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خدمات جدید موزیال 
براى فایرفاکس

مراسم عزادارى سرور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین(ع)

 هیئت محبان اهل بیت بهزیستى استان اصفهان

دوباره زمین و زمان مرثیه خوانت شــده اند. 
دوبــاره دل هــا اذن ورود مــى خواهنــد تا 
نوحــه خوانــت شــوند. اى تشــنه لبى که

 آب شــرمنده توســت؛ آنقــدر صبــر و 
اســتقامت کردى که علمــدارى ات در نینوا 

تا ابد در نــگاه ما جــارى خواهد بــود. این 
روزهــا که بــاز روایت نــام بزرگ تــو ورد 
زبــان هاســت، دوباره دســت هــا دخیل
 بسته اند به علم هایى که این بزرگى را به رخ

 مى کشند. 

فرا رســیدن تاســوعا و عاشــوراى حسینى 
را بــه عمــوم عــزاداران و دوســتداران 
ســاالر شــهیدان حضرت امام حســین(ع) 
و 72 یــار باوفایــش تســلیت عــرض

 مى نمایم.

دکتر سعید صادقى مدیر کل بهزیستى استان اصفهان

ت          دا ب  ه ات  ت         آن روز دل  دا ب  ه ات  آن روز دل 
ت دا ه ات آب  شک  وس   ت                                                                                                                                                                                                            ا دا ه ات آب  شک  وس                                                                                                                                                                                                               ا

ود  ی  ه  آ یان  ود ای کاش  ی  ه  آ یان  ای کاش 
ت دا واب  و  ش ا  ا،  ت                                                                                                                                                                                                       ز دا واب  و  ش ا  ا،                                                                                                                                                                                                         ز

فرا رسیدن تاسوعا وعاشوراى حسینى
 را به عموم سوگواران عزاى اباعبدا...(ع) 

در جاى جاى ایران عزیز تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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فوقش جریمه مى شویم!فوقش جریمه مى شویم!
آخرین حاشیه هاى فیلم    

پیشنهاد به کى روش، جدى شد!
پیشنهاد به کى روش، جدى شد!
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در حالى که «ساعت 5 عصر» مهران مدیرى آخرین روزهاى 
اکران خود را ســپرى مى کند و به نظر مى رسد با وجود همه 
تالش ها و تبلیغات با رقم کمتــر از ده میلیارد تومان از پرده 
ســینماها کنار برود، پخــش تیزرهاى این فیلم از شــبکه 
ماهواره اى GEM در روزهاى اخیر ســئوال برانگیز است. 
روابط عمومى این فیلم همکارى با شــبکه هاى ماهواره اى 

را تکذیب کرده است.
به گزارش آى ســینما، پرونده تبلیغ فیلم هــاى ایرانى در 
GEM و دیگر شــبکه هاى ماهــواره اى فارســى زبان 
بعد از ســختگیرى قوه قضائیه و همراهى وزارت ارشــاد با 
این قوه بســته شــده اســت. طى ماه هاى اخیر دیگر حتى 
درباره تأثیــر این تبلیغات بــر فروش فیلم ها در زمســتان 
94 و بهــار 95 صحبــت نمى شــود. اما پخــش تیزرهاى 
فیلم مدیرى در روزهــاى اخیر بار دیگر ایــن پرونده را باز

 کرده است.
در حالى که به نظر مى رسد در آخرین روزهاى اکران «ساعت 
5 عصر» این تبلیغات تأثیر چندانى نداشــته باشــد، روابط 
عمومى فیلم هم با انتشــار بیانیه اى اعالم کرده که نیازى 
به این تبلیغات نیســت و محض اطمینان از صداوسیما هم 

تشکر کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: «ما در آخریــن هفته هاى اکران 
"ســاعت 5 عصر" قرار داریم و طى بیش از دو ماه گذشــته 
که فیلم روى پرده بود، حمایت کاملى از ســوى رســانه ها 
و به ویژه صدا و ســیما در قبــال فیلم را شــاهد بودیم که 
همین اقدامات هم خوشبختانه موجب شــد تا فیلم به مرز 
ده میلیارد فروش نزدیک شــود. در واقع مــا هیچ نیازى به 
تبلیغات فیلم در شــبکه هاى ماهواره اى نداشتیم و برنامه 
مذکور بدون اطــالع و هماهنگى ما از شــبکه Gem در 
حال پخش اســت که قطعًا رضایتى به این حرکت نداریم و 
امیدواریم پخش آن به سرعت متوقف شود. این مسئله را به 
مسئوالن وزارت ارشاد هم اعالم کرده ایم و امیدواریم تا در 
آخرین مقطع اکران هم حاشــیه هاى منفى گریبانگیر فیلم

 نشود.»

به احترام محرم خودمان اکــران را متوقف 
مى کنیم

اما نکته دیگرى که طى روزهاى اخیر درباره این فیلم خبرساز 
شده بود، مسئله اکران آن در دهه اول ماه محرم بود. در حالى 

که مدیرى در ابتداى اکران تأکید مى کرد «ساعت 5 عصر» 
کمدى اجتماعى است، بعد از دستور سازمان سینمایى براى 
توقف اکران کمدى ها در محرم، پخش کننده فیلم گفت فیلم 
مدیرى کمدى نیست و مى تواند به نمایش خود در سینماها 

ادامه دهد.
این تناقض مورد توجه رسانه ها قرارگرفت و شاید به همین 
دلیل روابط عمومى فیلم از توقف اکران داوطلبانه این فیلم 
به احترام ایام عزادارى خبر داده اســت: «با وجود آنکه طبق 
اعالم شوراى صنفى نمایش "ساعت 5 عصر" فیلمى کمدى 
محسوب نمى شود و بیشتر اثرى اجتماعى است و مى تواند در 
ایام محرم به اکران خود ادامه دهد به احترام عزادارى سرور و 
ساالر شهیدان تصمیم گرفتیم که زودتر از تعطیالت پنج روزه 
ســینماها، اکران فیلم را متوقف کنیم. براین اساس با وجود 
آنکه سینماها به مناسبت دهه اول محرم از جمعه به مدت پنج 
روز تعطیل خواهند بود، از چهارشنبه (5مهر) نمایش فیلم را 

متوقف خواهیم کرد.»
بر اســاس آمار منتشــر شــده در ســایت ســینماتیکت، 
فروش «ســاعت 5  عصر» از مــرز 9 میلیــارد تومان عبور 

کرده است.

از تبلیغات ماهواره اى تا توقف اکران داوطلبانه «ساعت 5 عصر»

آخرین حاشیه هاى فیلم مهران مدیرى

بازیگر فیلم «روز واقعه»:
نباید به هرکس اجازه 
تولید آثار مذهبى را داد

در حالى که از روز سه شنبه تیزر سریال کمال تبریزى 
با نام جدید «سرزمین مادرى» از شبکه 3 به روى آنتن 
رفته اســت، کمال تبریزى خبر داده که این سریال از 
چهاردهم مهرماه از شبکه 3 به روى آنتن خواهد رفت.

«ســرزمین کهن» کمال تبریزى که به بررسى وقایع 
سیاســى، تاریخى و اجتماعى ایران از ســال 1320 
خورشــیدى تا انقالب 1357 مى پــردازد، براى اولین 
بار اوایل بهمن ســال92 به روى آنتــن رفت اما پس 
از پخش چهار قســمت، با موجــى از اعتراضات قوم 
بختیارى ها مواجه شــد که در نهایت صداوسیما را به 
توقف پخــش آن مجاب کرد. حاال این ســریال پس 
از اصالحات انجام شــده، از 14 مهر ماه قرار اســت از 
شبکه 3 سیما با نام جدید «ســرزمین مادرى» پخش

 شود.
کمال تبریزى درباره پخش مجدد این سریال به ایسنا 
گفت: بعد از مدت ها باالخره تلویزیون تصمیم گرفت 
که مجدداً پخش سریال را آغاز کند و امیدوارم که این 
بار بدون هیچ مشــکلى و به طور کامل شــاهد پخش 
سریال از شبکه 3 ســیما باشیم. ســریال «سرزمین 
کهن» قرار اســت روزهاى جمعه هــر هفته به روى 
آنتن برود که زمان ساعت پخش آن هم متعاقبًا اعالم 

خواهد شد.
این کارگردان با اشــاره به حاشــیه هایى که پیرامون 
سریال «سرزمین کهن» ایجاد شد و در پاسخ به اینکه 
چقدر امیدوار است این سرى مشکلى براى پخش آن 
به وجود نیاید، توضیح داد: بــا تغییرات و اصطالحاتى 
که انجام شده، خیلى بعید است که مشکالتى به وجود 
بیاید و چون از ابتدا و بدون سانسور زمان آقاى ضرغامى 
پخش خواهد شد! مطمئنم که دیگر سوءتفاهمى ایجاد 

نخواهد کرد.
تبریزى همچنین دربــاره زمان پخش این ســریال 
گفت: به نظرم بهترین زمان پخش فصل پاییز است و 
امیدوارم با استقبال مردم روبه رو شود. تنها نکته مهم 
نحوه اطالع رسانى و پخش تیزرها در ساعات مناسب و 
پربیننده است که متأسفانه از این نظر و در کمال تعجب 
تلویزیون تا این لحظه همــکارى الزم را با تهیه کننده 

انجام نداده است.
او با اشاره به تغییر عنوان سریال «سرزمین کهن» به 
نام «سرزمین مادرى» نیز گفت: مسئوالن سازمان در 
پى تغییراتى که جهت رفع سوءتفاهمات صورت گرفت 
تأکید داشتند نام سریال هم تغییر کند. اسامى مختلفى 
را پیشــنهاد کردیم کــه در این میان نام «ســرزمین 

مادرى» یــا به عبارت دقیق تر «داســتان ســرزمین 
مادرى» پذیرفته شد.

این کارگردان در ادامه با اشاره به دشوارى هاى ساخت 
این ســریال که حدود یک دهه طول کشــید، گفت: 
ساخت این سریال بنا به دالیلى که شاید بعدها درباره 
آن به طور مفصل صحبت کنم مدت نزدیک به ده سال 

به طول انجامید.
تبریزى همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا پس 
از این ســریال، بــراى تلویزیــون مجموعه جدیدى 
مى سازید؟ اظهار داشت: اگر نوشته اى به همین قدرت 
و زیبایى باشد، خواهم ساخت، اما ترجیحًا با یک گروه 
از کارگردانــان؛ کارى که امروز در ســایر نقاط جهان 

متداول است. 

«سرزمین کهن» با نام جدید از هفته آینده پخش مى شود

سینا حجازى، خواننده نام آشناى موسیقى پاپ کشورمان، 
براى اولین بار، مقابل دوربین سینما قرار مى گیرد.

خواننده موسیقى پاپ کشــورمان که چند وقتى است 
فعالیت هاى خود را، از اجراى کنسرت گرفته تا انتشار آلبوم 
و خوانندگى تیتراژ، به صورت رسمى دنبال مى کند، این 
بار براى بازى در فیلمى از فرزاد مؤتمن، پا به عرصه سینما 
مى نهد. فیلم «سراسر شب»، تازه ترین اثر سینمایى فرزاد 
مؤتمن است که قرار است در آن حجازى، براى اولین بار 
به ایفاى نقش بپردازد و این در حالى است که حضور الناز 
شاکر دوست، بازیگر شناخته شده سینماى ایران نیز در این 

فیلم به قطعیت رسیده است.
فیلمنامه «سراسر شب» را زامیاد ســعدوندیان و فرزاد 
مؤتمن مشترکاً نوشــته اند که این اثر یک درام معاصر 
است. داستان فیلم درباره دخترى به نام «مهتا» است که 
براى یافتن ردى از «داود مرادى» که آخرین فرد مرتبط با 
خواهرش «مریم»، پیش از خواب طوالنى مدتش بوده به 

محله زندگى داود مى رود تا 

پاسخى براى سئواالتش پیرامون اتفاقى که براى مریم 
افتاده پیدا کند، اما در این میان...

فیلمنامه پس از بازنویسى هاى چندین باره و بررسى هاى 
مختلف، به تازگى آماده ساخت شده است.

فرزاد مؤتمن درباره اثر جدیدش عنوان کرده اســت که 
«سراسر شب» یک درام عشقى خیابانى و در عین حال 
یک فیلم مولتى ژانر است و شــما رگه هایى از ژانرهاى 
مختلف را در آن مى توانید ببینید. این فیلم در واقع اولین 
فیلمى است که فیلمنامه آن را خودم نوشته ام و به نوعى 
اگر این فیلم ساخته شود، نخستین فیلم من است و گویى 
هرچه تاکنون ساخته ام، تمرینى بوده براى ساخت این 

فیلم سینمایى.
جواد نوروز بیگى، تهیه کننده فیلم تازه مؤتمن اســت. 
همچنین گفته مى شود که امیر جعفرى، از دیگر بازیگران 
این فیلم است. فرزاد مؤتمن پیش از این، فیلم «آخرین 
بار کى سحر را دیدى؟» را کارگردانى کرده بود که در سى 
 و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هنوز 

اکران نشده است.
شــایان ذکر اســت که از 
ســینا حجــازى، آلبوم 
«رؤیا» پیش از این راهى 
بازار موســیقى شــده و 
ایــن خواننــده فرزند 
صدرالدین حجازى،  

بازیگر ایرانى است.

خواننده مطرح پاپ، همبازى الناز شاکردوست شد!

