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شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى از طریق مزایده 

عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده

آگهى مزایده (مرحله اول)

نوبت 
دوم

چاپ
 اول

نوبت 
اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشى از 
مقررات مالى دولت در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى خود واقع در سطح استان را از طریق 
مزایده به مستأجر واجد شرایط براى مدت یکسال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به سایت (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده 
تا تاریخ 96/07/11 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه 
دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه 
96/07/22 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد پل 
غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ 96/07/24 
رأس ساعت 9:00 صبح در محل اداره کل مى باشد. متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از 

مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 380/ش/96 مورخ 96/05/18 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
تعداد 1 پالك با کاربرى مسکونى واقع در شهرك غرب (ایثارگران) و یک پالك با کاربرى تجارى واقع در نبش خیابان 
هاجر و خیابان توحید و 2 پالك با کاربرى تجارى واقع در بلوار امام على با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به 

متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/07/22 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات 
پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 263 مورخ 96/04/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش یک قطعه پالك زمین مسکونى به متراژ 273/59 مترمربع واقع 
در بلوار گلستان را از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى 
مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مزایده در ســاعات ادارى به واحد امور مالى 
شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031 

عباسعلى ابراهیمى- سرپرست شهردارى سده لنجاناداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

على امیرى- سرپرست شهردارى دهاقان

م الف: 88780

شماره ردیف
قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىپالك

(ریال)
615/500/000بلوار امام علىتجارى11
73/755/200/000بلوار امام علىتجارى22
28/9410/000/000نبش خیابان هاجر و توحیدتجارى-3
194/756/000/000شهرك غرب (ایثارگران)مسکونى-4
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د
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د

ایرانى چقدر است؟!ایرانى چقدر است؟!
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تصویربردارى سریال محرمى «عقیق» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى 

همچنان در شهرك سینمایى غزالى ادامه دارد.
همزمان با ادامه تصویربردارى ســریال «عقیق» 
کارن همایونفر نیز ســاخت موسیقى این سریال 
را آغاز کــرده همچنیــن مراحــل تدوین این 
پروژه توسط امیر شــیبان خاقانى و صداگذارى 
آن توســط امیــن شــریفى و بابک شــکیبا در 
حال انجام اســت. علیرضــا قربانى تیتــراژ این 
ســریال محرمى را با شعرى از مســعود کالنترى

 خوانده است.
سریال «عقیق» عاشقانه اى است در دل تاریخ که 
سعید نعمت ا... آن را در ده قسمت براى پخش در 
ماه محرم به نگارش در آورده است.بعد از «پشت 

بام تهــران» و «زیر پاى مــادر»، «عقیق» 
ســومین همکارى مشــترك او با بهرنگ 

توفیقى به حساب مى آید.
در خالصه داســتان ســریال تاریخى 
«عقیق» آمده است: «به َعجز مهمونم 

مى کنى؟ به تسلیم؟ این چه رضاییه 
که بایــد از ظهر عاشــورا و َوقف 

عقیق و خون پســرم بگذرم؟ 
رضــاى کــدوم دیاریه، 

ایــن رضاییــه که تو
 مى خواى...» 

پاسخ ناامیدکننده وزیر ارشاد
 به اکران «رستاخیز»

قرار گرفتن روزهاى تاســوعا و عاشورا بعد از جمعه 
و بى میلى ســینماداران به فعالیت در روز کارى بین 
عاشورا و شهادت امام سجاد (ع) باعث مى شود که 
امسال در اتفاقى کم سابقه سینماهاى سراسر کشور 
به مدت پنج روز تعطیل شوند. این خبر را سخنگوى 

شوراى صنفى نمایش اعالم کرده است.
امسال تاسوعا و عاشوراى حسینى در روزهاى شنبه 
و یک شنبه هشتم و نهم مهرماه واقع شده و به سنت 
همیشگى ســینماها از بعدازظهر روز قبل (جمعه 7 
مهر) فعالیت خود را متوقف مى کنند. روز سه شنبه هم 
شهادت امام چهارم شیعیان حضرت سجاد(ع) است 
و غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى صنفى نمایش 
مى گوید روز دوشــنبه  هفته آینده چــون در میان 
روزهاى تعطیلى ســینماها قرار مى گیرد، براساس 
آمارى  که از سینماها گرفته شده، هیچکدام از آنها در 

این روز باز نخواهند بود.
به گفته او سینماها از ساعت 5 بعدازظهر روز جمعه 

تعطیل مى شوند و روز چهارشــنبه 12 مهر فعالیت 
خود را آغاز مى کنند. نکته جالب آن است که شوراى 
صنفى نمایش قبًال اعالم کرده بود بلیت ســینماها 
تا 12 مهر نیم بها خواهد بود و بــا توجه به تعطیلى 
طوالنى هفته آینده در عمل پنج روز آخر طرح بلیت 

نیم بها اجرا نمى شود.
به نظر مى رسد بى میلى ســینماداران به باز کردن 
ســالن ها در روز دوشــنبه هم بى ارتباط با ماجراى 
بهاى بلیت ها نباشد. سینماداران از ابتدا با سه هفته 
فروش بلیت با نصف قیمت موافق نبودند و با توجه 
به وضعیت تعطیلى، 20 روز ارزان فروشى به 15 روز 

تبدیل مى شود.
با توجه به مجموعــه این نکات، احتماًال گیشــه 
ســینما در هفته آینده کمترین میزان آمار فروش 
امسال را به جا خواهد گذاشت، آن هم در روزهایى 
که همه نگــران ایام رکــود و کم رونقى ســینما 

هستند.

سینماهاى سراسر کشور
 5 روز تعطیل مى شوند

بعد از رونمایى «رستاخیز» در جشنواره سى و دوم 
فیلم فجر ایــن فیلم هیچگاه نتوانســت در داخل 
اکران شود و یک بار هم که تا مرز اکران رفت فقط 
چند ساعتى روى پرده بود و محافظه کارى رئیس 
معزول سینما در برابر برخى افراطیون موجب پایین 

پرده کشیدن فیلم شد.
با احتساب امسال، این چهارمین محرمى است که 
بدون اکران مهمترین فیلم عاشورایى این سال ها 
که «رستاخیز» باشد، مى گذرد. شاید همین مسئله 
بود که باعث شد عباس صالحى در اولین نشست 
خبرى خود بعد از اســتقرار در وزارتخانه ارشاد در 
این باره تحت سئوال قرار گیرد و البته پاسخش به 

سرانجام اکران «رستاخیز» چندان امیدوارانه نبود.

وزیر ارشاد درباره  آخرین وضعیت فیلم «رستاخیز» 
گفت: سازمان سینمایى گفتگویى با تهیه کننده فیلم 
داشته و به جمع بندى رسیده اند. االن هم مثل هر 
قراردادى که امضا مى کنند بر آن مبنا عمل مى کنند. 
در واقع آنچه اتفاق مى افتد براساس این گفتگو میان 
سازمان سینمایى و تهیه کننده در ماه هاى آخر دولت 

یازدهم است و این قرارداد در حال اجراست.
وى افزود: به عنوان مشــارکتى که از قبل داشتند، 
مبلغى به تهیه کننده فیلم پرداخت شده و االن هم 
نمایش خارجى اش را انجــام مى دهند ولى براى 
نمایش داخلى هنــوز اقدامى انجام نمى شــود، با 
این حال تفصیل ماجرا را ســازمان سینمایى ارائه 

خواهد کرد.

«هیئت مدیره»، نیمه مهر کلید مى خورد

دستمزد هنرمندان ایرانى چقدر است؟!دستمزد هنرمندان ایرانى چقدر است؟!

تصویربردارى سریال «هیئت مدیره» به کارگردانى مازیار میرى از نیمه مهر ماه آغاز مى شود.
تصویربردارى سریال «هیئت مدیره» به کارگردانى مازیار میرى و تهیه کنندگى مهران رسام نیمه مهرماه 

آغاز مى شود.
على خودسیانى این روزها مشــغول بازنویسى فیلمنامه اســت و تاکنون بخش اعظمى از این سریال را به 

نگارش درآورده است.
تا قسمت بیستم، تمامى لوکیشــن ها در تهران قرار دارند، اما این احتمال مى رود که در قسمت هاى بعدى 
«هیئت مدیره» به شهر دیگرى سفر کند. قصه کلى «هیئت مدیره» درباره فرهنگ آپارتمان نشینى است 

و یکى از لوکیشن هاى سریال اطراف منطقه دریاچه چیتگر انتخاب شده است.
این سریال در گروه فیلم و سریال شبکه 5 سیما ساخته مى شود.

ریال محرمى «عقیق» به کارگردانى 
 تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى 

ك سینمایى غزالى ادامه دارد.
صویربردارى ســریال «عقیق» 
ز ســاخت موسیقى این سریال 
این مچنیــن مراحــل تدوین

 شــیبان خاقانى و صداگذارى 
ن شــریفى و بابک شــکیبا در 
ت. علیرضــا قربانى تیتــراژ این 
ى را با شعرى از مســعود کالنترى

دل تاریخ که  عاشقانه اى است در
ده قسمت براى پخش در ن را در

ش در آورده است.بعد از «پشت 
«زیر پاى مــادر»، «عقیق» 

ى مشــترك او با بهرنگ 
 مى آید.

ـتان ســریال تاریخى
ت: «به َعجز مهمونم 

یم؟ این چه رضاییه 
عاشــورا و َوقف 

ــرم بگذرم؟
م دیاریه، 

 که تو

علیرضا قربانى
 براى «عقیق» خواند

«نورگل یشیل چاى»، بازیگر سرشناس 
ســینما و تلویزیون ترکیه مقابل دوربین 

کارگردان ایرانى خواهد رفت.
یشیل چاى که از بازیگران مطرح سینما 
و تلویزیون ترکیه محسوب مى شود و در 
نقش مادر سلطان در مجموعه تلویزیونى 
«هزار سال باشــکوه – کوشم» ایفاى 
نقش کرده بود، قصــد دارد براى بازى 
در فیلم «جن زیبا» به کارگردانى بایرام 
فضلى نژاد و به تهیه کنندگى مهرداد فرید 

راهى ایران شود.
فرید و فضلى نژاد اسفندماه سال 1395 
پروانه ســاخت این فیلم ســینمایى را 
دریافت کردند و براســاس خبرى که در 
رســانه هاى ترکیه منتشر شــده، پرویز 
پرستویى و یشیل چاى نقش هاى اصلى 
این فیلم ســینمایى را ایفا خواهند کرد. 

یشیل چاى در نقش «دالرام» در این فیلم ظاهر خواهد شد.
در اخبار ترکیه اى عنوان فیلم «جن زیباى یدا...» عنوان شــده است و براســاس همین اخبار فیلمبردارى ساخته جدید فضلى نژاد 
از نیمه مهرماه آغاز خواهد شــد.  یشــیل چاى براى بازى در این فیلم پنج هفته در ایران به ســر خواهد برد.ایــن بازیگر ترکیه اى 
که براى ســفر به ایران هیجان زده اســت در مورد بازى در فیلم فضلى نژاد گفــت: «امکان اینکه جوایــز بین المللى دریافت کنیم

 وجود دارد.»

خبرى که درباره دستمزد بازیگران ایرانى در رسانه ها منتشر 
شده اســت، بار دیگر همان سئوال هاى همیشگى را پیش 
کشیده است: اینقدر ارزش دارند؟ چقدرش به دلیل فضاى 
انحصارى است؟ چرا شفاف نیست؟ براساس خبرهاى منتشر 
شده، شهاب حسینى براى حضور در سریال «شهرزاد» ماهى 
120 میلیون تومان و ترانه علیدوســتى ماهى 90 میلیون 

تومان دستمزد گرفته اند.
میزان دستمزد بازیگران مشهور ســینماى ایران همیشه 
مبهم بوده و هیچ ارگان و رسانه اى رسماً مبالغ دستمزد این 

بازیگران را اعالم نمى کند.

بازیگرى از شــغل هایى اســت که مى تواند برخى از افراد 
را به ثروت هاى کالنى برســاند. البته دایره این اشخاص 
بسیار اندك است. از آنجا که این قشر به شدت مورد توجه 
مردم هستند ثروت و درآمدشان هم اگر از حدى فراتر رود با 
واکنش هاى متعددى رو به رو مى شود. اگر مى خواهید بدانید 
پرحاشیه ترین دستمزدها در مدت اخیر مربوط به چه کسانى 

است، با ما همراه شوید.

دستمزد نجومى محمدرضا گلزار
ماجراى دســتمزد یک میلیاردى محمدرضا گلزار در نوع 

خودش جالب بود. منوچهر هادى درباره دستمزد یک میلیارد 
تومانى این بازیگر براى حضور در سریال «عاشقانه» گفته 
بود که به نظر من اگر آقاى گلزار بابت پنج ماه کار با ما یک 
میلیارد دریافت کند، لطف بزرگى در حق ما کرده است اما 

اینطور نیست که دستمزد ماهیانه شان یک میلیارد باشد.

درآمد عجیب رامبد جوان 
مدتى پیش شایعه شــده بود که رامبد جوان براى هر اجرا 
30 میلیون تومان مى گیرد. جــوان این موضوع را تکذیب 
کرده بود. اما هیچ وقت هم حاضر نشد درآمد واقعى خود از 

«خندوانه»را  لو بدهد.

بازیگران «معماى شاه» چقدر گرفتند؟
جعفر دهقان درباره دستمزد بازیگران سریال «معماى شاه» 
گفته بود: «دستمزد بازیگران سریال "معماى شاه" از ماهى 
شش میلیون تومان شروع مى شد تا بازیگرى که ماهى 40 
میلیون تومان حقوق مى گرفت! حقوق من ماهى 16 میلیون 
تومان بود.»حاال به نظر شما منافع بازیگران با منافع مردم 
عادى یکى است یا انتخاب هایى که بازیگران در زندگى دارند 

را مردم عادى هم مى توانند داشته باشند؟

بازیگر سرشناس ترك
بهاره رهنما  همبازى پرویز پرستویى مى شود

به دیدار دخترش در اتریش رفت

بهاره رهنما، بازیگرى که این روزها مشــغول اجراى تئاترى با محوریت زنان 
کربالست، به دیدار دخترش پریا در اتریش رفت.

