن س
در سال جام جهانى برس
به نظر مى رسد حضور س
پورقاز در قلب دفاع سپاه
هواداران این تیم را از ای

یزدانى حاال مورد اعتماد
 کرانچار است

 تحریم «مسعود »شکسته مى شود؟
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با تالش مأموران نیروى انتظامى، باند مخوف سارقان «طال  کیف» متالشى شد.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ گفت: در پى وقوع ســرقت هاى به عنف طال کیفى در سطح شهر 
تهران و بازار زرگران به شیوه زورگیرى و ضرب و جرح مالباختگان موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سردار حسین رحیمى با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت موضوع مراتب در دستور کار پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار داده شد افزود: با توجه به بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد که سارقان 
زورگیر، خریداران و فروشندگان طال و مسکوکات که از شــهر هاى مختلف کشور به بازار تهران 
مراجعه و طالها و سنگ هاى قیمتى خود را با کیف جابه جا مى کردند را شناسایى و آنان را تعقیب و در 
یک فرصت مناسب با توسل به زور و بعضاً مجروح کردن آنها اقدام به سرقت کیف حاوى طالجات 
آنها مى کردند.وى عنوان داشــت: با پایش هاى تخصصى صورت گرفته مشخص شد تعدادى از 
سارقان حرفه اى سابقه دار پس از رهایى از زندان به سرکردگى فردى به نام «غالم. ش» اقدام به 
تشکیل باند کرده و عالوه بر سرقت هاى طال کیفى به صورت گسترده اقدام به سرقت دالر و ارز 

خارجى هم مى کنند.
سردار رحیمى با اشاره به اینکه با اقدامات اطالعاتى و تالش هاى صورت گرفته هشت نفر اعضاى  
این باند دستگیر شدند بیان داشت: افراد دستگیر شده داراى سوابق متعدد کیفرى در زمینه سرقت 

مسلحانه، سرقت به عنف و شرارت هستند.

سخنگوى اورژانس کشور از مصدومیت چهار نفر و فوت 
یک نفر در سانحه واژگونى خودروى پژو 405 خبر داد.

محسن ربى زاده، درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
در ســاعت 5و17دقیقه صبح دیروز یک دستگاه پژو 
405 در محور کرمان-بم بین دو راهى دارزین و قدس 

واژگون مى شود.
وى با بیان اینکه چهار دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شدند، افزود: در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند 

و متأسفانه یک نفر نیز در محل حادثه فوت شد.

یک خودرو در اتفاقى نادر از مسیر خود منحرف شد و در میان شاخه هاى یک درخت گرفتار 
شد.راننده این خودرو که تالش کرد از برخورد با یک خودروى دیگر اجتناب کند از مسیر خود 

منحرف شد و در میان شاخه هاى یک درخت آرام گرفت.
بر اســاس گزارش تلگراف، در این حادثه که در استان «هیلونگ جیانگ» در شمال شرقى 

چین رخ داد هیچکس آسیب جدى ندید.
با توجه به اخبار محلى، راننده سعى داشــت از برخورد به وسیله دیگر دورى کند. طبق این 

گزارش این وسلیه نقلیه پنج نفر سرنشین داشت که برخى از آنها آسیب جزئى دیدند.

فرمانــده انتظامى غرب اســتان تهــران از دســتگیرى فرد 
کالهبردارى که با سوء استفاده از بى اطالعى برخى شهروندان 
و کمین در اطراف دســتگاه هاى خودپرداز، بــه بهانه خرابى 

دستگاه اقدام به انتقال وجه به حساب خود مى کرد، خبر داد.
به گزارش میزان، سردار محسن خانچرلى اظهار داشت: هفته 
گذشته یکى از شــهروندان منطقه خادم آباد شهریار با مراجعه 
به مراجع قضائى و پلیس فتا از کســر مبلغ دو میلیون ریال از 

حسابش خبر داد و خواستار بررسى آن شد.
فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران افزود: در آغاز تحقیقات 
پلیس از فرد شاکى مشخص شد در روز حادثه، وى پس از آنکه 
به دستگاه خودپرداز غیرنقد بانکى «rtm» در خادم آباد شهریار 

مراجعه کرده اســت و پس از کشیدن کارت، به دلیل اطالعات 
ناکافى، توقع برداشت وجوه نقد داشته است که فرد کالهبردار با 
سوء استفاده از این موقعیت و عنوان اینکه دستگاه خراب است  
و پول ندارد، مبلغ دو میلیون ریال را از حساب قربانى به حساب 

خودش منتقل مى کند.
ســردار خانچرلى بیان داشــت: در ادامه بررسى هاى تکمیلى 
مأموران پلیس فتا، مشخصات فرد فرصت طلب به دست آمده 
و در عملیاتى ویژه از سوى پلیس فتا، متهم در نصیرآباد شهریار  
دستگیر شد و جهت تحقیقات تکمیلى با هماهنگى مقام قضائى 

در اختیار پلیس فتا قرار گرفت.
فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران اظهار داشــت: متهم در 

بازجویى هاى انجام شــده اعتراف کرد بــه صورت معمول در 
اطراف دســتگاه هاى خودپرداز غیر نقد «rtm » در شهرهاى 
نصیرآباد و خادم آباد شــهریار کمین مى کرده و با سوء استفاده 
از اطالعات ناکافى برخى افراد بهره بردار خدمات الکترونیکى 
بانکى، هنگامى که مراجعان به منظور انجام عملیات بانکى، بر 
دستگاه خودپرداز غیرنقد، کارت مى کشــیدند با عنوان اینکه 
دستگاه خراب است و پول ندارد، آنها را منصرف کرده و با توجه 
به اینکه برخى افراد بدون قطع عملیات، باجه خودپرداز غیرنقد 
را ترك مى کردند، وى از فرصت به دست آمده استفاده کرده و 

مبالغى را به حساب خودش منتقل مى کرده است.
سردار خانچرلى با اشاره به اینکه متهم تاکنون از 107 نفر به این 

شــیوه کالهبردارى 
کــرده و وجوهى به 
مبلغ 250 میلیون ریال 

به حسابش منتقل کرده 
اســت، بیان داشت: متهم 

براى تکمیــل تحقیقات در 
اختیار پلیس فتاى غرب استان 

تهران قرار گرفته و شــهروندانى که 
به این شیوه در مناطق فوق از آنها مبالغى 

کالهبردارى شده مى توانند براى تشکیل پرونده 
به پلیس فتاى غرب استان تهران مراجعه کنند.

