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عضو هیئت رئیسه فدراسیون مطرح کرد 

آگهى مناقصه (مرحله پنجم)

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگل

چاپ دوم

پیرو آگهى مناقصه شماره 10817 مورخ 96/5/23 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 3103 مورخ 
95/12/14 در خصوص خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک تا ســقف 4/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق 
مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت 

در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان در نظــر دارد مقدارى از
 لوله هاى فوالدى مازاد خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند 
از متقاضیان شــرکت در مزایده دعوت مى گردد حداکثر ظرف مدت 
7 روز پس از انتشار آگهى دوم نسبت به دریافت اسناد مزایده مراجعه 

نمایند. 
محل بازدید: انبار شرکت آب منطقه اى اصفهان واقع در آبشار سوم 

اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه  خانه-جنب هالل احمر- شرکت آب 
منطقه اى اصفهان- امور بازرگانى

م الف: 100694 تلفن تماس 36615360-0311    داخلى 2144

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

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

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

شما.
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بازیگر فیلم «میهمان مامان» گفت: دغدغه گرفتن 
سیمرغ جشنواره را هم ندارم زیرا ســیمرغ را باید به 
جوانان بدهند تا انگیزه اى براى کار بهتر شود و اگر نه 

سیمرغ چه انگیزه اى به من خواهد داد.
فریده ســپاه منصور درخصوص فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى طى سال 96 گفت: بیشتر تمرکز من 
طى سال 96 بر بازى در آثار تلویزیونى بود. تیر و مرداد 
امسال بازى در ســریال «برنا» به کارگردانى عباس 

رنجبر را به پایان رساندم.
وى در مورد سایر فعالیت هاى خود اذعان کرد: بعد از 
ســریال «برنا» قرارداد بازى در سریال «87متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى را امضا کردم و هم  اکنون 

مشغول بازى در این مجموعه هستم.
 بازیگر فیلم «میهمان مامان»  دربــاره حضور خود 
در عرصه سینما تأکید کرد: سه سال مداوم است که 
هیچکس به من پیشنهاد بازى در ســینما را نداده و 
جلوى دوربین نرفته ام. البته تینا پاکروان براى آخرین 
ساخته خود به من پیشــنهاد داد که آن را هم به علت 

تداخل با سریال «برنا» نپذیرفتم.
بازیگر فیلم «قاعده بازى» کم کارى خود در ســینما 
نسبت به سال هاى دهه 80 را اینگونه توصیف کرد: 
کار خوب طى این ســال ها اصًال پیشــنهاد نشده و 
به اجبار سه سال از ســینما فاصله گرفته ام. متأسفانه 
نقش هاى خوبى به من پیشــنهاد نشده و اگر نقشى 
بود به دلیل کهولت سن نمى توانستم به پروژه اضافه 
شوم زیرا به فرض مثال فیلمبردارى مرداد ماه بود و در 

آن گرما از من مى خواستند به مناطق گرم اندیمشک 
بروم.

وى با اشاره به نبود نقش براى پیشکسوتان در سینما 
تأکید کرد: دلتنگ ســینما هستم و مى خواهم دوباره 
فیلم بازى کنم اما وقتى کار پیشــنهاد نمى شود چه 
باید کرد. خوشــبختانه همیشه تئاتر هست و من هم 
که بازیگر تئاتر هســتم و آنجا مى توانم به خوبى به 

کارم ادامه دهم.
سپاه منصور گرفتن ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر را مخصوص جوانان دانست و خاطرنشان کرد: 
براى من بازى در سینما آنچنان مطرح نیست و آنطور 
نیست که بخواهم با 60 فیلم پرونده ام را پر کنم. به 
اندازه کافى کار کرده ام و به سینما و جشنواره ها مثل 
قدیم نگاه نمى کنم. دغدغه گرفتن سیمرغ جشنواره 
را هم ندارم زیرا ســیمرغ را باید بــه جوانان بدهند تا
 انگیزه اى براى کار بهتر شــود و اگر نه سیمرغ چه 

انگیزه اى به من خواهد داد؟

حامــد بهداد کــه این 
روزها فیلم «خانه دختر» با بازى 

او در سینماها در حال اکران است، درباره 
تغییرات نسخه اکران شده این فیلم صحبت کرده 

و گفته مکانیزم قدرت در ایران دوســت نــدارد درباره 
واقعیت هاى جامعه فیلم ساخته شود. او با اشاره به اتفاقى 
که اخیراً براى «اهورا» (پسر 2/5 ساله  رشتى که توسط 
ناپدرى اش مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید) افتاد 
مى گوید فیلمسازان قبل از بروز چنین اتفاقاتى آگاهى 
جامعه را باال مى برند و در نهایت قدرت مجبور مى شود 

که اینگونه فیلم ها را به نمایش درآورد.
حامد بهداد درباره سانســور فیلم در حال اکران «خانه 
دختر» نسبت به آن فیلمى که در سى و سومین جشنواره 
فلم فجر به نمایش درآمد، به تى وى پالس گفت: تنها دو 
دقیقه از زمان فیلم «خانه دختر» نسبت به نسخه قبلى 
کمتر شده است و به مدت زمان این فیلم دست نخورده 

و مفهوم آن هم تغییر نکرده است.

ادامــه در  او 
 مى گوید: فکر مى کنم 
تا یــک حدى نــق زدن و پیش 
پیش قضاوت کردن به عنــوان یکى از 
عادت هاى رفتارى ما تبدیل شده و چون خشم و 
خشنوت را در بین تمامى افراد و سطوح لبریز مى بینم، 
برخى بــه عناوین مختلــف در نوشــته ها و کامنت ها 
اعتراض را خود را با لحن  تندتــرى ابراز مى کنند و من 
متوجه مى شوم که آنها یا فیلم را ندیدند و یا به سهولت 

در مورد «خانه دختر» قضاوت  کردند.
بهداد همچنین تأکید مى کند: سانسور صدمه اى به این 
فیلم نزده اســت، به دلیل اینکه «خانه دختر»سانسور 
نشده و فقط تا حدى تغییر شکل داده است. معنى فیلم 

مشخص است.
او در ادامــه با اشــاره به اتفاقــات تلخى کــه براى 
«اهورا»کودك 2/5 ساله افتاده است، از ساخته نشدن 
فیلم هایى با این موضوعــات انتقاد مى کند و مى گوید: 
اخیراً قصه (اخبار) بســیار زشتى را شــنیدم که حاکى 

از تجاوز یک ناپدرى 
به یک فرزند دوساله بود که 
به نظر من همه مــا قربانى این اتفاق 
هستیم. چه ما که این قصه را شنیدیم چه آنهایى 
که این بال سرشــان آمده اســت. چرا نباید این قضایا 
در فیلم ها وجود داشته باشــد؟ که اتفاقًا به نظر من در 

فیلم هاى ما این موضوع ها هست.
این بازیگر سینما وتلویزیون در ادامه افزود: یعنى یک 
پدر مى تواند در چه جهلى به ســر ببرد و جامعه را تا این 
حد لبریز از زشــتى کند و این اتفاق، تلنگر بى فایده اى 
براى ما باشد. تلنگر بى فایده به این معنى است که ما از 
شنیدن چنین اخبارى تلنگر مى خوریم و هیچ وقت رى 
اکشنى نشان نمى دهیم. چون وقتى رى اکشن هم نشان 
مى دهیم سلسه خشونت را ادامه مى دهیم و فکرى براى 
آن نمى کنیم و از روى خشــونت صورت مسئله را پاك 
مى کنیم و تمهیدى براى عدم بــروز چنین اتفاقى را از 
پیش در نظر نگرفتیم زیرا جامعه را به آن هوشــیارى 
که الزم بوده نرســاندیم و وقتى مى خواهیم درباره آن 

قصه اى بگوییم ما را محدود و سانسورمان مى کنند.
او همچنین تأکید مى کند که مکانیزم قدرت مى خواهد 
همه را شــبیه خود کند، درحالى که نسل هاى آینده با 
ورود خودشان به اجتماع آموزه هاى پوسیده این مکانیزم 
را قبول نمى کنند: در ایــران مکانیزم قدرتى وجود دارد 
که مى خواهد هنرمند را شــبیه خودش کند و در واقع 

مى خواهد 
همه مدل موها و 
لباس هایشــان شبیه هم 
باشد و همه یونیفرم بپوشند. در واقع 
مکانیزم قدرت مى خواهد آدم هاى جامعه را 
یکسان کند تا بتواند خودش روى نیرو و انرژى هاى 
موجود در جامعه مدیریت کند. اما نسل هاى بعدى بى 
محابا مى آیند و این دیوار و اصول ساختگى را مى شکنند 
و به نظر من در همه موارد همه چیز تحت تأثیر نسل هاى 
بعدى قرار مى گیرد و مکانیزم قــدرت دیگر نمى تواند 
آموزه هاى پوســیده و کپــک زده را به آنهــا تزریق 

کند.
بهداد در ادامه مى گوید: ممکن اســت فیلمســاز فعلى 
به شــدت محدود شــود، اما فیلمســاز بعدى فیلمش 
را مى ســازد و جامعه را دچار شــوك مى کند. حال آن 
سیســتم و مکانیزم مى آید و براى فیلمســاز جدید هم 
برنامه اى طــرح مى کند که آن را هــم از مخروط خود 
عبور دهــد، که بعــد از آن هم دوباره فیلمســاز بعدى 
مى آید. اما کسانى که هنرمندتر هســتند، نظریه هاى 
ایــن مکانیــزم را در نظــر نمى گیرند و حرفشــان را 

مى زنند.
بازیگر «ســد معبر» همچنین معقتد است که مکانیزم 
قدرت نمى تواند جلوى فیلمى را که براى اصالح جامعه 
ساخته شــده اســت بگیرد: وقتى یک فیلمساز فیلمى 
را مى ســازد که از منظر مکانیزم قدرت، موضوع آن از 
پتانسیل بسیار زیادى براى سانســور بسیارى بهرمند 
اســت، نمى تواند جلوى آن را بگیرد، زیرا آن فیلم براى 
اصالح جامعه ساخته مى شــود و قدرت هم در نهایت 
مجبور مى شــود که آن فیلم را نمایش دهد. اگر به نظر 
خیلى ها عمل مى شــد، «خانه دختر» هم نمى توانست 
اکران شــود، اما مکانیزم قدرت مجبور شد که «خانه 

دختر» را به نمایش درآورد.

فصل سوم ســریال «لیسانســه ها» به کارگردانى 
سروش صحت با نام «فوق لیسانســه ها» قرارداد 

نگارش بست.
مهدى روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه3 

سیما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزارى ها درباره سریال «لیسانسه ها» 
گفت: سریال «لیسانسه ها» بعد از پایان ماه 
صفر روى آنتن مى رود تا بعد از مدتى دوباره 
یک سریال کمدى در شبکه3 داشته باشیم.

وى همچنین درباره فصل سوم این سریال 
عنوان کرد: قرارداد نگارش فصل سوم این 

سریال با نام «فوق لیسانسه ها» براى شبکه3 
بسته شده است.

روشن روان در پایان یادآور 

شد: این مجموعه هم در ادامه دو فصل قبلى است و 
طرح آن تصویب و قرارداد نگارش هم به کارگردانى 

سروش صحت بسته شده است.

با توجه به آغاز ســرى جدید برنامه «خندوانه» پس از 
ماه صفر و افت این برنامه در سرى قبلى، سازندگان این 
برنامه براى حضور دوباره «جناب خان» در برنامه وارد 

مذاکره با صاحب این عروسک شده اند.
بنابر این گــزارش، طى روزهاى اخیر طرفین (ســعید 
ساالرزهى و سیدعلى احمدى) جلسات متعددى با هم 
برگزار کرده اند و تا به حال درباره مسائل مالى به توافق 

نزدیک شــده اند. مشــکالت تا حد 
بسیارى حل شده و هر دو طرف 

امیدوارند بتواننــد باز هم 
این برنامه را به روزهاى 

موفقیــت و اوج خود 
نزدیک کنند.