این  بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان همزمان با فرارسیدن ماه محرم در تئاتر 
نمایشــى را روى صحنه مى برد که محوریت اصلى آن زنان کربال و مصائب 
آنهاست و این بانوى هنرمند در این نمایش نقش حضرت رباب (مادر حضرت 
على اصغر (ع) ) را بازى مى کند، همکارى بهاره رهنما با همسرش به عنوان 

تهیه کننده در این نمایش حواشى زیادى درپى داشت.
بهاره رهنما اوایل شهریورماه براى بار دوم ازدواج کرد و همسرش امیرخسرو 
عباسى تهیه کنندگى نمایش جدیدش را در تئاتر برعهده دارد. این بانوى بازیگر 
دو سال پیش از پیمان قاسم خانى جدا شد و دخترش پریا که حاصل این ازدواج 

بود براى ادامه تحصیل در اتریش زندگى مى کند.
بهاره رهنما در چند روز گذشته سفرى به اتریش داشته و دیدارى با دخترش پریا 

که دلبستگى شدیدى در زندگى به او دارد، تازه کرد.

محمدرضا شهیدى فرد در فصل دوم برنامه «هزار داستان» به عنوان مجرى و 
مشاور پروژه همکارى مى کند.

شهیدى فرد از مجریان باسابقه تلویزیون که پنج سال است هیچ برنامه اى در 
سیما نداشته، به عنوان مجرى یکى از قســمت هاى برنامه تلویزیونى «هزار 
داستان» دوباره در تلویزیون حضور مى یابد. او همچنین در فصل دوم برنامه 
«هزار داستان» که از ابتداى ماه محرم روى آنتن شبکه نسیم رفته، به عنوان 

مشاور پروژه، گروه را همراهى مى کند.
فصل دوم این برنامه پرمخاطب همچون سرى پیشین آن به تهیه کنندگى جواد 
فرحانى و کارگردانى محمدفواد صفاریان پور و با طراحى  و سوژه پردازى مریم 
نوابى نژاد در ماه محرم و صفر هر شب ساعت 23 به مدت60 دقیقه روى آنتن 

شبکه نسیم مى رود. تیتراژ این برنامه را سینا سرلک خوانده است.

محمدرضا شهیدى فرد 
به تلویزیون بازگشت
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 به گفتــه محققان، مصــرف کنندگان 
داروهاى ضدافسردگى 33 درصد بیشتر 

در معرض مرگ قرار دارند.
محققان هشــدار مى دهنــد داروهاى 
که معمــوًال براى کاهش افســردگى و 
اضطراب استفاده مى شوند ممکن است 
با جلوگیرى از عملکرد مناســب برخى 
اعضاى بــدن، خطر مــرگ را افزایش 

دهند.
محققــان چندین مطالعه را که شــامل 
صدها هزار نفــر بود بررســى کردند و 
دریافتنــد مصرف کننــدگان داروهاى 
ضدافسردگى در مقایسه با افراد دیگر که 

چنین داروهایى مصرف نمى کنند، 33 
درصد بیشتر در معرض مرگ قرار دارند.

طبق ایــن یافته ها، مصــرف کنندگان 
داروهاى ضدافسردگى 14 درصد بیشتر 
در معــرض مشــکالت قلبى-عروقى 
نظیر ســکته و حمــالت قلبــى قرار 

دارند.
آنها اعالم کردند  داروهاى ضدافسردگى 
مانع از جدب سروتونین در این اعضاى 
بدن هــم مــى شــوند و در نتیجه این 
داروها با جلوگیرى از عملکرد مناســب 
چندین عضو، ریســک مرگ را افزایش 

مى دهند.

شروع پاییز بســیارى از ما را نســبت به بیمارى هاى 
مرتبط با ضعف سیستم ایمنى بدن مانند سرماخوردگى، 
آنفلوآنزا و دیگر عفونت ها آسیب پذیر مى کند، اما در 
پیش گرفتن برخى عادات ســالم در زندگى، نسبت به 

ابتال به این بیمارى ها مقاومت ایجاد خواهد کرد.
در اینجا به رمز موفقیت افرادى که همیشه از بیمارى ها 

در امان هستند، بیشتر اشاره شده است:

کاهش مصرف قند 
شکر مانع توانایى ســلول هاى ســفید خون براى از 
بین بردن ویروس ها و باکترى ها مى شــود. بنابراین 
پیشگیرى از مصرف زیاد قند خود راهى براى جلوگیرى 

از بیمار شدن است.

استنشاق هواى تازه 
بسیارى از مردم تصور مى کنند با قرارگیرى در معرض 
هواى سرد بیرون از خانه دچار بیمارى مى شوند و این 
در حالى اســت که صرف زمان زیاد در خانه، خاصیت 
بیمار کنندگى بیشترى دارد. انجام ورزش هاى کوتاه 
و حتى پیاده روى 15 دقیقه اى در طول روز خود راهى 
براى تقویت سیســتم ایمنى بدن و جلوگیرى از بیمار 

شدن است.

ورزش منظم
ورزش کردن به ذهن آرامش مى دهد و استرس را کم 
مى کند و سیستم قلبى- عروقى و سیستم ایمنى بدن 
را تقویت مى کند. در واقع زمانى که گردش خون بدن 
افزایش پیدا مى کند، تعداد گلبول هاى سفید بدن شما 
افزایش مى یابد و این گلبول ها به کار پاکسازى بدن از 
میکروب ها مى پردازند و شما را از بیمارى ها در امان 

نگه مى دارند.

چرت زدن روزانه
اینطور ثابت شده که کمبود خواب منجر به افزایش وزن، 
ضعف سیستم ایمنى بدن و افزایش تولید کورتیزول، 
یعنى هورمون مرتبط با استرس مى شود. این در حالى 
است که داشتن چرت هاى کوتاه در طول روز سیستم 
ایمنى بدن را ترمیم مى کند. زیرا به هنگام خواب سطح 

مالتونین خون افزایش مى یابد که در بازسازى و بهبود 
عملکرد سیستم ایمنى نقش مهمى دارد.

نوشیدن چاى 
نوشــیدن چاى به طور منظم منجر به استنشاق بخار 
ناشــى از آن و تحریــک فولیکول هاى مــو در بینى 
مى شود که خود حرکت میکروب ها را در هنگام تنفس 
از بینى راحــت تر مى کند. این رونــد منجر به تقویت 

سیستم ایمنى بدن مى شود.

شخصیت اجتماعى 
بین شــخصیت افراد و میزان مقاومت آنها نسبت به 
بیمارى ها ارتبــاط وجود دارد. بنابــر نتایج تحقیقات 
مختلف، افرادى که داراى شخصیت برون گرا هستند 
نسبت به افراد داراى شخصیت درون گرا، در مواجهه با 

میکروب ها، کمتر دچار بیمارى مى شوند.

دریافت کافى پروتئین و ویتامین 
 ثابت شده افرادى که پروتئین کمترى از رژیم غذایى 
دریافت مى کنند، سیســتم ایمنى ضعیف ترى دارند. 
ضمنًا ویتامین B یکى از ضــرورى ترین ویتامین ها 
است که شما هر روز به کسب آن احتیاج دارید. خانواده 
 ،B6 ،این ویتامین شامل تیامین، ریبوفالوین، نیاسین
اسید فولیک و بیوتین مى شود. در صورت کمبود این 
ویتامین، بدن ما قادر به سوخت و ساز کربوهیدرات ها، 
چربى ها و پروتئیــن ها نخواهد بود. عــالوه بر این، 
خانواده ویتامین B براى سالمت موها، پوست، اعصاب، 
سلول هاى خونى و سیستم ایمنى بدن ضرورى هستند. 
شــما مى توانید این ویتامین را از طریق جگر، غالت، 
گوشت، سبزیجات تازه، ســبوس غالت، لبنیات و... 

دریافت کنید.

شستن کافى دست ها
شستشوى مرتب دست ها یک راه مناسب براى مبارزه 
با میکروب هاســت. بســیارى از میکروب ها بر روى 
اشیاى اطراف پراکنده اند و همیشــه از طریق دست 
زدن به اشــیاى اطراف، این میکروب ها وارد بدن ما 

مى شوند.

صبحانه یکى از وعده هاى اصلى روزانه است که اگرچه 
بسیارى از ما از آن صرف نظر مى کنیم ولى این وعده در 
تعیین سطح متابولیسم روزانه، عملکرد فیزیکى و فکرى 

نقش اساسى دارد.
یک صبحانه خوب و کامل ترکیبى از کربوهیدرات هاى 
پیچیده و فیبر به همراه پروتئین است. اما این تمام ماجرا 
درباره اصلى ترین وعده غذایى روزانه نیســت. در اینجا 
هفت حقیقت جالب درباره وعــده صبحانه را مى توانید 

دنبال کنید:

صبحانه از چاقى جلوگیرى مى کند 
افرادى که کامل ترین مــواد مغذى را از طریق صبحانه 
دریافت مى کنند، کمتر تمایل به چاقى و اضافه وزن دارند 
و این را تحقیقات متعدد ثابت کرده است. دلیل این است 
که مواد مغذى براى افزایش متابولیسم ضرورى هستند 
و عامل سوختن کالرى محســوب مى شوند. عالوه بر 
این، صبحانه شما را به مدت طوالنى سیر نگه مى دارد و 
همین عامل اجتناب از دریافت کالرى بیش از حد، چربى 

و کربوهیدرات هاى ساده است.

صبحانه باید متنوع باشد 
اکثر افراد معموًال در وعده هاى ناهار و شــام تنوع ایجاد 
مى کنند اما وعده صبحانه به یک شکل باقى مى ماند. 
این در حالى اســت که یک صبحانه کامل باید شــامل 
پروتئین، فیبر، آنتى اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنى، 

اسیدهاى چرب امگا3 باشد.

صبحانه تنظیم کننده قند خون است
صرف نظر کــردن از صبحانه، ارتباط زیادى با اشــتها 
دارد. نخوردن صبحانه باعث کاهش تدریجى قند خون
 مى  شود و این مسئله فرد را بیشتر به سمت ریزه  خوارى به 
خصوص خوردن شیرینى  جات مى  کشاند. همین مسئله 
نیز دزد انرژى است. محققان ثابت کرده  اند افرادى که 
صبحانه نمى  خورند در طول روز میل بیشترى به خوردن 
غذاهاى شیرین و چرب دارند. این مسئله نیز میزان انرژى 

را کاهش مى  دهد. 

صبحانــه، انرژى و تمرکــز را افزایش 
مى دهد 

به عقیده محققان صبحانه نه تنها براى افراد بزرگسال 
مهم است بلکه براى کودکان در حال رشد نیز از اهمیت 
ویژه  اى برخوردار اســت. این محققــان ثابت کرده  اند 
کودکانى که روز خود را با صبحانه  اى سالم و مغذى شروع 
مى  کنند عملکرد بهترى در مدرسه دارند. به عقیده این 
محققان، کودکانى که صبحانه کامل مى  خورند انرژى 
بیشترى براى بازى دارند و قدرت تمرکز، یادگیرى و حل 

مسائل آنها باالتر است.

صبحانه استرس را کم مى کند
 اکثر افرادى که روز خســته کننده اى را پشــت ســر 

مى گذارند، اغلب وعده صبحانــه را خالى از مواد مغذى 
ســپرى مى کنند. البته خستگى جســمى تنها نتیجه 
صبحانه نخوردن نیست، بلکه این وضعیت باعث تحریک 
پذیرى، تمرکز مشکل و مشکالت عاطفى مى شود و در 

مجموع کیفیت زندگى شما را تحت تأثیر قرار مى دهد.

افرادى که صبحانه مى خورند، سالم تر 
هستند

 احتماًال بارها شــنیده  اید که صبحانه را باید مانند یک 
پادشــاه خورد. اگر جزو افرادى هستید که صبح ناشتا از 
منزل بیرون مى  زنند بهتر اســت از همین فردا صبحانه  
خورى را شــروع کنید. محققان دالیل زیادى را براى 
خوردن صبحانه کامل عنوان کــرده  اند. به عنوان مثال 
افرادى که صبحانه صرف مى  کنند عمر بیشترى دارند 
و در سالمت باالترى به سر مى  برند. این افراد همچنین 
کمتر در معرض بیمارى  هاى قلبى مزمن مربوط به چاقى 
مانند دیابت قرار مى  گیرند. صبحانه  خورها کمتر بیمار مى  
شوند چون میل زیادى به مصرف غذاهاى سالم  تر دارند و 

همچنین میزان کلسترول خونشان کمتر است.

صبحانه خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را 
کاهش مى دهد

در موارد مختلف ثابت شده است که یک صبحانه متعادل 
و مغذى خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش 

مى دهد.
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آرموتراپى یکى از روش هاى جایگزین در کنار طبابت 
متعارف است که از عصاره مایع گیاهان استفاده مى کند. 
هرکدام از روغن هاى گیاهى فواید خاص خود را دارند 

که در اینجا به پنج مورد از آنها مى پردازیم:

روغن اسطوخودوس 
معموًال از گیاه اسطوخودوس براى بهبود کیفیت خواب و 
کاهش استرس، تشویش یا افسردگى استفاده مى شود. 
چه بسا اســطوخودوس بتواند سردرد و میگرن ناشى از 
استرس را نیز آرام کند. چنانکه محققان توصیه مى کنند 
براى درمان امن و مؤثر سردردهاى میگرنى حتمًا این 

روغن را تنفس کنید.

 روغن رزمارى
 استفاده از روغن رزمارى براى درمان سر درد و بهبود 

گردش خون ریشه در ســنت هاى کهن دارد. محققان 
مى گویند روغن این گیاه خاصیت ضد التهابى و مسّکن 
دارد. همچنین به کاهش درد و بى خوابى کمک مى کند.

 روغن نعناع
هزاران سال است که نعناع در طب هاى جایگزین مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد و یکى از محبوب ترین اسانس 
هاى روغنى براى درمان ســردرد است. مطالعات اخیر 
نشان داده است که استفاده از روغن نعناع روى گیجگاه و 
پیشانى سردردهاى آزاردهنده را آرام مى کند. ماده فعال 
این گیاه منتول نام دارد که اگر مانند ژل به ســر مالیده 

شود در درمان میگرن مؤثر است.

روغن بابونه
 معموًال چاى بابونه را براى آرامــش و رهایى از تنش 

مى نوشــند. از قضا مى توان روى روغن این گیاه هم 
همین حســاب را باز کرد زیرا بخش اعظم سردردها به 
دلیل اضطراب و تشویش است. در واقع این گیاه داراى 
خواص ضد التهابى است که مى تواند به کاهش سردرد 

کمک کند.

 روغن اکالیپتوس 
از گذشته هاى دور از برگ اکالیپتوس براى پاك کردن 
سینوس ها و کاهش التهاب استفاده مى شد. افرادى که 
به دلیل مسدود بودن سینوس ها دچار سردرد مى شوند 
مى توانند روى این گیاه حساب کنند.بر اساس مطالعات 
انجام شــده، تنفس کردن روغن اکالیپتوس نیز در آرام 

کردن درد و پایین آوردن فشار خون مؤثر است.