کالهبردارى از 107 نفر

 به بهانه خرابى دستگاه خودپرداز

 5 کشته و مجروح 
در واژگونى 
خودروى پژو 405

 2 سارق جوان که در محدوده شهر رى اقدام به زورگیرى از 
عابران پیاده مى کردند، در حین زورگیرى شناسایى شدند.

دوازدهم مهرماه امسال دو نوجوان با مراجعه به واحد گشت 
کالنترى 131 شهر رى اعالم کردند که توسط دو جوان و 
به صورت پیاده، مورد زورگیرى و ضرب و شتم قرار گرفتند.

با اظهارات دو نوجوان مبنى بر سرقت وجوه نقد و گوشى هاى 
تلفن همراهشان توسط دو جوان به صورت پیاده، مشخصات 
ظاهرى ســارقان از مالباختگان اخذ شــد و در اختیار سایر 
واحد هاى گشت کالنترى 131 قرار گرفت؛ با اجراى طرح 

مهار، سرانجام مأموران در محدوده شهرك گل ها موفق به 
شناسایى دو جوانى شدند که در حال زورگیرى یک گوشى 
تلفن همراه از یک جوان رهگذر بودند؛ در بازرسى اولیه از این 

دو نفر تعداد پنج دستگاه گوشى تلفن همراه نیز کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع زورگیرى و به دستور 
بازپرس شعبه اول دادسراى شهررى، پرونده جهت رسیدگى 
در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

دو تن از مالباختگان پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى 
در اظهارات خود عنوان کردند: «این دو ســارق با گذاشتن 

چاقو در زیر گلویمان اقدام به سرقت وجه نقد و گوش تلفن 
همراهمان کردند.»

مالباختــه اى دیگر نیز در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«متهمین با چاقو و شیشه به طرفم حمله کردند؛ یکى از آنها 
قصد خالى کردن جیب مرا داشــت که ناگهان گشت پلس 

رسید و آنها را بازداشت کرد.»
متهمان به نام هاى «شــایان» و «امیرمحمد» (هر دو نفر 
18 ساله) در شرایطى منکر هرگونه زورگیرى و سرقت شده 
بودند که تمامى مالباختگان این دو نفر را مورد شناســایى 
کامل قرار داده بودند؛ در تحقیقات میدانى از محل سکونت 
متهمان نیز مشــخص شــد که هر دو نفر آنها داراى سوء 
شهرت و سابقه شرارت در محل سکونتشان بوده؛ همچنین 
در بررســى این دو متهم، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
«شایان» به اتهام سرقت مقرون به آزار با سالح سرد، داراى 
یک حبس تعلیقى از شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 دادگاه 
شهرستان شهررى است اما با وجود این، اقدام به زورگیرى 
از مالباختگان کرده و دقیقًا دوره یکســاله این حکم در روز 

دستگیرى اش به پایان مى رسیده که دستگیر شده است.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: «از تمامى مالباختگان به 
ویژه در محدوده شهر رى که بدین شیوه و شگرد، توسط دو 
سارق زورگیر جوان 18 ساله مورد زورگیرى و تهدید با سالح 
سرد قرار گرفتند دعوت مى شود تا براى شناسایى متهمان 
به نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در شهررى، 

خیابان آستانه مراجعه کنند.» 

 قضات دیوانعالى کشور، حکم قصاص دو 
ســارق جوان را تأیید کردند که به اتهام 
قتل صاحب خودروى گرانقیمت، محکوم 

شده بودند.
دو ســال قبل مردى به مأمــوران پلیس 
مراجعه کرد و گفت: «پسرم براى فروش 
ماشین، با دو مشترى ســوار خودرویش 
شد و براى بررســى وضعیت فنى ماشین 
بیرون رفتند. ولى ســاعتى گذشــت و از 
پســرم خبرى نشــد. با تلفن همراهش 
تماس گرفتم که غریبــه اى جوابم را داد. 
بعد ازگفتگویى کوتاه فهمیدم پسرم ربوده 

شده است.» 
12 روز بعد از این گــزارش، مأموران با 
راهنمایــى پدرمــرد جوان گمشــده و 
ردیابى هــاى تخصصى، موفق شــدند 
خریداران قالبى به نام هــاى «مازیار» و 
«اشکان» را شناسایى و دستگیر کنند. آنها 
نیز در بازجویى ها به قتل پسرجوان براى 

سرقت خودرویش اعتراف کردند.
پس از صدور کیفرخواست پرونده براى 
رســیدگى به شــعبه دوم دادگاه کیفرى 

استان تهران فرستاده شد.
در نخستین جلسه دادگاه پدر و مادر مقتول 
خواســتار صدور حکم قصاص براى هر 
دو متهم شــدند و اعالم کردند با توجه به 
اینکه هر دو مشارکت در قتل دارند، تفاضل 
دیه را مى پردازند اما از قصاص صرف نظر 

نمى کنند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و 
هر دو متهم را به اتهام مشارکت در قتل و 
سوزاندن جسد به قصاص محکوم کردند. 
صبح روز شنبه  این حکم از سوى قضات 

شعبه هفتم دیوانعالى کشور تأیید شد.

2 آدمکش در لیست
 اعدامى هاى تهران

شناسایى 2 سارق جوان حین زورگیرى

پرواز ناتمام خودرو!