در  و   94 ســال 
فصل دوم برنامه 
«خندوانــه» بــه 

طراحــى و اجراى 
رامبــد جــوان و تهیه 

کنندگى جــواد فرحانى، عروســکى 
بنفش رنگ با نــام «جناب خان» با 

صداپیشــگى محمد بحرانى که 
از مجموعه نمایــش خانگى 

«کوچه مروارید» آمده بود 
به یکى از کاراکترهاى 

اصلــى ایــن برنامه 
تبدیل شد.

تا جایى کــه اغلب 

مخاطبان دیگر «خندوانــه» را به دلیل حضور «جناب 
خان» تماشا مى کردند. این روند ادامه داشت تا اینکه 
صاحب اصلى این عروسک به فکر گرفتن حق خود از 
این عروســک افتاد و طى شــکایاتى که از این برنامه 
داشت، باعث شــد تا این عروســک در فصل چهارم 
«خندوانه» حضور نداشته باشد و در همان زمان تهیه 
کننده ها درباره مسائل مالى بارها با هم گفتگو کردند، 

اما نتیجه اى حاصل نشد.
«خندوانــه» بــراى اینکــه خأل

 «جناب خــان» را پــر کند، در 
فصل4 به سمت چهار عروسک 
رفت که بازخــورد مثبتى از 
آنها نگرفت و برنامه را با 
استفاده از شیوه هاى 

دیگر ادامه داد.

حامد بهداد: 

مکانیزم 
قدرت 

مى خواهد 
هنرمند را 

شبیه خودش 
کند

ن( ر ر و ى ش
یدعلى احمدى) جلسات متعددى با هم 
 و تا به حال درباره مسائل مالى به توافق 

ند. مشــکالت تا حد 
ده و هر دو طرف 

ممممهم هم نــد باز
ىهاىى  روز
ج خود 

در
مه 
ــه 

راى 
ن و تهیه 

د فرحانى، عروســکى 
ــام «جناب خان» با 

 محمد بحرانى که 
یــش خانگى 

د» آمده بود
کترهاى 

 برنامه 

اغلب 

م چه ل رو ن
«خندوانه» حضور نداشته باشد و در همان زمان تهیه
کننده ها درباره مسائل مالى بارها با هم گفتگو کردند،

اما نتیجه اى حاصل نشد.
«خندوانــه» بــراى اینکــه خأل
 «جناب خــان» را پــر کند، در
فصل4 به سمت چهار عروسک
رفت که بازخــورد مثبتى از
آنها نگرفت و برنامه را با
هاى استفاده از شیوه

دیگر ادامه داد.

آغاز  مذاکره براى بازگشت «جناب خان» 

 «فوق لیسانسه ها»
نام فصل سوم سریال سروش صحت

ى ر ر ل ر وم ل
سروش صحت با نام «فوق لیسانســه ها» قرارداد 

نگارش بست.
مهدى روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه3

سیما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزارى ها درباره سریال «لیسانسه ها» 
گفت: سریال «لیسانسه ها» بعد از پایان ماه 
ههاره صفر روى آنتن مى رود تا بعد از مدتى دوب
...شیمم.م... یک سریالکمدى درشبکه3 داشته با
وىهمچنین درباره فصل سوم این سریاللللل
عنوان کرد: قرارداد نگارش فصل سوم این

سریال با نام «فوق لیسانسه ها» براى شبکه3
بسته شده است.

روشن روان در پایان یادآور 

و ى ل و ر م و ن
طرح آن تصویبو قرارداد نگارشهم به کارگردانى

سروش صحت بسته شده است.

على درستکار، مجرى تلویزیون درباره اجراى 
دوباره برنامه «این شب ها» بیان کرد که دوباره 
آن را در شبکه یک سیما و همزمان با ایام اربعین 

روى آنتن مى برد.
على درســتکار گفت:  از طرف حجت االسالم 
والمسلمین حسن رحیم زاده، مدیر گروه معارف 
شبکه یک ســیما به من اعالم شد که ممنوع 
التصویرى من رفع شده است و مى توانم برنامه 

«این شب ها» را دوباره روى آنتن ببرم.
وى ادامــه داد: این برنامه از هفتــه دیگر آغاز

 مــى شــود و چنــد شــب در هفتــه بــه 

مناســبت ایام پایانى مــاه صفــر روى آنتن
 مى رود.

درستکار در پاسخ به پرسشى درباره اینکه چرا 
کارشناسان این برنامه که به عنوان یکى از معدود 
برنامه هاى معارفى و مناسبتى خوب تلویزیون 
شــناخته مى شــود گاهى به تکرار مى رسند، 
بیان کرد: اگر شما کارشناس جدید مى شناسید 
که شرایط حضور در رســانه اى مثل تلویزیون 
را داشته باشــد، معرفى کنید. ما تا آنجایى که

 مى دانم تعصبى نداریم جز محدودیت هایى که 
به صورت متعارف در رادیو و تلویزیون کشــور 

بوده اســت و تعصب متفاوتى در گروه معارف 
سیما وجود ندارد.

درســتکار در پایان اظهار داشت: گاهى بعضى 
از کارشناســان ادبیات یا چهره متناسب براى 
تلویزیون ندارند و یا ممکن است سخنران خوبى 
باشند اما پاسخ دهنده خوبى براى پرسش هایى 
که مطرح مى شود، نباشند. ممکن است بعضى 
از کارشناسان هم باشند که خودشان به تلویزیون 
نمى آینــد و یا از حضور در برنامــه زنده امتناع 
مى کنند، بنابراین دالیل مختلفى مى تواند وجود 

داشته باشد.

پایان ممنوع التصویرى  مجرى معروف تلویزیون

فریده سپاه منصور: دلتنگ سینما هستم
 اما کارى پیشنهاد نمى شود

تازه ترین فیلم فریدون جیرانى با نام «خفه گى» که 
از امکانات تبلیغى فوق العاده اى سود مى برد تا اینجا 

1 میلیارد را رد کرده است. رقم فروش 5
جیرانى به بهانه «خفه گــى» گفتگویى را با جواد 
طوسى در «24» داشته و از نادیده گرفتن فیلمش 
توسط هیئت داوران جشنواره سى و پنجم فجر و دو 
داور خاص که یکى از آنها محمدرضا هنرمند است و 

دیگرى آقاى ایکس(؟!) گالیه کرد.
جیرانــى گفت: یک تفکــرى آنجا بوده که اســم 
«خفه گى» نباید جایزه داشــته باشــد. به هر حال 
سلیقه و تفکر داورها مهم است. من دو داور آنجا را
 مى شناسم که روى داورهاى دیگر تأثیر مى گذارند. 
من قبلش هم در مصاحبــه اى گفته بودم که دوره 
فیلمســازى محمدرضا هنرمند تمام شــده است. 
من با توجه به شــرایط کلى جامعه گفته بودم دوره 
فیلمسازى هنرمند تمام شده است. وقتى نظر من را 
دیدند فیلم را کنار گذاشتند و اصًال راجع به آن از اول 
حرف نزدند. چون اگر حرف مى زدند، حداقل ایمان 

امیدوارى و مسعود سالمى را نامزد مى کردند.
این اظهارنظر درباره هیئت داوران مناقشه برانگیز 
جشنواره ســى و پنجم خیلى زود با واکنشى دیگر 
از سوى جیرانى مواجه شــد. جیرانى این بار گفت: 
راستش نمى خواستم مطالبى را که درباره  جشنواره 
گذشــته به جواد طوســى در «24» گفته بودم در 
مصاحبه ام بیاید. یادم رفت بگویم  که موضوع مهم 
نیست و در مصاحبه نیاورد. در مصاحبه آمد با تنظیمى 
که از حرف من استنباط اشتباهى صورت گرفته بود. 
من چند ســال پیش در مصاحبه اى با «همشهرى 
جوان» درباره  سینماى جدید و تأثیر اصغر فرهادى 
گفته بودم که دوره  خیلى از فیلمســازها تمام شده 
و دوره  نسل جدید اســت و از چند فیلمساز نام برده 

بودم از جمله آقاى هنرمنــد و گفته  من کلى و ناظر 
به شــرایط جدید بود.جواد [طوسى] از اشاره  من به 
این موضوع فکر کرده بود که من زمان جشــنواره 
چنین حرفى زدم و همین حرف باعث کنار گذاشتن 
فیلم من در جشنواره شده است. من به شوخى از آن 

جمله یاد کردم.
جیرانى با بیانــى محافظه کارانه ادامه داد: پشــت 
پرده اى نیست،چند داور بودند، نشستند حرف زدند و 
داورهایى تأثیر بیشترى روى بقیه گذاشتند مثل همه  
دوره ها  و فیلمى کنار گذاشــته شده است. موضوع 
مهمى نیست که پشت پرده اى داشته باشد. داورى 
جشنواره گذشته بى خودى زیر ذره بین قرار گرفت، 
داورى بود مثل بیشــتر  داورى ها با ضعف هایى که 

داورى هاى دیگر هم داشتند.

*چرا حرفش را پس گرفت؟
اینکه جیرانــى بالفاصله بعد از انتشــار گفته هاى 
صریحش درباره هیئت داوران جشــنواره اى که از 
همان زمان جشنواره مورد انتقادات قرار گرفتند سعى 
مى کند محافظه کارى پیشه کرده و در اظهارنظرى 
دیگر، داورى این جشنواره را مثل بیشتر داورى هاى 
دیگر بداند عجیب است. هرچه نباشد دست اندرکاران 
فیلم «خفــه گى» جیرانى از جمله منتقدان شــیوه 

داورى هاى جشنواره سى و پنجم بودند.
پس چرا جیرانى این گونه مى کوشد اظهارنظر قبلى 
را پس بگیرد؟ آیا او امیدوار اســت مانند جشنواره
 ســى و چهارم فجر که به هیئت انتخاب راه یافته 
بود در جشنواره سى و ششم هم یکى از هفت عضو 
هیئت داوران باشد و از حاال نمى خواهد زمینه را براى 
تبدیل شــدن خویش به کانون انتقادات احتمالى 

معترضان به داورى، فراهم کند؟

 چرا جیرانى حرفش را پس گرفت؟ 
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یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: بیمارى «آبله مرغان» در کودکان به صورت خوش خیم است و با رعایت کردن 
نکات بهداشتى و استحمام به صورت روزانه، مى توان به بهبودى کودك کمک کرد.

پرویز طباطبایى بیمارى آبله  مرغان را جزو مسرى ترین بیمارى ویروسى اعالم کرد و گفت: در آبله مرغان بروز راش ها در 
ظاهر مى شود.ناحیه تنه و سینه بیشتر است و در اندام ها کمتر 

گفت: دوره کمون بیمــارى آبله مرغان این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران 
روز مى باشــد، یعنى که اگر کودك ده تا 21 روز و به طور متوسط 15 

بیمارى آبله مرغان است تماس شــما با فردى که مبتال به 
آلوده شده باشد، 10 تا 21 روز داشــته و توســط آن فرد 
عالئم بیمارى را نشان داده و طول مى کشد تا کودك 
ظاهر شوند.جوش ها در سطح بدن او 
متخصــص  بیمارى هــاى عفونــى ایــن 
ویروسى است و احتیاج اضافه کرد: این بیمارى 
و براى پیشگیرى از این به درمــان خاصى ندارد 
دارد کــه در دوران 15 بیمارى واکســن وجود 

تزریق مى کنند.ماهگــى آن را به کودك 
بیمارى معموالً حداکثر تا شش  طباطبایى در پایان گفت:  این 

نکات بهداشتى و استحمام روزانه روز بهبود مى یابــد و رعایت 
نباید فراموش شود.

برخى فکر مى کنند روغن هاى مو بیشتر براى مو هاى زبر و ضخیم مناسب است، اما اینطور 
نیست حتى اگر مو هاى نازکى دارید که خیلى زود چرب مى شود نیز مى توانید از بهترین روغن 

مناسب براى مو ها استفاده کنید
حال چطور بهترین روغن، مناسب براى موهایمان انتخاب کنیم؟

1. روغن آرگان: بهترین روغن مناسب براى مو هاى خشک و وز
روغن آرگان حاوى اسید هاى چرب و ویتامین E است که کمک مى کند مو هاى خشک و گره 

خورده نرم و براق شود و شانه زدن مو ها راحت تر گردد.