چــه روش هایــى بــراى اســتفاده 
از روغن هاى گیاهى وجود دارد؟

■ ماساژ شقیقه و پیشانى با روغن: 
در این روش الزم است هر روغنى را با یک روغن حامل 
مثل روغن نارگیل مخلوط کنید و سپس روى پوستتان 

استعمال کنید.
■ تنفس کردن روغن: 

مى توانید چند قطره از روغن را روى دستمالى بچکانید 
و زیر بینى گرفته نفس عمیق بکشید.

■ استفاده از کمپرس: 
حوله اى را در آب سرد به همراه چند قطره روغن خیس 

کرده و سپس روى پیشانى یا گردن قرار دهید.
■ به وان حمام خود روغن اضافه کنید: 

حتمًا اضافه کردن چند قطره روغن به حمام داغ خود را 
امتحان کنید.

البته الزم است در استفاده از این روغن ها احتیاط کنید و 
مسائلى مانند آلرژى هاى پوستى را رعایت کنید.

چه روغن هایى براى سردرد مفید هستند؟

به گفته یک متخصــص فیزیولوژى، 
بابونه با اینکه گیاهى بســیار مفید با 
خواص درمانى شــگفت انگیز است 
اما امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت و اگر خانواده ها با ویژگى هاى 
درمانى آن آشنا شــوند، براى بهبود 
مشــکالتى چون تقویــت اعصاب، 
تسکین دردهاى مزمن، بهبود گوارش 

و... از آن بهره مى برند.
مهدى میرغضنفرى گفت: گل بابونه 
زردرنگ و طبع آن گرم است اما مزاج 

را تغییرات اساسى نمى دهد.
وى با اشــاره به اینکه روغن بابونه 
نرم کننده تاندون ها و مفاصل سفت 
و دردناك اســت، گفت: این روغن با 
بهبود درد و خستگى مزمن و اسپاسم 
براى هــر جایى از بــدن مثل بافت 
پوستى، زیر پوســتى و اسکلتى که 
دچار سفتى و خشکى شده باشد، مى 
تواند مفید باشد؛ البته میزان مصرفش 
باید در حدى باشد که منجر به سستى 

نشود.
به گفته وى، دمنــوش بابونه که بهتر 
است با کمى عســل یا نبات شیرین 
شود و یا اســتفاده از بخور آن براى 
سرماخوردگى، خلط و سینوزیت مفید 
اســت و براى گــوارش مبتالیان به 
سردى معده با عالیمى چون اسپاسم، 

درد معده و نفخ، توصیه مى شود.
این متخصص فیزیولوژى با اشاره به 
فواید دیگر بابونه براى تقویت اعصاب 
و رفع تشنگى اظهارداشت: این گیاه 
سر و مغز را از مواد زاید پاك مى کند 
و برخى از انواع سردرد را که ناشى از 
تجمع بلغم و رطوبت در سر و یا سردى 
سر اســت بهبود مى دهد. همچنین 
مى توان کمى روغن بابونه را در بینى 
چکاند و روى پیشانى و گونه نیز قدرى 
از آن مالید تا سردردهاى سرد ناشى 
از سردى، باد ســرد و سینوزیت رفع 

شود . 

داروهاى ضدافسردگى ریسک مرگ را افزایش مى دهند

پزشکان معتقدند کودکان سالمى که در سنین پایین در 
معرض عوامل آلرژى زا نظیر گرد و غبار، آفات و حشرات 
خانگى مانند سوسک قرار مى گیرند در برابر آسم مقاوم 

مى شوند.
متخصصان علوم پزشکى یادآور شدند: با این حال این 
توصیه در مورد کودکان سالم صدق مى کند و در واقع اگر 
کودکى مبتال به آسم باشد، کاهش تماس با این عوامل 
آلرژى زا به کنترل مشکالت تنفسى در او کمک مى کند.
همچنین بر اســاس یک مطالعه روى ذرات گرد و غبار 

در خانه هایى که کودکان در آنجا تا ســن هفت سالگى 
به آسم مبتال شــده اند، نشــان داد که میزان برخى از 
باکترى هاى مضر در این فضاها بیش از حجم معمول 
اســت؛ از جمله برخى باکترى هایى که در مدفوع وجود 

دارند.
این متخصصان همچنین دریافته اند خطر ابتال به آسم در 
کودکى که مادرش در دوره باردارى او، عادت به استعمال 
سیگار داشته یا دچار استرس یا افسردگى بوده به میزان 

چشمگیرى بیشتر است. 

نکاتى درباره آسم کودکان

خواص شگفت انگیز 
بابونه براى بدن

راز سالمتى افرادى که همیشه از بیمارى ها 
در امان هستند
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آخرین خبر از پرونده پرسپولیس، طارمى و ریزه اسپور
باشگاه پرســپولیس در تالش اســت به حکم صادر شده از 
ســوى کمیته حل اختالف فیفا مبنى بــر محرومیت طارمى 
و پرســپولیس اعتــراض کنــد. از آنجایى که تمــام احکام 
صادر شــده توســط کمیته حل اختالف فیفا قابل اعتراض 
در دادگاه عالــى ورزش اســت، پرسپولیســى هــا نیــز در 
تالشــند با ارســال نامه اى به دادخواهى از حکم صادر شده 

بپردازند.
کارى که پرسپولیسى ها خواهند کرد، دادخواهى و ارسال نامه 
تجدید نظر به دادگاه عالى ورزش است تا بعد از آن در فرصتى 
که در دادگاه عالى ورزش اعالم مى شود، به مذاکره با مدیران 

ریزه اسپور بپردازند.
در حال حاضر شــانس کمى براى پرســپولیس وجود دارد تا 
حکم صادر شده از ســوى تجدید نظر را بشــکند؛ اما به نظر 
مى رســد آنها بتوانند با دســتور کتبى فیفا، از مهدى طارمى 
استفاده کنند و در مذاکره با مســئوالن ریزه اسپور، گشایشى 

در این پرونده بشود.
البته رفع محرومیت طارمى تنها به شرط اعالم کتبى دادگاه 

عالى ورزش انجام خواهد شد.
کمى موضوع مهــم این اســت که  شانس 
تا در نهایت از براى پرســپولیس وجود دارد 
و جریمه مالى محرومیت نقــل و انتقاالتى 
باشگاه شاکى و فرار کند؛ اما مذاکرات آنها با 

ترك، این فرصت توافق احتمالى با این باشگاه 
را به آنها خواهد داد تا چاره اى براى تأمین منبع جریمه مالى 

سنگین فیفا کنند.
البته ارجــاع پرونده به دادگاه عالــى ورزش نیازمند پرداخت 
هزینه اضافى براى باشگاه پرسپولیس است؛ اما اگر آنها دالیل 
محکمه پسند داشته باشند مى توانند پنجره نقل و انتقاالتى 

را نیز باز کنند.
البته بــا توجه بــه نوع جدا شــدن طارمــى و قــرارداد او، 
احتمــال کمى بــراى برنــده شــدن پرســپولیس وجود 
دارد؛ اما باشــگاه پرســپولیس تمام تالش خــود را مى کند 
تا در مذاکره با باشــگاه ترك، شــرایط بهتــرى براى خود

 ایجاد کند.

نصف جهان   گویا رسانه هاى انگلیس هم همچون رسانه هاى ورزشى  ایران 
چیزى از فوتبال  نمى دانند! گواردیوال  از رسانه هاى این کشور انتقاد کرده 
که چیزى از فوتبال نمى فهمند و فقط قهرمانى مى خواهند. به صحبت هاى 

اخیر پپ توجه کنید.
پپ گواردیــوال در کنفرانس قبل از بــازى تیمش در لیــگ قهرمان اروپا 
اعتقادى به مقایسه شــدن تیمش با بارسلونا و فلســفه بازى آبى آنارى ها

 نداشت.

پپ گواردیوال درخصوص مقایسه شدن تیمش با تیم هاى خود در بارسلونا  
بایرن مونیخ گفت:خیلى زود است که بخواهیم این را بگوییم چون بازیکنانى 
در اینجا دارم که قبًال با آنها کار نکرده ام. من بعضــى بازیکنانم را دراینجا 
دراختیار نداشــتم  و بنابراین صحبت کردن در ایــن خصوص برایم مقدور 

نیست.
او ادامه داد: در بارسلونا و بایرن دفاع از شیوه بازى خودمان راحت بود چون 
قهرمانى هاى زیادى کســب کرده بودیم ولى درســیتى فعًال چیزى برنده 

نشده ام. شما رسانه ها هم فقط قهرمانى مى خواهید نه سبک بازى.ظاهراً 
چیزى از فوتبال نمى دانید.

مى توانیم خوشحال باشیم که وقتى از سوى مربیان  مدام متهم مى شویم  که 
چیزى از فوتبال نمى دانیم، رسانه هاى انگلیس هم درد ما را دارند و چیزى از 
فوتبال نمى فهمند! کًال انتقاد تلخ است. چه براي مردى همچون گواردیوالي 
اورجینال، چه براى گواردیــوالي فیک در ایران و چه بــراى کرانچارها و

 قلعه نویى ها! 

رسانه هاى ما و انگلیسى ها

در شــرایطى که در مقطعى ســه نماینده اصفهان 
براى حضــور در لیگ برتر والیبــال اعالم آمادگى 
کرده بودنــد، معلوم نیســت در فصــل جدید این 
رقابت ها، از نصف جهان تیمى حضور داشته باشد یا 

خیر؟
با توجه به اینکه طى فصل هاى گذشــته، اصفهان 
نماینده اى در این مســابقات نداشته است، وضعیت 
تیم استان از اهمیت باالیى برخوردار است اما به نظر 
نمى رسد براى فصل جدید نیز زمینه شرکت یک تیم 

از اصفهان فراهم شود.
تیم رعد پدافند فصل گذشته سهمیه حضور در لیگ 
برتر را به دست آورد و با وجودى که نام این تیم در 
جمع تیم هاى حاضر در لیگ قرار دارد، معلوم نیست 
مسئوالن این تیم، امکان تیمدارى در لیگ برتر را 

داشته باشند.
تیم فرش محتشم نیز فصل گذشــته با هزینه زیاد 
در لیگ دسته یک شرکت کرد اما مدتى قبل اعالم 

شــد که مدیران این باشــگاه تصمیم به حضور در 
لیگ برتر گرفته اند، با این حــال خبرى از این اتفاق

نیست.
مدیران تیم باریج اسانس کاشان نیز مدتى قبل 

براى شرکت در لیگ برتر اعالم آمادگى 
کردند اما در ادامه از این تصمیم منصرف 
شــدند تــا در نهایت شــانس تیمدارى 
اصفهانى هــا در  لیــگ برتر بــه حداقل 

برسد.
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برتــر والیبال اعالم شــده و در 
فرصت کوتاه باقیمانده باید 

دید این شــانس حداقلى 
چــه سرنوشــتى پیدا 

مى کند.

نصف جهــان ظاهــراً گــزارش هفته پیش 
روزنامــه نصف جهــان  با  عنــوان «مدیر 
رســانه اى ســابق تراکتور در اصفهان چه 

مى کند؟»، ژنرال را مکدر کرده است.
ســیامک قلیچ خانى، مدیر رسانه اى سابق 
تراکتورسازى به لطف دوســتى و رفاقت با 
قلعه نویى با قراردادى خوب راهى اصفهان 
شــد تا به عنوان مشاور رســانه اى باشگاه 
ذوب آهن و ســرمربى سبزپوشــان فعالیت 
کند. این اقدام با انتقاد روزنامه نصف جهان 
همراه بود تا براي اولین بار این رسانه به کالبد 

شکافى این حضور بپردازد.
برخى نزدیــکان ســرمربى ذوب آهن این 
گزارش را به اطالع او رساندند و او نیز حسابى 
نسبت به رسانه اى شــدن این اتفاق گالیه 

کرد.
امیــر قلعه نویــى فراموش نکنــد روزنامه 
نصف جهان یکى از حامیان او بوده و  انتقال 
او بــه ذوب آهن اصفهــان در گزارش هاي 
متعددى مورد پشتیبانى و حمایت نصف جهان 
قرار گرفته است. پس بهتر  است در مواجهه 
با این نقدها خویشــتندارى کند و آشــفته

 نشود!

نصف جهان هواداران سپاهان در هر دیدار و 
گفت و شنودى که با سرمربى تیمشان دارند، 
مدام از او مى خواهند کــه براى فصل آینده 

پسرش را به جمع زردپوشان بیاورد.
به گزارش  نصــف جهــان، در فصل نقل و 
انتقاالت شــایعه حضور نیکو کرانچار ستاره 
ســابق تیم ملى کرواســى و بازیکن فعلى 
گالسکو رنجرز در ســپاهان داغ داغ بود، اما 
زالتکو کرانچار در گفتگو بــا نصف جهان 
اعالم کرد کــه فرزندش با تیم گالســکو 
قرارداد دارد و امسال نمی تواند به تیم دیگرى 

برود.
با توجه بــه برخى نتایج ضعیف ســپاهان، 
هــواداران طالیــى در دیدارهــا و گفت و 
شنودهایی که با آقاى ســرمربى دارند از او 
خواسته اند هر چند امسال نشد اما همه تالش 
خود را انجام دهد تا نیکو براى  سال آینده به 

فوتبال آسیا و سپاهان بیاید.
کرانچار هم به آنها قول داده همه تالش خود 
را براى تحقق این موضوع انجام دهد 
ولى گفتــه تصمیم نهایى در 
این باره را نیکو مى گیرد.

امیر خان
آشفته نشـو

نیکو کرانچار 
به سپاهان مى آید

پور
هد شد.