باند مخوف سارقان «طال کیف» 
متالشى شد

دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد در استان البرز  گفت: معلم خانمى که بهمن ماه سال گذشته مفقود شده بود، به قتل رسیده و قاتل نیز 
دستگیر شده است.محمد قیومى اظهار داشت: بهمن ماه گذشته فردى با مراجعه به یکى از کالنترى هاى نظرآباد اعالم کرده بود که همسرش مفقود 

شده است. وى افزود: پس از اعالم مفقودى و با توجه به اقدامات فنى انجام شده چندین نفر بازداشت شدند. 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد گفت: با تالش و پیگیرى هاى دستگاه قضا و نیروى انتظامى در خصوص این پرونده قتل خانم معلم، 

قاتل شناسایى و به قتل و سرقت طالهاى مقتول اعتراف کرده است. 
مقیمى در ادامه افزود: قاتل طى دوماه گذشته به محل دفن مقتول مراجعه کرده و استخوان هاى بزرگ جسد را از آنجا منتقل مى کند. 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد بیان داشت: بقایاى جســد زن از جمله موهاى سر و بخش هایى از استخوان هاى دست و پا در محل 
حادثه کشف شده است.

راز قتل معلم 
نظرآبادى 
برمال شد
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پس از خبر کاهش محدودیت کاراکترها در توئیتر، هم 
اکنون این شــبکه اجتماعى اعالم کرده که به زودى 
امکان ذخیره  و بوکمارك توئیت ها براى کاربران فراهم 

خواهد شد.
«کیث کولمــن»، مدیر تولید و فنــاورى توئیتر درباره 
تغییرات جدیدى که قرار اســت در این شبکه اجتماعى 
ایجاد شود، ســخن گفته و اظهار داشته است که طبق 
درخواست بســیارى از کاربران در جهان، توییتر قصد 
دارد قابلیت بــوك مارك یا ذخیــره توییت هاى مورد 
نظر را براى کاربران اضافه و فراهــم کند. این ویژگى 
و قابلیت جدید به کاربران این اجــازه را مى دهد تا هر 
زمان که مــى خواهند به توییت مــورد عالقه خود باز 
گشــته و آن را دوباره بخوانند و یا براى دیگران ارسال

 کنند.
پیشتر بسیارى از کاربران در توییتر در صورت مشاهده 

یک توییت جالب نمى توانستند دوباره آن را پیدا کرده و 
براى دوستان خود بفرستند اما هم اکنون با این امکان 
جدید در توییتر، قادر خواهند بود به پیام ها و پست هاى 
مورد نظر خود دوباره دسترسى یابند. این قابلیت احتمال 
از دســت دادن توییت هاى جالب و جــذاب را به صفر 

خواهد رساند.
این بیانیه به مدت کوتاهى پــس از آنکه توییتر اعالم 
کرد محدودیت تعداد کاراکت هاى خــود را از 140 به 
280 رسانده اســت، خبر بسیار خوشــحال کننده اى 
براى کاربران توییترى در جهان به شــمار خواهد آمد.  
بدین ترتیب و با همین روالى کــه توییتر پیش مى رود 
به نظر مى رسد این شــبکه اجتماعى محبوب به منظور 
افزایش قدرت تأ ثیرگذارى خود در حال ســازماندهى 
و ایجــاد اصالحــات گســترده اى بــر روى پلتفرم 

خود است.

 شــاید به عقیده برخى، یکى از بى محتواترین اسباب 
بازى هایى که در سال 2017 ُمد شــد، اسپینر بود. این 
وســیله مدتى همه جا پیدا مى شــد: ســوپرمارکت ها، 
مغازه هاى بى نام و نشان و عمًال هرجایى که پاى پول به 
آنجا برسد! Arcade Fire که خواننده است نیز، نام 
این محصول را براى یکى از آلبوم هاى جدید خود برگزید. 
افرادى نیز هستند که آنقدر با این وسیله بازى کرده و در 
نحوه متعادل کردن و چرخاندن آن ماهر شده اند که حاال 
مى توانند حتى با بینى خود نیز اســپینرهاى چرخان را 

کنترل کنند. حاال نوبت به گوشى موبایل است!
 Chilli گوشــى موبایل چیلى که توســط شــرکت
International طراحى و ساخته شده، حاال مدتى 
هست که عرضه شده است. این گوشى- اسپینر مجهز 
به صفحه نمایش 1,4 اینچى است، در شش رنگ عرضه 
مى شــود و 32 گیگابایت حافظه داخلى قابل ارتقا دارد. 
گوشى چیلى، تقریباً یک موبایل بسیار ساده است، بدون 
حتى یک برنامه. البته مرور گــر وب و بلوتوث دارد. این 
گوشى 20 دالر قیمت دارد و فعًال تنها در هند به فروش 

مى رسد.
گفتــه 

مى شود که فیجت اسپینرها براى کنترل اضطراب مفید 
 هستند. به عنوان مثال با این گوشى اسپینر، به محض 
دریافت یک تماس استرس زا از طرف والدین یا رئیستان، 
خیلى ســریع مى توانید گوشــى موبایل را به چرخش 
درآورده تا استرستان مدیریت شــود. البته این مدیریت 

اضطراب، 20 دالر 
هزینه دارد!

فناورى Micro LED، نسل 
آینده صفحات نمایش

اپلیکیشن ضبط صوت هوشمند 
و با کیفیت اندروید

بازى موزیکال جالب و دشوار 
اندروید 

استفاده از آمازون اکو
 به عنوان چراغ خواب

درهنگام خریدو راه اندازى اولیه دستگاه هاى اندرویدى برنامه هایى 
سیستمى و پیش فرض بر روى این اســمارتفون ها موجود است که 
یکى از آنها ابزار ضبط صدا مى باشــد؛ اما تعداد زیادى از کاربران و یا 
حتى مى توان گفت که تمامى آن ها به دلیل نبود گزینه هاى مدیریتى 
و کیفیت پایین از آن استفاده نمى کنند و به سمت برنامه هاى جانبى 
 HD Voice Recorder PRO Unlocked .مــى رونــد
عنوان یک ضبط صوت هوشــمند و با کیفیت مى باشــد که توسط 
Keerby توسعه و براى سیســتم عامل اندروید منتشر شده است. 
این برنامه با رابط کاربرى جذاب و خیره کننده خود شما را قادر مى سازد 
تا به ســادگى به ضبط صدا بپردازید و آنها را با کیفیتى فوق العاده باال 

ذخیره کنید. در میان لیست امکانات 
گســترده اچ دى وویــس ریکــوردر 

یکى از پــر طرفــدار ترین آنهــا قابلیت 
حذف خودکار قسمت هاى ســکوت مى باشد؛ 

به گونه اى که قســمت هاى بى صدا حذف شــده و 
یک فایل صوتى مفید و کامــل در اختیار شــما قرار داده

 مى شــود. اگر مــى خواهیــد که حجــم فایل هــاى ذخیره 
شــده را کمتر کنید، تنها کافى اســت که کیفیت صدا را به دلخواه 
خود تنظیم کــرده و آن را کاهش دهید تــا اندازه فایــل ها پس از 

ذخیره سازى تغییر کنند.