مهران رجبى، بازیگر ســینما و تلویزیــون که روزهاى 
شلوغى را این روزها در مجموعه هاى مختلف مى گذراند 
در گفتگو با آنا، پیرامون فضاى ماه محرم و عزادارى امام 
حســین(ع) عنوان کرد: من هرچه سرم هم شلوغ باشد 
اما براى این ایام وقت کافى مى گــذارم. ایام محرم ایام 

عزاست و نمى شود از این روزها به راحتى گذشت.
وى ادامه داد: من به جواب عالمه امینى اشــاره مى کنم 
آنجایى که از ایشان سئوال کردند چرا در محرم سر و صدا 
مى کنید؟ جواب مى دهند ما براى غدیر سر و صدا نکردیم 
و برخى آن را تحریف کردند اما درباره عاشورا دیگر کم 
نمى گذاریم. پس باید سر و صدا کنیم تا دیگر آن اتفاقات 

و تحریف رخ ندهد.
این بازیگر با بیان اینکه امام حســین(ع) براى ماست و 
خاندانى دارند پاك پاك، گفت: ما وقتى شــخصیتى را 
درست مى دانیم زمان از دست دادنش هم متأثر مى شویم. 
این یک موضوع عادى است. حاال تصور کنید امام باشد و 
آن جایگاه عظیم و تقدسى را داشته باشد. پس براى این 

ایام نباید کم گذاشت.
رجبى با اشــاره بــه برخى شــخصیت هاى ملى در هر 
کشورى، توضیح داد: شــخصى مثل نادرشاه در کشور 
ما اعتبار و شــهرت دارد اما در دیگر کشورها نه؛ حداقل 
این اعتبار برایشان مهم نیســت. اما شخصیت مقدسى 
مثل امام حســین(ع) همه جا اعتبار دارد، مســلمان و 

غیرمسلمان هم ندارد.

وى اضافه کرد: اگــر ما فقط کمى عاقل باشــیم، این 
عزادارى محرم را یک توفیق مى دانیم. ما باید عاشق ائمه 
معصوم علیهم السالم باشــیم و در غم و عزایشان مثل 
همین روزها سنگ تمام بگذاریم. این تأکید پیغمبر(ص) 
است و چه بســیار که در احادیث و روایات بر آن تأکید 

شده است.
رجبى با تأکید بر ارادت ویژه خود به خاندان پیامبر(ص)، 
گفت: ما اگر براى امام(ع) عزادارى نکنیم، به رســول 

خدا(ص) بدهکار مى شــویم. ما مثل شاگردى هستیم 
که به دســت ائمــه(ع)، هدایــت و در مکتب ایشــان 
فارغ التحصیل شده ایم اما پول معلم مان را نداده ایم پس 

حسابى مدیون این بزرگواران هستیم.
این بازیگر همچنین اعالم کرد: ادعا داریم که به دنبال 
مودت و دوستى با ائمه(ع)  هستیم و آن را حقوق خودمان 
باید بدانیم. ما باید از محرم استفاده کنیم تا به قولى ذره اى 

از بدهى مان را صاف کنیم.

مهران رجبى:

به گفته کارگردان فیلم «ســالم بمبئى 2»، وى به زودى شخصیت امام حسین(ع) همه جا اعتبار دارد
براى انتخاب بازیگر نقش «دختر شیطان» در این فیلم به 

هندوستان سفر مى کند.
قربان محمدپور با اشاره به آخرین اخبار از تولید پروژه «سالم 
بمبئى 2» گفت: هفته آینده و بعد از ایام سوگوارى تاسوعا و 
عاشورا به هندوستان سفر مى کنم تا با تعدادى از بازیگران 
مورد نظر براى حضور در این پروژه ســینمایى گفتگو کنم. 
هدف از این دیدار، انتخاب بازیگر نقش «دختر شــیطان» 

است که امیدوارم بتوانم نتیجه دلخواه خود را به دست آورم.
وى با تأکید براینکــه فیلمبردارى «ســالم بمبئى 2» در 
شهر بمبئى انجام مى شود، بیان کرد: هفته آینده با سفر به 
هندوستان از لوکیشن هاى مورد نظر براى فیلمبردارى این 

پروژه سینمایى بازدید مى کنم.
این کارگردان در بخش دیگرى از صحبت هاى خود توضیح 

داد: بیش از هر چیز در انتظار صدور ویزاى کارى از ســوى 
دولت هند هستیم تا بتوانیم کار خود را در بالیوود آغاز کنیم. 

البته صدور این ویزا بین دو سه ماه طول مى کشد.
وى تأ کید کرد: بعد از دریافت ویزاى کار که امیدوارم آبان ماه 

صادر شود، یک ماه پیش تولید فیلم طول مى کشد.

بازیگر فیلم «روز واقعه» درخصوص وضعیت فعلى 
سینماى مذهبى و مخصوصاً عاشورایى در سینماى 
ایران گفت: فیلم محرمى و عاشورایى در سینماى 
ایران وجود ندارد. من متأســفم که به این مسئله 
پرداخته نشــده و یا بهتر بگویم آنگونه که در شأن 
و منزلت عاشــورا بوده بهایى به این رویداد بزرگ 

داده نشده است.
علیرضا شــجاع نورى، مســئولین را مقصر اصلى 
این کمبود دانست و ادامه داد: مسئولین سینمایى 
و فرهنگى ما این واقعه بــزرگ را فراموش کرده 
و مقصر اصلى این اتفاق و پایین بردن شــأن آثار 

ارزشى خود این مسئولین هستند.
بازیگر فیلم «نگار» در همین راســتا ادامه داد: چرا 
باید به فیلم هاى دفاع مقــدس و مذهبى پرداخته 
نشود؟ متأسفم که بگویم فیلم هاى دفاع مقدسى 
و ارزشــى ما تبدیل به فیلم هاى دست گرمى شده 

است.
نورى وجود رانت را یکى از دالیل ضعف سینماى 
دینى و دفاع مقدسى خواند و تصریح کرد: چرا هر 
تازه از راه رسیده اى به فکر ســاخت آثار محرمى 
مى افتد؟ این اتفاق به هیچ وجه درســت نیست. 
این افراد از رانت اســتفاده مى کنند و بیشتر براى 
سودجویى و تأمین بودجه کارهاى بعدى است که 
این فیلم ها را مى سازند و خلوصى در ساخت چنین 

آثارى ندارند.
وى ارزش تولید آثار مذهبى را باال دانست و تأکید 
کرد: تولید آثار مذهبى و دینى، ارزشــمند است و 
نباید به هرکسى اجازه تولید این آثار را بدهیم. من 
اگر تصمیم گیرنده بودم اجازه نمى دادم کســى تا 
سیمرغ نگرفته راجع به محرم و مسائل ارزشى ما 
فیلم بسازد. وقتى این اتفاق بیافتد آن وقت شأن این 

ارزش هاى مذهبى هم رعایت مى شود.
این بازیگر پرکار سینماى ایران ادامه داد: وضعیت 
سینماى مذهبى از سینماى دفاع مقدس هم بدتر 
است و تعداد تولیدات ناچیز اســت. در حوزه دفاع 
مقدس معدود حرکت هاى بسیار ارزشمندى مثل 

«بادیگارد» و «ایســتاده در غبار»  داریم اما در 
حوزه محرم و عاشورا همین ها را هم نداریم.

رایزنى براى انتخاب بازیگر «دختر شیطان»

و طوالىنى مدتش بوده به  خواهرش «مریم»، پیش از خواب
ا تا تا د رود محله زندگى داود مى

بار کى سحر را دیدى؟» را کارگردانى کرده بود که در سى 
وو و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هنوز

راکراکراکراکرنننان نان نشده است.
ششششششششـشـشـشــشــایان ذکر اســت که از 
ســینا حجــازى، آلبوم 
«رؤیا» پیشاز این راهى 
ببابابابابابابازبازبازبازبازبازار موســیقى شــده و 
ااییــن خواننــده فرزند 
صدرالدین حجازى،  

ببازیگر ایرانىاست.

ى ر

عف سینماى 
کرد: چرا هر 
 آثار محرمى 
ســت نیست. 
و بیشتر براى 
دى است که 
 ساخت چنین 

نست و تأکید 
ــمند است و

را بدهیم. من 
دم کســى تا 
ئل ارزشى ما 
قتشأناین

د.
 داد: وضعیت 
دس هم بدتر 
در حوزه دفاع
شمندى مثل 

ریم اما در 
داریم.
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رکوردهاى الهالل

روزنامــه «الریاضیــه» عربســتان 
رکوردهاى الهالل عربستان که پس 
از پیروزى پرگل مقابل پرسپولیس به 

دست آورد را اعالم کرد. 
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت 
مرحله نیمه نهایى لیــگ قهرمانان 
آسیا به مصاف تیم الهالل عربستان 
رفت که با نتیجه 4 بر صفر شکست 

سنگینى متحمل شد.
روزنامه الریاضیه عربستان در این راستا 
رکوردهاى الهالل پس از برد پرگلش مقابل پرسپولیس را اعالم کرد که به شرح زیر 

است:
1-الهالل به تنها تیمى تبدیل شد که در لیگ قهرمانان آسیا 2017 هیچ شکستى ندارد.
2-به اولین تیمى تبدیل شد که در یک بازى لیگ قهرمانان آسیا از هشت سال گذشته 

تاکنون به پرسپولیس چهار گل زد.
3- بیشترین گل زده در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا را با 253 گل از آن خود کرد.

4- پیروزى الهالل مقابل پرسپولیس سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا تا سال 
2020 را 3+یک کرد.

5- «عمر خریبین» اولین هت تریک خود را در لیگ قهرمانان آسیا به دست آورد.
6-الهالل تا اینجاى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا با پنج کلین شیت رکوردار شد. 

از 4 سپاهان 
تا 4 الهالل!

نصف جهان  ســرخ ها با برانکو دوبار 
چهارتایى شــده اند. یک بار در مقابل 
سپاهان اصفهان و حاال هم در مصاف 
با الهالل. به این ترتیب، پرسپولیس 
بدترین نتیجه خود را در دوران حضور 
برانکــو در فوتبال ایران به دســت 
آورد و 4 بر صفر برابــر الهالل بازنده

 شد.
در  دوران حضور برانکو در پرسپولیس 
تنها یک بار این تیم چهار گل خورده 
بود که البته این بازى در اصفهان برابر ســپاهان بود و پرســپولیس برابر این تیم 
4بر2 بازنده شــده بود. پرســپولیس در دوران برانکو جز همان ماه اول حضورش 
در این تیم که 3بــر صفر به لخویا و الهــالل باخت، دیگر باخت با اختالف ســه 
گل هم نداشــت. این تیم در این مدت تنهــا دو بار با نتایج 4بر2 برابر ســپاهان و 
2برصفربرابر تیم فوتبال نفت تهران و 3بر یــک برابر تیم فوتبال الریان باخته بود؛ 
اما بقیه باخت ها بــا نتایج یک  بر صفر و یا 2 بر یک بوده اســت و البته یک بار هم 
با نتیجه 3بر2بازنده شده بود. بدترین باخت دوران برانکو حاال اینگونه رقم خورده

 است.

کرانچار اسکورت شد!
نصف جهان   با خت سپاهان به نفت طالییه تهران تبعات بدى براى سرمربى زردپوشان 
داشت. هواداران سپاهان پس از شکســت در مقابل نفت تهران به شدت از عملکرد 
تیمشــان عصبانى بودند و حتى کرانچار نیز با دخالت نیروى انتظامى و اسکورت به 

رختکن رفت.
سپاهان در هفته هشتم مقابل نفت تهران قرارگرفت و انگیزه زیادى 
براى کسب دومین پیروزى فصل برابر تیم نه چندان منسجم نفت 
تهران داشت، اما در پایان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

هواداران سپاهان که در طول بازى به شدت در حال تشویق 
تیم خود بودند، با سوت پایان بازى از خود بیخود شدند و به 

شدت نسبت به عملکرد تیم خود اعتراض داشتند.
رسول نویدکیا هم به میان هواداران نه چندان زیاد سپاهان 
رفت اما او هم نتوانست مانع از اعتراض هاى آنها به کرانچار 
شود، تا سرمربى کروات طالیى پوشان با دخالت نیروى انتظامى 

راهى رختکن شود.
 محســن بنگر هم در پایان بــازى از فحاشــى هواداران 
اصفهانى در امان نماند. ضمــن اینکه هواداران 
سپاهانى حاضر در ورزشگاه تختى با بى غیرت 
خطاب قرار دادن بازیکنانشــان نسبت به 
عملکرد آنها در زمین مسابقه اعتراض

 داشتند.

مدیرعامل تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى در خصوص شکست سپاهان مقابل 
نفت طالییه و روند ناکامى هاى این تیم در این فصل اظهار داشت: ما خوب بازى 
کردیم، مى توانستیم به گل برسیم اما متأسفانه بى دقت بودیم و نتوانستیم دروازه 
نفت تهران را باز کنیم. امیدوارم که این نتایج جبران شود. ما براى اینکه شوك به 
تیم وارد کنیم راهکارهایى داریم و بعضى از این راهکارها اجرایى مى شود. 10 درصد 
از قرارداد بازیکنان و اعضاى تیم را کســر کردیم تا در واقع بازیکنان به خودشان 
بیایند ، از لحاظ تاکتیکى و بازى رو به جلو هستیم ولى در ضربات آخر دقت کافى را 
نداریــم. صــالح دیدیــم تــا شــوکى بــه بازیکنــان وارد شــود و از این 

شــرایط بــد خــارج شــویم و بتوانیــم در ادامــه ایــن نتایــج را جبــران
 کنیم.

محسن طاهرى  در ادامه در خصوص اینکه آیا جلسه اى با کرانچار در خصوص 
نتایج برگزار خواهید کرد یا خیر، اظهار داشت: مطمئناً جلسه اى با سرمربى و اعضاى 
کادر فنى برگزار خواهیم کرد تا نتایج سپاهان بررسى شود به هر حال ما هر هفته 
جلســات متعددى با کرانچار برگزار مى کنیم و او گزارش خود را ارائه مى دهد. ما 
همچنان از کرانچار حمایت مى کنیم، قرار نیست کادر فنى تغییر کند و با هیچ گزینه 
اى صحبت نکردیم، از لحاظ فنى تیم خوب کار مى کند اما متأسفانه کمى بدشانس

 هستیم.
طاهرى در خصوص اینکه شــنیده ها حاکى از آن اســت که على منصوریان 
یکى از گزینه هاى جانشــینى براى کرانچار اســت و آیا با این مربى صحبتى 
کردید یا خیر،اظهار داشــت: مــا از کرانچار حمایت مى کنیم بــا هیچ مربى در 
حال حاضر صحبت نکردیــم و اعتقاد داریم مــى توانیم این نتایــج را جبران 
کنیم، در حال حاضر ما با منصوریــان هیچ صحبتى نکردیــم و نمى دانم این 
گزینه ها از کجا گفته مى شــود، قرار نیست که ســرمربى تیم سپاهان برکنار

 شود.