کمى ســت که  شانس 
تا در نهایت از جود دارد 
و جریمه مالى قاالتى 
باشگاه شاکى وآنها با

ترك، این فرصت  باشگاه 
چاره اى براى تأمین منبع جریمه مالى 

 دادگاه عالــى ورزش نیازمند پرداخت 
گاه پرسپولیس است؛ اما اگر آنها دالیل 
شند مى توانند پنجره نقل و انتقاالتى 

ع جدا شــدن طارمــى و قــرارداد او، 
ى برنــده شــدن پرســپولیس وجود 
ــپولیس تمام تالش خــود را مى کند 
اه ترك، شــرایط بهتــرى براى خود

 گرفته اند، با این حــال خبرى از این اتفاق

یم باریج اسانس کاشان نیز مدتى قبل
کت در لیگ برتر اعالم آمادگى 
در ادامه از این تصمیم منصرف 
ــا در نهایت شــانس تیمدارى 
هــا در  لیــگ برتر بــه حداقل 

لیگ اه زمان احتمالى شروع
یبال اعالم شــده و در

وتاه باقیمانده باید 
شــانس حداقلى 
نوشــتى پیدا 

برود.
با توجه بــه برخى نتایج ضعیف ســپاهان،
هــواداران طالیــى در دیدارهــا و گفت و
شنودهایی که با آقاى ســرمربى دارند از او
خواسته اند هر چند امسال نشد اما همه تالش
خود را انجام دهد تا نیکو براى  سال آینده به

فوتبال آسیا و سپاهان بیاید.
کرانچار هم به آنها قول داده همه تالش خود
ررا براى تحقق این موضوع انجام دهد
ولى گفتــه تصمیم نهایى در
این باره را نیکو مى گیرد.

نصــف جهان  یکــى از نزدیکان باشــگاه 
ســپاهان درصدد اســت تــا کرانچار و 
تونچی(مربى دروازه بان هاى زردپوشان) 

را مجاب به جذب شهاب گردان کند.
گردان کــه در حال حاضــر در  تیم پدیده 
مشهد عضویت دارد، در ابتداى فصل تالش 
زیادى کرد تا به سپاهان بیاید، اما کادر فنى 
ســپاهان ترجیح دادند تا با لی اولیویرا گلر 
برزیلى خود تمدید کنند و براى گلر دوم هم 
سهمیه بزرگساالن را نسوزانند. نوسانات 
لى اولیویرا در چهارچوب دروازه باعث شده 
تا سپاهانى ها به فکر تقویت این پست در 
نیم فصل باشند. یکى از رابط هاى باشگاه 
سپاهان که ارتباط هاى ویژه اى(!) با برخى 
بازیکنــان دارد این روزها درصدد اســت 
تا ضمن مجاب کــردن کرانچار به جذب 
شــهاب گردان، وي را دوباره به اصفهان 
بازگرداند. باید دید کرانچار و تونچی نظر 
نهایى شان در این باره چیست و آیا باشگاه 
پدیده حاضر خواهد شــد این بازیکن را در 

نیم فصل آزاد کند.
گردان در این فصل و فصــل قبل در تیم 
مشــهدى خوش درخشــیده و بعید است 

سرمربى پدیده راضى به جدایى او شود .

تالش ها براى
 بازگشت شهاب به اصفهان 

مدیران تکلیفى
فوتبال در چنبره غیر فوتبالى ها  

بیایید پست هاى دولتى را به ترتیب اهمیت لیست کنیم؛ 
از رئیس جمهور که عالى ترین مقام اجرایى است شروع 
کنیم و بعد وزیر امور خارجه، وزیر کشــور و... بعد برویم 
سراغ سازمان هاى غول آساى دولتى مثل تأمین اجتماعى 
و صندوق هاى بازنشســتگى و بعد ابَرکارخانه هایى مثل 
ایران خودرو و سایپا... در این فهرست، پست مدیر عاملى 
استقالل و پرسپولیس حتماً در میان صد شغل مهم دولتى 
جاى مى گیرد. دو تیمى که الاقل دو دهه است قرار است 
خصوصى شوند اما امروز دیگر مى توان با قاطعیت گفت که 
دولت ها، چه دولت سازندگى باشد، یا اصالحات، یا معجزه 

هزاره سوم، یا تدبیر و امید، فرقى نمى کند، هیچکدام به 
هزار و یک دلیل حاضر نیستند از استقالل و پرسپولیس دل 
بکنند و در سال هاى آینده هم بعید است دولتى حاضر شود 
دو تیمى که در سال هاى اولیه حیاتشان متعلق به بخش 

خصوصى بودند را مشمول اصل 44 قانون اساسى کنند.
ســیدرضا افتخارى در برنامه 90 هفته گذشــته تعریف 
کرد که روزى در اتاقش در وزارت ورزش نشســته بوده 
که وزیر وقت (گودرزى) تلفــن مى زند و مى گوید: «آب 
دست ات است زمین بگذار و بیا به اتاق من و بعد گودرزى 
به افتخارى «تکلیــف» مى کند که بــرود مدیر عامل 

استقالل بشود. در آن جلسه، وزیر مى توانسته به افتخارى 
«تکلیف» کند که برود سرپرست فدراسیون چوگان، یا 
مدیر یک استخر دولتى شــود و یا هر جاى دیگرى که 
زیر نظر وزارت ورزش اداره مى شــود. در آن روز خاص، 
صندلى مدیرعاملى باشگاه اســتقالل خالى بوده و وزیر 
سابق ورزش، از میان افراد معدودى که مى شناخته، تلفن 
داخلى اتاق افتخارى را گرفته است. درباره طاهرى هم 
احتماًال داستان مشابهى بوده که بعد از برکنارى حمیدرضا 
سیاسى، گودرزى به مشاور اقتصادى وزارت ورزش (پست 
قبلى طاهرى) زنگ مى زند و «تکلیف» مى کند که براى 

مدیرعاملى به پرسپولیس برود.
در چنین اتمسفرى است که مدیران تکلیفى، شاهکارهایى 
مثل اتفاقات یک هفته اخیر فوتبال ایران را رقم مى زنند. 
افتخارى در تمام دقایق طوالنى اى که برند استقالل در 
حال لگدکوب شدن است، حتى به فکرش خطور نمى کند 
که براى ختم قائله، به دروازه بان تیمش که بنا به قاعده 
ورزشــکار حرفه اى بودن، باید خیلى زودتر از نیمه شب 
بخوابد، تشر بزند که چرا تا ساعت 3 نصفه شب بیدارى؟ 
قادر نیســت مربى ناموفق تیمش را در یک تماس ساده 
تلفنى کنترل کند و با قسم هاى ســرجدت و سید اوالد 
پیغمبر، گوشه رینگ مى رود و با انفعالى حیرت انگیز، لبخند 
ملیح تحویل دوربین مى دهد. و تازه بعد از اینکه تیمش در 
قعر جدول جاخوش کرده، از پذیرش استعفاى منصوریان 
به عنوان «سخت ترین تصمیم دوران مدیریتى اش» یاد 

مى کند.
در تیم مقابل هم وضعیت بهتر نیست؛ دیگر مدیر تکلیفى، 
على اکبر طاهرى، بى اطالع از تبعات سنگین فسخ نکردن 
قرارداد مهدى طارمى با ریزه اسپور با او قرارداد مى بندد 
و به زعم خودش براى اینکه محکم کارى کرده باشــد، 
قراردادى با تاریخ مجعول به سازمان لیگ ارائه مى کند و 
به هوش مدیریتى اش دست مریزاد مى گوید. نتیجه؟ یک 
سال بعد، محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت و چیزى 

حدود چهار میلیارد تومان جریمه.
این حجم از بى تصمیمى و انفعال افراطى در مواقع بحرانى 
و سهل انگارى، وجه مشترك مدیران تکلیفى است که به 
سادگى فریب مى خورند تا این پرسش مطرح شود که «آیا 
مدیرانى مثل افتخارى و طاهرى، با وجود شغل مهمى که 
در اختیار دارند، در فهرست صد مدیر دولتى برتر ایران جاى 
مى گیرند؟» افتخارى و طاهرى به چه ویژگى مهمى، امروز 
مدیر عامل دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران هستند؟ براساس 
کدام متر و معیار و با کدام پشتوانه درخشان مدیریتى، این 

شغل مهم به آنها سپرده شده است؟
بد نیست به سال 92 برگردیم و به یاد بیاوریم که محمود 
گودرزى، چهارمین گزینــه وزارت ورزش در کابینه اول 
حســن روحانى بود و اگر ســه گزینه قبلى دولت، یعنى 
مسعود سلطانى فر، رضا صالحى امیرى و نصرا... سجادى، 
هر کدام از مجلس رأى اعتماد گرفتــه بودند، امروز دو 
نفر دیگر مدیر عامل این دو تیم بودنــد. اما قرعه به نام 
گودرزى افتاد تا از میان دوستان و همراهانش، افتخارى 
و طاهرى را مکلف به حضور در استقالل و پرسپولیسى

 کند.

شانس حداقلى والیبال اصفهان براى حضور در لیگ برتر

نصف جهان  فرهاد عشــوندى، همکارمان 
در تهران و از روزنامه نگاران ورزشــى خبر 
داده روزنامه «تماشــاگران امــروز» که به 
سردبیرى سیامک رحمانى منتشر مى شد 

تعطیل شده است. 
او نوشــت بعد از حــدود پنج ســال، فعًال 
نمى توانیم این بچه دوست داشتنى رامنتشر 
کنیم.   چندى پیش انتشــار روزنامه وقایع 
اتفاقیه به مدیر مسئولى سید محمدصادق 
خرازى  هم که سرویس ورزشى قدرتمندى 
داشت،به دالیل اقتصادى  متوقف و حدود 

صد خبرنگار آن بیکار شد. 
این روزها  برگ هاى نشــریات کاغذى به 
دالیل مسائل اقتصادى یکى یکى در حال 
زرد شــدن اســت و از قبل آن، خبرنگاران 
بزرگ ترین آســیب را مى بیننــد و بیکار

 مى شوند.

خزان 
یک رسانه ورزشى دیگر

نصف جهان  ســرمربى سایپا در سال هاى 
اخیر هر زمانى که به اصفهان آمده به همراه 
برخــى رفقایش در این شــهر یک پاتوق 

دائمى داشته است.
یکى از سفره خانه هاى سنتى اصفهان در 
سال هاى اخیر میزبان شهریار بوده و این 
بار نیز حسابى از على دایى پذیرایى مفصلى 

را به عمل آورده است.
گزارش نصف جهان حاکى ا ست که رفقاى 
دایى در اصفهان همیشــه سعى کرده اند 
با حســاب آقاى گل فوتبال جهان در دیار 

نصف جهان حسابى به وى خوش بگذرد.

پاتوق دائمى دایى 
در اصفهان

عامل محرومیت تیم فوتبال تراکتورسازى از فعالیت در 
نقل وانتقاالت زمستانى و تابستانى، حمزه یونس بازیکن 
تونسى این تیم بود که حدوداً با مبلغ یک میلیارد و 300 
میلیون تومان در زمان مربیگرى تونى اولیویرا و مدیریت 

سعید عباسى جذب این تیم شد.
حاال شنیده ها حاکى از این است که مسئوالن فعلى تیم 
فوتبال تراکتورسازى درصدد این هستند تا متوجه شوند 
که چرا قراردادى میلیاردى با بازیکنى بسته شد که حتى 

نتوانست به کمک تیم بیاید.
مجید عباسى، مســئول روابط بین الملل سابق باشگاه 
تراکتورسازى در این خصوص گفت: در آن زمان تمامى 
بازیکنانى که خریدارى شــد، بنابه درخواست و لیست 

سرمربى تیم تونى اولیویرا بود.
وى ادامه داد: حتى مدیرعامل باشگاه سعید عباسى براى 

خرید بازیکن سرباز از تونى اولیویرا سئوال مى کرد. 

مهاجم تونسى 
چگونه میلیا ردى شد

آخرین خبر ا
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نصف جهان میرشاد ماجدى، سرپرست اســبق تیم فوتبال استقالل که طبق 
شنیده هاى نصف جهان در محافل خصوصى و از طریق دوستان پر نفوذ خود 
رؤیاى مدیر عاملى استقالل را  در سردارد و براى تحقق این هدف حسابى در 
تالش است، در گفتگو با خبرنگاران تصمیم گرفته تا فعًال همه چیز را تکذیب 

کند.
وى در گفتگویى اظهار داشــته: «همه مى گویند مدیرعامل  مى شوم اما خودم 
خبر ندارم! از عصر روز شنبه که این خبر توسط رسانه هاى گروهى منتشر شد 
تا االن نزدیک به صد تماس ناموفق داشتم. باور کنید تمایلى به صحبت ندارم 
چون مى دانم اگر بخواهم حرف بزنم ماجرا به حاشیه کشیده مى شود، اما فعًال 

تا این لحظه کسى با من حرفى نزده و قرار نیست از کمیته آموزش فدراسیون 
فوتبال استعفا کنم.» وى در پاسخ به این پرسش که در صورت پیشنهاد پست 
مدیرعاملى حاضر به قبول این مسئولیت اســت یا خیر، توضیح داد: «فعًال که 
حرفى در این رابطه مطرح نیست اما باید بررسى کنم، من در این مدت کوتاه از 
خیلى ها شنیده ام که گزینه مدیرعاملى هستم اما هنوز کسى با خودم به صورت 
مستقیم صحبت نکرده است، اجازه بدهید ماجرا جدى شود در آن صورت با هم 
مذاکره خواهیم کرد.» برخى خبرنگاران نزدیک به وزارت ورزش هم مدعى اند 

از یک هفته قبل بحث حضور یک مدیر جوان که در حال حاضر در فدراسیون 
فوتبال مشغول به کار است بسیار جدى شده است و در راهروهاى وزارت ورزش 
از این اتفاق به عنوان یک شوك مدیریتى نام برده مى شد چون وزارت نشینان 
هیچ تمایلى به حضور دوباره فتح ا... زاده به عنوان مدیرعامل ندارند از این رو با 

پیش دستى و انتخاب فرد دیگر به دنبال تغییرات در باشگاه استقالل هستند.
 به گزارش نصف جهان، میرشاد ماجدى دوست نزدیک امیر قلعه نویى است و 
در صورت مدیریت او، ژنرال مى تواند امیدوار شود که در آینده اى نزدیک دوباره 
ب ه اردوگاه آبى بازگردد، به شرطى که سرمربى جدید استقالل که طى روزهاى 

اخیر انتخاب مى شود، فصل را با ناکامى به پایان رساند.