Dancing Ballz: Music Line از جدیدتریــن، جالب ترین و محبوب ترین 

بازى هاى موزیکال اندروید از اســتودیوى Amanotes JSC است که لقب 
 Dancing سخت ترین بازى موزیکال را به آن مى دهیم. کمپانى سازنده بازى
 Magic Tiles و Tap Tap Reborn 2 بازى هاى جالب Ballz: Music Line

3 را نیز در کارنامه اش دارد که با استقبال عالى روبه رو شد و هم اکنون نوبت به 
معرفى جدیدترین عنوانش رسیده است! همانند دیگر بازى هاى موزیکال، در 
بازى جالب Dancing Ballz: Music Line سرعت عمل و دقت باالى شما 
حرف اول را مى زند و باید با سرعت و دقت باال و استفاده از انگشت شست یا اشاره 
تان، صفحه نمایش را لمس کرده و به نواختن موزیک بپردازید و صدها مرحله 
مختلف را پشت سر بگذارید! ریتم از اول مرحله حرکتش را آغاز مى کند و شما 
مسئول کنترل آن هستید، به طورى که باید با سرعت باال و لمس صفحه نمایش 
از روى جاهاى خالى بپرید، در باالى صفحه نمایش نیز میزان پیشرفت نمایش 
داده مى شود که هیجان را به شما القا مى کند! اگر از عالقه مندان به بازى هاى 
موزیکال هستید به هیچ وجه Dancing Ballz: Music Line را از دست ندهید.

چراغ حلقه اى که روى اسپیکر آمازون اکو و اکودات وجود دارد، نشان دهنده 
حالت هاى مختلفى است که به کاربر نشان مى دهد در حال حاضر اسپیکر 

در حال انجام چه کارى است.
این چراغ زیبا در اصل براى این اســت که بدانید الکســا در حال شنیدن 
صداى شماست یا خیر. دیگر کاربردهاى این چراغ مى تواند نشان دادن 
درجه صداى اسپیکر و یا اعالم تماس هاى دریافتى و از دست رفته و حتى 

رسیدن سفارشات شما از فروشگاه آمازون نیز باشد.
نکته جالبى که احتماًال از وجود آن باخبر نبودید اینکه اسپیکر اکو مى تواند 

به عنوان چراغ خواب نیز به شما کمک کند.
تبدیل آمازون اکو به چــراغ خواب در اصــل از طریق فعال 
 Night Light کردن یکى از مهارت هاى الکسا با نام
امکانپذیر است. در حال حاضر مهارت هاى مختلفى 
براى الکسا وجود دارند که مى توانند آمازون اکو 
شما را به چراغ خواب تبدیل کنند اما این 
مورد از دیگر مهارت ها بهتر و استفاده 

از آن هم آسان تر است.
 اســتفاده از ایــن مهارت 
الکســا از دو طریق 
و  اپلیکیشــن 

دستور صوتى ممکن است. اما پیشنهاد ما این اســت که وارد اپلیکیشن 
آمازون الکسا شده سپس در قسمت Skills مهارت Night Light را 
 labworks.io جستجو کرده و نصب کنید. این مهارت توسط شرکت
طراحى شده است. پس از نصب این مهارت، کافى است از دستور صوتى 
«Alexa, open Night Light» استفاده کنید سپس چراغ حلقه اى 

دور اسپیکر شما به رنگ آبى و سبز مایل به آبى در خواهد آمد.
شدت نور منتشر شده هم خیلى زیاد نیســت و این مسئله مى تواند نکته 
مثبتى باشد چراکه اگر شدت نور زیاد باشد ممکن است هنگام خواب باعث 
اذیت کردن چشمانتان شود. شدت نور به اندازه اى است که مى تواند یک 

اتاق تماماً تاریک را به مقدار کافى براى دیدن اشیاى اطراف روشن کند.
متأسفانه فعًال امکان روشــن نگه داشتن نور چراغ اســپیکر براى مدت 
طوالنى، کم و زیاد کردن شدت نور و یا حتى تعویض رنگ چراغ توسط این 
مهارت وجود ندارد. با وجود این، کاربر مى تواند زمان روشن بودن نور را با 
دادن دستورات صوتى کنترل کند. براى مثال مى توانید از الکسا بخواهید 

که این مهارت را براى 45 دقیقه فعال کند.
 «Alexa, stop» براى قطع شــدن نور چراغ هم کافى است دســتور
را به زبــان بیاورید. نکته مثبــت مهارت Night Light این اســت 
که هنگام فعال یــا غیرفعال کــردن این ویژگى، همه چیــز به صورت 
بى صدا انجام مى شــود و به هیچ وجه ســکوت اتاق یا منزل شکســته

 نخواهد شد.

ند 

یره کنید. در میان لیست امکانات 
ــترده اچ دى وویــس ریکــوردر 

ى از پــر طرفــدار ترین آنهــا قابلیت 
ف خودکار قسمت هاى ســکوت مى باشد؛ 

گونه اى که قســمت هاى بى صدا حذف شــده و 
ک فایل صوتى مفید و کامــل در اختیار شــما قرار داده

 شــود. اگر مــى خواهیــد که حجــم فایل هــاى ذخیره 
ـده را کمتر کنید، تنها کافى اســت که کیفیت صدا را به دلخواه 
د تنظیم کــرده و آن را کاهش دهید تــا اندازه فایــل ها پس از 

یره سازى تغییر کنند.