سپاهان، منصوریان را نمى خواهد

  آى اسپورت | حرف هاى ساده لوحانه از افکار 
کوچک مى آید و آدم هاى کوته فکر هستند که مولد چنین 
افکارى هستند و با این آدم ها نمى توان منتظر پیروزى هاى 

بزرگ بود.
به سخنان این روزهاى مردان اطراف و درون پرسپولیس 
بنگریم. بعد از جمله بــه واقع مضحک مهدى طارمى که 
محرومیت خــودش و تیم پرســپولیس را خیر مى داند به 
سخنان مدیر باشگاه یعنى طاهرى گوش فرا دهیم که در 
ازاى همه حوادث پیش آمده مى گوید «در موقع لزوم پاسخ 
مناسبى ارئه خواهم داد» موقع لزوم؟ راستى از دید جناب 

مدیر عامل موقع لزوم چه زمانى خواهد بود؟
مدیرعاملى که به همراه مدیر نقل و انتقال و دیگر مدیران 
تماشــاچى خود به دبى رفته بودند و فکر مى کردند که با 
حرف هاى تکرارى و استفاده از ریسمان پوسیده مى توانند 
بار دیگر ادامه دهند. آقایانى که طى روزهاى جمعه تا سه 
شنبه جز فرار و سکوت و تکذیب و عدم پاسخگویى هیچ 
ارمغانى نداشتند و بى شــک حاال نمى توانند پشت برانکو 

پنهان شوند.
برانکو نتوانســت نقش دیوان خانه از پاى بســت ویرانه 

مدیریت و افکار این آقایان را بازى کند.

حرف هاى طاهرى چون سخنان جعفر کاشانى که همیشه 
چون نوارى است که سال هاست یک آهنگ پخش مى کند 
و از ساختار باشــگاهى به جاى تیمدارى سخن مى گوید 
اما زیر بار فشار مشــکالت دچار کمر درد شده است و تیم 

شاهین را تبدیل به کلوپ تفریحى کرده است!
در این میان سخنان جناب وکیل طارمى هم جالب است 
که از مردم معــذرت مى خواهد بخواهد همــه اتفاق ها و 
مســئولیت ها را قبول مى کند (به راستى مسئولیت قبول 
کردن ایشان را کســى مى داند چه معنى دارد؟) و در آخر 
مى گوید «فقط توپ باید برود داخل دروازه و مابقى مسائل 

اهمیت ندارد» و..
مردم ایران و احساســات آنها ملعبه چنین افرادى شــده 
است که در توجیه سوء رفتارهاى خودش و موکلش بهانه 

مى آورد که هزینه هاى ارسال مدارکش گران شده است.
به این حرف ها و آدم ها بنگرید تا متوجه شــویم چرا باید 
شب چنین تحقیر آمیزى داشته باشیم! تیمى که مدیرانش 
و بازیکنــش و وکیل او اینگونه مى اندیشــند مى تواند به 
فینال آسیا برســد؟ به ترکیب تیم پرسپولیس بنگرید. به 
واقع بازیکنان در ســطح نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
داشــت؟ بازیکنانى چون بیرانوند و ماهینى و ربیع خواه و 
مصلح و... در این حد بودند؟ چــرا راه دور برویم. تیم ما از 

بعد لجستیک و مدیریت و نیروى فنى و ادارى نمى تواند 
حریف الهالل شود و اگر هم توانست تیم هایى چون الوحده 
و لخویا و االهلى را حذف کند به واقع کار معجزه آســایى 
کرده است. ما نمى خواهیم بزرگ فکر کنیم. چون آدم هاى 
بزرگ نداریم.   پرسپولیس ضربه از سوء مدیریت ها خورد. از 
افکار کوچکى ضربه خورد که خیلى راحت گفتند مسئله اى

 نیســت. طارمى برگردد فوقش جریمه اش را مى دهیم. 
پرسپولیس و استقالل و تراکتورسازى و استقالل خوزستان 
و... سال ها باید ضربه بخورند. چون فوتبال ما خیلى راحت 
لیگش در اســتادیوم هایى برگزار مى شود که نمونه اش را 
در بازى استقالل و ســپید رود دیدیم. سکوهاى فرسوده 

و زمین هاى با چمن مصنوعى و بى پولى و بى خردى و...
ما در دیدار با الهالل مشــکالت زیادى داشتیم. ترکیب 
اولیه بى نهایت اشــتباه بود. برانکو یک بــار دیگر دل به 
خاطرات بازى هاى خوب مســلمان و محرمــى و... داد و 
به واقع با غیبت کامیابى نیا و انصارى و ســید جالل یک 
سیستم تدافعى فاجعه داشــت. از بُعد روحى او نتوانست 
تیمش را ریکاورى کند و تیــم از بُعد نظم در حد صفر بود 
اما در وراى همه این اتفاق ها واقعیــت حقارت مدیریت 
حاکم بر فوتبــال ما در مقابــل الهالل فریاد رســوایى

 زد. 

نصــف جهــان  بازیکنانــى ماننــد مســعود 
شــجاعى و احســان حــاج صفــى همچنان 
جزو خــط قرمزهاى صدا و ســیما محســوب

 مى شوند.
در چنــد هفته گذشــته، بخش  مــرور عملکرد 
لژیونرها در برنامه 90 به دالیلى خاص بیشتر از 
همیشه موردتوجه قرار گرفته است. اولین دلیل 
براى این اتفاق، حذف ناگهانى ستاره هاى ایرانى 
پانیونیوس از ایــن آیتم اســت. از زمان حضور 
مسعود شجاعى و احســان حاج صفى در دیدار 
لیگ اروپــا با حریفى از رژیم صهیونیســتى، در 
90 هیچ نامى از این دو بازیکــن به میان نیامده 
و این روند همچنان ادامه دارد. ظاهراً مســعود 
و احســان تبدیل به خط قرمزهاى جدى شبکه 
3 ســیما شــده اند و 90 در شــرایط فعلى اجازه 
نام بردن از آنها در بخش هــاى مختلف را ندارد 
و با این دو مهره مثل چهره هاى نامرئى برخورد
 مى کنــد. آنچــه براى مســعود اتفــاق افتاده 
غافلگیرکننــده نیســت امــا چــرا احســان 
حاج صفى با وجــود منتشــرکردن ندامت نامه 
اینســتاگرامى و بازگشــت بــه تیــم ملــى، 
هنــوز در لیســت تحریــم برنامــه 90 قــرار

 دارد؟
احسان همه حواشــى آن مسابقه خاص را پشت 
سر گذاشــته و بخشیده شــده اما 90 هنوز این 
بازیکن را ندیده مى گیرد و هیچ توضیحى در این 
ارتباط نمى دهد. اتفاق عجیب تر اما، تبدیل شدن 
مبین میردورقى به مهمــان ناخوانده این بخش 
از برنامه است. 90 که زمانى با افشاگرى درباره 
پیوستن میردورقى به پرسپولیس و تأثیر ثروت 
خانوادگى اش بر این انتقال، چهــره واقعى این 
بازیکن را افشــا کرده بود، حاال با آب و تاب خبر 
جابه جایى او در لیگ 2 یونان از تیمى به تیم دیگر 
را پوشش مى دهد تا بخش لژیونرها در 90 جاى 
حاج صفى نباشــد اما براى میردورقى، به اندازه 
کافى فضا و زمان در اختیار داشــته باشد. حتى 
شهاب زاهدى و گل هاى تماشایى اش در لیگ 
ایسلند، رایان تفضلى و ســایر مهره هاى ایرانى 
شاغل در اروپا ســهمى از این چند دقیقه ندارند 
و این فوتبالیست ســابق پرسپولیس است که به 
عنوان لژیونر در 90 مطرح مى شود. تغییر رویکرد 
این برنامه تلویزیونى در مقابل میردورقى، عجیب 
به نظر مى رســد. مهره اى که بدون اســتفاده از 
رانت پدرش، در هیچکدام از باشــگاه هاى لیگ 
برترى پذیرفته نمى شد. به هر تقدیر باید به حال 

این روند شــبکه 3 مثل همیشــه فقط تأسف 
خورد.

پیشکسوت اســتقالل مى گوید اگر این باشگاه به دنبال 
«فاتح تریم» است، باید فضاى الزم را براى او ایجاد کند.

داریوش یزدانى در پاسخ به این سئوال که نظرش راجع 
به آینده سرمربیگرى اســتقالل چیست، گفت: باید دید 
که هدف مجموعه استقالل چیست. من از هدفگذارى 
باشــگاه اســتقالل اطالعى ندارم. من معتقدم در این 
چند ســال تصمیمات اتخاذ شده در اســتقالل از آینده 
نگرى برخوردار نبوده اند. نمى گویم اشتباه بوده اند ولى 
فکر مى کنم آینده نگرى در اینجا صورت نگرفته است. 
همیشه این مواقع بحث عدم ثبات در مربیگرى مطرح 
مى شــود ولى من فکر مى کنم که مدیران استقالل در 
این سال ها همگى حداقل دو سال در رأس کار بوده اند. از 
آقاى واعظ آشتیانى تا افشارزاده و فتح ا... زاده تا دیگران. 
الزم نیست مثل اروپایى ها به دنبال برنامه ریزى ده ساله 
باشیم بلکه در حد یک برنامه ریزى دو ساله هم مى تواند 

خیلى کارها بکند.
او ادامه داد: من با عقبه فاتح تریم کار ندارم. من معتقدم 
که یک مشکل در اســتقالل وجود دارد و آن هم اینکه 
کســانى مثل فرهاد مجیدى، قلعه نویــى و منصوریان 
که از مسائلى اطالع دارند، صداقت الزم را ندارند. آنها 

مى خواهند به اصطالح، همیشه یکى به نعل و یکى 
به میخ بزنند. مى خواهند همه را راضى نگه دارند. 
متأسفانه در استقالل کسانى هســتند که به آنها 
مى گویند باند مخوف. این افراد با همه مدیران کار 
مى کنند و همچنان سرجاى شان هستند. چگونه 

چنین چیزى ممکن 

است؟ به نظرم باید همه مدیران باشگاه استقالل برکنار 
شوند و افرادى از پیشکسوتان کار را دستشان بگیرند. چه 
عیبى دارد که مســئول و مدیر استقالل از پیشکسوتان 
باشد؟ چرا على موسوى، علیرضا اکبرپور، بیژن طاهرى، 
مختارى فر و دیگران نباید در اســتقالل باشــند؟ مثًال 
مسئول عقد قرارداد با بازیکنان باشند. مگر یک دوره «فن 
درسار» در هلند مســئول عقد قرارداد نبود؟پیشکسوت 
اســتقالل اضافه کرد: چرا امثال مجیدى و قلعه نویى و 
منصوریان اســم نمى آورند؟ مگر این تیم مردم نیست؟ 
متأسفانه قلعه نویى و منصوریان دور خودشان یکسرى 
آدم داشتند و باز هم مظلومى بهتر بود چون از کسانى مثل 
نوازى و فرزاد مجیدى دعوت به کار کرد. او نتایج خوبى با 
استقالل گرفت و با نصف مهره هاى فعلى استقالل، سوم 
شد و به فینال حذفى هم رفت. اگر استقالل امروز دنبال 
تریم است باید مشخص شود که انتظارش از او چیست. 
تریم مربى بزرگى است ولى آیا ما بســتر کار براى او را 
داریم؟ اگر دنبال تحول هستیم او را بیاوریم ولى اگر کار 
را قرار است دالل ها به دست بگیرند 

با آمدن او موافق نیستم.
 

یزدانى: قلعه نویى  و منصوریان فوقش جریمه مى شویم!
صداقت ندارند خط قرمزهاى

 شبکه 3

سپاهان در هفته هشتممقابل نف
براى کسب دومین پیروزى
تهران داشت، اما در پایان
هواداران سپاهان که د
تیم خود بودند، با سوت
شدت نسبت به عملکر
رسول نویدکیا هم به م
رفت اما او هم نتوانست
شود، تا سرمربى کروات ط

راهى رختکن شود.
 محســن بنگر هم د
اصفهانى در
سپاهانى
خطاب
عم
 د

به نظر مى رســد. مهره اى که بدون اســتفاده از
از باشــگاه هاىلیگ رانت پدرش، در هیچکدام

برترى پذیرفته نمى شد. به هر تقدیر باید به حال 
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خورد.

میک مک در موت با سابقه دستیارى کارلوس کى روش در 
تیم ملى ایران و البته والتر زنگا در النصر و العین در اول فصل 
با استقالل قرارداد امضا کرد. او آمد که بتواند نقش یک مربى 
بدنساز و تمرین دهنده درجه یک را براى استقالل بازى کند 
چرا که فصل گذشته منصوریان به دلیل نداشتن یک مربى 
تمرین دهنده و البته ضعف بدنى بازیکنانش همیشه تحت 
فشار بود. منصوریان در نهایت به دلیل کسب نتایج ضعیف 
در پایان بازى با ذوب آهن نتوانســت دوام بیاورد و در یک 
نشست خبرى 89 دقیقه اى از تیم محبوب خود خداحافظى 
کرد تا سرنوشت ناصر حجازى، پرویز مظلومى، امیر قلعه 

نویى و ... براى او هم تکرار شود.
 بعد از جدایى منصوریان در طول هفته گذشته میک مک 
درموت به عنوان سرمربى موقت انتخاب شد تا حداقل براى 
مدت کوتاه هم که شده نقش او در تیم مهم تر شود. اما مک 
در موت در کنفرانس مطبوعاتى پیش از بازى با سپیدرود 
صحبت هاى مهمى را به زبان آورد که با توجه به آن مى توان 
فهمید که او در تالش است این بار در پستى باالتر به کارش 

در استقالل ادامه بدهد.
مک در موت گفت:  من االن سرمربى تیم هستم و تمام هفته 
نیز من سرمربى تیم بودم. این موضوع واضح و روشن است.  