براى سپاهانى ها سرم را هم مى دهم
مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: عادت دارم هر کجا هستم 

با تعصب بازى کنم.
عزت ا... پورقاز در گفتگویی  اختصاصى با   نصف جهان با 
اعالم این مطلب اظهار داشــت: در هر تیمى بوده ام همه 
توانم را گذاشته ام، حاال هم که در سپاهان هستم به دلیل 
بزرگى هاى این تیم و هواداران متعصبی که دارد سرم را 

هم مى دهم.
وي در مــورد دورى دو هفته اي خــود از میادین گفت: 
متأســفم که چند روز نمى توانم به تیــم محبوبم کمک 
کنم. به هر حــال اتفاق بــدى در دیدار با پرســپولیس 
رخ داد و خدا هــم خیلى به مــن رحم کــرد. از همینجا 
به هــواداران ســپاهان مــى گویم کــه با قــدرت بر 
مى گردم و بــراى خوشــحالى آنها همه جــوره تالش

 مى کنم.
پورقــاز بــا توجــه بــه هفتــه هــاى ســختى کــه 

ســپاهان پشــت سرگذاشــت هــم گفــت: بــاور 
کنیــد شــرایط ســختى را پشــت سرگذاشــتیم. 
نتایج مان در چند هفته واقعًا در شــأن باشــگاه سپاهان 
نبود و با افتخارات قبلى این باشــگاه فاصلــه معنادارى 
داشــت، وقتى بعد از این نتایــج ناراحتــى و گریه هاى 
هواداران را مــی دیدم واقعــًا بهم مى ریختــم که چرا

 نتوانســته ایم  با وجود همه تالش هایمــان انتظارات را 
برآورده کنیم.

مدافع ســپاهان ادامه داد: بــه هواداران ســپاهان قول
 داده ام کــه بــراى موفقیــت ســپاهان از جــان مایه 
بگذارم و تا حاال هم ســعى کرده ام بــه وعده خود عمل 
کنــم. وقتى هــم کــه برگــردم دوبــاره همــه توان 
خــود را نشــان مــى دهــم و بــا یــارى هــواداران 
بــراى رســیدن بــه رده هاى بــاالى جــدول تالش

 مى کنیم.

 براى ســردار آزمون که هر روز خبرهاى زیادى از پیوستنش به یک تیم مطرح 
اروپایى به گوش مى رسد عدم گلزنى براى تیم روبین کازان در فصل جدید لیگ 

روسیه یک نکته منفى محسوب مى شود.
سردار آزمون که در حال حاضر مهاجم اول فوتبال ایران محسوب مى شود خودش 

را درگیر موضوعى کرده که بیشتر از هر کسى به ضرر خودش خواهد بود.
او که مالک اســبى به نام «سریک» است اســبش را در کورس هاى مختلف 
سوارکارى شرکت مى دهد. مثبت اعالم شدن دوپینگ سریک باعث شد سردار 
در چند روز اخیر به شدت نسبت به فدراسیون سوارکارى موضع بگیرد. مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران مدعى است این فدراسیون به عمد دوپینگ 

اسبش را مثبت اعالم کرده است.
درباره اینکه دوپینگ عمدى اسب ســردار واقعیت دارد یا 
خیر نمى توان قضاوت خاصى انجام داد اما ســردار که یک 
فوتبالیســت حرفه اى اســت تا چه زمانى مى خواهد به این 
موضوع دامن بزند. آیا بــراى او که هر روز خبرهاى 

زیادى از پیوستنش به یک تیم مطرح اروپایى به گوش مى رسد عدم گلزنى براى 
تیم روبین کازان در فصل جدید لیگ روسیه یک نکته منفى محسوب مى شود 

یا مثبت شدن دوپینگ سریک؟ اینکه تمام ذهن سردار معطوف به این 
اسب باشد مى تواند یک مانع جدى براى پیشرفت او قلمداد شود. آمار 
ضعیف این مهاجم در لیگ روسیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست 

آنهم در شرایطى که تیم ملى فوتبال براى موفقیت در جام 
جهانى به این بازیکن نیاز دارد و کى روش حساب 

زیادى روى گلزنى او 
بار کرده است.

مى تواند به صالح با توجه به این مسائل آنچه 
ایران باشــد این است که این سردار آزمون و در پى آن فوتبال 

بازیکن تمام فکر و ذکر خود را معطوف به فوتبال کند چون او پس از پایان دوران 
فوتبال حرفه اى خود فرصت زیادى براى پرداختن به تفریحات و ورزش هاى دیگر 
دارد اما در حال حاضر موفقیت او در مستطیل سبز داراى بیشترین اهمیت است.

نصف جهان باشــگاه ســپاهان که از نحوه 
برگزارى نشست هاي خبرى به شدت گالیه 
داشت در هفته هفتم تهدید خود را عملى کرد 
و اجازه نداد کرانچار در کنفرانس خبرى قبل 

از دیدار با پرسپولیس حاضر شود.
در هفت هفته اول رقابــت هاى لیگ برتر، 
در همه میزبانى هاى ســپاهان هیچکدام 
از ســرمربیان تیم هاى مهمان در نشست 

خبرى هاى قبل از بازي شرکت نکردند.
دست اندرکاران رسانه اي سپاهان پیش از 
این تهدید کرده بودند که در صورت ادامه این 
روند  با توجه به بى احترامى که به این باشگاه 
و اصحاب رســانه اصفهان  میشــود، دیگر 
نشســت هاى خبرى را برگزار نمیکند و از 
حضور کرانچار نیز ممانعت به عمل مى آورد. 
آنها در نامه اى به ســازمان لیگ هم مراتب 
اعتراض خود را اعــالم و در نهایت در هفته 
هفتم و براى کنفرانس دیدار پرســپولیس_ 

سپاهان این تهدید خود را عملى کردند.
باید دید در ســایر دیدارهایى که در ادامه به 
میزبانى سپاهان در اصفهان برگزار میشود 
تکلیف نشست هاى خبرى قبل از بازى چه 

خواهد شد.

نصــف جهــان قلعــه نویى برخــالف آنکه 
خیلى وقــت ها مــى گوید اهــل خواندن 
روزنامه نیســت، اتفاقــًا خیلى 
مطالــب مربوط بــه خود را 
در رســانه هــا پیگیرى

 مى کند.
به گزارش نصف جهان، 
رســانه هاى هوادارى باشگاه 
پرســپولیس به ویژه روزنامــه پیروزى در 
روزهاى اخیر حمالت تنــدى را نثار ژنرال 

کرده اند.
این حمالت و انتقادات بــه این بهانه انجام 
شــد که قلعه نویــى در چند هفتــه اخیر از 
دست هاى پنهان علیه خود که مى خواهند 

جلوى موفقیت او را بگیرند سخن گفته بود.
این سخنان ســرمربى ذوب آهن باعث شد 
تا رسانه هاى پرسپولیســى به او بگویند که 
تو خود مافیاى بــزرگ فوتبالی که در همه 
موفقیت هایت حرف و حدیث هاى بسیارى 
وجود دارد و بهتر است ســکوت کنى و در 
ادامه هم اتهامات بزرگى را متوجه قلعه نویى 

کرده اند.
همه این مطالب باعث شــده تا ســرمربى

 ذوب آهن از سعید آذرى بخواهد که نسبت 
به این گزارش هــا واکنش نشــان دهد و 
 ذوب آهــن از رســانه هاى پرسپولیســى 

شکایت کند. 

سپاهان تهدیدش را
 عملى کرد

ذوب آهن از 
رسانه هاى پرسپولیسى

 شکایت مى کند

کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
آراء خــود را درباره اتفاقــات دیدار 
سپاهان و پرسپولیس صادر کرد که 
طبق آن سپاهان عالوه بر جریمه 30 
میلیون تومانى تهدید به بازى بدون 
تماشــاگر در صورت تکرار تخلفات 
تماشاگرانش شد. متن رأى کمیته 

انضباطى به شرح زیر است: 
«دیدار تیم هاى ســپاهان اصفهان 
و پرسپولیس تهران در حالى برگزار 
شد که تیم سپاهان اصفهان به دلیل 
تخلفات تماشاگرانش مبنى بر پرتاب 
نارنجک، شعارهاى زننده نسبت به 
تیم حریف، انداختن لیزر به صورت 
بازیکنان حریف توسط تماشاگران 
(مســبوق به ســابقه) به پرداخت 
300 میلیون ر یــال جریمه نقدى 
محکوم شــد(این رأى قابل تجدید 

نظر است).»
کمیتــه انضباطى اعــالم کرد که 
به باشــگاه ســپاهان اخطــار داده 
مى شود که در صورت تکرار تخلفات 
تماشــاگران در مســابقات آتــى، 
محرومیت از حضور تماشاگران در 

بازى هاى پیش رو اعمال مى شود.
همچنین تیم پرســپولیس تهران 
به دلیل سردادن شــعارهاى زننده 
نسبت به تیم حریف و کمیته داوران 
توسط تماشــاگران، به پرداخت 80 
میلیون ریال جریمه نقدى محکوم

 شد.
بدیــن ترتیــب ســپاهان بایــد 
بخــش زیــادى از درآمــد بلیت 
فروشــى دیدار برابر پرســپولیس 
را دو دســتى تقدیــم فدراســیون 

کند .

درآمدزایى سپاهان
 به فنا رفت!

نایــب قهرمــان 
المپیک 2012 بعد از سه ســال دورى از تیم ملى از 
دالیل اصلى اختالفش با رئیس فدراسیون تکواندو 

پرده برداشت. 
محمد باقرى معتمد که در المپیک 2012 توانست 
به عنوان یکــى از دو نماینده تکوانــدوى ایران به 
مدال نقره دست پیدا کند، چند ســالى است که به 
دلیل اختالف با رئیس فدراسیون تکواندو از تیم ملى 
دور مانده اســت. او مدتى با تیم ملى آذربایجان که 
هدایتش را رضا مهماندوست برعهده دارد، تمرین 
کرد اما با ایرادى که فدراسیون جهانى از نظر قانونى 
به حضورش در این تیم گرفت، نتوانست براى آنها 

به میدان برود. 
حــاال بعد از چند ســال محمــد باقــرى معتمد از 
پرونــده شــکایت خــود از ســیدمحمد پوالدگر 
در گفتگــو با «ورزش ســه» پــرده برداشــته و 

صحبت هایى را مطرح کرده که قابل تأمل است. 
 

18 ماه قبل از پوالدگر شکایت کردم
تقریبًا یکسال و نیم قبل بود که از پوالدگر در شعبه 
دوم بازپرسى دادســراى فرهنگ و رسانه شکایت 
کردم. دلیلش هم این بود که بین سال هاى 2016-

2014به من از ســوى کمیته بیــن المللى المپیک 
بورســیه تعلق گرفته؛ اما در فدراســیون کسى این 
مسئله را به من خبر نداده است. من از طریق مکاتبه 
مستقیم با IOC این موضوع را متوجه شدم. پرونده 
ما همچنان باز اســت و قرار اســت در دادگاه به آن 

رسیدگى شود. 

پول مرا بدون اطالعم گرفتند
فدراسیون تکواندو پول هایى که به من تعلق داشته 
را گرفته است. به عنوان کمک هزینه 16 هزار دالر 

توسط فدراسیون دریافت شده، در حالى که باید به 
من پرداخت مى شد. براى پیگیرى شکایتم یکسال 
و نیم است که به دادگاه مى روم و دیگر خسته شدم. 

 
30 هزار دالر از پوالدگر مى خواهم

حرف من این اســت که چرا باید حق مرا بخورند؟ 
هیچ پاداشى بعد از گرفتن نقره المپیک به من ندادند. 
در کل فکر مى کنم حدود 30 هزار دالر از پوالدگر 
طلب دارم. من گفتم ایــن پولم را بدهید و من دیگر 
کارى با شما ندارم. پوالدگر هم گفت ده هزار دالر 
مى دهم کــه من قبول نکردم چــون این پول حق 

خودم بوده است. 
 

وقتى رأى ندادم،  اختالفمان باال گرفت
من در مجمع انتخاباتى دوره قبلى ریاست فدراسیون 
به عنوان نماینده ورزشــکاران حضور داشــتم و به 
پوالدگر رأى ندادم. وقتى این اتفاق رخ داد، اختالف 
بین ما زیاد شــد و دیگر من نتوانستم براى تیم ملى 
بازى کنم. االن هم چند ســالى است که از تیم ملى 
دور هستم و دیگر فکر نمى کنم بتوانم با این شرایط 

برگردم.

 احتماالً به کشور دیگرى مى روم
طبق قوانین فدراسیون جهانى یک تکواندوکار اگر 
مى خواهد براى کشور دیگرى مسابقه دهد، باید سه 
سال از آخرین مسابقه اش براى کشور اولیه گذشته 
باشد. من اسفندماه مى توانم براى کشورهاى دیگر 
بازى کنم. البته یک دوره با لطف مهماندوســت با 
آذربایجان تمرین کردم اما هنوز تصمیم نگرفته ام 
که براى این تیم بازى کنم. البته شــاید هم تصمیم 

بگیرم دیگر در میادین نباشم.

حواس «آزمون» به فوتبال نیست!
ک تیم مطرح اروپایى به گوش مى رسد عدم گلزنى براى 
ل جدید لیگ روسیه یک نکته منفى محسوب مى شود 

 سریک؟ اینکه تمام ذهن سردار معطوف به این 
 مانعجدىبراى پیشرفتاو قلمداد شود. آمار
گ روسیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست 

م ملى فوتبال براى موفقیت در جام 
نیاز دارد و کى روش حساب

مى تواند به صالح چه 
ایران باشــد این است که این ن فوتبال 

 خود را معطوف به فوتبال کند چون او پس از پایان دوران 
صت زیادى براى پرداختن به تفریحات و ورزش هاى دیگر 
وفقیت او در مستطیل سبز داراى بیشترین اهمیت است.

اعتراض خود را اعــالم و
هفتم و براى کنفرانس دید
سپاهان این تهدید خود را
باید دید در ســایر دیداره
میزبانى سپاهان در اصفه
تکلیف نشست هاى خبرى

خواهد شد.

نصــف جهــانقلعــه نویى
وقــت ها مــى گو خیلى
روزنامه نیســ
مطالــبم
در رســ
 مىک
به گزار
هاى انه رس

ذوب آه
رسانه هاى پرس
 شکایت م

ا ق ن ب یى پول و وا یون را
6را گرفته است. به عنوان کمک هزینه 16 هزار دالر 

م ب ین ی ر ر ی یرم ب

یست!

سوارکارى شرکتمى دهد. مثبت اعالم
در چند روز اخیر به شدت نسبت به فدراس
ملى فوتبال ایران مد
اسبش را مثبت اعال
درباره اینکه دوپینگ
خیر نمى توان قضاو

وفوتبالیســت حرفه اى
موموضموضوع دامن

 شد.
بدیــن ترتیــب ســپاهان بایــد 
بخــش زیــادى از درآمــد بلیت 
فروشــى دیدار برابر پرســپولیس 
را دو دســتى تقدیــم فدراســیون 

کند .