رسیدن سفارشات شما از فروشگاه آمازون نیز باشد.
نکته جالبى که احتماًال از وجود آن باخبر نبودید اینکه اسپیکر اکو مى تواند 

به عنوان چراغ خواب نیز به شما کمک کند.
تبدیل آمازون اکو به چــراغ خواب در اصــل از طریق فعال 
NightLight کردن یکى از مهارت هاى الکسا با نامt
امکانپذیر است. در حال حاضر مهارت هاى مختلفى 
براى الکسا وجود دارند که مى توانند آمازون اکو 
خواب تبدیل کنند اما این به چراغ شما را

مورد از دیگر مهارت ها بهتر و استفاده 
از آن هم آسان تر است.

 اســتفاده از ایــن مهارت 
الکســا از دو طریق 
و  اپلیکیشــن 
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 2XL قیمت باالتر و سرعت کمتر گوگل پیکسل
نسبت به آیفون 8 پالس

با موبایل اسپینر چیلى
 آشنا شوید

شــرکت گوگل به تازگى از تلفن همراه هوشمند مجهز به 
اندروید خالص خود یعنى گوگل پیکســل 2XL باقیمتى 

نه چندان ارزان رونمایى کرده است.
بازه قیمتى این دســتگاه و آیفون 8 پالس نیز بســیارى از 
کاربران را بر آن داشته است تا به مقایســه این دو دستگاه 
هوشمند با یکدیگر بپردازند و جالب اینکه نتیجه نیز به نفع 

آیفون 8 پالس تمام شده است.
گوگل پیکسل 2XL بسیارى از ویژگى هاى کلیدى تلفن هاى 
همراه هوشمند امروزى از قبیل شارژ بى سیم، درگاه کارت 

حافظه، باترى قابل تعویض و... را در خود ندارد.
همچنین یکى از ویژگى هاى اصلى گمشده در این دستگاه 

را مى توان جک هدفون دانســت که 

برخالف ادعاى گوگل درباره باارزش بودن و الزم بودن این 
جک، از این دستگاه حذف شده است.

از طرف دیگر، قیمت در نظر گرفته شــده براى نسخه 64 
گیگابایتى گوگل پیکســل 2XL به میزان 849 دالر است 
و ابن در حالى است که متقاضیان مى توانند با پرداخت تنها 
799 دالر آیفون 8 پــالس را با همین میزان حافظه داخلى 

خریدارى کنند.
همچنیــن نســخه 128 گیگابایتــى عرضه شــده براى 
پیکسل2XL با برچســب قیمتى 949 دالر عرضه مى شود 
اما کاربران مى تواند تنها با صرف 51 دالر بیشتر اقدام به خرید 

آیفون X جدید بکنند.

قابلیت امکان ذخیره توییت در توییتر

رامین مشکاه

فناورى Micro LED، نســل آینده 
صفحات نمایــش خواهد بود کــه نوید بخش 
شروع مرحله جدیدى در توســعه گوشى هاى 
هوشــمند و ساعت هاى هوشــمند خواهد بود. 
این فناورى یکى از گزینه هــاى نوآورانه مورد 
نظر شــرکت هایى همچون اپل، سامسونگ و 
Facebook Oculus براى توسعه محصوالت 

آینده  محسوب مى شود.
امــا میکــرو ال اى دى دقیقًا چیســت؟ میکرو 
 μLED یا  mLED ال اى دى که معموًال به آن
اطالق مى شود، نوعى فناورى صفحه نمایش 
با پنل تخت اســت. میکــرو ال اى دى به کاربر 
این امــکان را مى دهد تا با اســتفاده از فناورى 
مشاهده الکترونیکى، تصاویر یا هر نوع مطلب 
بصــرى را در موبایــل،  کامپیوترهاى خانگى 
یا دســتگاه هاى الکترونیکى مشــاهده کنند. 
امروزه، بیشــتر صفحات نمایش بــا پنل هاى 
تخت، یــا از فناورى LCD و یا LED اســتفاده 
مى کنند اما صفحــات نمایش با پنل هاى تخت 
مجهز به فناورى mLED  کنتراســت تصویر 
باالتر، زمان جوابگویى کمتــر و صرفه جویى 
انرژى بیشترى نســبت به فناورى LCD ارائه 

مى دهند.
فنــاورى میکرو ال اى دى توســط پروفســور 
 Jingyu Lin و پروفسور Hongxing Jiang
از دانشــگاه تکنولوژیک تگــزاس و تیم هاى 
تحقیقاتى شــان توسعه یافته اســت. برخى از 
شــرکت ها بعد از معرفى این فناورى، آن را در 
محصوالت خود به کار بردند مانند شرکت سونى 

که 
صفحــه 

نمایــش 55 اینچى فول 
 Crystal LED Display دى  اچ 

را در ســال 2012 معرفى کرد. با وجــود ارائه 
 Android تصویر با کیفیت تر، طبق گــزارش
Authority نکته منفى این فناورى، قیمت 

بسیار گزاف آن است.
نسل بعدى فناورى صفحات نمایش مى تواند در 
عین مصرف بهینه تر، کیفیت و شفافیت تصویر 
بیشترى ارائه دهد. از آنجایى که این فناورى از 
مواد ارگانیک در ســاخت و توسعه پیکسل هاى 
صفحه اســتفاده مى کند، مصــرف انرژى این 
صفحات نمایش مى توانــد تا 90 درصد کمتر از 
صفحات LCD و تا 50 درصد کمتر از صفحات 

OLED باشد.

صفحات نمایش mLED  مى تواند به خصوص 
براى اســتفاده در گوشــى هاى هوشــمند و 
ساعت هاى هوشمند کاربرد داشــته باشد زیرا 
زمان روشنایى صفحه بیشــترى ارائه مى دهد. 
این صفحات نمایــش قادر هســتند 30 برابر 
بیشــتر از محصوالت OLED، روشنایى داشته 
باشــند. این صفحات نمایش همچنین با ارائه 
رزولوشن بهتر قادر هســتند براى گوشى هاى 
هوشــمند 4K و  8K بهترین انتخاب باشند. در 
 mLED فناورى ،VR مورد صفحات نمایــش
مى تواند سرعت جوابگویى را به سرعت نانوثانیه 
یا صدها برابر بیشــتر از فناورى هــاى کنونى

 
برساند.