بازیکنان ما در این شرایط سخت هر روز قوى تر مى شوند. 
مى دانید که چقدر کار کردن تحت این فشار سخت است؟ 
بازیکنان ما با لبخند مى آیند و این موضوع براى خوشحال 
بودن نیســت بلکه از روى حرفه اى بودن اســت. هر روز 
قوى تر مى شوند و تا زمانیکه با هم بمانند، به من ایمان داشته 
باشید که ما قوى تر مى شویم و استقالل در حال باال آمدن

 است. 
 مک در موت صحبت از  ساختن تیمى قوى مى کند و آنچه 
شــانس او را براى ماندن به عنوان سرمربى استقالل زیاد 
مى کند، اعتمادى است که بازیکنان به سبک کارش دارند. 

گفته مى شود بازیکنان اســتقالل در طول هفته از نحوه 
تمرینات میک رضایت دارند و شاید او بتواند با یک پیروزى 
و بازى خوب برابر سپیدرود نظر اعضاى هیئت مدیره را تغییر 
بدهد. نکته مهم اینکه صالح مصطفوى مربى استقالل در 
نشســت خبرى بعد از بازى با سپیدرود هم گفت که میک 
گفته اگر اعضاى هیئت مدیره به او اعتماد کنند پشــیمان 
نمى شوند. در روزهایى که اســتقالل با مشکالت عدیده 
مالى دست و پنجه نرم مى کند اصال بعید نیست که اعضاى 
هیئت مدیره حداقل تا نیم فصل به کادرفنى فعلى اعتماد

 کنند.

  پشیمان نمى شوند

باشیم بلکه در حد یک برنامه ریزى دو ساله هم مى تواند 
خیلى کارها بکند.

او ادامه داد: من با عقبه فاتح تریم کار ندارم. من معتقدم 
که یک مشکل در اســتقالل وجود دارد و آن هم اینکه 
کســانى مثل فرهاد مجیدى، قلعه نویــى و منصوریان 
که از مسائلى اطالع دارند، صداقت الزم را ندارند. آنها
یکى مى خواهند به اصطالح، همیشه یکى به نعل و
به میخ بزنند. مى خواهند همه را راضى نگه دارند. 
استقالل کسانى هســتند که به آنها متأسفانه در
مى گویند باند مخوف. این افراد با همه مدیران کار 
مى کنند و همچنان سرجاى شان هستند. چگونه 

چنین چیزى ممکن 

تریم است باید مشخص شود که انتظارش از او چیست.
تریم مربى بزرگى است ولى آیا ما بســتر کار براى او را
داریم؟ اگر دنبال تحول هستیم او را بیاوریم ولى اگر کار
را قرار است دالل ها به دست بگیرند

با آمدن او موافق نیستم.
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 نمادهاى 
از دست رفته

پرسپولیس برانکو که در دو سه فصل اخیر 
با انواع و اقسام بردهاى شیرین، نمادهاى 
جالبى را براى قرمزها به دســت آورده 
بود و به پرسپولیس هویت تیمى برنده 
بخشــیده بود به یکباره در یک بازى با 
شکستى سنگین و تلخ همه آنچه کاشته 
بود بر باد داد و حاال نه از 4 پرســپولیس 
خبرى هست و نه از 10. پرسپولیس که 
قدرتمندترین تیم ایرانى دو فصل اخیر 
بوده با پیروزى چهار گله در دربى تهران 
نمادى جاودانه ساخته بود اما برانکو به این نتیجه رسید که تیم اش نیاز به انقالبى جدى 
دارد و از آن تیم با ذهنیت برنده انگار چیزى نمانده است. سرمربى پرسولیس باید هرچه 
زودتر دست به کار شود و تیمش را از چاه خوابیدن در باد موفقیت هاى بزرگ گذشته و 
کوچک حال بیرون آورد و با یک سیلى محکم بیدارش کند تا نمادهایش را پس بگیرد. 
پرسپولیس که تا همین مرحله قبل ده نفره بردن هایش به نماد کرى هواداران تبدیل شده 
بود یک نیمه را برابر الهالل با یک یار بیشتر بازى کرد اما نه تنها برنده بازى نشد که در 
چنین شرایطى دو گل دیگر هم خورد و شکست اش چهار گله شد. نمادهایى که از دست 
رفت تا پرسپولیسى که یک گام تا تاریخ سازى فاصله داشت با خوابیدن در دام رؤیا در 

قدم هاى آخر، هم موفقیت آینده را از دست بدهد و هم نمادهاى گذشته را.

وعده تکرارى 
تاج

 مهــدى تــاج، رئیس فدراســیون 
فوتبــال  جلســه اى بــا اعضــاى 
کمیســیون ورزش مجلس شوراى 
اسالمى داشته اســت. در این جلسه 
بحث هاى مختلفــى صورت گرفته 
که به گفتــه تــاج مهمترینش در 
خصوص بحث واگذارى اســتقالل 
و پرسپولیس بوده است. تاج در این 
باره البته حرف هاى تکــرارى زده 
و از عالقه دولتمــردان به واگذارى 
این دو باشــگاه حرف زده اســت. 
تاج گفته: ســلطانى فر، وزیــر ورزش و جوانــان، دنبال راه حل مناســبى براى 
واگذارى سریع این باشــگاه ها به بنگاه هاى اقتصادى معتبر است که آینده این 
باشــگاه ها با میلیون ها هوادار را تضمین کند. این دو باشــگاه مشــکالتى زیاد 
و بدهى هــاى کالن معوقه اى دارند که همیشــه مانع بحث توسعه شــان بوده 
اســت. در جلســه اخیر، مشــروح و جزئیات این بحث را به اطالع فراکسیون 
ورزش رســاندم و قرار شــد برنامه ریزى خوبى در ایــن باره به بســتر اجرا در 

بیاید.

کمک پرسپولیس به 
حفظ سهمیه عربستان  

یک سایت سعودى اعالم کرد سهمیه 
آســیایى عربســتان بعد از پیروزى 
پرگل الهالل مقابل پرســپولیس تا 
سال 2020 در باالترین حد خود قرار 

خواهد داشت. 
سایت «اسپورت ســعودى» با اشاره 
به پیروزى تیم فوتبال الهالل مقابل 
پرسپولیس در دیدار رفت مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد 

که سهمیه عربستان در باالترین تعداد خود تا سال 2020 باقى ماند.
بر اساس اعالم این سایت، سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 1+3 است که سه تیم 

مستقیم به لیگ قهرمانان وارد مى شوند و یک تیم هم بعد از حضور در مرحله پلى آف.
بر اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهمترین معیار سهمیه دادن به کشورها براى حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا، نتایجى است که باشگاه هاى این کشورها در لیگ قهرمانان 

کسب مى کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا، سه شنبه 
شب در ابوظبى به مصاف الهالل رفت و با چهار گل شکست خورد. دیدار برگشت دو تیم 

25 مهرماه در مسقط برگزار مى شود.

نصف جهــان  پس از نمایش ضعیــف بیرانوند در دیدار 
مقابل سوریه و سپاهان، حاال  او تیر خالص را به دروازه  
تیمش زده و با چهار گل، نقره داغ شده است. وى پس از 
دیدار با سپاهان حسابى سوژه  هواداران اصفهانى شده 
بود و هواداران سپاهان از کى روش خواسته بودند تا در 
چهارچوب دروازه تیم ملى ایران تجدید نظر کند. حاال 
به نظر مى رســد این موضوع فراتر از یک کرى خوانى 

باید توسط کى روش مورد توجه قرار بگیرد.
 شاگردان برانکو ایوانکوویچ سنگین ترین شکست فصل 
خود را مقابل تیم الهالل پذیرفتند تا شانس رسیدن این 
تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا به حداقل کاهش پیدا 
کند.  این تیم در حالى برابر الهالل تن به شکست 4 بر 
صفر داد که تیم عربســتانى از دقیقه 49 به دلیل اخراج 
بازیکنش ده نفره به بازى ادامه داد و در همین شــرایط 

هم دوبار دروازه سرخپوشان تهرانى را باز کرد.
یکى از دالیل شکســت سرخپوشان برابر الهالل شاید 
فاصله گرفتن علیرضا بیرانوند با روزهاى اوجش باشد. 
مردى که دروازه بان شماره یک تیم ملى فوتبال ایران 
نیز هســت، در چند بازى اخیر پرســپولیس اشتباهات 
تأثیرگذار و بدى داشته که زمینه امتیاز از دست دادن و 

شکست سرخپوشان را فراهم کرده است.
گذشته از شکست سنگین پرســپولیس در این بازى، 
مى توان به عملکرد علیرضا بیرانوند در بازى هاى اخیر 

این تیم هم اشــاره کرد. بیرانوند کــه دروازه بان 

شماره یک تیم ملى ایران است نشان داده که با روزهاى 
اوج فاصله زیادى دارد.

با چهار گلى کــه بیرانوند مقابل الهالل خورد، شــمار 
گل هاى خورده اش در سه دیدار آخرى که در آن حضور 
داشته به عدد 7 رسید تا با هفت گل خورده در سه بازى 
شرایط نگران کننده اى را براى دروازه بان شماره یک 

تیم ملى متصور بود.
این دروازه بان در دیدار پرســپولیس برابر پیکان گلى 
را از روى ضربه ایســتگاهى دریافت کرد که البته روى 
دریافت آن مقصر نبود. اما در دیدار برابر سپاهان دوگلى 
دریافت کرد که روى هــر دو مقصر بود و بیشــترین 
سهم را هم در از دســت دادن 2 امتیاز تیمش باید به او 

اختصاص داد. 
بیرانوند آخرین بارى هم کــه در چهارچوب دروازه تیم 
ملى ایران ایســتاد، بازى پایانى تیم ملى کشورمان در 
مرحله مقدماتى جام جهانى روسیه 2018 بود که وى در 
آن بازى هم دوبار دروازه اش به روى مهاجمان سورى 
باز شد تا تیم ملى به نتیجه تساوى 2-2 دست پیدا کند.

هر چند نمى توان گفت بیرانونــد روى همه گل هاى 
خورده مقصر اســت اما عملکرد او قابــل نقد و نگران 
کننده است. او در دیدار پرسپولیس برابر سپاهان روى 
هر دو گل مقصر بود و نتوانست کمک حال تیمش باشد. 
درحالى که دروازه بانى در این سطح حداقل باید در طول 
بازى چند واکنش خوب و 
تأثیرگذار داشته باشد تا 
فرق دروازه بان شــماره 

یک تیم ملى با دروازه بــان هاى معمولى و 
غیرملى پوش مشخص شود.

به نظر مى رســد ادامه این رونــد نه تنها به 
باشــگاه پرســپولیس لطمه خواهد زد بلکه 
کارلوس کى روش را هم بــراى حضور در 
جام جهانــى نگران خواهد کــرد. تیم ملى 
فوتبال ایران رویداد بزرگى چون جام جهانى 
را پیش رو دارد و قطعًا نقش دروازه بان مى 
تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.  در روز اخیر 
فضاى مجازى پر بــود از مطالب هواداران 
اصفهانى که همچنان از کى روش خواسته 
بودند تا بى خیال بیرانوند شود اما در عین حال 
از برانکو خواسته بودند براى اینکه باز هم از 
گل خوردن هاى تیمت لذت ببریم با بیرانوند 

قرارداد ده ساله ببند!

ســرمربى ذوب آهن اصفهان اعالم کرد تیمش 
بازى خوبى مقابل سایپا انجام نداده است.

امیر قلعه نویى پس از تساوى یک بر یک تیمش 
مقابل سایپا  اظهار داشت: بازى خوبى نبود و در 
نیمه نخست اگر تماشاگر بودم مى رفتم. در نیمه 
دوم تیم ما بسیار خوب شــروع و موقعیت ایجاد 
کرد، اما گل نزد.وى ادامه داد: دو مشکل داریم. 

اول بدشــانس هســتیم که توپ هاى مان وارد 
دروازه نمى شود و دوم کم شانس هستیم که بدون 
موقعیت گل مى خوریم. تیم حریف بسیار قدرتى 
و بســته بود و بازیکنان ما خوب موقعیت ایجاد 
کردند. این قانون است که اگر گل نزنید گل مى 
خورید. اگر اجازه مى دادند سوارز سه چهار هفته 
زودتر بازى مى کرد بهتر بــود، اگر چه او در این 

دیدار انتظارات ما را برآورده کرد. نیمه دوم فوتبال 
خوبى را جلوى تیم بسته سایپا بازى کردیم.

سرمربى ذوب آهن درباره تساوى هاى پرتعداد این 
تیم در لیگ برتر بیان کرد: این صحبت را قبول 
ندارم. تیم ما به دنبال ایجاد موقعیت گل است و 
موقعیت نیز ایجاد مى کند. اینکه تیم ما موقعیت 
ایجاد مى کند، ما را امیدوار مى کند تا در دیدارهاى 

آینده بهتر عمل کنیم.
قلعه نویى درباره بازى نکردن احسان پهلوان در 
این مسابقه گفت: پهلوان نسبت به سال هاى قبل 
شــرایط ایده آلى ندارد و به نظر من، این بازیکن 
به یک بازى اســتراحت نیاز داشت. در سال جام 
جهانى، پهلوان باید در تمرینات تالش کند، چون 

لیاقت مسافر روسیه شدن را دارد.

قلعه نویى: تماشاگر بودم،از ورزشگاه مى رفتم! 