2. روغن نارگیل: مناسب تمامى انواع مو
روغن نارگیل را مى توان چند منظوره اســتفاده کرد، بهترین روغن مناسب براى مو ها است 
حتى مو هاى چرب. این روغن باعث مى شود پوست سر نیز سالم بماند. روغن نارگیل حاوى 
کربوهیدرات، انواع مواد معدنى و ویتامین است و کمک مى کند ساقه مو ها تقویت شود. استفاده 

هفتگى آن مى تواند به رشد مو نیز کمک کند.

3. روغن ماکادمیا: مناسب براى مو هاى خیلى خشک و آسیب 
دیده

روغن هاى خشــکبار معموًال قوى ترین ها هستند و در این میان، 
روغن ماکادمیا نیز از غنى ترین هاى آنهاست. اگر مو هاى خیلى 
خشک یا آسیب دیده دارید، از این روغن مانند ماسک مو و به 
صورت هفتگى روى موهایتان بزنید. اگر موهایتان را با اتوى 

مو صاف مى کنید پس از اینکار از این روغن استفاده کنید.

4. روغن دانه خربزه: مناسب براى پوست 
حساس

این روغن سرشار از امگا 3 و اسیدهاى 
چرب است که باعث افزایش رشد مو 
 C، مى شود. پروتئین و ویتامین هاى
B2 و G موجــود در این روغن نیز 
خاصیت ترمیمــى دارند و عالوه بر 

اینکه مو ها را نرم مى کنند، براى پوست سر نیز مفید است، بخصوص اگر پوست حساسى دارید 
و معموال پوست سرتان به خارش مى افتد و یا به محصوالت آرایشى که به موهایتان مى زنید 

عکس العمل نشان مى دهد، روغن دانه خربزه انتخاب مناسبى براى شماست.

5. روغن بادام: مناسب براى از بین بردن شوره مو
 اگر چه روغن بادام یکى از سبک ترین روغن هاى خشکبار است، اما این روغن سرشار از آنتى 
اکسیدان، ویتامین E، اسید هاى چرب و پروتئین است. این روغن همچنین منیزیم زیادى دارد 
که باعث رشد مو و کاهش شکنندگى مو مى شود. اگر پوست سرتان دچار خارش مى شود کمى 

با روغن بادام سر را ماساژ دهید تا این حساسیت از بین برود.

آیا ناخن هاى تان بیش از حد شکننده و ضعیف و حساس 
است؟ اگر ناخن هاى تان بلند است و از دیدن ناخن هاى 
شکننده خسته شده اید، لیســت زیر برخى از داروهاى 
خانگى براى ناخن هاى شــکننده اســت که با هم مى 

خوانیم. 
از علل شــکنندگى ناخن ها مى توان زمینه هاى ارثى، 
ضربه هاى کوچک، خیس و خشک شدن ناخن توسط 
مواد قلیایى نظیر شوینده ها، کم خونى ناشى از فقر آهن، 
کاهش روى، کاهش گردش خون محیطى و همچنین 
اســتفاده از انواع الك ها و اســتون یــا مانیکور کردن 

ناخن ها را نام برد.

10 علت شکنندگى ناخن ها
1- آسیب هاى تکرارى : کسى که هر روز با مواد شوینده 
کار مى کند، به دلیل اینکه به طور روزانه این آســیب به 

ناخن وارد مى شود، باعث شکنندگى ناخن ها مى شود.
2- بلندى ناخن ها ارتباط مســتقیم با شکنندگى ناخن 
دارد. هر چه ناخن بلندتر باشد، شکنندگى آن بیشتر است 
و به کسانى که این مشکل را دارند توصیه مى کنیم که 

همیشه ناخن هاى خود را کوتاه نگه دارند.
3- شغل افراد : نجارها، کفاش ها، آهنگرها و پزشک ها 
( چون از حالل ها استفاده مى کنند ) معموًال شکنندگى 

ناخن را تجربه مى کنند.
4- الك زدن و پاك کردن مداوم : الك باعث شکنندگى 
ناخن نمى شود ولى کسانى که با فاصله زمانى خیلى کم 
الك خود را با اســتون پاك مى کنند، در معرض آسیب 

ناخن هستند چون استون ماده حالل است.
5- سن و سال هم ارتباط مســتقیم با شکنندگى ناخن 
دارد. هر چه سن باالتر و فرد مســنتر باشد، شکنندگى 
ناخن بیشتر مى شود. در خانم ها چون ناخن آنها نازك تر 

است، شکنندگى ناخن ها بیشتر است.
6- بیمارى هاى پوســتى: بعضى بیمارى هاى پوستى 
هم موجب شکنندگى ناخن مى شوند. کسانى که مشکل 

خشکى پوست دارند شکنندگى ناخن هم دارند.
7- کســانى که کمبودهاى تغذیه اى دارند، مخصوصًا 
کســانى که دچار کمبــود آهن یــا روى هســتند یا 
ویتامین هاى A، B، C، D و E را کمتر دارند در معرض 

شکنندگى ناخن هستند.
8- کم خونى ناشى از فقر آهن نیز باعث شکنندگى ناخن 
مى شود. کم خونى وضعیتى است که در آن، تعداد یا اندازه 
گلبول هاى قرمز یا مقــدار هموگلوبین موجود در خون 
کاهش یافته و تبادل اکســیژن و دى اکسیدکربن بین 

خون و سلول ها دچار اختالل مى شود.
9- مشکالت غده تیروئید مثل کم کارى تیروئید.

10- انجام کارهاى زیبایى بر روى ناخن ها مثل مانیکور 
کردن یا اســتفاده از ناخن مصنوعى یا کاشت ناخن نیز 

باعث شکنندگى ناخن مى شود.

م انار
 یک مبارز حرفه اى  به نا

انار یکى از میوه هایى اســت که پژوهش هاى بسیارى
در زمینه فواید ضد سرطانى آن انجام شده است. به نظر 
مى رسد این میوه مى تواند به پیشگیرى از عالئم سرطان 

کمک کند.
از این رو، دانشــمندان در پــى یافتــن بهترین روش 
براى بهره منــدى از فواید این میوه بــه عنوان یک ابزار

 ضد سرطان هستند.

انار و  سرطان
انار ویژگى هاى ضد ســرطانى ارائه مى کند. چند دلیل 

براى این موضوع وجود دارند.
انار حــاوى پلى فنــول ها اســت. از ایــن رو، انار یک 
منبع آنتى اکســیدانى خــوب در نظر گرفته مى شــود. 
آنتى اکســیدان ها در زمینه مبارزه با رادیکال هاى آزاد 
که موجب آسیب سلولى مى شوند، موثر عمل مى کنند. 
رادیکال هاى آزاد یکى از دالیل شکل گیرى سلول هاى 
سرطانى هستند. از این رو، نابودى رادیکال هاى آزاد در 
بدن به معناى پیشگیرى از رشد ســلول هاى سرطانى 

است.
انار سرشار از ویتامین C است و از این رو به تقویت سیستم 
ایمنى بدن و حفظ و نگهدارى از آن کمک مى کند. اگر 
سیستم ایمنى عملکرد درستى داشته باشد، سلول هاى 
سرطانى توانایى رشد در بدن را نخواهند داشت. در نتیجه، 

انار گزینه خوبى براى پیشگیرى از سرطان است.
ویژگى هاى ضد ســرطانى انار مى تواند مرگ ســلول 
سرطانى را از طریق مســدود کردن مسیر دریافت مواد 

مغذى توسط آنها برنامه ریزى کند.
انار حاوى تانن و آنتوسیانین ها است که به عنوان عامل 
ضد تومور شناخته شده  است. انار تکثیر سلولى را کاهش 
مى دهد و به بازتولید سلول هاى خوب کمک مى کند. از 
این رو، تکثیر سلول هاى سرطانى در بدن انسان مى تواند 

محدود شود و سلول هاى سالم جایگزین آنها شوند.

دیگر فواید مصرف انار براى سالمتى
جدا از ویژگى هاى ضد ســرطانى، انار فواید ســالمت 
دیگرى را نیز ارائه مى کند کــه در ادامه به برخى از آنها 

اشاره مى شود:

تقویت سیستم ایمنى
ویتامین C موجود در انار به تقویت سیســتم ایمنى بدن 

انســان کمک مى کند و از ابتال به بیمارى ها پیشگیرى 
مى کند.

ضد پیرى
انار به عنوان یک آنتى اکســیدان عمل مى کند. از این 
رو، مصرف این میوه فواید ضد پیــرى ارائه مى کند. انار 
به کاهش چین و چروك هاى پوست کمک مى کند و در 
نتیجه نشانه هاى افزایش سن و پیرى را محدود مى کند.

ضد افسردگى
روغن انار مى تواند احساس خوشایندى را در انسان 

شــکل دهد و همچنیــن موجــب آرامش ذهن 
شــود. در نتیجه، این ماده به عنوان یک عامل
 ضد افسردگى کار مى کند. روغن انار به رهایى 
از استرس و شکل گیرى احساس آرامش در 

فرد کمک مى کند.

حفظ سالمت پوست
برخى پژوهش ها نشان داده اند که انار 
براى پوست انســان نیز خوب است. 
مصرف این میوه به بازســازى پوست 
آسیب دیده کمک مى کند. از این رو، 
انار براى درمان درماتیت ها و تسکین 

آکنه مناسب است.

حفظ سالمت مو
ویتامین هاى موجود در انار به تقویت موى سر 
کمک مى کننــد و همچنین مصرف این میوه 

مى تواند به درخشش مو کمک کند.

پیشــگیرى از ابتال به بیمارى هاى قلبى- 
عروقى

انار مى تواند به پیشگیرى از تشــکیل پالك در دیواره 
رگ هاى خونى کمک کنــد. از این رو، خطــر ابتال به 
بیمارى هــاى قلبى عروقى کاهش مــى یابد و احتمال 
مواجهه با مواردى مانند سکته مغزى یا حمله قلبى کمتر 

مى شود.

پیشگیرى از ابتال به دیابت
انار به کاهش قند خون کمک مى کنــد. در نتیجه، این 

میوه مى تواند درمانى طبیعى بــراى بیماران مبتال به 
دیابت باشد.

کاهش فشار خون
برخى مطالعات نشان داده اند که انار به کاهش فشار خون 
سیستولیک کمک مى کند. این کار با جلوگیرى از فعالیت 

آنزیم مبدل آنژیوتانسین انجام مى شود. در نتیجه، مصرف 
انار به کاهش فشار خون کمک مى کند.

حفظ سطوح کلسترول
اســید پونیســیک موجود در انار به عنوان یک کاهنده 
کلســترول بد خون (LDL) و ترى گلیســیرید عمل 

مى کند. افزون بر این، این ماده تولید کلســترول خوب 
(HDL) را تحریک مى کند.

کاهش وزن
برخى افراد انار را به واسطه فواید آن در زمینه کاهش وزن 
مصرف مى کنند. انار به تســریع آهنگ سوخت و ساز و 

چربى سوزى در بدن کمک مى کند. 
 

بهبود عملکرد دستگاه گوارش
ویتامین B موجود در انار به افزایش ســوخت و ساز بدن 
کمک مى کند. بر همین اساس، مصرف این میوه کارایى 

دستگاه گوارش را بهبود مى بخشد.

آبله مرغان؛ 
مسرى ترین بیمارى ویروسى

یک متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب با اشاره به نشانه هاى 
ابتال به MS گفت: استرس باعث ایجاد این بیمارى نمى شود.

 MS مهــدى وحید دســتجردى در ارتبــاط بــا بیمــارى
اظهارداشت:این بیمارى پیشــگیرى خاصى ندارد، البته این 
بیمارى فاکتور خطر دارد، ولى در اختیار خود فرد نیســت. وى 
در خصوص عالمت آغاز بیمارى MS افزود: خیلى از کسانى 
که به پزشک مراجعه مى کنند چون درباره تارى دید، چیزهایى 
شنیده اند بر این باور هستند وقتى از زمین بلند مى شوند جلوى 
 MS چشم شان سیاهى مى رود و این را به عنوان عالمت آغاز

مى دانند.
این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب، شایع ترین عالمت 
بیمارى MS را  گزگز کردن یا بى حسى دست و پا دانست و 

گفت: در کسى که MS دارد خواب رفتگى در هر دو دست و 
پاها اتفاق مى افتد و در برخى افراد نیز به صورت یخ کردن تظاهر 
پیدا مى کند. در بعضى نیز به صورت داغ شدن بدن بروز مى یابد 
و در بعضى از افراد مور مور یا سوزن سوزن شدن اتفاق مى افتد.