در حال حاضر، میکرو 
ال اى دى هنوز براى تولید انبوه آماده 

نشــده اســت. متخصصان تخمین مى زنند که 
این فناورى تا ســال 2018 یا 2019 آماده بهره 
بردارى خواهد بود. همچنین گزارش شده است 
که شــرکت اپل در حال سرمایه گذارى به روى 
تحقیقــات پیرامون فناورى میکــرو ال اى دى 
و توســعه آن براى اســتفاده در ســاعت هاى 
هوشمند آینده این شــرکت با عمر باترى باالتر

 است.

 میکرو 
ال اى دى که معموالً به 
آن mLED  یا μLED اطالق

 مى شود، نوعى فناورى صفحه 
نمایش با پنل تخت 

است

حصول را براى یکى از آلبوم هاى جدید خود برگزید. 
با این وسیله بازى کرده و در ى نیز هستند که آنقدر

 متعادل کردن و چرخاندن آنماهر شده اند که حاال 
انند حتى با بینى خود نیز اســپینرهاى چرخان را 

ل کنند. حاال نوبت به گوشى موبایل است!
Chilliــى موبایل چیلى که توســط شــرکتi
Internatio طراحى و ساخته شده، حاال مدتى 
اسپینر مجهز ت که عرضه شده است. این گوشى-

4فحه نمایش1,4 اینچى است، در شش رنگ عرضه 
2ــود و 32 گیگابایت حافظه داخلى قابل ارتقا دارد. 
ى چیلى، تقریباً یک موبایل بسیار ساده است، بدون 
این  مرور گــر وب و بلوتوث دارد.  یک برنامه. البته
0ى 20 دالر قیمت دارد و فعًال تنها در هند به فروش 

سد.
ـه 

اضطراب، 20 دالر
هزینه دارد!
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هوشمند با یکدیگر بپردازند و جالب اینکه نتیجه نیز به نفع 
8آیفون8 پالس تمامشده است.

Lگوگل پیکسل 2XLبسیارى از ویژگى هاى کلیدى تلفن هاى 

همراه هوشمند امروزى از قبیل شارژ بى سیم، درگاه کارت 
حافظه، باترى قابل تعویض و... را در خود ندارد.

همچنین یکى از ویژگى هاى اصلى گمشده در این دستگاه 
را مى توان جک هدفون دانســت که

8 دالر آیفون 8 پــالس را با همین میزان حافظه داخلى  799
خریدارى کنند.

8همچنیــن نســخه128 گیگابایتــى عرضه شــده براى 
9با برچســب قیمتى 949 دالر عرضه مى شود  2XLپیکسل
1اما کاربران مى تواند تنها باصرف51 دالربیشتر اقدامبه خرید 

آیفونXجدید بکنند.
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معاون امور عمرانى استاندار اصفهان در آیینى جواد نصرى نصرآبادى 
را به عنوان شــهردار جدید فالورجان معرفى و از خدمات امیراحمد 

زندآور، شهردار قبلى قدردانى کرد.
مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید فالورجان با حضور مسئوالن 
استان و شهرستان، امام جمعه فالورجان، نماینده مردم شهرستان 
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى، خانواده معظم شهدا، تنى چند 
از شهرداران و... در تاالر اجتماعات امام على (ع) آموزش و پرورش 

فالورجان برگزار شد.
امام جمعه فالورجان در این مراســم، نیکى کردن را بهترین توشه 
آخرت دانســت و گفت: خدمت رســانى به مردم بهترین احسان به 
شمار مى رود و شاید شــهردارى اولین ارگانى است که همه مردم و 

شهروندان بدون استثنا همواره با آن کار دارند.
حجت االسالم و المسلمین محمد قدوســى افزود: ارائه خدمات به 
شــهروندان، بهترین فرصت براى اندوختن توشه آخرت است که 

شوراها و شهردارى نباید این فرصت را از دست بدهند. 
وى زمان را همچون آب جارى و عمر را در حال گذر خواند و گفت: 
امروز فرصت خدمت بسیار محدود است و نباید این فرصت طالیى 
را از دســت داد و از آن غافل بود. البته مسئوالن هم که این افتخار 
خدمت برایشان مهیا شده، نباید از خدمت رسانى به مردم خسته شوند.

امام جمعه فالورجان با قدردانى از تالش هاى شهردار قبلى در چهار 
سال گذشته که همواره در مسیر خدمتگزارى کوشش مى کرد، براى 

شهردار جدید فالورجان در انجام وظایف، آرزوى توفیق کرد.

  نیازهاى شهر را بشناسید
حجت االسالم و المسلمین قدوســى یکى از ویژگى هاى مدیریت 
شــهرى را، ریســک پذیرى خواند و گفت: شــهردار قبلى بسیار 
ریسک پذیر بود و این ویژگى را با خود داشــت و توانست اقدامات 
خوبى را به انجام برساند. از سوى دیگر شهردار جدید فالورجان نیز 
سال ها در شهردارى فعالیت داشته و همه شهر را به خوبى مى شناسد 
و امید است نیازهاى شهر را پیگیرى کند و شهر را به سوى تعالى و 

پیشرفت، حرکت دهد.
***

شهردار قبلى فالورجان و عضو فعلى شوراى شهر اصفهان نیز گفت: 
در سال 92 که سکان مدیریت شهر فالورجان را به عهده گرفتم مردم 
براى پیدا کردن فالورجان سردرگم بودند و شهر را پیدا نمى کردند 
و ایجاد ورودى شــهر فالورجان یکى از کارهاى بسیار بزرگى بود 
که انجام شد و امروز شــهر فالورجان در این مسیر از منظر زیبایى 

برخوردار شده و شهر نمایان است. 

امیراحمــد زنــدآور، ســاماندهى ایســتگاه هاى تاکســى، 
مینى بوس و اتوبوســرانى فالورجان، احداث بلــوار امام خامنه اى، 
میدان جانبازان، بلوار مالصدرا و... را بخشــى از فعالیت هاى دوره 
چهارم شــورا و شــهردارى برشــمرد و گفــت: حــدود 11 هزار
 مترمربــع در فالورجــان آزادســازى صــورت گرفــت و براى

هر ســانتیمتر آن با مردم فهیم این شهر توافق شــد که باید از این 
مردم تشکر کنم.