میرشاد ماجدى و امیدوارى قلعه نویى

 مهاجم ایرانى تیم فوتبال هیرنوین از سیاست هاى رئیس 
جمهور آمریکا انتقاد کرد. رضا قوچان نژاد در صحبت هایش با 
یک سایت هلندى در خصوص بحث صدور ویزاى آمریکا و 
همچنین سیاست هاى «دونالد ترامپ» صحبت کرده است.
قوچان نژاد که خانواده اش در آمریکا هستند در این خصوص 
گفت: همســرم گذرنامه آمریکایــى دارد و خود من هم 
گذرنامه هلندى دارم، اما گذرنامه ایرانى هم داریم. به همین 
دلیل نمى توانیم به آمریکا سفر کنیم و این دیوانه کننده است 

که به دلیل این قوانین نمى توانم خانواده ام را ببینم.
وى ادامه داد: یکسال پیش به سفارتخانه اى مراجعه کردم 
تا براى سفر به آمریکا ویزا بگیرم. فکر مى کردم در مدت دو 
هفته پاسخى دریافت کنم، اما یکسال گذشت و پاسخى 
نگرفتم. بعد از آن با یک روزنامه هلندى مصاحبه و از این 
سیاست ها شکایت کردم . گفتم که سیاست دونالد ترامپ 
باعث شده نتوانم خانواده ام را در آمریکا ببینم و این براى من 
دیوانه کننده است. جالب است سه روز بعد از این مصاحبه، 

ویزاى من صادر شد و حاال مى توانم به آنجا بروم.

شکست ترامپ 
ازقوچان نژاد!

باقرى:از ایران مى روم
درباره رئیس فدراسیون تکواندو ناگفته هاى نایب قهرمان المپیک 2012 

با

پورقاز در گفتگو با نصف جهان:

حرف من این 
است که چرا باید 
حق مرا بخورند؟ 
هیچ پاداشى بعد 
از گرفتن نقره 
المپیک به من 
ندادند. در کل 

فکر مى کنم حدود 
30 هزار دالر از 
پوالدگر طلب

 دارم
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«من با صاحب کارخانــه درگیر شــدم و او را به قتل 
رساندم»،  این بخشــى از مکالمات تلفنى مردى است 

که صاحب کارخانه متروکه اى را به قتل رسانده است.
او که ادعاى بى گناهى مى کند فکرش را هم نمى کرد 
کسى که آن طرف خط است، این مکالمه را ضبط کند 
و همین سند او را به یک قدمى چوبه دار برساند. صبح 
روز 29اردیبهشت ماه ســال 90در جریان آتش سوزى 
در کارخانه اى متروکه در ریحــان آباد ورامین صاحب 
آنجا که مردى 70ســاله بود در اتاقک نگهبانى جانش 

را از دست داد.
شواهد اولیه نشان مى داد این آتش سوزى عمدى است 
و پیرمرد به قتل رسیده است. درحالى که هیچ سرنخى از 
پشت پرده این جنایت به دست نیامده بود، یکى از اهالى 

منطقه نزد پلیس رفت و گفت قاتل را هنگام فرار دیده 
است. او گفت: «قاتل مردى به نام "حامد" است. صبح 
زود او را دیدم که با دست و لباس خون آلود از کارخانه 
بیرون آمــد. او از دیدن من جا خــورد. آن زمان هنوز 
آتش سوزى به بیرون نرسیده بود و من نمى دانستم آنجا 
چه اتفاقى افتاده اســت اما چند ساعت بعد فهمیدم که 
کارخانه آتش گرفته و صاحبش فوت شده است.» وى 
ادامه داد: «چند ساعت بعد حامد با من تماس گرفت و 
گفت که او صاحب کارخانه را به قتل رســانده است. از 
من خواست در این باره با کسى حرف نزنم.» این شاهد 
مکالمه اش را با متهم به قتل ضبط کرده بود و با ارائه این 

فایل صوتى متهم هیچ راهى براى انکار قتل نداشت.
متهم در اعترافات اولیــه اش گفت: «خانه من دیوار به 

دیوار کارخانه اســت. صاحب کارخانه در آنجا یک تور 
والیبال بســته بود و بچه هایش بازى مى کردند. ســر 
و صداى آنها آســایش را از ما گرفته بود. شــب حادثه 
سراغش رفتم و در جریان درگیرى با چاقوى کوچکى 

به او ضربه زدم. اما من کارخانه را به آتش نکشیدم.»
در جلسه محاکمه که چند روز قبل در شعبه دوم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى 
بوئینى برگزار شد در شرایطى که متهم همچنان دست 
داشتن در قتل را انکار مى کرد فایل صوتى پخش شد و 
وقتى قضات از متهم توضیح خواستند او گفت صدایى 
که پخش شــده مربوط به او نیست. با این حال قضات 
دادگاه وارد شور شــدند و در نهایت روز دوشنبه هفته 

جارى او را به قصاص محکوم کردند.

فایل صوتى، دست قاتل
 کـارخانه دار را رو کرد

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان ورامین 
مى گوید در صورتى کــه اذن اجراى حکم قاتل 
«ستایش قریشى» واصل شــود، حکم دادگاه را 

سریع اجرا مى کنیم.
ابوالقاسم مرادطلب در پاسخ به این سئوال که آیا 
اذن اجراى حکم قاتل ســتایش از سوى رئیس 
دستگاه واصل شده اســت یا خیر؟ اظهار داشت: 
هنوز اذن اجراى حکم این پرونده به دســت ما 
نرسیده است. دادستان عمومى و انقالب ورامین 
گفت: ما پرونده را براى استیذان ارسال کرده بودیم 
و ظاهراً استیذان انجام و اذن اجراى حکم صادر 

شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.
بر اســاس این گزارش، غالمحسین اسماعیلى، 
رئیس کل دادگسترى استان تهران اخیراً از انجام 
فرآیند استیذان حکم قاتل ســتایش خبر داده و 
گفته اســت: با توجه به تقاضاى اولیاى دم براى 
اجراى حکم،  فرآیند استیذان انجام و به دادسراى 
مجرى حکم ابالغ شده است. با تدابیر اتخاذى از 
سوى دادسراى مجرى حکم، زمان اجراى حکم 

مشخص مى شود.
او گفته که متهم یــک محکومیت به قصاص و 
یک محکومیت به اعدام دارد که حتى در صورت 
رضایت اولیاى دم، مجازات اعدام این فرد به قوت 

خود باقى مى ماند.
23 فروردین        سال گذشته بود که گزارشى مبنى بر 
وقوع قتل یک دختر بچه شش ساله افغانستانى در 
روستاى خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شد. 
گزارش حاکى از آن بود که ستایش قریشى که به 
گفته پدر او یک شــنبه 22 فروردین براى خرید 
بستنى از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته 
است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 17 
ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانى شده بود، 

او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است.
با اعــالم این گــزارش، دادســتانى ورامین بر 
رسیدگى ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و 
از نخستین لحظات وقوع این جنایت، رسیدگى به 
این پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور 
کار دســتگاه قضائى قرار گرفت تا اینکه پس از 
صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران، قاتل ستایش 
را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به 
اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و 
این حکم در شعبه 32 دیوان عالى کشور تأیید شد.
قاتل ستایش هم اکنون در کانون اصالح و تربیت 
استان تهران به ســر مى برد و چندى پیش نیز 
وکیل وى از بسترى شدن موکلش در بیمارستان 
اعصاب و روان خبر داد. پزشکى قانونى پیش تر 
تأیید سالمت روان قاتل ستایش را تأیید کرده بود.
دادســتان ورامین قبًال دربــاره آخرین وضعیت 
اجراى حکم گفته بود: آنطور که خانواده مقتول 
گفته اند، براى اینکه مجبور نشــوند تفاضل دیه 
ناشــى از اجراى قصــاص را بپردازند، یحتمل 
قصاص را معلق و بحث اعدام را پیش بکشــند. 
البته در حال حاضر نمى توان نظر قطعى داد زیرا 
امکان دارد تا روز اجراى حکم، تصمیم شان تغییر 

کند و قصاص را اجرا کنند. 

استیذان قاتل ستایش 
بیاید، حکم 

سریع اجرامى  شود

مرگ مرموز کارمند دانشــگاه علم و صنعت تهران در 
سقوط از ساختمان این دانشــگاه مأموران را در برابر 

پرونده پیچیده اى قرار داد.
ســاعت 17و40دقیقه دوشنبه 3 شــهریور ماه امسال 
مســئوالن یک بیمارســتان در تماس بــا مأموران 
کالنترى 136 فرجــام از ماجراى مــرگ مرموز زن 
جوانى در بیمارســتان خبر دادند و همین کافى بود تا 
تیمى از مأموران براى تحقیقات ابتدایى در محل حاضر 

شوند.

مأموران با حضور در بیمارســتان پى بردند که ساعت 
14 دوشــنبه زن 49 ســاله از طبقه ســوم ساختمان 
دانشــگاه علــم و صنعت بــه پایین ســقوط کرده و 
پس از انتقال به بیمارســتان به کام مــرگ فرو رفته

 است.
بدین ترتیب ماجراى سقوط مرگبار این زن به بازپرس 
محسن مدیر روستا در شعبه ششم دادسراى امورجنایى 
تهران مخابره شــد و بازپرس ویژه قتل دستور داد تا 
تیمى از مأموران اداره 10پلیــس آگاهى تهران براى

 تجسس هاى فنى وارد عمل شوند.
کارآگاهان در تحقیقات ابتدایــى پى بردند که این زن 
کارمند دانشگاه علم و صنعت اســت که از طبقه سوم 

ساختمان به پایین سقوط کرده است.
بنا به این گزارش، بازپرس مدیر روســتا دستور انتقال 
جسد کارمند دانشگاه علم و صنعت به پزشکى قانونى 
را صادر کرد و تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 
تهران مأ موریت یافتند تا علت این ســقوط معمایى را 

بررسى کنند.

معماى سقوط مرگبار 
از ساختمان دانشگاه 

علم و صنعت

کارگرى که مشغول حفر چاه بود به علت ریزش دیواره چاه در میان 
تلى از خاك محبوس شد.

ساعت 9و28دقیقه صبح روز دوشــنبه هفته جارى، پیرو تماس 
کارگران یک ساختمان نیمه کاره مبنى بر گرفتار شدن یک کارگر 
در عمق چاه، بالفاصله گروه امداد و نجات 12 با هماهنگى ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشــانى تهران به محل حادثه در خیابان 

گلبرگ، خیابان کرمان روانه شدند.
مهدى خضرى پور، فرمانده نیروهــاى عملیاتى اعزامى به محل 
درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: در یک ســاختمان پنج 
طبقه در حال احداث به مســاحت تقریبى 140 مترمربع کارگران 
در حال حفر چاه به عمق 3/5  متر بودند کــه ناگهان دیواره چاه 
ریزش کرده و کارگر 45 ســاله تا ســینه زیر خاك گرفتار شده

 بود.
وى افزود: آتش نشــانان به محض رســیدن به محــل حادثه، 
کارگاه چاه را در دهانه چاه برپا کردند و با اســتفاده از تجهیزات 
مخصوص وارد چاه شده و مشغول امدادرســانى به کارگر مقنى

 شدند.
این فرمانده آتش نشانى خاطرنشان کرد: نیروهاى عملیاتى پس از 
یک عملیات نفسگیر، اقدام به خاکبردارى از اطراف کارگر میانسال 
کردند و وى را به خارج از چاه انتقال و با توجه به مصدومیت مرد 
میانســال، وى را براى انجام معاینات پزشکى تحویل امدادگران 

اورژانس حاضر در محل دادند.

محبوس شدن کارگر در 
میان تلى از خاك داخل چاه

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اردبیل گفت که 
27 نفــر از مصدومان حادثه واژگونــى اتوبوس حامل 
گردشــگران اصفهانى در گردنه حیران جاده اردبیل - 

آستارا از بیمارستان مرخص شدند.
دکتر افشین فتحى در حاشیه عیادت از مصدومان این 
سانحه در بیمارســتان فاطمى افزود: تمامى این افراد 
داراى مصدومیت جزئى از ناحیه دســت و ســر بودند 
که با رسیدگى و مراقبت هاى پزشــکى از بیمارستان 

مرخص شدند. 
وى بیان کرد: هم اکنون تنها پنج نفر از مصدومان این 
ســانحه در بیمارســتان فاطمى اردبیل تحت مراقبت 
پزشکى هستند که وضعیت آنها نیز تحت کنترل است. 

اتوبوس حامل گردشــگران اصفهانى که از سرعین به 
مقصد شهر نجف آباد اصفهان در حرکت بود پیش از ظهر 
یک شــنبه هفته جارى در گردنه حیران جاده اردبیل-
 آستارا واژگون و 32 نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند. 

27 مصدوم حادثه گردنه حیران مرخص شدند

شوخى احمقانه
دختر خوزستانى را به خودکشى کشاند

جلسه رسیدگى
 به پرونده پزشک تبریزى آغاز شد

خودروى 206 پس از برخورد شدید با گاردریل 
در وســط بزرگراه شــهید بابایى در تهران، 
به صورت نیمــه واژگون بــر روى گاردریل 

قرار گرفت.
ساعت 15 روز دوم مهرماه سال جارى حادثه 
تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید 
بابایى، نرسیده به پل نیروى زمینى به سامانه 
125 اعالم شــد که بالفاصله آتش نشانان 
ایســتگاه 54 با هماهنگى ســتاد فرماندهى 
سازمان آتش نشــانى تهران به محل حادثه 

اعزام شدند.

در محل حادثه یک دستگاه خودروى سوارى 
پژو  206 مشــاهده شــد که پس از برخورد 
شدید با گاردریل وســط بزرگراه، به صورت 
نیمه واژگــون بر روى گاردریــل قرار گرفته 
بود. نیروهــاى عملیاتى به ســرعت پس از 
قطع جریان برق خودروى ســوارى، عالیم 
هشــداردهنده را در اطراف محل حادثه قرار 
دادند و بــا کمک جرثقیل این وســیله نقلیه 
را به ســطح بزرگراه منتقل کردنــد. در این 
حادثــه به راننده این وســیله نقلیه آســیبى

 نرسید.

گاردریل سوارى ! 

برخورد یکدستگاه وانت تویوتا با یک دستگاه پژو 
405 در محدوه گشت سراوان سبب آتش سوزى 
شد که هفت سرنشــین پژو در آتش سوختند و 
یک نفر از سرنشــینان وانت نیز کشته شد. این 
حادثه مقارن ســاعت22 دوشــنبه شب هفته 

جارى رخ داد.
راننده این دســتگاه وانت تویوتا هنگام حرکت 
در جاده دهستان گشت به محض مشاهده یک 
رأس االغ در وسط جاده اقدام به فرار و انحراف 

به چپ و با یک  دستگاه پژو 405 برخورد کرده 
است. بر اثر این برخورد، سوارى پژو حامل هفت 
نفر سرنشین دچار آتش سوزى شده و هر هفت 
نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه یک 
نفر از سرنشینان وانت نیز فوت کرد. علت این 
حادثه انحراف به چپ وانت تویوتا بود. سراوان در 
347 کیلومترى جنوب شرق زاهدان مرکز استان 
سیستان و بلوچستان و در همسایگى پاکستان 

واقع شده است.