نصف جهان  هواداران سپاهان که تیمشان نتایج نا 
امیدکننده اى را کسب مى کند این روزها  طنز تلخى 
را مطرح مى کنند. آنهامى گویند که سپاهان مدعى 
سقوط به جام آزادگان است و سال آینده با قهرمانى 
در این جام به لیگ برتر باز مى گردد. به هر حال جاى 
خالى قهرمانى در جــام آزادگان در موزه افتخارات 
سپاهان به چشم مى خورد و سپاهان باید این جام را 

هم از آن خود کند!
تیمى که براى کسب سهمیه آســیا بسته شد حاال 
هم امتیاز با تیم قعرنشین براى فرار از سقوط مبارزه 

مى کند.
آمار اسفبار طالیى پوشان اصفهان که تا همین چند 
سال پیش هر سال جام  مى آوردند به وضوح وضعیت 
این روزهاى این باشگاه را عیان مى کند. آنها از هشت 
بازى فقط یک پیروزى داشــته اند و چهار تساوى و 
سه شکست باعث شده آنها تنها با 7 امتیاز، هم امتیاز 
با تیمى مثل استقالل خوزســتان در قعر جدول جا 

خوش کنند.
با گذشت یک چهارم از لیگ هفدهم، سپاهان هنوز 
نتوانسته براى دو هفته متوالى نتایج امیدوار کننده اى 
بگیرد، شاید طنز به نظر بیاید اما آنها در هشت هفته، 
7 امتیاز گرفته اند و با میانگین کمتر از یک امتیاز در 
هر هفته کامًال آمارى در حد و اندازه سقوط به دسته 

یک دارند.
در ابتداى فصل نقل و انتقــاالت مدیرعامل فوالد 
مبارکه و باشگاه سپاهان از بســتن تیمى خوب در 
حد و اندازه رقابت  براى قهرمانى و کســب سهمیه 
آسیایى ســخن گفتند اما آنچه حاال در عمل دیده 
مى شــود تیمى اســت که براى فرار از قعر جدول 
جشــن بگیرد! اگر این روند ادامه پیدا کند شوخى 
هواداران ســپاهان براى قهرمانى در جام آزادگان 
فصل آینــده مــى تواند رنــگ واقعیت بــه خود

 بگیرد.

نصف جهان  شعار سپاهانى ها علیه على کریمى 
در دیدار تیمشــان با نفت طالییه تهران، بهانه 
اى را بــراى این اســطوره فوتبال کشــورمان 
فراهم کــرد که وى باز هم به کــى روش حمله 

کند.
 تیم نفت تهران به ســرمربیگرى على کریمى 
موفق شــد دومین پیروزى فصــل و البته اولین 
پیروزى خود را در ســومین حضور على کریمى 
به عنوان سرمربى جشن بگیرد. پیروزى اى که 
با ارائه یک بازى تأخیرى و تدافعى و اســتفاده از 

ضدحمالت به دست آمد.
در دقایق پایانى بازى هواداران سپاهان به شدت 
نســبت به نوع بازى تیم نفت تهــران اعتراض 
داشتند و از شعار «کریمى ضد فوتبال» استفاده 

کردند.
در پایان بــازى کریمى در پاســخ به ســئوال 
خبرنگاران و واکنش به شــعار هواداران  گفت:  
چرا در جام جهانى که کــى روش دفاع مى کرد، 
همه مى گفتند که با سیستم بازى مى کند و همه 
او را ستایش کردند؛ اما به من تهمت ضد فوتبال 
مى زنند. چرا همیشــه مرغ همســایه غاز است 
و بــه تیم من مــى تازیــد. توقع داریــد با این 
بضاعت مقابــل تیم پر مهره اى مثل ســپاهان 
چطور بــازى کنم؟! وقتــى گل زدیــم باید از 
نتیجه به دســت آمده دفاع کنم. ایــن ایرادى 
اســت که معموًال به من مى گیرنــد؛ ولى اگر 
من ضد فوتبــال بازى مى کنــم، کى روش که 
ضد فوتبال تر اســت. من حق دارم از تک گل 3 
امتیازى خودم دفاع کنم و بــراى همین بازى را 

بستیم.

جاى خالى جام آزادگان
 در موزه سپاهان!

نصف جهــان  ســپاهان در هفته هشــتم رقابت هاى 
لیگ برتر نشــان داد که همچنان قصد نــدارد از روند 
اعصاب خردکنى که براى هواداران خود ساخته  فاصله

 بگیرد.   
در نیمه اول این دیدار ســپاهان تیم برتــر میدان بود 
و مســلط تر از حریف خود بودند. طالیى پوشــان در 
نیمه اول بــا نظم خاصــى حمالت خــود را طراحى
 مى کردند و تعداد پاس هاى بســیار بیشترى نسبت به 
نفت تهران داشتند که بیشتر سعى در آرام کردن بازى 
و استفاده از ضدحمالت داشــت. در مجموع مى توان 
نیمه اول را نیمه تیم میهمان یعنى ســپاهان دانســت 

که در طــول 45 دقیقه و با کمک هــواداران کم تعداد 
خود سعى در زدن گل داشــت، اما موفق نشد تا چشم 
انتظار نیمه دوم باشــد. البته نفت تهران هم که برنامه 
ویژه اى براى استفاده از ضدحمالت دارد، یک بار موفق 
به گلزنى شــد که داور خطاى بازیکن این تیم را اعالم 
کرد. در نیمه دوم به مراتب شاهد بازى جذاب تر و البته 
فیزیکى ترى از ســوى هر دو تیم بودیم و جالب اینکه 
على کریمــى از دقیقه 60 تالش زیــادى براى تهییج 
بازیکنان خود داشــت، با این حال باز هم سپاهان تیم 
برتر میدان بود تا اینکه عیسى آل کثیر در یک موقعیت 
توانست روى پاس طالیى کامدار گل برترى نفتى ها را 

به ثمر برساند. در ادامه شاگردان کریمى انگیزه و اعتماد 
به نفس بیشــترى پیدا کردند و علیرغم اینکه از سوى 
هواداران ســپاهانى به ضدفوتبال بــازى کردن متهم 
شدند، موفق شــدند با 3 امتیاز زمین مســابقه را ترك
 کننــد. در پایان بــازى علــى کریمى به شــدت از 
ســوى هــواداران اصفهانى بــا شــعار کریمى ضد 
فوتبال رو بــه رو شــد اما بــا لبخند و دســت تکان 
دادن از ایــن اتفاقات و حواشــى گذر کرد. ســپاهان 
روزهــاى وخیمــى را مى گذرانــد و ادامه ایــن روند 
بــراى این تیــم چنــد قربانى را بــه همــراه خواهد

 داشت.

سپاهان با نفت
 وا رفت!

سپاهانى ها و کریمى 
ضد فوتبال!

پیشنهاد به کى روش، جدى شد!پیشنهاد به کى روش، جدى شد!

نیز هســت، در چند بازى اخیر پرســپولیس اشتباهات 
تأثیرگذار و بدى داشته که زمینه امتیاز از دست دادن و 

است. شکست سرخپوشان را فراهم کرده
گذشته از شکست سنگین پرســپولیس در این بازى، 
مى توان به عملکرد علیرضا بیرانوند در بازى هاى اخیر 

این تیم هم اشــاره کرد. بیرانوند کــه دروازه بان 

هر چند نمى توان گفت بیرانونــد روى همه گل هاى 
خورده مقصر اســت اما عملکرد او قابــل نقد و نگران 
روى دیدار پرسپولیس برابر سپاهان کننده است. او در

هر دو گل مقصر بود و نتوانست کمک حال تیمش باشد. 
درحالى که دروازه بانى در این سطح حداقل باید در طول 
بازى چند واکنش خوب و 
تأثیرگذار داشته باشد تا 
فرق دروازه بان شــماره 

رئیس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان گفت: نماینده 
بسکتبال بانوان اســتان در جلسه قرعه کشى سوپرلیگ 
با نام هیئت اصفهان حاضر شد تا حامى مالى براى این 

تیم جذب کنیم.
جواد داورى در گفتگو با ایمنــا در مورد حضور تیم هاى 
آرارات و اصفهان در سوپرلیگ بسکتبال بانوان و اینکه 
نامى از ذوب آهن در لیست تیم هاى شرکت کننده وجود 
ندارد، اظهار داشت: تا حاال که باشــگاه ذوب آهن به ما 
اعالم کرده در بسکتبال بانوان تیمدارى نمى کند. در حال 
حاضر نمایندگان اصفهان با نام هیئت در مسابقات لیگ 
حضور دارند و در تالش هســتیم اسپانسرى براى آنها 
جذب کنیم. تیم آرارات نیز با ســرمربیگرى زمان پور در 

سوپر لیگ B بانوان حضور دارد. 
داورى ادامه داد: تیم آقایان نیز همین مشکالت را دارد 

و هنوز حامى مالى براى این تیم پا پیش نگذاشته است.
وى در مورد دلیل عدم تیمدارى باشــگاه ذوب آهن در 
سوپرلیگ بسکتبال بانوان، گفت: دلیل این تصمیم را از 
باشگاه ذوب آهن بپرسید. اگر تنها دلیل مشکالت مالى 

است، چرا براى فوتبال مشکالت مالى وجود ندارد! 
داورى تصریح کرد: باشــگاه ذوب آهن امسال تیم هاى 
تنیس روى میز، هندبال و بسکتبال بانوان را منحل کرد. 

در کل ورزش بانوان را در اصفهان نابود کرده اند. 
رئیس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان ادامه داد: اخیراً 
در مسابقات قهرمانى کشور بسکتبال چهار عنوان نایب 
قهرمانى به دســت آوردیم که نشــان دهنده عملکرد و 
روند مثبتى است ولى متأســفانه ورزش بانوان به دلیل 
عدم حمایت باشگاه هاى ورزشــى و اسپانسرها ضربه 

خورده است. 
وى در پاسخ به این ســئوال که با باشگاه سپاهان براى 
حمایت از تیم بانوان صحبتــى نکرده اید، بیان کرد: اگر 
ذوب آهن زودتر و قبل از آغاز سال 96 عدم حمایت خود 
از تیم بسکتبال بانوان را به هیئت اعالم کرده بود، زمان 
براى صحبت و مذاکره با باشگاه هاى دیگر را داشتیم اما 

در حاال حاضر زمان بدى براى اعالم این موضوع بود. 
داورى گفــت: تمرینات تیم بســکتبال بانوان اصفهان 
از هفتــه آینــده و پس از ایــام عزادارى امام حســین 
(ع) آغاز مى شــود. کتایون ظفریان، ســرمربى فصل 
گذشــته ذوب آهــن دیگر در تیــم اصفهــان حضور 
نــدارد و ســرمربى و کادر فنــى تیم هنوز مشــخص

 نیست. 

ذوب آهن 
زمان بدى اعالم کرد

مهاجم تیــم فوتبال پرســپولیس بــه کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال دعوت شد.

 در پى اعالم محرومیت مهدى طارمى از ســوى فیفا 
و رفتارهاى غیرحرفه اى صورت گرفته از زمان فسخ 
قرارداد نامبرده با باشگاه ریزه اسپور ترکیه که موجب 
لطمه به تمامیت فوتبال کشــورمان شده است، وى 
براى اداى پاره اى از توضیحات به کمیته اخالق احضار

 شد.
با توجه به اســناد به دســت آمــده پیرامــون رفتار 
غیرحرفه اى برخى اشــخاص از جملــه این بازیکن، 
پرونده اى با موضوع محرومیت باشگاه پرسپولیس از 
دو پنجره نقل و انتقاالتى و همچنین محرومیت مهدى 
طارمى جهت رســیدگى در کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال تشکیل شد.

دلیــل ادامــه انتقــادات و موضع گیرى هــاى اخیر 
پیشکسوت استقالل شنیده مى شود افتخارى تصمیم 
به کنارگذاشتن او از کمیته فنى این باشگاه گرفته است.

پس از انتخاب اعضاى کمیته فنى باشــگاه استقالل 
توسط اعضاى هیئت مدیره این باشگاه، حسن روشن 
که پیش از انتخابش در این کمیته از او به عنوان منتقد 
اصلى رضا افتخارى، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل 
نامبرده مى شد، حتى پس از معرفیش به عنوان یکى از 
اعضاى این کمیته هم در مصاحبه هاى خود دست از 

انتقاد بر نداشت.
به دلیل ادامه انتقادات و موضع گیرى هاى روشن حتى 
پس از انتخابش به عنوان یکى از اعضاى کمیته فنى 
شنیده مى شود افتخارى تصمیم به کنارگذاشته شدن 
او از این کمیته گرفت و این تصمیم هم پیش از آینکه 
رسانه اى شــود به گوش پیشکوست باشگاه استقالل 
رســیده و او هم بالفاصله در مصاحبه اى اعالم کرده 
تا زمانى کــه افتخارى به عنوان مدیرعامل باشــگاه 
استقالل به فعالیت خود ادامه دهد در کمیته فنى این 

باشگاه حضور پیدا نمى کند.

افتخارى روشن
 را از کمیته فنى
 کنار گذاشت؟

احضار طارمى
 به کمیته اخالق
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ســناریوى خودکشــى مرمــوز یکى از دوســتان 
شــیطان پارس آباد با مرگ وى همیشه سر به مهر

 ماند.
پس از گم شــدن مرموز دختربچه هفت ساله پارس 
آبادى به نام «آتنا اصالنى» جســتجوها براى یافتن 
اثرى از وى در تمام نقاط شهر آغاز شد. جستجوها ادامه 
داشت تا اینکه مرد 35 ساله اى در پارس آباد مغان دست 
به خودکشى زد و جان باخت. با خودکشى این مرد که 
«جهان» نام داشت، «اسماعیل رنگرز» سعى کرد تا راز 
جنایت هولناکش را با ربط دادن ماجراى گم شدن آتنا با 
خودکشى جهان مخفى کند، تا جایى که شیطان پارس 
آباد در شهر جار زد که این مرد بالیى بر سر آتنا آورده 
است و بخاطر عذاب وجدان دست به خودکشى زده 

بود.
خودکشــى فردى به نام جهان، آن هم چند روز بعد از 

مفقود شدن آتنا هنوز هم براى مردم پارس آباد عجیب 
است. خیلى ها مى گویند او با اسماعیل در ارتباط بوده 
و مرگش بیشــتر از اینکه به خودکشى شبیه باشد، به 

قتل تنها آگاه ماجرا توسط قاتل مى ماند. «بهنام» که 
دوست جهان است از ماجراى جهان و اتفاقاتى که بعد 
از گم شدن آتنا افتاده مى گوید: «جهان و اسماعیل هر 
دو به مواد مخدر اعتیاد داشتند و با هم رابطه صمیمانه 
اى داشتند. یک روز بعد از گم شدن آتنا بود که جهان، 
خواهرزاده ام را در خیابان مى بیند و به او مى گوید به 
بهنام بگو با من تماس بگیرد. اما خواهرزاده ام موضوع 
را فراموش مى کند و از این موضوع چیزى به من نمى 
گوید. اما آنچه در تحقیقات پلیس به دســت آمد این 
بودکه جهان از ماجراى قتل و تجاوز آگاه بوده و جهان 
حتى از شدت ترسى که از اسماعیل داشته سمت او هم 

نمى رفته است.»
با این حال هنوز به  طور دقیق مشــخص نیست که 
شیطان پارس آباد در مرگ جهان نقشى داشته است 

یا خیر.