وحید دستجردى گفت: یکى از عوارض شایع MS این است 
که نصف بدن شخص گزگز مى کند، خواب مى رود، بى حس 
مى شود یا از تنه به پایین حس ندارد. اینها عالمت هایى هستند 
که مى توانند باشند MS باشند به شرطى که حداقل 24 ساعت 
طول بکشد. وى در پاسخ به این پرسش که آیا هر خواب رفتگى 
دست و پا ناشى از MS است؟، افزود: خیر؛ کسانى که خواب 
رفتگى دست و پایشان از یکى دو روز قبل شروع شده و خوب 
نمى شود و آرام آرام بیشتر مى شود یا کسى که یک سمت بدن 

خود را حس نمى کند یا از تنه بــه پایین از یک حدى به پایین 
احساس خواب رفتگى، داغى، سرما یا بى حسى دارد یا کسى که 
احساس مى کند چند روزى است کمربندى دور تنه اش پیچیده 
شده و به او فشــار مى آید باید نســبت به ابتال به MS شک 

کند.
وحید دســتجردى ادامه داد: حتى تارى دیدى که در بیمارى 
MS بروز مى کند از یک چشم آغاز مى شود؛ یعنى یک چشم 
از چند روز یا چند ساعت شروع به تار شدن مى کند. این چشم 
آنقدر تار مى شود که طى مدتى اصًال دیگر قادر به دیدن نیست. 
همچنین وقتى چشم را حرکت مى دهیم مقدارى درد هم دارد 
و کامًال مشخص است با یک چشم همه چیز را مى بیند ولى با 

چشم دیگر نمى بیند.

 MS نشانه هاى ابتال به
علل شکنندگى ناخن ها

روغن مناسب موهایتان چیست؟

و ببرى ن رینرو به ر
ى شود پوست سر نیز سالم بماند. روغن نارگیل حاوى 
ن است و کمک مى کند ساقه مو ها تقویت شود. استفاده 

 کند.

ب براى مو هاى خیلى خشک و آسیب 

ن ها هستند و در این میان، 
هاست. اگر مو هاى خیلى 
ن مانند ماسک مو و به 
گر موهایتان را با اتوى 

غن استفاده کنید.

پاى پوووستوست ب بر

ظاهر مى شود.ناحیه تنه و سینه بیشتر است و در اندام ها کمتر
گفت: دوره کمون بیمــارى آبله مرغان این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران

5 روز و به طور متوسط15 روز مى باشــد، یعنى که اگر کودك 1ده تا 21
بیمارى آبله مرغان است تماس شــما با فردى که مبتال به 
1 تا 21 روز داشــته و توســط آن فرد  0آلوده شده باشد، 10
عالئم بیمارى را نشان داده و طول مى کشد تا کودك 
ظاهر شوند.جوش ها در سطح بدن او 
متخصــص  بیمارى هــاى عفونــى ایــن 
ویروسى است و احتیاجاضافه کرد: این بیمارى 
و براى پیشگیرى از این به درمــان خاصى ندارد 
5دارد کــه در دوران 15بیمارى واکســن وجود 

تزریق مى کنند.ماهگــى آن را به کودك 
بیمارى معموالً حداکثر تا شش  طباطبایى در پایان گفت:  این 
بهبود مى یابــد و رعایت نکات بهداشتى و استحمام روزانه روز

نباید فراموش شود.
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دستیار نمى خواهم؛ تمام!
نصف جهان  صحبت هاى سرمربى سپاهان در کنفرانس خبرى نشان داد که وى به هیچ وجه قصد ندارد به 
توصیه باشگاه و اطرافیان مبنى بر اضافه کردن یک دستیار به کادر فنى تیمش عمل کند.«زالتکوکرانچار» 
همچنان تحت فشار قرار دارد و با وجود اینکه بارها در مصاحبه هاى مدیران سپاهان از او حمایت شده اما 
شایعات تحمیل دستیار ایرانى به او و در آب نمک خواباندن محرم نویدکیا از گوشه و کنار شنیده مى شود 
و به نشســت خبرى اخیر سرمربى طالیى پوشــان هم کشیده شــد. کرانچار اما همچنان روى اصول 
ایستاده و اصرار دارد که انتخاب هاى فنى 
را بدون دخالت از سمت و سوى دیگرى 
خودش انجام دهد. پیش از این شــنیده 
مى شد کمیته فنى اى در اصفهان براى 
حضور دستیارى ایرانى در کنار کرانچار 
تصمیم خواهد گرفت. حتى نام نویدکیا و 
محمود کریمى هم مطرح شده بود. حاال 
اما کرانچار صراحتــًا در کنفرانس پیش 
از بازى با پیکان گفت: اگر کسى نیاز به 
همکار دارد، شخص سرمربى است و من 
باید بگویم دستیار مى خواهم یا نه. اینکه باشگاه بگوید یا کمیته فنى درست نیست. این مسئله باعث مى شود 
که فشار به تیم و باشگاه بیاید. حدود یک ماه پیش جلسه اى با اعضاى هیئت مدیره داشتیم که نیازهاى مان 
بررسى شود، در صورتى که این مسائل مطرح نشده بود. سپاهان در این فصل با وجود بازى هاى چشم نواز 
و تماشاگرپسند نتوانسته امتیازات الزم را به دست آورد و در نیمه پایینى جدول قرار دارد. باید دید کرانچار 
مى تواند این وضعیت نامتوازن را تغییر دهد و تا هفته هاى آینده تیمش را تا رده هاى بهترى رهنمون کند .

طلسم لعنتى

نصف جهان  سردار آزمون همچنان در باشگاهش 
گل نمى زند. این تیتر  اکثر رســانه هاى ایرانى در 
مورد رقابت هاى لیگ روسیه و تداوم گل نزنى هاى 

آزمون در این رقابت هاست.
هفته پانزدهم لیگ روسیه پیگیرى شد و نیم فصل 
بازى ها به پایان رسید. روبین کازان با سردار آزمون 
مهمان یوفا بود و در یک بازى نزدیک با نتیجه 2بر 
یک از این تیم شکست خورد. تیم روبین کازان با این 
شکست خارج از خانه و اندوخته 18 امتیازى  در رده 
نهم جدول لیگ برتر روسیه باقى ماند. تیم یوفا نیز با 
امتیاز 21 امتیاز به رده هفتم صعود کرد. در این بازى 

سردار در ترکیب اصلى کازان قرار داشت اما دقیقه 
60 با ناکامى زمین بازى را ترك کرد. سردار در 15 
بازى نیم فصل 12 بار در ترکیب کازان قرار گرفت اما 
موفق نشد حتى یک گل براى این تیم به ثمر برساند. 
سردار در دو دیدار جام حذفى هم براى روسیه بازى 
کرد که در آنها هم ناکام ماند و حاال مى توان گفت 
مهاجم ملى پوش ایرانى دچار طلسمى عجیب در 
روسیه شده است. ســردار البته در بازى هاى ملى 
تقریباً موفق بوده و اتفاقاً آخرین بار در خاك روسیه 
دروازه میزبان جام جهانــى 2018 را باز کرد اما در 

روبین کازان فعًال یک ناکام بزرگ است.

آسیایى شدن ذوب آهن به تعویق افتاد
جایگزینى محتمل ذوب آهن به جاى نفت تهران در لیگ قهرمانان آسیا با تمدید هشت روزه مهلت 

ارائه مدارك به تعویق افتاد.
در حالى که با نزدیک شــدن به پایان مهلت AFC به باشــگاه هاى ایرانى شمارش معکوس براى 
حذف چهار نماینده ایران از لیگ قهرمانان از یک طرف و آســیایى شدن دســتکم یکى از دو تیم 
اصفهانى از طرف دیگر آغاز شــده بود خبر رســید مهلت ارائه مدارك چند روز دیگر تمدید شــده

 است. 
با این اوصاف، احتمال دارد پرسپولیس، 
استقالل و تراکتورسازى در این فاصله 
تکلیف بدهى هاى انباشته شده خود را 
مشــخص کنند و در نهایت با دریافت 
مجوز حرفه اى اجازه شــرکت در دوره 
آتى لیگ قهرمانــان را بگیرند اما بعید 
است که در این چند روز تغییر معنادارى 
در وضعیت آشــفته نفت به وجود آید 
زیرا برخالف ســه باشگاه دیگر بدهى 

سنگین تنها مانع آسیایى شــدن زردپوشان تهرانى نیســت بلکه مالکیت این باشگاه نیز همچنان 
مبهم است.

به این ترتیب، در شرایطى که پیش بینى مى شــد با حذف قهرمان فصل گذشته جام حذفى از لیگ 
قهرمانان ذوب آهن تا ساعاتى دیگر آسیایى شــود با تمدید مهلت، رسمى شدن این اتفاق احتمالى 

هشت روز به عقب افتاد.

نصف جهان  خبرگزارى هاى مهر و ایسنا گزارش هایى 
را منتشــر کرده اند که مى تواند اسپانســر فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ را در چالشى اساسى قرار دهد 
اتفاقاتى که در بخش اسپانســر فوتبال رخ داده و چهار 
باشــگاه ایرانى را در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا 
قرار داده، پاى وزیر ورزش را به ایــن پرونده باز کرده 

است. 
فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ درحالى تبلیغات 
محیطى فوتبال را در ابتداى لیگ هفدهم به یک شرکت 
واگذار کرده اند که براى ایــن انتخاب هیچ مزایده اى 
برگزار نشد و هنوز به طور رسمى اعالم نشده که اصًال 

قراردادى در این زمینه منعقد شده یا خیر؟
با این حال منابع غیر رســمى اعالم کردند رقم قرارداد 

ساالنه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با این شرکت 
حدود 67 میلیارد تومان است که طبیعتًا باید تاکنون که 
ده هفته از رقابت هاى لیگ برتر گذشته یک سوم این 
مبلغ پرداخت مى شد اما خبرنگار  خبرگزارى مهر  طبق 
نوشته این سایت کسب اطالع کرد که مبلغ پرداختى 
این اسپانســر به فوتبــال تاکنون حدود پنــج میلیارد 
تومان بوده که بخش عمده این مبلغ هم براى دستمزد 
«کارلوس کى روش» و پــاداش بازیکنانش پرداخت 

شده است.
اوضاع بحرانى مالى باشگاه ها خصوصًا چهار نماینده 
ایــران در لیگ قهرمانان آســیا عالوه بر مســئوالن 
فدراسیون و سازمان لیگ، مسعود ســلطانى فر وزیر 
ورزش و جوانان را هم حســاس کرده و وى دســتور 

پیگیرى این موضوع را داده است.
وزیر ورزش و جوانان که بارها تأکید کرده نگاه ویژه اى 
به فوتبال خواهد داشت این بار به اسپانسر فوتبال ورود 
کرده و به معاون خود دستور داده این پرونده را به طور 
ویژه بررســى کند و گزارش دهد که چرا اسپانسر این 
رشته به تعهداتش عمل نکرده اما همچنان به کارش 

ادامه مى دهد. 
این اتفاق در حالى رخ داده است که گفته مى شود یکى از 
معاونان وزیر ورزش حامى مسئول اسپانسر فعلى فوتبال 
اســت و این احتمال وجود دارد که بررسى این پرونده 
مشمول زمان شود اما وضعیت بحرانى که براى باشگاه 
ها به وجود آمده بعید است فرصت همراهى با این شرکت 

را بدهد و باید وضعیت هر چه سریع تر مشخص شود.