***
نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شوراى اسالمى نیز 
ابتدا موضعگیرى رئیس جمهور آمریکا در رابطه با برجام را نشــان 
از ذلت و خوارى و درماندگى استکبار دانســت و گفت: مقام معظم 
رهبرى، تیم مذاکره کننده بــا 5+1 را تأیید، اما تأکید کردند مواظب 
بدعهدى آنها باشید و به لبخندشان نگاه نکنید و امروز ما شاهد این 

بدعهدى ها هستیم. 
حجت االسالم و المسلمین ســید ناصر موســوى الرگانى افزود: 
آمریکا باید بداند محبت سپاه در گوشــت، پوست و استخوان مردم 
بوده و محال اســت حمایت مردم ذره اى در این راستا کم شود. ما 
این دهن کجى ترامپ را محکوم کرده و زیر ذلت نمى رویم و تا پاى 
جان دفاع خواهیم کرد و قطعًا ملت ایران به این یاوه گویى ها پاسخ 

خواهد داد.

 فالورجان، یکى به آخر بود
نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراى اسالمى از همه 
شهرداران و اعضاى شوراهاى اسالمى در ادوار مختلف در فالورجان 
به ویژه شهردار و اعضاى دوره چهارم شورا تشکر کرد و گفت: زمانى 
که به عنوان نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراى 
اسالمى از سوى مردم فهیم و والیتى انتخاب شدم بودجه شهردارى 
فالورجان 900 میلیون تومان بود و با سرانه 27 هزار تومان در بین 
شهردارى هاى کشــور، یکى مانده به آخر بودیم که آخرین آن هم 
قهدریجان با سرانه 26 هزار تومان قرار داشت که همه مى توانند در 

این زمینه تحقیق کنند.
حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى افزود: دو شهر، ایمانشهر 
به دلیل وجود شــهرك صنعتى اشترجان و ابریشــم به خاطر قرار 
داشتن کارخانه سیمان در این شهر از عوارض استفاده مى کردند و با 
پیگیرى هایى که انجام شد و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 

مجلس، اقدامات خوبى صورت پذیرفت. 
وى با طرح این سئوال که شوراها و شهرداران که بودجه شهردارى را 
تصویب مى کنند اعالم کنند چند درصد از درآمد از شهر و چه میزان از 
بیرون شهردارى مى آید؟ گفت: پیگیرى و تالش هاى ما در مجلس، 

نباید نادیده گرفته شود.

 اختصاص سهمیه مسافر به فالورجان
نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى، 
شهردار جدید را فردى آشنا به شهر، پاکدست ، کارى و داراى سابقه 
درخشان در شهر دانست و از شهردار قبلى قدردانى کرد و گفت: عضو 
هیئت مدیره راه آهن کشــور قول داده از آذرماه سال جارى سهمیه 
مسافر به شهرستان فالورجان اختصاص دهد و ما باید قدردان این 
کارها که پیگیرى شده تا به انجام برسد باشیم و فقط کار دیگران را 

بزرگ جلوه ندهیم.
***

فرماندار شهرســتان فالورجان هم با بیان اینکه مردم شهرستان با 
حضور گســترده در انتخابات، حق مطلــب را ادا کردند، گفت: حق 
این مردم، ارائه خدمات شبانه روزى است و در این راستا باید از همه 
ظرفیت ها استفاده شود. این در حالى است که در دوره چهارم شورا، 
اقدامات بسیار خوبى انجام شــد اما نباید به این میزان بسنده کرد و 
باید در حوزه هاى محیط زیســت، فضاى سبز، حمل و نقل شهرى، 
ســاماندهى پارکینگ هاى عمومى و... که کارهاى ســنگینى هم 
هســت بیش از گذشــته فعالیت و حرکت کرد که این همه نیازمند 

همکارى و تعامل مردم و مسئوالن است.اصغر هدایت اظهار داشت: 
اگر از ظرفیت هاى نماینده شهرستان در مجلس، استاندار، معاونین 
استاندار، دستگاه ها و... استفاده نشود توفیقى حاصل نخواهد شد. البته 
توفیقاتى که در زمینه ارزش افزوده در شهرستان به دست آمده قابل 

تقدیر بوده و آن را نادیده نمى گیریم.
وى از نماینده مردم شهرستان فالورجان که پیگیرى و حمایت دارند 

هم تشکر کرد.

 باید به یکدیگر اعتماد کرد
هدایت، خواستار اعتماد دست اندرکاران به یکدیگر شد و گفت: اگر 
شهردار مورد حمایت شورا و شورا در خدمت شهر باشد، شهردار در 
انجام فعالیت ها موفق خواهد بود. بنابراین به یکدیگر اعتماد کنید تا 

گام هاى محکم ترى براى اقدامات بیشتر، برداشته شود.

 در انتظار 2 رخداد مهم
فرماندار شهرســتان فالورجــان همچنین از برگــزارى دو رخداد 
فرهنگى در فالورجان در آینده خبر داد و گفت: برگزارى کنگره ملى 
1300 شهید و سرداران خط شکن شهرستان فالورجان در اسفندماه 
سال جارى و اجراى آزمایشــى طرح ملى کرامت در فالورجان، دو 
رخداد فرهنگى- ملى است که با حضور مسئوالن ارشد کشور برگزار 
خواهد شد که الزم مى دانم از همه مسئوالن و ارگان ها بخواهم در 

این زمینه ها، تعامل و همکارى مطلوب داشته باشند. 
هدایت گفــت: علیرغم همه فعالیت هاى انجام شــده، همه باید به 

شهردار جدید فالورجان که فردى ارزشى است کمک کنند.
***

معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان هم در این مراسم به عنوان 
میهمان ویژه با بیان اینکه اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته 
در شــهر فالورجان، برآیند مثبت و حرکت توسعه در شهرستان را 
رقم زده است، گفت: امید اســت با تالش مدیران و مشارکت مردم 
شهرســتان، روز به روز شاهد رشد و توســعه شهرستان فالورجان 

باشیم.
محمدعلى طرفه نقش شهرســتان فالورجان در کشور و استان را 
اثرگذار دانست و اذعان داشت: شهرستان فالورجان در بخش هاى 
صنعتى، کشــاورزى و... علیرغم همه محدودیت ها، نقش ویژه اى 
داشته است. این در حالى اســت که نقش نیروى انسانى شهرستان 
فالورجان در اســتان قابل توجه بــوده و این شهرســتان از نظر 
مهاجرپذیرى، توانسته ســرریز جمعیت استان را در خود جاى دهد. 
بنابراین باید توجه ویژه به فالورجان داشــت چرا که توسعه و رشد 

فالورجان در حقیقت توسعه استان است.