رئیس جمعیت هالل احمر آمل گفت: دو کوهنورد 
دانمارکى که در صعود به قله دماوند دچار حادثه شده 
بودند، با امدادرسانى به موقع عوامل این جمعیت از 

مرگ حتمى نجات یافتند.
جمشید نیکزاد اظهار داشت: این دو کوهنورد که یک 
شنبه هفته جارى به قصد صعود به بام ایران به شهر 
«پلور» بخش الریجان آمل ســفر کرده بودند، روز 
دوشنبه صعود خود را به سمت قله دماوند آغاز کردند 
ولى در ارتفاع سه هزار و 750 مترى به دلیل اسپاسم 
عضالنى و مشکل تنفسى دچار مصدومیت شدند. 
وى افزود: درخواست کمک این دو کوهنورد صبح 
سه شنبه به مرکز پیام جمعیت هالل احمر آمل اطالع 

داده شــد و بالفاصله دو تیم عملیاتى از پایگاه هاى 
امدادى این جمعیت به کمک آسیب دیدگان رفتند.

رئیس جمعیت هالل احمر آمــل گفت: امدادگران، 
کوهنوردان مصدوم دانمارکى را ابتــدا به پناهگاه 
«گوسفندسرا»  قله دماوند منتقل و با اکسیژن تراپى 
و ماساژ درمانى براى رفع مشکلشــان اقدام کردند 
و ساعتى بعد یعنى عصر سه شــنبه آنان را به مرکز 

درمانى انتقال دادند.
در بهار و تابستان امســال نیز چندین سقوط مرگبار 
براى کوهنــوردان داخلــى و ناکامــى در صعود 
گروه هاى کوهنوردان خارجى در مسیر صعود به قله 

دماوند رخ داد.

سارقان مسلح که در پوشــش مأموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر اقدام به ســرقت مســلحانه ارثیه خانوادگى 
یک کارخانه دار کرده بودند، با تــالش کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ دستگیر و در بازرسى از 
مخفیگاه آنها ارثیه خانوادگى کشف و به مالباخته بازپس 

داده شد.
چهاردهم شهریور ماه از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در منطقه اصفهانک 

به کالنترى 110 شهدا در تهران اعالم شد.
با حضور مأموران در محل سرقت و انجام تحقیقات اولیه 
از دو سرنشین یک دستگاه خودروى سوارى مشخص شد 
که سه سرنشین یک دستگاه خودروى سوارى، به صورت 
مسلحانه و با استفاده از شــوکر و اسپرى اقدام به سرقت 
یک سرویس سینه ریز قدیمى به ارزش تقریبى دو میلیارد 

تومان کرده اند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مسلحانه» 
و به دستور بازپرس شعبه اول دادسراى ناحیه 34 تهران، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقات از مالباخته مشــخص شد که صاحب اصلى 
سینه ریز، آن را به یکى از دوستان مورد اعتمادش به نام 
«قاسم» داده تا این شخص توســط افرادى که در بازار 
مى شناسد اقدام به فروش ســینه ریز کند. در تحقیق از 
مالباخته مشخص شــد که وى در زمان سرقت شخصًا 
حضور نداشــته و به علت اعتماد کاملش به قاسم، ارثیه 

خانودگى اش را براى فروش به او تحویل داده است.
در تحقیقات از قاسم، او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«توسط تعدادى از دوستان خود در بازار با شخصى به نام 

"محسن"، آشنا شدم که گفته بود در زمینه خرید و فروش 
طالجات قدیمى فعالیت دارد، پس از چند جلسه مقدماتى 
با این شخص نهایتًا قرار بر آن شد با سرویس طال در روز 
14 شهریورماه به آدرسى که وى در اصفهانک داده بود 
برویم تا معامله آنجا انجام شود. به همراه یکى از دوستان 
مورد اعتماد خود به ســر قرار رفتیم اما به محض توقف 
خودرو ناگهان سه نفر که همگى لباس هاى تمام مشکى 
به تن داشتند به سمت ماشین حمله ور شدند، شیشه عقب 
ماشــین را تخریب کردند، به بهانه اینکه ما قاقچاقچى 
موادمخدر هســتیم و شیشــه همراه خود داریم اقدام به 
بستن دستان ما کردند و نهایتًا پس از سرقت کیف حاوى 

طالجات از محل متوارى شدند.»
با اطالعــات به دســت آمده در خصوص مشــخصات 
«محســن.الف» (متولد 1366)، کارآگاهــان اداره یکم 
پلیس آگاهى با همکارى تیم تجسس ویژه کالنترى 110 
اقدام به دستگیرى محسن کردند اما او در اظهاراتش منکر 

هرگونه اطالع از سرقت شد.
تحقیقات از محســن همچنان در دستور کار کارآگاهان 
اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار داشت تا اینکه 
سرانجام وى لب به اعتراف گشود و سه تن از دوستان و 
بچه محل هایش را به عنوان مجریان سرقت که در واقع 

توسط او طراحى شده بود، معرفى کرد.
با شناســایى مجریان ســرقت مســلحانه به نام هاى 
«ابوالفضل» (45 ســاله)، «نوید» (25 ساله) و «ناصر» 
(30 ساله)، مخفیگاه این ســه نفر در شهرستان خوانسار 
و منطقه اصفهانک تهران شناسایى شــد و آنها طى دو 
عملیات همزمان دستگیر شدند و در بازرسى از مخفیگاه 

آنها، سرویس طالجات قدیمى کشف شد .

ســارقان حرفه اى در یک نقشــه همه جانبه موفق 
شدند به چهار کارگاه طالسازى در محدوده خیابان 
کریمخان در تهران دســتبرد بزنند و در این سرقت 

چیزى نزدیک به 400 میلیون به جیب بزنند.
تصاویر دوربین هاى مداربسته کارگاه هاى طالسازى 
خیابان آبان در پایتخت نشان مى دهد که چهار سارق 
نقابدار رأس ســاعت 2و45دقیقه بامداد پنج شــنبه 
سى ام شهریور، ســوار بر خودروى ماکسیماى سفید 
سرقتى و با برنامه ریزى دقیق و نقشه اى هدفمند، وارد 
محوطه شده، قفل ها و گاوصندوق هاى چندین کارگاه 
طالسازى را شکسته و مقادیر قابل توجهى طال، نقره 

و جواهرات به سرقت برده اند.
شیوه ورود سارقان به محل ساختمان و کارگاه ها نیز 
نشــان مى دهد که دزدان حرفه اى به خوبى از کم و 
کیف وضعیت ساختمان آگاهى داشتند و با خونسردى 
کامل قفل بزرگ درهــاى کارگاه هــا را به راحتى 
شکسته اند و پس از آن با پتک و دیلم گاوصندوق هاى 

موجود را تخریب و محتویاتشان را سرقت کرده اند.
در تصاویــر یکــى از دوربین ها نیز دیده مى شــود 
که ســارقان نقابدار پس از مشــاهده لنــز دوربین 
انتهاى راهرو، بــا آرامــش آن را به ســمت دیوار 
چرخانده انــد تــا تصاویــر بیشــترى از آنها ضبط

 نشود.
یکى از مالباختگان گفت: «کل زمان سرقت که توسط 
دوربین هاى مداربســته ضبط شــده نشان مى دهد 
سارقان در کمتر از دو ساعت توانســته اند دست به 
ســرقت بزنند. ضمن اینکه در محدوده اى که یکى 
از بورس هــاى مهم طال و جواهرات تهران اســت، 
حضور گشت ها و مأموران پلیس موجب امنیت بیشتر 

مى شود که سرقت شان را اجرا نکنند.»
وى در ادامه گفت: «حتى نیم ســاعت پس از حضور 
دزدان در محل کارگاه ها و به دلیل وارد کردن ضربات 
پتک به گاوصندوق ها، آژیر یکى از طالفروشى هاى 

بر خیابان به صدا درآمده اما متأسفانه حتى یک مأمور 
هم خودش را به محل نرسانده است.»

یکى دیگر از کســبه مالباختــه نیز گفــت: «ما از 
گاوصندوق هاى مطمئن و مقاومى استفاده مى کردیم 
و قفل هــاى در کارگاه هایمان هم بســیار محکم 
بوده است. اما انگار ســارقان آنقدر با محل آشنایى 
و ابزار و تجهیزات ســنگینى به همراه داشته اند که 
گاوصندوق هاى بــزرگ و ضد ضربــه را به راحتى 
شکسته اند. حتى خرده طالهاى داخل دستگاه ها را 
هم با خود دستگاه از محل خارج کرده اند و این نشان 
مى دهد که سارقان به خوبى مى دانستند که با خرده 

طالها باید چه کنند. به همین علت از یک سوت آن 
هم نگذشته اند.»

صاحب یکى دیگــر از کارگاه ها نیــز گفت: «همه 
مالباختگان، صاحبان طالها و نقره ها نبودند و برخى از 
آنها کسانى هستند که باید تاوان طالهاى مسروقه را 
به کارفرماهایشان بدهند.» وى ادامه داد: «صبح روز 
سرقت و پس از اعالم ماجرا به پلیس 110، مأموران 
به محل آمدند. بعد هم تیمــى از کارآگاهان پلیس با 
اســتفاده از عکس و فیلم هاى ضبط شده در تالش 
براى شناسایى و دستگیرى سارقان نقابدار ناشناس 

هستند.» 

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از برخورد 
یک دستگاه تریلر با دو دستگاه خودرو و دیوار یک 

منزل مسکونى خبر داد.
جالل ملکى درباره جزئیات ایــن حادثه گفت: در 
ســاعت 23 و50 دقیقه سه شنبه شــب یک مورد 
حادثه تصادف در خیابان فرمانیه به ســامانه 125 
اطالع داده شــد. او با بیان اینکه ســه ایستگاه به 
محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: یک دستگاه 
تریلى که آهــن آالت و میلگرد حمــل مى کرد به 
دلیل نامشخصى با یک دســتگاه خودروى پراید 
و یک دســتگاه ســانتافه که در کنار خیابان پارك
 شــده بودنــد، برخــورد و پــس از انحــراف از 
مســیر بــا دیــوار یــک منــزل مســکونى دو 
طبقــه برخــورد مــى کنــد و در محــل متوقف 

مى شود.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى ادامه داد: بر 
اثر این حادثــه راننده جوان در داخــل اتاق ویران 
شــده تریلى محبوس شــده و بخشــى از دیوار 
منزل نیــز تخریب شــده بــود اما خوشــبختانه 
کســى از ســاکنان منزل دچار مصدومیت نشده

 بود.
ملکى تصریح کرد: آتش نشــانان عملیات را آغاز 
کرده و با تجهیــزات هیدرولیکى قطعات خودروى 
ویران شده تریلى را برش داده و راننده 37 ساله آن 
را که دچار مصدومیت شده بود، خارج کرده و تحویل 
عوامل اورژانس دادند و با کمک جرثقیل تریلى را 
از حالت نا ایمن خارج کــرده و به محل امن منتقل 
کردند. این عملیات در ســاعت 2و33دقیقه  بامداد 

چهارشنبه به پایان رسید.

نفوذ 4 سارق نقابدار به 4 کارگاه طالسازى

سرقت 400 میلیون تومان طال در کمال خونسردى!

سرنوشت ارثیه کارخانه دار تهرانى به سرقت مسلحانه کشیده شد

دردسر سینه ریز 2 میلیاردى

نجات 2 کوهنورد حادثه دیده دانمارکى

ورود تریلى به منزل مسکونى!

پشت پرده خودکشى دوست نزدیک شیطان پارس آباد

«جهان»، ماجراى قتل آتنا را مى دانست؟ 

بازپرس شعبه 209 دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: 
باند موســوم به «گرگ ها» که از طریــق کانال تلگرامى 
«مشهد پارتى» در فضاى مجازى فعالیت هاى خود را تبلیغ 

مى کرد پس از سه ماه ردزنى هاى اطالعاتى متالشى شد.
روح ا... بهارى افزود: این باند و کانال آن در شبکه اجتماعى 
تلگرام براى فریب جوانان و کشاندن آنها به پارتى هاى شبانه 
راه اندازى شده بود و افراد از طریق معرف هاى خاص عضو 

این کانال مى شدند. 
وى ادامه داد: از همین طریق، افراد متقاضى براى حضور در 
پارتى ها با پرداخت مبلغى بلیت ورود را مى گرفتند و آدرس 
محل برگزارى مهمانى هاى مختلط براى آنها ارسال و تجمع 

مختلط توسط اعضاى باند اداره مى شد. 
بازپرس شعبه 209 دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: 
پس از دستگیرى یکى از سرشاخه هاى این باند، تحقیقات 
ادامه یافت تا سرانجام محل برگزارى آخرین پارتى در منطقه 
شیرحصار از روســتاهاى بخش مرکزى شهرستان مشهد 

شناسایى شد. 
وى افزود: اواخر هفته پیــش در عملیات ضربتى در همین 
محل 40 مرد، 13 زن و سه  فرد دوجنســه که لباس زنانه 
پوشیده بودند دستگیر شدند. در  بازرسى از محل مقادیرى 
مشروب الکلى و مواد مخدر صنعتى نیز کشف و ضبط شد. 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

«باند گرگ ها» در مشهد متالشى شد

اتهام: دعوت
 به پارتى هاى شبانه

ناظر گمرکات استان هرمزگان جزئیات کشف هفت میلیون عدد قرص 
روانگردان از نوع ترامادول در بندر شهید رجایى استان هرمزگان را تشریح 

کرد.
علیرضا دشتانى اظهار داشــت: در یک عملیات اطالعاتى و ردیابى یک 
دستگاه کانتینر که از یکى از کشورهاى آسیایى وارد اسکله بندر شهید رجایى 
شده بود مقدار هفت میلیون عدد قرص ترامادول شناسایى و با هماهنگى 

نیروى انتظامى و دادستان استان هرمزگان این محموله توقیف شد. 
وى افزود: بر اســاس اطالعاتى که از عملکرد برخى افراد و شرکت ها در 
خصوص نقل و انتقــاالت محموله هاى حاوى قــرص هاى روانگردان 
در اختیار گمرکات اســتان هرمزگان بود این محموله همزمان با ورود به 
بندر شهیدرجایى شناسایى و قبل از اظهار به گمرك با هماهنگى دستگاه 
قضائى توقیف و نهایتاً تعداد هفت میلیون عدد انواع قرص روانگردان از نوع 
ترامادول کشف و ضبط شد. دشتانى گفت: محموله کشف شده پس از فک 
پلمب حاوى 299 کارتن که هر کدام محتوى 250 بسته صدعددى بود که 
در مجموع هفت میلیون و 475 هزار عــدد قرص هاى 100 و 200 میلى 

گرمى ترامادول کشف و ضبط شد.  