اسپانسر فوتبال در مخمصه

نصف جهان  سایت هاى گل دیلى و پیروزى در مطالبى 
جداگانه نسبت به بى تفاوتى هواداران پرسپولیس به کار 
بزرگ «برانکو ایوانکوویچ»  و پیــروزى در دربى انتقاد 

کرده اند.
گل دیلى دراین باره نوشته:پرسپولیس دربى را برده، اما 
انگار نبرده. برخى هواداران این تیم در 72ساعت گذشته 
طورى ژست گرفته اند که انگار دیگر بردن استقالل با یک 
گل اختالف و نمایشى نسبتاً محافظه کارانه آنها را راضى 
نمى کند. اصًال انگار این جماعت یادشان رفته تا چند سال 
پیش گرفتن یک مساوى برابر اســتقالل و پایان دادن 
به نوار پیروزى هاى این تیم در دربى تهران براى شــان 
آرزو بود. حاال خیلى از هواداران با ســگرمه هاى در هم 
در تفسیر و تحلیل مسابقه مى گویند:  نتیجه بدك نبود، 
ولى از بازى راضى نیستیم. باید بیشتر حمله مى کردیم 
و بیشتر گل مى زدیم.  چشم؛ اگر اوامر دیگرى هم دارید، 
درخواست هاى تان را براى برانکو لیست کنید و در اختیار 

سرمربى پرسپولیس قرار بدهید تا براى تان انجام بدهد!
این «ناسپاسى» رفته رفته به یک عادت بد در فرهنگ 
ما تبدیل شده است. این یعنى اگر کسى بیشترین لطف 
را در حقمان بکند، کم کم این کار به «وظیفه» او تبدیل 
مى شود و اگر روزى کمتر از آن را به جا بیاورد، انگار دچار 
گناه و قصور شده! به این ترتیب از برانکو هم انتظار مى رود 
تا ابد همان سناریوى دربى 4بر2 را تکرار کند، وگرنه بدون 
آن همه هیجان و طراوت دیگر بردهایش پشیزى ارزش 
ندارد! اما آیا واقعاً اینطور باید باشد؟ برانکو قدرت و صالبت 
پرسپولیس را حفظ کرده؛ چنانکه این تیم بعد از قهرمانى 
مقتدرانه فصل قبل همچنان بــراى حضور در کورس 
قهرمانى و گرفتن جامى دیگر اشتیاق نشان مى دهد و البته 
بعد از شکست دردناك برابر الهالل هم از هم نمى پاشد. 

پیروزى دیلى هم در مطلبى آورده: شاید اگر برانکو همه 
ابزارش را در اختیار داشــت، براى دربى85 اســتراتژى 
دیگرى بر مى گزید، اما او بدون طارمى، احمدزاده و البته 
مسلمان آماده طورى از تیمش بازى گرفت که استقالل 
را ببرد، به حضور در باالى جدول ادامه بدهد و با بحران 
به طور کامل وداع کند. گویا برخى فراموش مى کنند بازى 
بدون طارمى، چقدر کار دشوارى است و پرسپولیس بیش 
از یک ماه است دارد این کار ســخت را انجام مى دهد. 
طارمى با همه نوسانات شــخصیتى اش، آنقدر توانایى 
فنى دارد که کى روش بخاطر او سیستم تیم ملى را تغییر 
مى دهد و حتى در دوران محرومیت هم پاى این بازیکن 
باقى مى ماند. پرسپولیسى ها اما انتظار دارند تیم برانکو 
بدون طارمى و چند ستاره دیگر همچنان همه را تار و مار 
کند. آنها دیگر به برد یک بر صفر راضى نیستند، آن هم 
برابر تیمى که نه تنها بعد از تغییر کادر فنى اش به شدت 
عطش پیروزى و اعاده حیثیت داشــت، بلکه انبوهى از 

بازیکنان با کیفیت را در اختیار خودش مى دید.
متأسفانه بلد نیستیم از موفقیت ها شاد باشیم و این مسئله 
در حال حاضر در رفتار برخى از هواداران پرســپولیس 
نمود دارد. به هر حال دوران اســتیلى و دایى و درخشان 
و وینگادا و ... را به این دوســتان یادآورى مى کنیم و از 
آنها مى خواهیم بخاطر این برد خفیف آخر، برانکو را به 

بزرگوارى خودشان ببخشند!

لطفى که 
تبدیل به وظیفه شده است

پرسپولیس یادش رفته آرزوى تساوى داشت؟

مجله معتبر کیکر در سایت خود اقدام به نظرسنجى 
از طرفــداران وردربرمن پیرامــون تصمیمات اخیر 
ســران باشــگاه کرد که ایــن نظرســنجى نتایج 
جالــب توجهــى در قبال مربــى ایرانــى االصل 

داشت.
رسانه معتبر و پرمخاطب آلمانى در این نظرسنجى 
پیرامون اخراج ســرمربى ایرانى االصل از نیمکت 
وردربرمن نظرات طرفداران را جویا شد و با انتخاب 
گزینه هایــى در پى معرفى مقصــر اصلى عملکرد 
ناامیدکننده باشگاه محبوب شــمال آلمان بود که 
طرفداران برمن در کمال تعجب کمترین تقصیر را 
به گردن سرمربى خود انداخته و با حمایت از نورى 

اخراج او را چاره کار این تیم ندانستند.
در نظر سنجى کیکر که با عنوان مقصر ناکامى هاى 
وردربرمن کیست؟ روى خروجى سایت قرار گرفته؛ 
طرفداران این باشــگاه با حضور تقریبًا گســترده با 
حمایت از مربى سابق خود مدعى شدند دلیل اصلى 

این اتفاقات مدیریت باشــگاه اســت نه الکساندر 
نورى و برنامه هایى کــه روى نیمکت رهبرى تیم 
داشت. از نظر هواداران وردربرمن، الکساندر نورى 
کمترین سهم را داشته اســت، چون تا دیروز صبح 
در نظرســنجى کیکر مدیریت باشــگاه 45 درصد، 
بازیکنان 38 درصد و نــورى فقط 16 درصد مقصر 

قلمداد شده بود.
طرفداران برمن در حالى مدیریت باشــگاه را دلیل 
اصلى ناکامى هاى اخیر معرفى مى کنند که آنها در 
تابستان هیچ سرمایه گذارى بزرگى روى تیم براى 
کسب نتایج بهتر انجام نداده و تنها چند خرید درجه 
2 یا 3 براى ســرمربى ایرانى االصل خود داشتند و 
ترجیح دادند با رعایت اصول فیرپلى مالى همچنان 
با ریاضت اقتصادى کمترین پول را هزینه کنند و از 
همین رو الکساندر نورى با یکى از جوان ترین و بى 
تجربه ترین تیم هاى تاریخ وردربرمن نتوانســت 

انتظارات را برآورده کند.

جهانبخش 
دومین 
پاسور 
اردویزه

علیرضا جهانبخش بهترین پاســور تیمش است و موفق شده چهار پاس گل 
به هم تیمى هایش در مدت 762 دقیقه اى که در میدان بوده بدهد. ده هفته 
از اردیویسه هلند گذشته است و آیندهوون با 27 امتیاز در جایگاه نخست قرار 
دارد و آژاکس با 22 امتیاز دوم اســت.تیم آلکمار که علیرضا جهانبخش را در 

اختیار دارد با 19 امتیاز در جایگاه چهارم است و هیرنفین با 
رضا قوچان نژاد با 14 امتیاز در جایگاه نهم حضور دارد.
علیرضا جهانبخش بهترین پاســور تیمش اســت 
و موفق شــده چهار پاس گل به هــم تیمى هایش 

در مدت 762 دقیقــه اى که در میدان 
بوده بدهد و از این حیث در 

جایگاه سوم پس از حکیم 
زیچ(آژاکــس)، دنزل 

دومفریس(هیرنفین)
قرار دارد، جهانبخش 

با یــک پاس گل 
دیگر مى تواند 
به جمع بهترین 

پاسورهاى لیگ هلند اضافه شود. جهانبخش 
که تیمش این فصل بسیار عالى شروع کرده 
در بازى قبل تیمش برابر هیرنفین و در حالى 
که بازى تــا لحظات پایانى بــا نتیجه یک 
بر یک دنبال مى شــد با نفوذ عالى از سمت 
راست زمین وارد محوطه جریمه شد و پاس 
در عــرض داد تا پاناتلیــس هاتزیدیاکوش 
20 ســاله در دقیقه 90 گل برترى را بزند و 
آلکمار با پیروزى 2 بر یک در خانه هیرنفین به 
پیروزى برسد. وینگر ایرانى آلکمار در بازى 
قبل تیمش برابر اوترخت نیــز دو گل زده 

بود و یک پاس گل داده بود تا ستاره این 
روزهاى تیمش باشد. تیم آلکمار 16 

گل زده است و جهانبخش روى 
37 درصد از گل هاى تیمش تأثیر 

مستقیم داشته است.

نارضایتى طرفداران وردربرمن از اخراج نورى

سرمربى تیم گیتى پسند با اشاره به مشکالت تیمش 
گفت: طى این مدت کوتاه که هدایت تیم را در دست 
گرفتم به دنبال شناســایى و رفع نقــاط ضعف تیم 
هستیم، مهمترین مشــکل ما در حال حاضر کمبود 

بازیکن است که سعى در رفع آن داریم.
حسین شمس در گفتگو یى، اظهار داشت: خوشبختانه 
باشــگاه حمایت بســیار خوب وقوى از تیم مى کند. 
مهمترین مشــکل فعلى تیم کمبود بازیکن است چرا 
که نتوانســتیم جایگزینان خوبى بــراى دو بازیکنى 
که از دست دادیم، داشــته باشیم. درصدد جذب یک 
بازیکــن دیگر هســتیم و با توجه بــه اینکه فرصت 
کافى براى گزینه هاى خارجــى نداریم تمرکزمان بر 
روى بازیکنان داخلى اســت تا ترکیب تیم را قوى تر

 کنیم.
وى در خصوص مشــکل تیم گیتى پسند که در اکثر 
بازى ها در ابتدا گل مى خــورد و درصدد جبران برمى 
آید، گفت: این مسئله کامًال درســت است در بیشتر 
بازى ها تیمى کــه اول گل خورده مــا بودیم حتى از 
ضعیف تریــن تیم ها نیز گل دریافــت کردیم و بعد با 
تالش و فشار توانستیم نتیجه را تغییر دهیم، طبیعى 
است که بعد از دریافت گل تیم دچار یک افت روحى 
و روانى مى شود جبران نتیجه سخت مى شود. گاهى 
این تالش منجر به پیروزى شده و گاهى به تساوى. 

به اعتقاد من ما مشکل گلزنى نداریم بلکه مشکل گل 
خوردن داریم و باید خط دفاعى خود را بیشتر تقویت و 

هوشیارانه تر عمل کنیم.
سرمربى تیم گیتى پسند در خصوص وضعیت تیم هاى 
باال نشین جدول گفت: تیم مس سونگون از نظر مهره 
شــاید بهترین تیم لیگ باشد. با داشــتن دو بازیکن 
برزیلى بسیار خوب و دیگر بازیکنان خوبى که با این 
تیم قرارداد مى بندند، هرگز در زمان تعویض دچار افت 
نمى شوند. شاید 12 بازیکن همسطح دارند، تیم بسیار 
خوبى است. تأسیســات دریایى نیز از دیگر تیم هاى 

خوب لیگ اســت که از نظر مهره و دیگر امکانات در 
شرایط خوبى هستند، در اصفهان مقابل ما به نتیجه 
دلخواه خود رســیدند. ما این فرصت را داریم که سه 
هفته دیگــر در تهران این شکســت را جبران کنیم 
ومس ســونگون نیز در خانه ما در مقابل هواداران ما 
باید به میدان بیاید؛ بنابراین اگر هوشیار باشیم وبازى 
هوشمندانه اى داشــته باشــیم مى توانیم با توجه به 
اختالف امتیازاتى که داریم با کسب امتیازات الزم به 
صدر جدول برسیم. خیلى به این مسئله امیدوار هستیم 

و بچه ها نیز انگیزه هاى زیادى دارند.