  فعالیت مدیریت شهرى و رضایتمندى مردم
طرفه گفت: 87/7 درصد جمعیت استان اصفهان، شهرنشین هستند 
که نسبت به کشور بیشــتر اســت و فعالیت هاى مدیریت شهرى 

مى تواند در ارتقاى زندگى و رضایتمندى مردم بسیار مؤثر باشد.
وى ضرورت توجه شــوراها و شــهردارى ها در مجموعه مدیریت 
شهرى به نظام تعیین شــده در طرح جامع و تفصیلى را یادآور شد 
و گفت: نظام تعیین شده در طرح هاى جامع و تفصیلى باید از سوى 
شوراها و شهردارى ها رعایت شــود و قطعًا در دوره پنجم شورا، این 
سیاست ادامه مى یابد تا انتظارات مردم در چارچوب مدیریت شهرى 

تحقق یابد.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان، انجام کارهاى عمرانى را از 
کارهاى اصلى شهردارى ها برشــمرد و گفت: 70 درصد اعتبارات 

شهردارى ها در یک شهر باید در بخش عمرانى هزینه شود.

 سرانه مالى باید افزایش یابد
طرفه در ادامه تأکید کرد: سرانه مالى شهردارى فالورجان در سال 
گذشته، 400 هزار تومان به ازاى هر نفر در سال بود که این میزان در 

سال جارى باید به سرانه 440 هزار تومان به ازاى هر نفر برسد و از 
مشارکت مردم بهره گیرى شود.

وى خواســت تا در این دو بخش، به طور جدى، ارقام ارتقا یابد و در 
پایان دوره پنجم شوراى شهر فالورجان، سرانه مالى در شهردارى 
به ازاى هر نفر به 800 هزار تومان ارتقا یابد که با توجه به ظرفیت ها، 
امکان افزایش در هر دو بخش وجود دارد.معاون امور عمرانى استاندار 
اصفهان اظهار داشت: شهردار قبلى فالورجان به اتفاق اعضاى دوره 
چهارم شــورا، براى تحقق برنامه هاى عمرانى فعالیت گسترده اى 
انجام دادند و ما شاهد افتتاح پروژه هاى عمرانى به طور مستمر بودیم 
و حتى چندین طرح با حضور استاندار افتتاح شد که جا دارد از خدمات 

امیراحمد زندآور قدردانى کنیم.

 استاندارى آماده کمک است
طرفه، شهردار جدید فالورجان را هم از افراد بدنه شهردارى و داراى 
تجربه و تحصیالت دانست و براى وى آرزوى توفیق کرد و خواستار 

حمایت همه مسئوالن شهرستان با وى شد.
وى آمادگى استاندارى براى کمک به فالورجان را اعالم کرد  تا این 

شهر بتواند در دستیابى به اهداف موفق باشد. 
***

رئیس شوراى شــهر فالورجان دردوره پنجم هم با تشکر از فعالیت 
همه مجموعه مدیریت شهرى در شــوراهاى دوره اول تا چهارم و 
شــهرداران گفت: اعضاى دوره پنجم شوراى شهر فالورجان براى 

انتخاب شهردار، جلسات و مصاحبه هاى زیادى را برگزار کردند.

على کیانى افزود: پاکدســتى، مدیریت، سابقه موفق، شناخت شهر 
و... از عوامل انتخاب شهردار جدید فالورجان بوده که امید است در 

انجام امور موفق باشد. 
***

شــهردار جدید فالورجان هم از اعتماد اعضاى شورا در دوره پنجم 

تشکر کرد و گفت: خدا را شاکرم که امروز نعمت خدمت به مردم فهیم 
فالورجان را اعطا کرده و مسئولیت خدمتگزارى شهرى را دارم که 

مهد فقیهان و دلیران است.

جواد نصرى نصرآبادى افزود: امید اســت با دوســتى، مهربانى و با 
مشــارکت مردم و مردمدارى و مردم محورى که سرلوحه کارمان 

خواهد بود بتوانیم به تکالیف خود به خوبى عمل کنیم.

 سیره معصومین (ع) سرمشق من است
وى ادامه داد: سعى مى کنم تا سیره معصومین (ع)را سرمشق عملى، 
زبانى و قلبى خود قرار دهم و از تجربیات کســب شده، براى توسعه 

شهر استفاده کنم و سربلند شوم.
نصرى که 50 روز به عنوان سرپرست شهردارى فالورجان فعالیت 
داشــته، گفت: در این مدت قراردادهاى آســفالت، پیاده روسازى، 
ممیزى،  الیروبى انهار، تهیه نقشــه خیابان فاضــل هندى و... را 
بســته ایم و خیابان فاضل هندى نیز تا دهه فجر بــه بهره بردارى 

خواهد رسید.
در پایان این مراسم که بیش از دو ساعت به طول انجامید با اعطاى 
لوح و هدایایى از خدمات چهار ساله امیراحمد زندآور، شهردار قبلى 

فالورجان با حضور مسئوالن استان قدردانى شد.
همچنین از اعضاى دوره چهارم شــوراى اسالمى فالورجان هم با 

اهداى لوح، تجلیل شد. 

همزمان با تودیع شهردار سابق فالورجان در آیینى با حضور مسئوالن استانى و محلى

شهردار جدید فالورجان معرفى شد

ساسان اکبرزاده