جزئیات کشف
 7 میلیون عدد قرص روانگردان
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رشد روزافزون اســتفاده از اینترنت اشیا باعث مى شود تا کالود 
دوباره به همان نقش قبلى خود که یک ذخیره ســاز دیتا براى 
ارجاعات بعدى اســت بازگردد. در این حالــت، دیگر خبرى از 

پردازش هاى دیتا به صورت روزمره نیست.
«رودیگر استرا»، قائم مقام و مدیر کل امنیت و ارتباطات براى 
شرکت «نیمه هادى هاى NXP » است. وى در خصوص کالود 
عقاید و نظرات جالبى دارد و معتقد است که شتاب اینترنت اشیاء 

باعث بازگشت کالود به ذخیره سازى دیتا مى شود.
وى مى گوید: در صحبت هایــى که با رهبران فنــاورى دنیا از 
شــرکت هاى مختلف مانند کوالکام داشتم متوجه شدم که یک 
اختالل و نابه سامانى جدید در حال رخ دادن است. این اختالالت 
ناشى از تغییرات اساسى و زیربنایى است که در بخش محاسبات 
روى مى دهد. کالود، اساس پردازش است ولى وقتى محاسبات 
ابرى به پایان برســد چه اتفاقى مى افتد؟ به نظر من، با توجه به 
سرعت روزافزون در مبحث اینترنت اشیاء شاهد بازگشت دوباره 
کالود به ذخیره ســازى دیتا براى ارجاعات بعدى خواهیم بود. 
یعنى استفاده از کالود براى پردازش روزمره دیتا خاتمه مى یابد.

در حال حاضر، خیلى از اپلیکیشــن هاى شبکه به سرویس هاى 
ابرى تکیه دارد. اما، با IoT براى نخســتین بار شاهد نودها و 
سنسورهایى هستیم که اطالعات دنیاى واقعى را از محیط هاى 
خودران اطراف گردآورى مى کنند و نکته هم آن است که حجم 
این اطالعات بسیار زیاد است. پهپادها، دیتاسنترهایى هستند که 

بال دارند و روبات ها، دیتاسنترهایى هستند که بازو دارند.
 ،IoT به همین دلیل و با توجه به ماهیت اصلــى فناورى هاى
توزیع حجم عظیمى از دیتا توسط کالود یک تالش بلند پروازانه 

اســت. به عنوان مثال، حتى در یک سیســتم حمل ونقل خیلى 
هوشــمند که فقط هزار خودرو در آن به یکدیگر متصل هستند 
مشــکالت و اختالالت زیاد محاســباتى خواهیم داشت. اگر از 
فناورى  5G هم استفاده کنیم به دلیل تأخیراتى که در به خدمت 

گرفتن کالود رخ مى دهد، تصمیم گیرى بالدرنگ با مشکالت 
زیادى روبه رو مى شود.

در آینده نه چندان دور، مدل قبلــى که در آن، دیتا در لبه ها تولید 
مى شد و در مرکز پردازش مى شد با محدودیت هاى زیادى روبه 

رو مى شود. پس، محاسبات با سرعت زیادى به سمت لبه انتقال 
پیدا مى کند. در واقع، IDC پیش بینى مى کند که تا سال 2021، 

چهل وسه درصد محاسبات IoT در کناره ها رخ مى دهد.
به عبارت دیگــر، کالود به مرکــز تعلیم، آمــوزش و آزمایش 

IoT تبدیل مى شود. در نتیجه شاهد دستگاه هاى لبه خواهیم 
بــود کــه مهارت هــاى الگوى شــناختى خــود را توســعه
مى دهند و از طرف دیگر، یادگیرى پیشــرفته ماشین هم اتفاق 

خواهد افتاد.
تغییرات پیش رو و فرصت هاى عظیمى که در بخش محاسبات 
لبه رخ مى دهد حاکى از یک دوران جدید در بخش فناورى است. 

به همین دلیل، باید خود را آماده پذیرش اتفاقات بعدى بکنیم.
* در خیلى از موارد، پردازش هاى تخصیص یافته موجب کاهش 
زمان پاسخ و تراکم شبکه مى شود. خودروهاى خودران به طور 
ویژه اى به پردازش هاى بالدرنگ متکى هســتند تا بتوانند در 

کسرى از ثانیه تصمیمات درست بگیرند.
*پردازش هاى اختصاصى باعث بهبود حریم شــخصى کاربر 

مى شود زیرا دیتاى خام روى کالود آپلود نمى شود.
*با این کار هرگونــه نیاز به ســاخت دیتاســنترهاى متمرکز 
شــده غیرکارآمــد و بى مســئولیت کالود از بیــن مــى رود. 
در نتیجه، دیتایى که به طور قابل توجه افزایش مى یابد ســاده تر 

مدیریت مى شود.
*اطمینان پذیرى پردازش اختصاصى در ســطح دستگاه بیشتر 

است.
*از طرف دیگر، نرم افزارها و ســخت افزارهاى امنیتى ترکیبى 
که از دیتاى شــخصى کاربر محافظت مى کننــد به راحتى در 
سطح لبه در دسترس هســتند. به این ترتیب، کسب وکارهایى 
که سرویس هاى IoT را فراهم مى کنند یک عالمت اطمینان 
و اعتماد به میلیاردها کاربر مختلف در سطح جهان مى فرستند تا 

آنها از مزایاى محاسبات لبه لذت ببرند.

یک شرکت فناورى به نام «آگوســت هوم» به تازگى 
اعالم کرده که قصــد دارد خط تولید جدیدى را 

راه اندازى کند و محصولى تولید کند که 
از طریق آن بتوان براى قفل کردن یا 

باز کردن درب خانه از یک گوشى 
هوشمند استفاده کرد.

این خانواده جدید از محصوالت 
دسترســى به منزل، شامل دو 
قفل هوشمند جدید و یک زنگ 
دوربین دار به نام «دوربل کم» 

مى باشد.
قفل هاى هوشــمند جدید آگوست 

هوم با قابلیت دورسنس تجهیز شده اند. 
این قابلیت در واقع یک حسگر یکپارچه است 

که باز یا بســته بودن درب را به کاربر اعالم مى کند. 
این حســگر، در مواردى که اهالى منزل، خانه را ترك 
مى کنند و فکر مى کنند که درب قفل است، در حالى که 

نیمه باز است، مشکل را حل مى کند.
محصوالت این شرکت شــامل دو قفل هوشمند براى 

درب  جلــوى 
اســت.  منزل 
بســته  ایــن 
280 دالرى به 
کاربــران اجازه 
مى دهد که جلوى 
درب منزل خود را از 
هر جاى جهان و فقط 
با اســتفاده از یک گوشى 
هوشــمند، کنترل کننــد و بر آن 

نظارت داشته باشند.
نکته قابل توجه اینکه قفل ویژه آگوست هوم مى تواند در 
مورد فرمان هاى صوتى با آمازون الکسا، اپل هوم کیت، 
گوگل اسیســتنت و ِزد-ویو پالس (ادغام مســتقیم با 

سیســتم هاى کنترل و هشدار) ادغام شــود. همچنین 
آگوست هوم این قابلیت را دارد که با فرمان هاى صوتى 

به سه زبان مختلف، کنترل شود.
 همچنین قفل هوشمند آگوست نیز محصول مشابهى 

است که به قیمت 150 دالر به فروش مى رسد.
این قفل یک طراحى جدید صنعتى دارد و شما مى توانید 
به صورت دستى هم آن را قفل و باز کنید. از ویژگى هاى 
این قفل مى توان به این موضوع اشــاره کرد  که قابلیت 
دورســنس را دارد، ولى براى کنترل این قفل از راه دور 
یا اســتفاده از کنترل صوتى با آمازون الکســا و گوگل 
هوم، باید دستگاه هاى مخصوص را به صورت جداگانه 

خریدارى کنید.
الزم به ذکر اســت که هر دو محصول مذکور، در حال 

حاضر به بازار عرضه مى شود.

 Corporate Stable) را به برنامه جهانى VivoMini PC UN65U ایســوس به طور رســمى
Model) CSM افزود. 

مینى کامپیوتر VivoMini PC UN65U نخستین مینى PC جهان است که قابلیت هاى یک کامپیوتر 
دسکتاپ کامل کسب و کار را در یک کیس 0,6 لیترى کوچک عرضه مى دارد.

این محصول با استفاده از پردازنده هاى نسل هفتم اینتل در نمونه هاى Intel Core طراحى شده است که 
داراى ذخیره سازى دو گانه، شامل مدل هاى 2,5 اینچى از SSD و HDDهاست. همچنین در بخش ذخیره 

سازى شاهد ماژول هاى پیشرفته SSD M.2 با پهناى باند 32 گیگابیت در ثانیه هستیم. 
مینى کامپیوتــر VivoMini UN65U مى تواند از ماژول هاى Intel Optane نیز اســتفاده کرده 
و ســرعت عملکرد HDD را در بخش هایــى همچون ذخیره ســازى فایل هاى بزرگ، بســیار باال ببرد 
VivoMini PC UN65U.ها با طراحى مدرن خود، امکان ارتقا و دسترسى به سخت افزارهاى داخلى 

را بسیار آسان کرده است.
 CSM ایسوس قصد دارد تا مجموعه اى کامل از مینى کامپیوترهاى خود را مبتنى بر ویژگى هاى تجارى 
 VivoMini ،VivoMini VC65  طراحى کند که در ماه هاى آینده شاهد پیوستن مدل هایى همچون
VC68V و VC68R،VivoMini UN68U، ASUSPRO Mini PC E520 و E420 بــه 

زمره نسخه هاى داراى CSM خواهید بود.
این سرى نیز به زودى در  کشور در دسترس خواهد بود. 

مرورگر وب فایرفاکــس، در زمره محبوب ترین 
نرم افزارهاى وبگردى است که تالش مى کند با 
عرضه امکانات جدید، در رقابت با دیگر مرورگرها، 

کاربران خود را حفظ کند.
به تازگى شرکت موزیال خدمات جدیدى را براى 

مرورگر وب خود عرضه کرده است که به موجب آن 
مى توان به راحتى اســکرین شات هایى را از صفحات 

وب تهیه کرد.
شرکت موزیال نســخه هاى مختلفى از مرورگر فایرفاکس را 
عرضه کرده که مشهورترین آنها نسخه هاى Nightly و 

stable هستند.
 چند ماه پیش بود که موزیال خدمات مربوط به اسکرین شات 
را به نسخه تازه از مرورگر Nightly خود افزود، اما پس از 
گذشت مدت زمانى کوتاه، شاهد عرضه خدماتى مشابه براى 

فایرفاکس stable نیز هستیم.
البته دسترسى به این امکان، نیاز به تنظیمات دارد و براى انجام 

آن باید مراحل زیر را سپرى کنید:
- به بخش about:config بروید.

- در صورتى که صفحه هشدار براى شما پدیدار شد، بر روى 
گزینه I accept the risk کلیک کنید.

extensions.screenshots. بــه دنبــال گزینــه -
system-disabled بگردید.

 -

پس از یافتن ردیف مربوطه، بــر روى آن دبل کلیک کنید تا 
مقدار آن از True به False بدل شود.

- مرورگر خود را بسته و دوباره فایرفاکس را از اول بازکنید تا 
این امکان به مرورگر شما افزوده شود.

بدین  ترتیب مى توانید وبسایت هایى با ابعاد بزرگ تر از خروجى 
نمایشگر خود را در قالب یک تصویر، اسکرین شات بگیرید و 

براى این کار تنها باید از ماوس خود استفاده کنید.
این امکان جدید فایرفاکس، در حقیقت به این منظور عرضه 
شــده که کاربر بتواند بدون نیاز به هر ویرایشگر تصویر مانند 
فتوشاپ، مستقیمًا تصویر موردنظر در مرورگر خود را ذخیره 
کند ، ضمن اینکــه در هنگام تهیه این تصویــر، تنها به ابعاد 

صفحه نمایش خود محدود نخواهید بود.

مزایاى انتقال پردازش از مرکز به لبه ها براى کسب وکار
عمر کالود به سر رسید؛ 

عرضه نسل جدید 
قفل هاى هوشمند
 و محصوالت 
دسترسى به خانه

یک افشــاگر اینترنتى بــه تازگى مشــخصات فنى 
گوشى هاى هوشــمند جدید اچ تى سى را فاش کرده 

است.
شرکت اچ تى سى با توجه به تمام مشکالت مالى اى 
که در یکى دو سال اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده 
است، امسال موفق شد سه گوشى هوشمند عرضه کند.

 HTC U Ultra، HTC U گوشى هاى هوشمند
Play و HTC U سه محصولى هستند که شرکت 
اچ تى ســى على رغم کمبودها و مشــکالت توانست 
هرطورى که بود آنها را رونمایى کند و در دســترس 

کاربران و طرفداران خود قرار دهد.
اما اخیراً شرکت اچ تى سى از ســه گوشى جدید دیگر 
 Ocean Master صحبت مى کند که با اسم رمز
 Ocean Harmony و ، Ocean Lite
شناخته مى شوند. به لطف یکى از افشاگران اینترنتى، 
مشخصات فنى این سه گوشــى هوشمند فاش شده 

است.
گوشى مستر داراى صفحه نمایش 6 اینچى، دوربین 
12 مگاپیکسلى، رم 4 و 6 گیگابایت و حافظه داخلى 
64 و 128 گیگابایت است. گوشى الیت داراى صفحه 
نمایش 5,2 اینچى، 4 گیگابایــت رم و 64 گیگابایت 
حافظه داخلى است. همچنین گوشــى هارمونى نیز 
مجهز به صفحــه نمایش 6 اینــچ، رم 4 گیگابایتى و 

حافظه داخلى 64 گیگابایت خواهد بود.