شمس: مى توانیم قهرمانى را تکرار کنیم

پاسور
اردویزه

9اختیار دارد با 19 امتیاز در جایگاه چهارم است و هیرنفین با 
4رضا قوچان نژاد با 14 امتیاز در جایگاه نهم حضور دارد.
علیرضا جهانبخش بهترین پاســور تیمش اســت 
و موفق شــده چهار پاس گل به هــم تیمى هایش 

مدت 762 دقیقــه اى که در میدان  2در
بوده بدهد و از این حیث در

جایگاه سوم پس از حکیم 
زیچ(آژاکــس)، دنزل 

دومفریس(هیرنفین)
قرار دارد، جهانبخش 

یــک پاس گل  با
دیگر مى تواند 
به جمع بهترین 

پاسورهاى لیگ هلند اضافه شود. جهانبخش 
که تیمش این فصل بسیار عالى شروع کرده 
در بازى قبل تیمش برابر هیرنفین و در حالى 
که بازى تــا لحظات پایانى بــا نتیجه یک 
بر یک دنبال مى شــد با نفوذ عالى از سمت 
پاس راست زمین وارد محوطه جریمه شد و

عــرض داد تا پاناتلیــس هاتزیدیاکوش  در
20 ســاله در دقیقه 90 گل برترى را بزند و 
2آلکمار با پیروزى 2 بر یک در خانه هیرنفین به 
پیروزى برسد. وینگر ایرانى آلکمار در بازى 
قبل تیمش برابر اوترخت نیــز دو گل زده 

یک پاس گل داده بود تا ستاره این  بود و
6روزهاى تیمش باشد. تیم آلکمار 16
جهانبخشروى گل زده است و

37 درصد از گل هاى تیمش تأثیر 
مستقیم داشته است.
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یک خبرنگار تهدید به قتل شد! 
پسر رئیس یک فدراسیون ورزشى در پیج شــخصى خود در اینستاگرام یک خبرنگار فعال در حوزه 

ورزش را به قتل تهدید کرد.
ظهــر دیــروز تصویــر صفحــه اینســتاگرام پســر رئیــس یــک فدراســیون ورزشــى به 
دســت خبرنــگار میزان رســید کــه در آن این فــرد خبرنــگار یک رســانه را تهدیــد به قتل 

کرده بود.
بنا بر این گزارش؛ در پست ارسال شده 
روى صفحه اینســتاگرام این فرد که 
حاوى مطالب زننده و ناسزا به خبرنگار 
مورد اشاره و خانواده وى است عنوان 
شــده که «هر کجایى که تو را ببینم 

چاقو را در گلویت فرو مى کنم».
در پــى اطــالع خبرنگار ورزشــى 
خبرگــزارى میــزان از این پســت با 
خبرنگار مورد تهدید قرار گرفته تماسى 
برقرار کردیم که وى عنوان کرد چندى 
قبل مطلبى در نقد مدیریت یکى از روساى فدراسیون هاى ورزشى منتشر کرده و تهدید ها از همان 

زمان در مورد وى آغاز شده است.
ایــن خبرنــگار ورزشــى در ادامــه گفــت: تهدید هــاى این فــرد بــه ایســنتاگرام محدود 
نشــده اســت و وى روى خــط تلفــن همــراه او هــم پیام هــاى تهدیــد آمیزى را ارســال

 مى کند.

برزیلى تر از همیشه! 
صنعت نفت برزیلى حاال دیگر فقط یک شــعار 
نیست. این تیم بیش از هر زمان دیگرى یک تیم 
برزیلى است. بازیکنان خارجى صنعت نفت این 
فصل نقش پررنگى در جمع زردپوشان آبادانى 
داشــته اند و بازیکنان داخلى ایــن تیم را تحت 
تأثیر قرار دادند. هشــت گل و شــش پاس گل 
آمار سه خارجى صنعت نفت یعنى کرار، سزار و 
پریراست. این در حالى است که بازیکنان داخلى 
این تیم فقط یک گل و یــک پاس گل را به نام 
خودشان ثبت کرده اند یعنى کمتر از 15 درصد 

عملکرد تیم.
شــاید اگر ایــن اتفــاق در تیم دیگــرى جز 
صنعــت نفــت اتفــاق مى افتــاد جنبه هاى 
مثبــت زیــادى داشــت امــا درخشــش 
خارجى ها در شــهرى که معــدن الماس هاى 
فوتبالى اســت باعث انتقاداتى شــده اســت.
 اگرچــه این ســه خارجى محبوبیــت خاصى 
در آبادان پیــدا کرده اند و کیفیــت خود را ثابت 
کرده اند. فراز کمالوند هــم این آمار را فقط یک 
نکته مثبت براى تیمش مى دانــد و هیچ نکته 

منفــى در آن نمى بیند. ســرمربى صنعت نفت 
آبادان در نقل قولى کوتاه در مورد انتقاداتى که از 
این مساله مى شود   گفت:  همه باید از این که ما 
این خارجى هاى با کیفیت را خریده ایم خوشحال 
باشند نه این که انتقاد کنند. اگر این که در آبادان 
ستاره هاى ما خارجى هســتند یک اتفاق منفى 
باشد پس همه باید از بارسلونا و رئال مادرید هم 
انتقاد کنند. مگر اسپانیا کم ستاره و استعداد دارد 
اما ستاره هاى بارسا و رئال مادرید مسى و رونالدو 
هستند و خارجى. پس به نظرم از آنها هم انتقاد 

کنید که چرا ستاره خارجى دارند. 
البته دلیل ایــن آمار عجیــب و غریب صنعت 
نفت فقط درخشش خارجى هایش نیست. بلکه 
بازیکنان داخلــى این تیم هم افــت کرده اند. 
بازیکنانى ماننــد بغالنى و شــادکام که فصل 
گذشته عملکرد بسیار بهترى داشتند اما در این 
فصل نتوانســتند در حد و اندازه هاى خودشان 
ظاهر شوند. به خصوص شادکام که فصل گذشته 
ستاره زردها بود و این فصل هیچ عملکرد مثبتى 

در تیم نداشته است.

سپاهان، فدراسیون را با حربه فیفا تهدید کرد
باشگاه سپاهان با انتشار بیانیه اى نسبت به رفتار سرمربى تیم ملى فوتبال جوانان ایران انتقاد کرد.

در بیانیه این باشگاه آمده است:
  با توجه به برگزارى اردوى  تیم ملى فوتبال ایران براى رقابت هاى مقدماتى آسیا و دیدار این تیم در روز 13 
آبان ماه،  متأسفانه سرمربى تیم ملى در رفتارى دور از انتظار نسبت به حضور مهدى رحیمى بازیکن ملى پوش 

جوان سپاهان براى حضور در دیدار با تیم پیکان جلوگیرى 
کرد. این اتفاق در شرایطى روى داده که برخى از بازیکنان 
هم پست رحیمى در سپاهان دچار مصدومیت هستند و 
تیم سپاهان در این پست به شدت دچار کمبود بازیکن بود.

علیرغم نامه نگارى ها و تماس هاى مکررمان با دبیرکل 
محترم فدراسیون فوتبال و تالشهایى که براى دفاع از حق 
سپاهان در این رابطه داشتیم، متأسفانه دوستان حاضر به 
همکارى نشدند و سرمربى تیم ملى جوانان نیز در رفتارى 
دور از انتظار و غیر قانونى اجازه خروج بازیکن را صادر نکرد.

قطعــًا بــا توجــه بــه اینکــه قوانیــن مصــرح 
مى گویــد کــه بازیکــن  باید 48 ســاعت قبــل از 

دیــدار در اختیار تیم ملى باشــد و حضور مهدى رحیمى در دیــدار با ســپاهان-پیکان مطابق با قوانین 
بین المللى حق طبیعى باشــگاه ســپاهان بود، در این باره ســرمربى تیم ملى جوانان باید مورد مواخذه 

قرار گیرد.
طبیعى است با توجه به عدم پاسخگویى فدراسیون فوتبال ، این باشگاه از طریق کمیته بین الملل خود نسبت 
به این رفتار صورت گرفته و زمان حضور یک بازیکن در اردوى تیم ملى براى انجام یک دیدار، استعالم الزم 

را از فیفا انجام مى دهد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مى گوید: مسئله 
حق پخش مى تواند باعث ورشکســتگى فوتبال ایران 

شود.
محمود اسالمیان با حضور در بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزارى هــا درباره حضور کم رنگش در 
فدراســیون فوتبال، گفت: من پیش از این نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال بودم اما االن تنها عضو هیئت رئیسه 
هستم و در جلسات مجمع که ماهى یک بار برگزار مى 

شود حضور دارم.
عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در پاسخ به این 
سئوال که آیا قصد دارد عضو دائم هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال شود؟ گفت: چیزى مشخص نیست. این که من 

بخواهم عضو دائم شوم بر اساس انتخابات است.
او افزود: خوشــبختانه پنج تیم فدراسیون فوتبال 
در مســابقات جهانى حضور پیــدا کردند که اولین 
بار در تاریخ فوتبال ایران اســت. همچنین تیم ملى 
بدون دردســر به جام جهانى فوتبال صعود کرد ولى 
معضل فوتبال ما که درباره آن یک مقاله نوشــتم، حق 

پخش تلویزیونى است. تا این مسئله حل نشود شرایط 
باشــگاه هاى کشــور روز به روز بدتر مى شــود. دلیل 
آن این اســت که در همه جاى دنیــا 70 درصد درآمد 
باشــگاه ها از این طریق اســت. امارات و عربستان از 
طریق حق پخش، ســالى ده میلیون دالر درآمد کسب 
مى کنند که ســالى 400 میلیــون تومان مى شــود. 
به نظر من تا مسئله حق پخش رفع نشود حال باشگاه ها 
در فوتبالمان روز به روز بدتر مى شــود. تیم ملى بخاطر 
حضور کى روش و توانایى هــاى آن و کمک هایى که 
فدراســیون کرد نتایج خوبى کســب کرد. البته براى 
بازى هاى تدارکاتى و اردوهــا منابعى وجود ندارد. االن 
شما اوضاع پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازى و نفت 

را نگاه کنید، سه تیم در آستانه حذف از آسیا قرار دارند.
اسالمیان درباره مناقشه ایران و عربستان تصریح کرد: 
من از این مساله اطالع دقیقى ندارم. امیدوارم دوستان 
عربستانى دست از ایران ستیزى بردارند. در حال حاضر 

مشکل ما نیستیم بلکه مشکل عربستانى ها هستند.
او در ادامه با بیان اینکه کى روش به فوتبال ایران خدمت 

کرده است، گفت: در ســال هاى گذشته استرس صعود 
در دقیقه 90 داشــتیم. او فوتبال ایــران را ارتقا داد و در 
ماه هاى اخیر هم به رده هاى ســنى کمک مى کند. این 
مسائل ارزشمند است. متاسفانه ما به خاطر مسائلى که 
گفتم نمى توانیم درست او را تدارك ببینیم. منابع مالى 
فدراسیون فوتبال عمًال قطع شــده است. در سال هاى 
گذشته صداوسیما سالى بیست ســى میلیارد تومان به 
فدراســیون فوتبال مى داد اما از وقتى که «سرافراز» به 
صداوسیما آمد این پول را قطع کرد. این مانند این است 
که ما همینطور در منازل برق مصرف کنیم ولى به وزارت 
نیرو، پول بابت مصرف آن ندهیم. فوتبال هم مانند یک 
تولید است و اگر شما پول این تولید را به تولیدکنندگان 

آن ندهید ورشکسته مى شوید.
عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در پاسخ به این 
ســئوال که وضعیت کى روش پس از جام جهانى براى 
ماندن در ایران به چه شکل است، اظهار داشت: من جواب 
این سئوال را نمى دانم و باید پس از جام جهانى وضعیت 

او را مشخص کنیم.