7سرنشین پژو در آتش سوختند

رئیس پلیس فتا اســتان خوزســتان با اشــاره به مرگ 
مشــکوك دختر افســرده گفت: «عامــل ترغیب این 
خودکشى که در فضاى مجازى فعالیت داشت شناسایى 

و دستگیر شد.»
سرهنگ حسنوند با بیان اینکه دخترى که با فوت پدرش 
دچار افسردگى شده بود و در نتیجه این افسردگى و ترغیب 
فردى که با وى در شبکه اجتماعى ارتباط داشت اقدام به 
خودکشى کرده بود، اظهار داشت: دختر مزبور که پدر خود 
را از دست داده بود، روزى به ســر مزار پدرش در یکى از 
شهرستان هاى اســتان مى رود و دچار افسردگى شدید 

مى شود. وى همانجا بر سر مزار پدر با پسرى که در شبکه 
اجتماعى با وى ارتباط داشت تماس برقرار کرده و شرح 

حال خود را با وى در میان مى گذارد.
وى افزود: پســر به او پیشــنهاد مى کند بــا قرص برنج 
خودکشى کند و دختر هم با تهیه قرص برنج بر سر مزار پدر 
اقدام به خودکشى مى  کند و جان خود را از دست مى دهد.

سرهنگ حســنوند تصریح کرد: با شناسایى و دستگیرى 
متهم و تحقیقات اولیه سئواالتى مطرح شد که در جواب، 
فرد دستگیر شده اظهار داشــت  قصدش شوخى بوده و 

انگیزه جدى در این موضوع نداشته است.

موسى خلیل اللهى، دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز اســتان آذربایجان شــرقى گفت: جلســه 
رسیدگى به پرونده پزشــک تبریزى در شعبه 3 
دادگاه کیفرى یک تبریز آغاز شــد. کیفرخواست 
پرونده پزشک تبریزى در اواســط فروردین ماه 

سال جارى صادر شد.
بیستم مهر ماه ســال گذشــته و همزمان با روز 
تاسوعاى حســینى خبرى مبنى بر فوت دو عضو 
خانواده یکى از پزشکان تبریز در رسانه ها منتشر 
شــد. بر اســاس گفته رئیس کل دادگســترى 
آذربایجان شرقى این پزشک مدعى شده بود که 
فردى چند غذاى نذرى در اختیار آنها قرار داده و 
اعضاى خانواده اش با مصرف این غذا مسمومیت 
پیدا کرده، راهى بیمارستان شــده اند و در نهایت 

همسر و مادربزرگ این پزشک فوت مى شوند.
تحقیقــات براى شناســایى علت ایــن حادثه با 
پیگیرى هاى شــبانه روزى دادستان مرکز استان 
و بازپرس پرونده ادامه داشت تا اینکه این پرونده 
ابعاد تــازه اى به خود گرفت و 10 آبان ماه ســال 
گذشته قاضى موسى خلیل اللهى، دادستان عمومى 
و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقى جزئیاتى 
جدید از پرونده فوت دو عضو خانواده این پزشک 
را تشریح کرد.وى از صدور نظریه پزشکى قانونى 
در رابطه با این پرونده خبر داد و گفت: بر اســاس 
نظریه پزشکى قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى 
خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و 
در بررسى غذاها نیز این نوع سم کشف شده است.

دادستان تبریز در تبیین سوابق کارى و تحصیلى 
وى، تصریح کرد: این فرد یک پزشــک عمومى 
است که در سال هاى اخیر فارغ التحصیل شده و 

شهرت خاصى ندارد.
وى در رابطه با ادعاى مطرح شــده مبنى بر خّیر 
بودن این پزشک نیز افزود: اگر مبناى این موضوع 
انتشار یک نسخه پزشکى در فضاى مجازى باشد، 
باید گفت که این موضــوع در تحقیقات به اثبات 

نرسیده است.
قاضى خلیل اللهى توضیح داد: در نســخه انتشار 
یافته از این پزشک در فضاى مجازى، به داروخانه 
توصیه شده که وجه داروها را از بیمار دریافت نکند 
و این درحالى اســت که اصل بودن این نسخه و 
اینکه شخصى به واســطه توصیه این پزشک از 
پرداخت هزینه داروها معاف شده باشد در تحقیقات 

به اثبات نرسیده است.
قاضى خلیل اللهى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر 
اینکه آیا مسمومیت و فوت به دلیل مصرف غذاى 
نذرى در این پرونده به اثبات رسیده است یا خیر، 
گفت: اساسًا موضوع مسمومیت با غذاى نذرى در 
این پرونده 100 درصد منتفى اســت به هیچ وجه 

موضوع غذاى نذرى مطرح نبوده است.
وى با بیان اینکه غذاها از یکى از رســتوران هاى 
تبریز خریدارى شده است، تأکید کرد: هم تحقیقات 
کارآگاه ها و هم تحقیقات بازپرس پرونده حکایت از 
این داشت که اساساً  موضوع غذاى نذرى نمى تواند 

مطرح شود.
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 ،HPE MSA 2040  آیا پرفروش ترین استوریج دنیا یعنى
براى کسب وکار شما مناسب است؟ و یا اینکه این استوریج 
اچ پى چه ویژگى ها و مزایایى دارد که آن را متمایز از دیگر 

استوریج ها مى کند؟ 
استوریج HPE MSA 2040 در دسته استوریج هاى رده 
پایین یا Entry با ویژگــى High Performance قرار 
مى گیرد که اچ پى آن را مخصوص مشتریانى طراحى کرده 
است که از ارتباطات 8Gb/16Gb Fibre Channel و 

 1GbE/10GbE یا
iSCSI و 

 12Gb یا

SAS استفاده مى کنند و براى هر کنترلر، 4 پورت هاست 

دارد. با ایــن ویژگى ها مى تواند در ســطح انترپرایز هم 
استفاده شود چرا که با افزایش تعداد IOPS به 37000، 
کارایى را به طرز چشــمگیرى افزایش مى دهد. پس به 
مشــتریانى که تمایل دارند کارایى باال را در کنار هزینه 
 HPE MSA مناســب و مقرون به صرفه داشته باشــند
2040 را پیشنهاد مى دهیم. عالوه بر اینکه این استوریج اچ 

پى از ارزشمندى در خرید برخوردار است، در صورتى که 
مجازى سازى از موارد مورد نیاز شماست، 
استوریج MSA 2040 براى شما 

مناسب است.

پیکربندى اولیه این استوریج هم بسیار ساده است و با وجود 
ویزارد 9 مرحله اى که اچ پى براى این SAN Storage در 
نظر گرفته، امکان آماده سازى این استوریج در چند دقیقه 

وجود دارد.
 Energy Star با داشــتن گواهى HPE MSA 2040

در مصرف برق صرفه جویى مى کند و با داشــتن ویژگى 
ارتقاپذیرى، مى تواند نرخ بازگشت سرمایه خوبى را فراهم 
کند. SAN استوریج HPE MSA 2040 مى تواند داده ها را 
 Dynamic ،به صورت خودکار طبقه بندى کند این قابلیت
Tiering یــا Auto Tiering نام دارد که خود اســتوریج 

مى تواند داده را مانیتور کرده و بسته به میزان استفاده از داده 

آن را در Tierھا یا دسته هاى مختلف قرار دهد بدین ترتیب 
امکان استفاده بهینه از منابع به وجود مى آید. از ملزومات 
استفاده از این فناورى این است که اوال باید دیسکهاى 
مختلفى را در استوریج خود داشته باشید و همچنین نیاز 
به خریدن الیسنس Auto Tiering است. در استوریج 
HPE MSA 2040 براى اســتفاده از این قابلیت باید 

  Wide Stripingساخته شود. به عالوه، از فناورى Pool

نیز پشــتیبانى مى کند. این ویژگى یاعث مى شود براى 
افزایش کارایى و عملکرد بتوان هارد درایوهاى بیشترى 
را در پشت یک volume  قرار دهید مثال بیش از 16 درایو 

.volume براى یک

ممکن است شنیده باشید که پدیده سلفى این روز ها بیشتر از حمله کوسه باعث مرگ و میر انسان ها 
مى شود. در گذشته اگر مى خواستید یک تصویر از خودتان داشته باشید، باید یک نقاش زبردست را اجیر

مى کردید و این کار هم فقط از عهده اعیان و پادشاهان بر مى آمد. اما حاال آنقدر عالقه به سلفى فراگیر شده که 
برخى از تلفن هاى هوشمند با تمرکز ویژه بر قابلیت ثبت عکس هاى سلفى به بازار عرضه مى شوند. در ادامه 

نگاهى داریم به بهترین موبایل هاى امروزى، براى عالقه مندان به سلفى گرفتن. با ما همراه باشید.

iPhone X
قیمت: فعال نپرسید!

ویژگى هاى قابل توجه دوربین سلفى:
7 مگاپیکسل

پشتیبانى از حالت ثبت پرتره
 Portrait شبیه سازى نورپردازى استودیویى با ویژگى

Lighting
آیفون X یا 10، مجموعــه اى از اولین ها را در خود دارد؛ 
اولین موبایل بدون حســگر اثر انگشت اپل، اولین آیفون 
مجهز به صفحه نمایــش OLED و اولین محصول با 
دوربین TrueDepth که جلوى بدنه دستگاه قرار گرفته 
است. دوربین سلفى آیفون 10 کارهاى زیادى انجام مى 
دهد، از باز کردن قفل دستگاه با اسکن کردن چهره 

گرفته تا تبدیل صورت کاربر به اموجى هاى ســخنگو. اما 
چیزى که در اینجا براى ما اهمیت دارد امکان ثبت عکس 
هاى پرتره با دوربین سلفى دســتگاه است، قابلیتى که در 
دوربین اصلى آیفون 7 پالس و 8 پالس هم وجود دارد و 
حاال به دوربین 7 مگاپیکســلى جلوى بدنه آیفون 1000 

دالرى اپل اضافه شده است.
وقتى با حالت پرتره از خودتان ســلفى بگیرید، دستگاه با 
الگوریتم هاى پیشــرفته نرم افزارى پشــت زمینه چهره 
شــما را تار مى کند تا خروجى به عکس هاى ثبت شده با 

دوربین هاى حرفه اى شــباهت داشته باشد. در 
این تلفن هوشمند جدید ضمناً مى توانید 

مثل آیفون 8 پالس، با اســتفاده از 

قابلیت Portrait Lighting نور پردازى یک 
استودیوى حرفه اى را شبیه سازى کنید. اگر به عکاسى و 

سلفى گرفتن عالقه داشته باشید، بهتر است از همین امروز 
به فکر کنار گذاشتن رقمى سرســام آور براى خرید گران 
ترین آیفونى باشــید که اپل تاکنون به بازار عرضه کرده 
اســت. البته توصیه مى کنیم مدتى منتظر بمانید تا قیمت 

کاذب محصول در بازار کشور ما تعدیل شود.
ضمناً  براى آشــنایى بیشــتر بــا حالت ثبــت پرتره در 
آیفون توصیه مــى کنیم مطلــب مقایســه پرتره هاى 
آیفون 7 پــالس با هواوى نــوا 2 پالس را هــم مطالعه 

فرمایید.

قیمت: 415 دالر
ویژگى هاى قابل توجه دوربین سلفى:

دوربین دوگانه 20 و 8 مگاپیکسلى
فلش LED تکى براى دوربین جلو

قابلیت محو کردن زمینه چهــره با کمک دوربین 
دوم

پیدا کردن این یکى در بازار کشورمان کمى سخت 
است، اما نمى توان وجود دوربین دوگانه سلفى را 

در Vivo V5 Plus نادیــده گرفت، محصولى که در 
همکارى با سونى توسعه یافته و الزم به توضیح نیست 

که طرفداران سلفى را مخاطب اصلى خود قرار داده است. به 
لطف لنز دوم Vivo V5 Plus مى توانید عکس هایى با پس 
زمینه محو از خودتان ثبت کنید، یعنى همان کارى که آیفون 
10 با مجموعه اى از الگوریتم هاى نرم افزارى و سنسورهاى 

پیشرفته خود انجام مى دهد.
در حقیقت باید بگوییم شرکت چینى در V5 Plus جاى 
دوربین اصلى و جلوى بدنه را بــا یکدیگر عوض کرده 
است. خوشــبختانه خرید این محصول کمتر از نصف 

آیفون 10 خرج روى دست شــما مى گذارد، اما خروجى 
عکس هاى ســلفى آن از نظــر کیفیت، فاصلــه زیادى با 
محصول اپل ندارد. البته اگر بتوانید موبایل جدید Vivo را از 
فروشندگانى که به طور اختصاصى روى واردات تلفن هاى 

هوشمند چینى فعالیت مى کنند خریدارى کنید.

قیمت: حدود 1.4 میلیون تومان
ویژگى هاى قابل توجه دوربین سلفى:

20 مگاپیکسل
امکان تبدیل صفحه نمایش به فلش با 11 

سطح روشنایى
روتوش خودکار چهــره با 10 
ســطح مختلــف و امکان 
شــخصى ســازى نحوه 

روتوش
اســکن چهره به شکل سه 
بعدى بــراى انجــام روتوش بر 

اساس ویژگى هاى صورت کاربر
میان رده جدید هواوى مثل پرچمدار این شرکت 
به دوربین دوگانه مجهز است اما چیزى که در 

اینجا توجه ما را به خود جلب مى کند وجود دوربین 
20 مگاپیکسلى در جلوى بدنه به حساب مى آید. 
این تلفن هوشمند با تمرکز بر نیازهاى کاربران 
جوان و خصوصًا عالقه مندان ســلفى ساخته 
شده و بر همین اساس ویژگى هاى متنوعى در 

این زمینه دارد.
نوا 2 پالس چهره شما را به شکل 3 بعدى اسکن 
مى کند و بهترین روتوش را بر اساس ویژگى هاى 
صورت مثل رنگ پوست و نحوه استخوان بندى، 
روى عکس اعمال خواهــد کرد. عالوه بر این با 
 beauty استفاده از تنظیمات قابلیت موسوم به
هواوى مى توانید نحوه روتوش را بر اساس سلیقه 
خودتان شــخصى ســازى کنید. براى مثال به 
دستگاه بگویید در عکس هاى سلفى چشم هاى 

شما را کمى درشت تر و پوست صورت 
را روشن تر ثبت کند یا صورت شما را باریک 

تر جلوه دهد.
دستگاه ضمناً هنگام ســلفى گرفتن در نور کم 
مى تواند صفحه نمایش را با 11 سطح مختلف 
روشــنایى به فلش تبدیل کند تا صرف نظر از 
اینکه کجا و در چه شرایطى عکاسى مى کنید، 
همیشــه یک خروجى عالى از دوربین باکیفیت 
20 مگاپیکسلى در اختیار داشته باشید. این مقدار 
تمرکز شرکت چینى روى قابلیت هاى مناسب 
براى عالقه مندان سلفى، نوا 2 پالس را به گزینه 
اى ایده آل براى آن دسته از خریداران تبدیل کرده 
که معموًال تعداد زیادى سلفى در گالرى تصاویر 

موبایل آنها به چشم مى خورد.