افشاى مشخصات 3 پرچمدار جدید 
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خدمات جدید موزیال 
براى فایرفاکس

ى

یکى از قابلیت هاى کاربردى که اینستاگرام ارائه کرده مربوط به امکان بستن کامنت ها 
براى پست هاى خاص مى شود. یعنى شما مى توانید هر زمان که تمایل داشتید براى یک 

پست خاص قابلیت کامنت گذارى از سوى سایر بازدیدکنندگان را ببندید. 
بستن کامنت هاى یک پست اینستاگرام مى تواند هم در حین اشتراك گذارى آن انجام 
شود و هم بعد از اشتراك گذارى! اگر قصد دارید یک پست جدید را در اینستاگرام ارسال 

و کامنت هایش را ببندید، کافى است که به شرح زیر عمل کنید:
 اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا و با لمس آیکون «بعالوه» دستور ارسال یک پست جدید 

را صادر کنید.
عکس یا ویدئوى مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 ،(Caption) فیلتر مورد نظرتان را انتخاب و در صوت تمایل اطالعاتى مثل کپشــن
لوکیشن (Location)، تگ (Tag) و... را براى پست انتخاب کنید.

حال گزینه Advanced Settings را لمس کنید.
گزینه Turn Off Commenting را فعال کنید.

آیکون بازگشت به عقب را لمس و سپس گزینه Share را به منظور اشتراك گذارى آن 
پست انتخاب کنید.

به همین سادگى قابلیت ثبت کامنت براى پست  ارسالى شما غیرفعال مى شود. بنابراین 
سایر کاربران اینستاگرام فقط قادر به مشاهده آن پست خواهند بود و نمى توانند در زیر 
آن کامنت ثبت کنند. اما اگر پیش از این پستى را در اینستاگرام ثبت کرده باشید هم 
مى توانید کامنت هایش را ببندید! به بیان دیگر شما قادر به بستن کامنت هاى پست هاى 

قبلى اینستاگرام خود هم هستید. بدین منظور باید به شرح زیر عمل کنید:
 وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید و به بخش پروفایل بروید تا پست هایى که ارسال 

کرده اید نمایش داده شوند.
پست مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید.

آیکون با نماد «سه نقطه»  را لمس کنید.
گزینه Turn Of Commenting را انتخاب کنید.

به همین سادگى قابلیت ثبت کامنت براى آن پست غیرفعال مى شود و دیگر کاربرى 
نمى تواند در زیر آن کامنت ثبت کند.

چگونه کامنت اینستاگرام را 
براى یک پست خاص ببندیم؟

رونق بیشتر کسب و کار با
VivoPC کامپیوتر هاى 
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سرخ فامى دل هاى زخمى را بنگرید، آسمان بارانى 
چشم ها را در یابید، ناله هاى اسیران کاروان را بشنوید، 
دگرگون شهد شهادت دشت نینوا  شوید و با تماشاى 
سرهایى که بر نیزه شکوفه کرده اند، رشته صبر بگسلید. 
دوباره عاشورا آمده است. دوباره نواى یا حسین(ع) از 
هر کوى و برزن برخاسته است.

روابط عمومى 
شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر 
آران و بیدگل

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(ع) و ع) و 7272 یاران باوفایش  یاران باوفایش 
بر عموم شیعیان باالخص مردم بر عموم شیعیان باالخص مردم همیشه در صحنه ایران اسالمى تسلیت بادهمیشه در صحنه ایران اسالمى تسلیت باد

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر سمیرم

آسمان به رنگ خون است. زمین
 بى تابانه چونان گهواره کودکى گریان، 
زیر پا تکان مى لرزد. اینک، هنگامه اى 
شگرف است.  فریادى بلند از فراسوى 
زمان به گوش مى رسد. کسى انگار بر 
مرگ فرزند آدم مى گرید...

فرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینىفرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى
 را به عموم شیعیان جهان تسلیت مى گوییم را به عموم شیعیان جهان تسلیت مى گوییم

از آن زمان که فریاد سرخ خون از گلوى عاشورا 
برخاست، پژواکى در قله هاى بلند اعصار و قرون در افتاد 
که تا آن سوى مرز ابدّیت طنین افکند و در سینه سوزان 
عاشقان ایثار و شهادت جاودانه شد. حنجره ها گشوده و 
نفس ها فریاد شد تا یاد سرور آزادگان و یاران باوفایش 
تا همیشه با بشریت باقى بماند.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر ابریشم

فرارسیدن سالروز شهادت امام حسینفرارسیدن سالروز شهادت امام حسین(ع)(ع) و یاران وفادارش و یاران وفادارش
 را را به همه شیعیان جهان اسالم تسلیت عرض مى نماییم به همه شیعیان جهان اسالم تسلیت عرض مى نماییم

عاشورا هزاران درس با خودش دارد؛ درس 
عاشورا درس زندگیست، درس خوب بودن و 
آزادگى است، درس از دنیا گسستن و به عقبا 
پیوستن است. عاشورا، طلوع انسانیت است در 
غربت شهادت بهترین بنده خدا.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر سین

فرا رسیدن ایام سوگوارى سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسینفرا رسیدن ایام سوگوارى سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)(ع)  
را تسلیت مى گوییمرا تسلیت مى گوییم

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر خور

فرافرا رسیدن ایام غمبار سوگوارى سرور شهیدان حضرت امام حسین رسیدن ایام غمبار سوگوارى سرور شهیدان حضرت امام حسین(ع(ع) ) 
بر عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت بادبر عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت باد

محرم مدرسه عشقى است که باید در آن درس 
آموخت.  عاشورا سالروز عروج خونین سبک باالن 
عاشقى است که با شهادت خویش 
حماسه اى جاودانه آفریدند. عاشورا چشمه نورى 
است که سیاهى ها و تاریکى ها را از جان مى شوید 
و زاللى و پاکى را سخاوتمندانه به آن هدیه مى کند.

باید که پنجره اى رو به عاشورا گشود؛ پنجره اى به 
سوى حماسه، به سوى شهادت و به سوى احساس. 
باید که دست در خاك هاى تفتیده کربال فرو برد 
و از گرماى نخل هاى سوزان کربال به مظلومیت 
سپیده پى برد. باید که خون شهیدان عشق را 
در سینه، شقایق کرد تا باغ فضیلت از نیایش شب 
زنده داران عشق سیراب شود.

روابط عمومى 
شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر 
بادرود

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا  ایامفرا رسیدن تاسوعا و عاشورا  ایام سوگوارى حضرت امام حسین سوگوارى حضرت امام حسین(ع)(ع)
 بر همه رهروان آن پ بر همه رهروان آن پیشواى جوانمردى و مروت تسلیت بادیشواى جوانمردى و مروت تسلیت باد

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر اژیه

دل کویر به درد آمد و آسمان داغدار شد 
وقتى تو به صحراى نینوا رسیدى. زمین 
بغض خود را فرو خورد و فرات بى صدا 
اشک ریخت وقتى نینوا کربال شد.

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى 
سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسینسالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(ع) (ع) تسلیت بادتسلیت باد

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتى گسترده 
مورد توجه بسیارى از کشورها بوده اســت. درکشــور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به 
منظور اصالح ساختار مالیاتى و افزایش درآمدهاى دولت پس از طى پروسه زمانى نسبتا 
طوالنى به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. با توجه به 
اینکه این قانون طیف وسیعى از کاالها و خدمات را دربرمى گیرد، مطالعه آثار این مالیات 
بر متغیرهاى کالن اقتصادى کشــور از اهمیت ویژه اى برخوردار است; و در این میان، 
بررسى معافیتهاى داده شده بر اساس ماده 12 از فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
فاکتورى مهم به شمار مى آید. عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها 

حسب مورد از پرداخت مالیات معاف مى باشد:

1ـ محصوالت کشاورزى فرآورى نشده.
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان.

3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال.
4ـ آرد خبازى، نان، گوشت، قند، شــکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتى و 

شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان. 
5ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات.

6ـ کـاالهاى اهـدایى به صـورت بالعـوض به وزارتـــخانه ها، موسـسات دولتـى و 
نهادهاى عمومى غیردولتى با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه هاى علمیه با تأیـید حوزه 

گیرنده هدایا.
7ـ کاالهایى که همراه مســافر و براى استفاده شــخصى تا میزان معافیت مقرر طبق 
مقررات صادرات و واردات، وارد کشــور مى شــود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون 

مشمول مالیات خواهد بود. 
8ـ اموال غیر منقول.

9ـ انواع دارو، لوازم مصرفى درمانى، خدمات درمانى (انسانى، حیوانى و گیاهى) و خدمات 
توانبخشى و حمایتى.

10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهاى مستقیم. 
11- خدمات بانکى و اعتبارى بانکها، موسســات و تعاونى هاى اعتبارى و صندوقهاى 
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهاى 

خارج از بورس.
12ـ خدمات حمل و نقل عمومى مسافرى درون و برون شهرى، جاده اى، ریلى، هوایى 

و دریایى.
13ـ فرش دستباف.

14ـ انواع خدمات پژوهشــى و آموزشــى که طبق آئین نامه اى که با پیشنهاد مشترك 

وزارتخانه هاى علوم تحقیقات و فناورى، امور اقتصادى و دارایى، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعى ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
15ـ خوراك دام و طیور.

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبرى هوانوردى ویژه فرودگاهها براســاس فهرستى که 
به پیشنهاد مشــترك وزارت راه و ترابرى و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت وزیران 

رسیده باشد.
17ـ اقالم با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى) و امنیتى براساس فهرستى که به 
پیشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و وزارت امور اقتصادى و دارایى 

تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
مى دانیم که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست هایى است که دولت ها با هدف 
کاهش نابرابرى هاى درآمدى اتخاذ مى کنند. در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف 
مى کند، مالیات بیشترى خواهد پرداخت. سیاســت گذارى معافیت ها در این مالیات هم 
معموال به گونه اى است که همین هدف را پشتیبانى مى کند; مثال کاالها و خدماتى که 
مورد نیاز طبقات پایین درآمدى هستند (نظیر مواد غذایى و خدمات درمانى و آموزشى) 
مشمول معافیت شده و کاالها یا خدماتى که بیشتر مورد اســتفاده طبقات با درآمد باال 
هســتند، (نظیر جواهرات، گردشــگرى، مواد غذایى آماده و کاالهاى لوکس) مشمول 

مالیات مى شوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستى درست و اصولى است.
اصلى ترین دلیل ادعا شــده براى مخالفت با این نوع مالیات در کشــور، افزایش سطح 

عمومى قیمت ها است. موافقان این ادعا اســتدالل مى کنند که اضافه کردن مالیات به 
قیمت نهاده هاى تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کاالها و خدمات مى شود. این 

استدالل غلط نیست، اما نکاتى وجود دارد که از اعتبار و روایى مطلق این ادعا مى کاهد.
مالیــات بر ارزش افــزوده مالیات بر مصرف اســت. به عبــارت دیگــر تولید کننده یا 
توزیع کننده هیچ مالیاتــى نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتى بــه مصرف کننده منتقل 
خواهد شد. طبیعى اســت که کاالها یا خدمات مشــمول این مالیات با افزایش قیمت 
روبه رو خواهند شــد. اما همانگونه که در باال مشــاهده مى شــود، بخش قابل توجهى 
از کاالها و خدمات از این مالیات معاف هســتند. به عنوان مثال کاالهاى کشــاورزى 
فرآورى نشــده، دام پرورى، نهاده هاى کشــاورزى، آرد، گوشــت، برنج، روغن نباتى، 
قند و شــکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل ونقل، 
خدمات بانکــى، خدمات آموزشــى و پژوهشــى از جملــه کاالها یا خدمــات معاف 
هســتند. همچنین براى صادرات و ســرمایه گذارى هم نرخ مالیاتى صفر منظور شده

 است. 
افزون بر اینها، با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، دیگر قانــون تجمیع عوارض ملغى بوده 
و قیمت تمام شده کاالهاى مشــمول آن قانون احتماال کاهش خواهد یافت; زیرا نرخ 
عوارض پیش بینى شــده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر 
ارزش افزوده همان کاال یا خدمت بیشتر است. به عنوان مثال، در قانون تجمیع عوارض 
براى نوشابه هاى گازدار عوارض معین شده بود. اما طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

این نرخ به مراتب کمتر است.
کشش قیمتى کاالها و خدمات نیز در میزان تاثیرات و پى آمدهاى این نوع مالیات نقش 
دارد. به عنوان مثال، طبیعى اســت که با افزایش قیمت طال تقاضاى آن کاهش خواهد 
یافت. وارد کننده، جواهرساز، عمده فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف کننده 
منتقل مى کنند که کاهش فروش ناشــى از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنى 
طالساز یا طالفروش در انتقال مالیات به مصرف کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم 
توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضاى کاالها و خدمات مختلف 
با هم تفاوت خواهد داشت; و این باعث ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادالنه تر 

شدن قیمت کاالهاى لوکس خواهد شد.
اما از منظر اقتصاد کالن هم مى توان به این مســاله نگریست. افزایش مالیات ها منجر 
به کاهش تقاضاى کل خواهد شد و در شرایطى که عرضه تغییرى نکرده، انتظار مى رود 
سطح عمومى قیمت ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشى از مالیات را در دوره زمانى بعد 
خرج خواهد کرد. این سیاست انبســاطى مى تواند تقاضاى کل را مجددا افزایش دهد و 
کاهش قیمت در دوره قبل را خنثى کند. به عبارت بهتر این سیاســت مالى در بلند مدت 

تاثیر قابل توجهى بر سطح عمومى قیمت ها نخواهد داشت.

بررسى آثار و دالیل معافیت هاى مالیات بر ارزش افزوده

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر دولت آباد
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