 «سرافراز» منابع مالى فوتبال 
را قطع کرد

عضو هیئت رئیسه فدراسیون مطرح کرد 

مســتند زندگــى ســه خواهــر ووشــو کار ایرانى 
از اول آذر مــاه بر پرده ســینماهاى کشــور نمایش 

داده مى شود.
فیلم مســتند «صفر تا ســکو» به تهیــه کنندگى 
مهتاب کرامتى و طهورا ابوالقاسمى از اول آذرماه در 

سینماهاى کشور به نمایش درمى آید.
این فیلم که سحر مصیبى آن را ساخته به بخش هاى 
مهمى از زندگى ورزشى و شــخصى این سه خواهر 
از تمرینات بــا امکانات کم و مشــکالتى که آنها در 
طى مســیر قهرمانى خود با آن روبرو شدند، پرداخته
 است. آنها تمامى  اتفاقات تلخ و شیرین زندگى شان را 

براى مخاطبان تعریف مى کنند.
هیچ کــدام از صحنــه هاى ایــن فیلم بازســازى 
نشــده و از صفــر تــا صــد تصاویــر واقعــى

 هستند.  
این فیلم با نمایش در ســى و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر در چهار رشته بهترین فیلم، کارگردانى، تدوین 
و صداگذارى نامزد دریافت ســیمرغ بلورین شد و در 
جشنواره سینما حقیقت سال گذشته با شش نامزدى، 
جایزه بهترین فیلم مستند را از این جشنواره دریافت 

کرد.
«صفــر تــا ســکو» بعــد از موفقیــت در این دو 
جشــنواره، بــا موافقت شــوراى صنفــى نمایش، 
مجوزهــاى الزم براى اکــران را به دســت آورد و 
از اول آذر ماه در ســینماهاى کشــور به روى پرده 

مى رود.

مستند زندگى 3 خواهر 
به سینماها مى آید

این روزها نمایندگان ایران در آســیا به شدت سرگرم 
بســتن پرونده هاى انضباطى شان هســتند. این کار 
براى کسب مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا الزامى 
است. باشگاه تراکتورسازى با ادعاى مدیرانش وضعیت 
بهترى نسبت به بقیه دارد. آرش نجفى معاون حقوقى 
باشگاه تراکتورســازى در این باره مى گوید: «باشگاه 
تراکتورســازى االن پرونده خارجى پرخطر که ایجاد 
مشکل کند، ندارد. ما سه شکایت مهم داریم؛ پرونده 
 CAS کارلوس کاردوسو و آگوستو سزار که در دادگاه
پیگیرش هستیم و دیگرى هم متعلق به شکایت جاسم 

کرار است که به آن هم پاسخ مى دهیم. تراکتورسازى 
تنها باشگاه ایرانى است که شرایطش نسبت به سایر 
باشگاه ها بهتر است و پرونده هاى روشن بیشترى دارد. 
ما االن هیچ پرونده خارجى نداریم، چون قبًال حدود 10 
پرونده بزرگ و پرخطر را بستیم. ما با حدود 30 شکایت 
از سوى بازیکنان داخلى مواجه شده بودیم. با اکثر آنها 
توافق کردیم؛ به بعضى ها چک دادیم و از برخى دیگر 
تخفیف گرفتیم. واقعًا گام هاى مثبت زیادى برداشته 
شد که تراکتورسازى از خطر حذف از لیگ قهرمانان 

آسیا فرار کند. 

اشکان 
دژآگه 

در تهران 
چه مى کند؟ 

اشکان دژآگه یکى از کلیدى ترین بازیکنان تیم ملى در راه حضور در جام جهانى 
همچنان بدون تیم در انتظار آغاز دوباره اردوى آماده سازى ملى پوشان است.

دژآگه کاپیتان دوم ایران بعد از دومین صعود به جام جهانى همراه با کارلوس 
کى روش بعد از اردوى تدارکاتى ماه پیش دیگر تهران را ترك نکرد و ترجیح داد 
همچنان به حضورش در پایتخت ادامه و تمریناتش را به صورت اختصاصى زیر 

نظر مربیان تیم ملى ادامه دهد.
اشــکان که برخالف تمام پیش بینى ها هیچ تصمیمى براى امضاى قرارداد با 
باشگاهى جدید در ذهن ندارد در این روزها تصمیم گرفته در تهران به گشت و 
گذار و استراحت در کنار تمرینات انفرادى بپردازد تا براى اردوى آتى تیم ملى 
که قرار است از اواخر هفته جارى شروع شود آماده باشد و در دو بازى دوستانه با 
پاناما و ونزوئال به میدان برود.  دژآگه بدون اینکه مذاکرات و تالش هاى صورت 
گرفته براى خروج از بالتکلیفى و امضاى قرارداد با باشگاهى جدید نتیجه اى در 

برداشته باشد همچنان امیدوار به درخشش با پیراهن ایران زیر نظر کارلوس 
کى روش است تا براى نیم فصل دوم بتواند راه بازگشت به تیمى مناسب 

را براى خود هموار کند.

 

هنوز 3 پرونده باز است

بازیکنان نفت تهران اخیراً به درخواســت حمیدرضا 
جهانیان در کافى شــاپ محســن بنگر که همجوار 
کارواش جهانیان بود حاضر شدند تا به صحبت هاى 
مالک باشگاه خود گوش دهند. جهانیان که به سختى 
بازیکنان تیمش را متقاعد کرده بود در این محل حاضر 
شــوند در صحبت با آنها اظهار نظرات جالبى به زبان 
آورد. در حین این جلســه بازیکنان نفت از اینکه 
تیمشان از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شده 
ابراز دلخورى کردند که جهانیــان در واکنش به این 
قضیه خطاب به آنها گفــت؛  فعال چندروز دیگر براى 
تکمیل مدارك مان وقت داریم و این اطمینان را به شما 
مى دهم که مدارکمان از ســه تیم دیگر (پرسپولیس، 

استقالل و تراکتورسازى) کامل تر است. 
جهانیــان در بخش دیگــر از صحبت هــاى خود از 
مشــکالت مالى اش هم صحبت کــرد و صراحتا از 
بازیکنان تیمش خواســت اگر مى توانند براى باشگاه 
اسپانســر بیاورند!  در این جلســه که برخى بازیکنان 

نفت انتقاداتى از مالک باشگاه شــان داشتند، جهانیان 
همچنین مدعى شد براى درست کردن زیر بناى نفت 
به این باشگاه آمده است! نکته قابل توجه اینکه برخى 

صحبت هاى جهانیان در جمــع نفتى ها آنقدر عجیب 
بود که تعدادى از بازیکنان ایــن تیم تصمیم به ترك 

جلسه گرفتند. 

 مدارکمان از همه کامل  تر است

فوتبال شود؟ گفت
ببخواهم عضو دائ
خوش اواو افزود:
در مســابقات
بار در تاریخ فوت
ب بدون دردســر
ک معضل فوتبال ما

گرفته براى خروج از بالتکلیفى و امضاى قرارداد با باشگاهى جدید نتیجه اى در 
برداشته باشد همچنان امیدوار به درخشش با پیراهن ایران زیر نظر کارلوس 

بتواند راه بازگشت به تیمى مناسب  کى روشاست تا براى نیمفصل دوم
کند. را براى خود هموار

بازیکنان نفت ته
در کافى جهانیان
کارواش جهانیان
مالک باشگاه خو
بازیکنانتیمش
شــوند در صحب
آورد. در حین
تیمشان از لی
ابراز دلخورى کر
قضیه خطاب به
تکمیلمدارك ما
مى دهمکه مدار
استقالل و تراکتو
جهانیــان در بخ
مشــکالت مالى
بازیکنان تیمش
اسپانســر بیاورن

محمد باقر نوبخت ســخنگوى دولت در نشست خبرى 
دیروز  خود کــه در حاشــیه بازدید وى از نمایشــگاه 
مطبوعــات در مصلى تهــران برگزار شــد، در مورد 
حضور زنــان در ورزشــگاه ها تصریح کــرد: موضع 
دولت در خصــوص حضور بانــوان در ورزشــگاه ها 
روشن اســت. امیدواریم بدون تنش این موضوع حل

 شود.
نوبخــت در خصوص مشــکالت مالى باشــگاه هاى 
پرســپولیس و اســتقالل گفــت: بدهى دو باشــگاه 
پرســپولیس و اســتقالل را دولت تقبل مى کند و این 
موضوع را به ســازمان برنامه و بودجه فرســتاده ایم و 
کارگروهى هم براى آن مشخص شده است. ان شاءا... 
نخواهیم گذاشت که مشــکلى براى این دو باشگاه در 

آسیا ایجاد شود.

دولت بدهى 
پرسپولیس و استقالل را 

تقبل مى کند
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گودال پارکینگ، پژو206 را بلعید
 ریزش ناگهانى کف پارکینگ ساختمان مسکونى در خیابان آزادى، 

سقوط خودروى سوارى را به درون گودال رقم زد.
در پى ریزش کف پارکینگ ساختمان مسکونى و سقوط یک دستگاه 
خودروى سوارى به درون گودال، ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران 
بالفاصله ساعت 19و40دقیقه یک شنبه شب آتش نشانان ایستگاه 8 

را روانه خیابان آزادى، خیابان گرانمایه کرد.
فرمانده تیم آتش نشــانان اعزامى، در این باره اظهار داشت: پس از 
رسیدن به محل حادثه یک ساختمان مسکونى چهار طبقه مشاهده 
مى شد که کف پارکینگ منفى یک آن به دلیل ترکیدگى لوله هاى 
فاضالب و شسته شدن زیر ساخت پارکینگ فرو ریخته و یک دستگاه 
خودرو سوارى 206 از قسمت جلوى خودرو، داخل گودالى به قطر و 

عمق 4 متر فرو رفته بود.
غالمرضا روحــى ادامه داد: فروکش کردن کــف پارکینگ و به دام 
افتادن خودروى 206 باعث ســد راه و محبوس شــدن دو دستگاه 
خودروى دیگر در پشت گودال شــده بود. روحى افزود: آتش نشانان 
بالفاصله ضمن ایمن سازى محل حادثه و فیکس کردن خودرو 206 
و مهار آن از دو قسمت توسط تجهیزات مخصوص، عملیات بیرون 

آوردن خودرو را آغاز کردند.
روحى خاطرنشــان کرد: نیروهاى عملیاتى با مهارت هرچه تمام تر، 
خودروى به دام افتاده در گودال را بیرون کشیدند و پس از آن با استفاده 
از نردبان هاى آتش نشانى دو خودروى دیگر را از روى گودال به محل 

امن انتقال دادند

جوانى کــه در یک جنایت بى رحمانه، فروشــنده یک 
دستگاه پراید را به منزل مسکونى پالك 47 کشانده و 
او را با همدستى همسرش به قتل رسانده بود، صبح روز 
دوشنبه در زندان مرکزى مشهد با حضور قضات اجراى 

احکام دادسراى عمومى و انقالب به مجازات رسید.
به گزارش خراســان، شانزدهم آذر ســال 1393 زوج 
جوانى که سوار بر یک دســتگاه پراید بودند، در یکى 
از جاده هاى فرعى کاشمر مورد ظن مأموران انتظامى 
قرار گرفتند و راز جنایتى هولنــاك را فاش کردند. آنها 
که به دلیل نداشتن مدارك خودرو، به کالنترى هدایت 
شده بودند، در اعترافاتى هولناك بیان کردند که مالک 
پرایدى را که سوارش بودند، به منزل مسکونى خودشان 
واقع در پالك 47 بلوار طبرسى شمال مشهد کشانده و 
او را به قتل رســانده اند. در پى افشاى راز این جنایت، 
بالفاصله تحقیقات قضائى در مشهد توسط قاضى على 
موحدى راد آغاز شــد. وقتى نیروهاى امدادى به منزل 
اعالمى توســط متهمان مراجعه کردند، مشخص شد 
که منزل مذکور از تاریخ 93/9/14 تخلیه شــده است 
و تنها یک تختــه فرش و یک دســتگاه تلویزیون در 
آن مکان وجود دارد. جابه جایى چند ســرامیک بزرگ 
در انتهاى پذیرایى نشــان مى داد که متهمان جســد 
راننده جوان را آنجا دفن کرده اند، بنابراین با حفر محل، 
جسدى نمایان شــد و بوى تند مواد شیمیایى فضاى 
اتاق کوچک را پر کرد. سوراخ شدن لباس هاى مقتول 
و بخار اسیدى که در فضا منتشر شد، بیانگر آن بود که 
عامالن جنایت، براى از بین بردن جسد، از اسید استفاده 

کرده اند.