قیمت: حدود 1 میلیون تومان
ویژگى هاى قابل توجه دوربین سلفى:
16 مگاپیکسل مجهز به لرزشگیر اپتیکال

فلش LED براى دوربین جلو
قابلیت ثبت عکس هاى HDR با دوربین جلو

اکسپریا XA Ultra (بررسى دیجیاتو) یکى از اولین تلفن هاى هوشمند 
شــد. دوربیــن 16 به حساب مى آید که با دوربین ســلفى مجهز به لرزشگیر اپتیکال به بازار عرضه 

مگاپیکسلى جلوى بدنه این تلفن هوشمند جزئیات فراوانى ثبت مى کند و به لطف وجود OIS یا لرزشگیر اپتیکال، تکان هاى 
دست کاربر هم نمى تواند در این روند اخالل ایجاد نماید.

دوربین جلوى بدنه حتى حالت HDR هم دارد که اگر آن را فعال کنید کنتراست و رنگ هاى سلفى هاى شما دلپذیرتر مى شود. 
گذشته از همه چیز اینکه دوربین سلفى XA Ultra به فلش LED مجهز است تا غروب آفتاب هم یاراى تحت تاثیر قرار دادن 

عملکرد تصویربردارى دستگاه را نداشته باشد.
ناگفته نماند که دوربین اصلى این تلفن هوشمند هم 21.5 مگاپیکسلى است و شرکت ژاپنى براى اولین بار در یکى از محصوالت 
داراى پسوند Ultra، از چنین رزولوشنى استفاده کرده اســت، بر خالف مدل هاى قبلى که عموماً به دوربین اصلى 12 یا 16 

مگاپیکسلى مجهز بودند.

قیمت: حدود 1.5 میلیون 
تومان

ویژگى هــاى قابــل توجه 
بیــن  ر و سلفى:د

16 مگاپیکسل با گشودگى دریچه دیافراگم اف 1.9
قابلیت ضبط ویدیوهاى 1080 با نرخ 30 فریم در ثانیه

هرچند این تلفن هوشمند یک میان رده از سرى C سامسونگ به حساب 

مى آید، اما با محصوالت رده باالتر سرى A شــباهت هاى زیادى دارد، از 
جمله دوربین سلفى 16 مگاپیکسلى با گشودگى دریچه دیافراگم اف 1.9 که 

با دوربین اصلى بسیارى از موبایل هاى گران قیمت بازار برابرى مى کند.
این تلفن هوشمند ضمنًا به لطف 6 گیگابایت حافظه رم قادر است با سرعتى 
در سطح موبایل هاى پرچمدار اپلیکیشن دوربین را اجرا و عکاسى کند. البته 
باید توجه داشته باشید که در هر حال با محصولى میان رده مواجه هستیم و با 
وجود رزولوشن باالى دوربین جلو، پردازش هاى نرم افزارى ثانویه در دوربین 

به خوبى پرچمداران نیستند. بر همین اساس توصیه مى کنیم براى 
سلفى گرفتن در محیط هاى کم نور چندان هم روى C9 Pro حساب نکنید 

چون بســیارى مواقع پردازش هاى نرم افزارى که براى کاهش نویز انجام 
مى شود جزئیات عکس را هم تا حد زیادى کاهش مى دهد.

Vivo V5 Plus

Huawei Nova 2 Plus

Samsung Galaxy C9 Pro

X
pe

ria
 X

A 
U

ltr
a

شــرکت نســت در جریان کنفرانس خبــرى خود از 
جدیدتریــن محصوالت هوشــمند خانگــى رونمایى 
کرد. اما دوربین هاى هوشــمند جدیــدى که در نقش 
درب بازکــن ظاهــر شــده و مى توانند چهــره افراد 
را تشــخیص چهره دهنــد در نوع خــود جالب توجه

 هستند.
در رویدادى که در همین ارتباط برگزار شــد شــرکت 
نست از مجموعه تجهیزات سخت افزارى خانگى خود 
رونمایى کرد. ویژگى مشــترك همه محصوالتى که 
نست از آن ها رونمایى کرد هوشمندى این محصوالت 
 IQ Outdoor است. در حالى که محصوالتى همچون
به فناورى تشخیص چهره تجهیز شــده اند، در مقابل 
تعداد دیگرى به صورت از پیش ســاخته شده از گوگل 
اسیستنت اســتفاده مى کنند. در این میان دوربین هایى 
که که از فناورى FaceNet شــرکت گوگل به منظور 
تشخیص چهره استفاده مى کنند در نوع خود جالب توجه 

هستند.
گوگل از فناورى FaceNet براى تشخیص و شناسایى 
افرادى که در تصاویر قرار دارند اســتفاده مى کند. این 
 Nest Cam IQ دوربین در راستاى دوربین هاى داخلى
که در ماه ژوئن این شرکت از آن ها رونمایى کرد ساخته 
شده اســت. دوربین IQ Outdoor از همان فناورى و 
تراشه قبلى این شرکت اســتفاده کرده اما در مقابل در 
زمینه واى فاى بهبود پیدا کرده و دوربین داخلى آن نیز به 
فناورى تشخیص چهره تجهیز شده است. دوربین هاى 
فضاى باز قبلى نست به شما درباره فعالیت هایى که در 

خارج از منزل انجام مى شد، اطالع مى دادند و به اندازه 
کافى هوشمند بودند تا بتوانند اعالم دارند یک ماشین 
یا یک حیــوان در فضاى بیرونى خانه قــرار دارد. اما با 
اســتفاده از فناورى FaceNet این دوربین ها هشدار 
Familiar Face را روى برنامه موبایل نست به نمایش 

در مى آورند.
با راه اندازى خط تولید دوربین هاى هوشــمند، شرکت 
نســت نیز به جمع شــرکت هاى کوچکى پیوست که 
در گذشــته تالش کرده اند فناورى تشخیص چهره را 
با دوربین هــاى درب باز کن خانگــى تلفیق کرده و در 
اختیار مشــتریان خانگى قرار دهنــد. در حالى که این 
دوربین ها وعده نظارت دقیق بر خانه هــا را داده اند اما 
پرسش هایى در ارتباط با حریم خصوصى و امنیت درباره 

این دوربین ها مطرح است.
 Nest شرکت نست مى گوید، دوربین هاى 349 دالرى
Cam IQ مقاوم ترین دوربین هاى ضد آبى هستند که 
این شرکت تاکنون ساخته اســت. دوربینى که موفق 
شــده اســت امتیاز 66 را در این زمینه به دست آورد. 
نست مى گوید، بلندگوهایى این دوربین 15 برابر قوى تر 
از نمونه هاى قبلى خود هســتند. یکــى از بزرگ ترین 
تغییرات فیزیکى این دوربین ها کابل هایى اســت که 
از پشــت دوربین خارج شده و مســتقیما به درون خانه 

وارد مى شوند.
تجهیز شــدن این دوربین هــا به فناورى هوشــمند 
تشخیص چهره به معناى آن است که حضور یک غریبه 

در پشت درب را اطالع مى دهند. 

شرکت لینک سیس در نمایشــگاه CES 2017 یک 
مدل روتر بى سیم دوبانده مخصوص بازى معرفى کرده 
بود، اما از این دستگاه خبرى نبود تا اینکه در ماه آگوست 
روتر WRT32X به طور رسمى معرفى و مشخصات 

آن اعالم شد.
 AC3200 یک روتر رده باالى WRT32X دستگاه 
است که به لطف فناورى هاى اختصاصى که لینک سیس 
روى آن به کار گرفته، بهترین روتــر براى گیمینگ و 
بازى هاى آنالین چندنفره محســوب مى شود و شاید 
اختصاصى ترین روتــر گیمینگ دنیا باشــد. این روتر 
ســرعتى 3200 مگابیتى و چهار آنتن دوبانده پرقدرت 
دارد. پردازنده این روتر دوهســته اى با ســرعت 1.8 

گیگاهرتز اســت و چهــار درگاه LAN و یک درگاه 
WAN گیگابیتــى دارد. یــک درگاه USB 3,0 و 
یک درگاه ترکیبــى eSATA/USB 2,0 نیز براى 
زمان هایى که نیاز به این درگاه هــا پیش مى آید، قابل 
اســتفاده هســتند. اما فناورى اختصاصى لینک سیس 
 Killer Prioritization روى ایــن روتــر
Engine نــام دارد و مى تواند کامپیوترهایى که روى 
آن ها بازى هــاى کامپیوترى اجرا مى شــود و اکنون

 به شــبکه واى فاى متصل هســتند به طــور خودکار 
شناســایى کند و باالترین پهناى  بانــد و اولویت دهى 
شــبکه را به آن ها اختصاص بدهد تا کمترین تأخیر را 

داشته باشند

 DragonVale World بازى جالب، محبوب و سرگرم 
کننده در ســبک بازیهاى مدیریتى و شــبیه ســازى از 
استودیوى بازى سازى Backflip Studios, Inc براى 
اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه 
شــده و تا به امروز بیش از 5 میلیون بار توسط کاربران 
اندرویدى سراســر جهان دریافت شــده است. با نصب 
DragonVale World برروى دستگاه اندرویدى تان، 

قدم در دنیاى جادویــى دره اژادر (جمع اژدها) بگذارید و 
آماده ماجراجویى شوید! قفل بیش از صد اژدهاى مختلف 
را باز کنید، آن ها را در جایى شــبیه به باغ وحش بزرگ 
کنید، از بچه هایشان مراقبت کنید و ببینید چطور مردم 
براى دیدن آن ها به باغ وحش سرازیر مى شوند! با افسون 

هاى جادویى ظاهر اژادر خود را تغییر دهید و قابلیت هاى 
جدیدى به آن ها اضافه کنید! انواع و اقســام محل هاى 
زندگى اژدها و بناهاى تزئینى را به باغ وحش تان اضافه 
کنید و عالوه بر این با کاربران دیگرى از سراسر دنیا نیز 
در ارتباط باشید و به مبادله آیتم هاى مورد نیازتان با آن 
ها بپردازید! اژادر خود را همراه با یک هوانورد به سرزمین 
هاى دور دست بفرستید و آیتم هاى نایاب و ارزشمندى 
پیدا کنید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى مدیریتى هستید 
و حوصله کافى براى تجربه یک بازى جالب را دارید، به 
هیچ وجه بازى جالب و محبوب DragonVale World را 
از دست ندهید و مطمئن باشید جذب گرافیک، گیم پلى و 

طراحى خاص اش مى شوید!

ساخت دوربین هوشمند با قابلیت تشخیص افراد غریبه روترى مخصوص بازى هاى آنالین بازى شبیه سازى جالب دره اژدها مخصوص اندروید 
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رد که اچ پى آن را مخصوص مشتریانى طراحى کرده 
lکه از ارتباطات 8Gb/16GbFibreChanne و

1GbE/10G
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2040 را پیشنهاد مى دهیم. عال

پى از ارزشمندى در خرید برخو
مجازى سازى
استوریج
منا

بهترین موبایل هاى روز 
براى عاشقان سلفى 

ىى

 یک
به عکاسى و 
ز همین امروز

ى خرید گران 
 عرضه کرده

مانید تا قیمت 

ـت پرتره در 
ه پرتره هاى 
هــم مطالعه 

از سرىAشــباهتهاىزیادىدارد، باالتر محصوالترده با اما آید، برهمیناساستوصیهمىکنیمبراىAمى وبخوبىپرچمداراننیستند. به
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منبع: میزان 

شده کاسپین،آرمان و ثامن 
اران مؤسسات مالى تعطیل 

تجمع جمعى از سپرده گذ

وه قضائیه در تهران برگزار شد.
الحجج مقابل ساختمان ق

ترافیک و پاى لنگ 
حمل و نقل عمومى تهران

کارخانه 
تولید مداد

ولى ا... سیف، رئیس کل 
بانک مرکزى(سمت چپ) و 
حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنى اژه اى، 

سخنگوى قوه قضائیه(سمت 
راست) در جلسه ستاد 

مبارزه با مفاسد اقتصادى.

گى نواحى محمدیه و شریفیه از توابع شهرستان البرز، 
رهاسازى فاضالب هاى خان

ى گذشته تاکنون به چالش زیست 
ورزى این مناطق، از سال ها

به زمین هاى کشا

ن متر مکعب پساب 
ى دنباله دار تبدیل شده است. ساالنه حدود 20 میلیو

محیط

که برخى کشاورزان 
ق مى ریزد و این در حالى است 

فاضالب شهرى به این مناط

د استفاده مى کنند.
ها براى آبیارى زمین هاى زراعى خو

قه نیز از این پساب 
منط

هنگام عملیات حفارى به منظور انتقال خط لوله گاز از 
دامغان به نکاء در گورستان وستمین کیاسر شهرستان 

سارى استان مازندران محوطه اى باستانى نمایان شد که 
بعد از انجام تحقیقات و کاوش مشخص شد این محوطه 

بقایاى یک گورستان در دوران اشکانى  است.

ر اسفراین
بیت المقدس 3 د

ى عملیات 
بازساز

فضاسازى 
مدرسه هاى آموزشى 

کودکان کار توسط 
کانون دانشجویى 
سازمان زیباسازى 
شهر تهران در حال 

انجام است.

تاالب هاى سه گانه «پلدختر» 

در 15 کیلومترى شهر پلدختر 

ستان و در روستاى 
استان لر

ولیعصر با مساحت 45 هکتار 

رفته اند، این تاالب ها 
قرار گ

گاه بسیارى از گونه هاى 
زیست

ى، پرندگان مهاجر و 
جانور

انواع آبزیان است.