متهم 20 ســاله که به همراه همســر 18 ساله اش به 
مشهد منتقل شــده بود، به قتل جوان 30 ساله اى به 
نام «على اصغر» اعتراف کرد و گفت به قصد ســرقت 
خودرو، فروشنده پراید را به منزل کشانده و با همدستى 

همسرش او را به قتل رسانده است.
این متهــم در آخرین جلســه محاکمه که بیســت و 
چهارم مهر ســال 1394 در شعبه پنجم دادگاه کیفرى 
یک خراســان رضوى و به ریاســت قاضــى مجتبى 
علیزاده برگزار شــد، در دفاع از خود گفت: «همه لوازم 
زندگى ام را فروخته و صرف تأمیــن هزینه هاى مواد 
مخدر شیشــه کرده بودم. دیگر چیــزى براى فروش 
نداشتم تا اینکه نقشه ســرقت یک خودرو را کشیدم. 
آن شب نقشه ام را براى همسرم توضیح دادم اما وقتى 
مخالفت کرد با شیلنگ به جان او افتادم تا مرا همراهى 
کند. روز جمعه بود که به اتفاق همســرم به جمعه بازار 
خودرو در منطقه قاســم آباد رفتیم. پرایــد مدل 92 را 
انتخاب کردم که مالک آن یک جوان حدود 30 ســاله 
بود. به او گفتم براى تنظیم قولنامه به پالك 47 بیاید و 
با این بهانه او را به منزلم کشاندم. وقتى وارد خانه شدیم، 
احساس کردم که فروشنده به موضوع شک کرده است. 
به همین دلیل با چاقویى که از قبل آماده کرده بودم، از 
پشت سر ضرباتى را بر بدنش وارد کردم و دیگر امانش 
ندادم! وقتى برگشت، تیغه چاقو را بر نقاط دیگر پیکرش 
فرود آوردم. همسرم ترسیده بود و جیغ مى کشید. به او 
گفتم اگر فریاد بزنى تو را هم مى کشم! در این هنگام 
پیکر خون آلود جوان 30 ساله را به داخل پذیرایى بردم و 
پالستیکى را به سرش کشیدم تا نگاه هاى ملتمسانه او 

را نبینم! همسرم در بستن دست و پاهاى او و همچنین 
انتقال جســد به داخل آشــپزخانه به من کمک کرد. 
شیشه ها را با روزنامه پوشــاندم تا همسایه ها متوجه 
نشوند. بعداز آن هم با مبلغ 50 هزار تومانى که در جیب 
مقتول بود، اســید و بیل و کلنگ خریدم و جسد او را در 
پذیرایى منزل دفن کردم. مقدارى اسید هم روى جسد 
ریختم تا زودتر از بین برود. سپس با برداشتن مدارك 
خودرو به سمت کاشمر حرکت کردیم که بین راه توسط 

مأموران انتظامى دستگیر شدیم.»
همسر متهم به قتل نیز در جلسه محاکمه و در دفاع از 
اتهام معاونت در قتل، مشارکت در سرقت و مخفى کردن 
جسد، گفت: «من نمى دانستم همسرم قصد قتل دارد. 
من حتى با نقشه زورگیرى که شب قبل از حادثه مطرح 
کرد، مخالف بودم ولــى در برابر تهدیدهاى او کارى از 
دستم ساخته نبود و به ناچار با او براى کشتن فروشنده 

پراید همکارى کردم.»
بنابر رأى صادر شده، جوان 20 ساله که «مهدى. ك» 
نام داشت به قصاص نفس و همســر او نیز به 12 سال 
و شش ماه زندان محکوم شــد. با تأیید رأى صادرشده 
در شعبه 28 دیوان عالى کشــور، پرونده این جنایت به 
اجراى احکام مشهد رسید و بدین ترتیب، سپیده دم روز 
دوشنبه عامل جنایت اسیدى در زندان مرکزى مشهد 
پاى چوبه دار رفت. جوان مذکور که 23 ســاله بود به 
طناب دار ســپرده و این گونه پرونده جنایت در پالك 

47 نیز مختومه شد. 
شایان ذکر است، همسر متهم در حال گذراندن دوران 

محکومیت است.

ماجراى جنایت در پالك 47

یک مأمور حراست دانشــگاه شهید چمران اهواز 
در حین درگیرى با دو فرد مشــکوك که به علت 
نامشخصى وارد دانشگاه شده بودند، مورد ضرب 

سالح برنده قرار گرفت.
بابک بابادى، مدیر اداره حراســت دانشگاه شهید 
چمران اهواز اظهار داشــت: در ساعت 45 دقیقه 
بامداد روز شنبه ششــم آبان ماه، وحید رمضانى، 
مأمور حراست این دانشگاه دو فرد مشکوك را در 
محوطه دانشکده علوم ورزشى دانشگاه مشاهده 

مى کند. 
وى افزود: این مأمور پس از تعقیب این افراد با آنها 
درگیر شده و یکى از آنها وى را از ناحیه چپ سینه 
مورد ضرب تیزبر قرار مى دهد و سپس ضاربان از 
محل متوارى مى شــوند. رمضانى این اتفاق را به 
مرکز حراست اطالع رســانى مى کند و مأموران 
110 و اورژانس بالفاصلــه خود را به محل حادثه 

مى رسانند.
مدیر اداره حراست دانشــگاه شهید چمران اهواز 
ادامه داد: این مأمور به بیمارســتان انتقال یافته 
و اقدامات درمانى براى وى انجام و در ســاعت 
سه بامداد مرخص مى شــود و اکنون در وضعیت 
مطلوبى به ســر مى برد. بابادى گفت: علت ورود 
این افراد به دانشگاه مشخص نیست و تحقیقات 
در این باره توســط نیروى انتظامى در حال انجام

 است.

با هوشــیارى مأمورین آگاهــى پلیس فرودگاه 
مشــهد، 20 کیلوگــرم انــواع انگشــتر نقره 
از مســافر خروجى شــرکت العراقیه کشــف 

شد.
یکى از مسافران خروجى شرکت العراقیه که قصد 
داشت این مقدار انگشــتر نقره را به مقصد نجف 
خارج کند با هوشــیارى مأمورین آگاهى پلیس 

فرودگاه مشهد دستگیر شد.

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: فرد قاتلى که به 
دلیل اختالفات خانوادگى با خواهرش، وى را با کتک 
کارى و شلیک گلوله، به قتل رسانده بود دستگیر شد.

ســردار خلیــل واعظى اظهار داشــت: ســاعت 
22و30دقیقه یک شــنبه، فردى با هویت « ى.خ» 
با خواهرش در شهرســتان دشستان درگیر و منجر 
به مجروحیت شدید وى مى شود که پس از انتقال به 
بیمارستان شهید گنجى برازجان و با بررسى پزشک 
اورژانس به دلیل شــدت جراحات وارده فوت شده 
است. وى افزود: مقتول به دلیل کتک کارى و اصابت 
گلوله کلت کمرى دچار خونریزى شدید شده و به 

قتل رسیده است.
این مقام انتظامى بیان داشت: قاتل در کمترین زمان 
ممکن دستگیر شد که علت و انگیزه قتل خواهر خود 
را اختالف خانوادگى عنوان کرده است. وى افزود: 
با تشکیل پرونده و دســتور مراجع قضائى، متهم 
براى بررســى کامل حادثه در اختیار پلیس آگاهى 

شهرستان دشتستان قرار گرفت. 

 زخمى شدن مأمور حراست 
دانشگاه توسط 2 ضارب

کشف 20 کیلو 
نقره قاچاق  

خواهرکشى به علت
اختالف خانوادگى

پلیس توکیــو از خانه یک مرد جوان چند جســد و چند 
سر پیدا کرد.

پلیس ژاپن از این «خانه وحشت»، 9 بدن و چند سر جدا 
شــده که برخى از آنها داخل یک جعبه درون یخچال 

بودند، کشف کرد.
بر اساس گزارش «تلگراف»، در این رابطه پلیس یک 
مرد جوان را که در این خانه حضور داشــت، دســتگیر 

کرده است.
«تاکاهیرو شیرایشى»، جوان 27 ساله اى است که در 

این آپارتمان واقع در حومه توکیو توسط پلیس بازداشت 
شد. طبق گزارش رســانه هاى ژاپن وى به پلیس گفته 
است که «درست است که من سعى کردم جسد قربانیان 
را پنهان کنم اما سعى کردم شواهد قتل هایى را که انجام 

دادم از بین ببرم».
تاکاهیــرو همچنیــن بــه پلیــس گفته که «ســر 
قربانیــان را در حمــام و با یــک اره از بدنشــان جدا

 مى کردم».
طبق گزارش پلیس توکیو، اجســاد کشف شده شامل 

هشــت زن و یک مرد هســتند. یکى از همسایه هاى 
تاکاهیرو به رســانه هاى محلى گفت  که هیچ صداى 
غیرمعمولى از این خانه نشنیده است اما ماه گذشته بوى 
عجیبى از خانه به مشام مى رسید که من تصور کردم بو 

مربوط به فاضالب خانه است.
در حــال حاضر پلیــس بازجویى از تاکاهیــرو را ادامه 
 DNA مى دهد و تحقیقات پزشــکى قانونى بــر روى
اجساد آغاز شــده اســت تا هویت قربانیان مشخص

 شود. 

رئیس فدراسیون اسکیت از پیگیرى موضوع تعرض به 
چند کودك اسکیت باز در اســتان یزد از طریق حراست 

وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
ورزش کشور با اتفاقى تلخ و هشدار دهنده مواجه شده که 
خانواده ها باید از این پس با دقت بیشترى به انتخاب یک 

مربى بپردازند.
به گزارش رکنا، در استان یزد، یک فرد که کارت مربیگرى 
در رشته اسکیت هم نداشــته، اقدام به برگزارى کالس 
آموزشــى در این رشــته براى کودکان زیر هشت سال 

کرده است.
گفته مى شود این فرد به تعدادى از این کودکان تعرض 
کرده که این موضوع هم اکنون در محاکم قضائى طرح 

و پیگیرى مى شود.
بهمن محمدرضایى، رئیس فدراسیون اسکیت در این باره 
اظهار داشت: ما هم این موضوع را شنیده ایم، اما چون خبر 
از منبع موثقى به دستمان نرسیده، موضوع تعرض را نه 
تأیید مى کنم و نه تکذیب، اما مى توانم بگویم که این فرد 
اقدام به کالهبردارى کرده و موضوع در حراست وزارت 
ورزش و همچنین حراســت اداره کل ورزش و جوانان 

استان یزد در حال رسیدگى است.
وى افزود: ما خودمان هم از این فرد شاکى هستیم. من به 

صادق طهماسبى، رئیس هیئت یزد گفته ام که در بازگشت 
به این شهر به سرعت طرح دعوى کند. ما پنج هزار مربى 
اسکیت در کشور داریم که همگى آنها اصل مهم و اول 

یعنى رعایت اخالق را در دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس فدراسیون اسکیت ادامه داد: این فرد سال 90 در 
یک دوره مربیگرى درجه 3 شرکت کرده بود، اما به دلیل 
نقص مدارك، هرگز برایش کارت مربیگرى صادر نشد 
و این شرایط کماکان ادامه دارد. او همچنین از اهالى یزد 
نیست و از استان دیگرى به اینجا آمده است. با توجه به 
اینکه او فردى مورد تأیید از ســوى هیئت اسکیت یزد و 
اداره کل ورزش این استان نبوده، در نتیجه فضاى رسمى 
نیز در اختیــارش قرار نگرفته بــود و او در یک پارك در 
ورودى شــهر اقدام به برگزارى کالس و البته کارهایى 
از قبیل سوء استفاده هاى جنســى، غیر جنسى و نقدى 

کرده است.
طهماسبى، رئیس هیئت اسکیت یزد هم در این باره گفت: 
این فرد غیر بومى اســت و در پارك و زمین هاى متفرقه 
اقدام به تمرین دادن کودکان کرده اســت. او همچنین 
یک فروشگاه لوازم ورزشــى داشته که در آن لوازم مورد 
نیاز براى اســکیت را به چند برابر قیمــت به خانواده ها 

فروخته است.

پرونده سیاه مربى اسکیت 

کشف «خانه   وحشت»  با اجساد بى سر

منابع خبرى از کشته شــدن چهار زائر یزدى پیاده روى 
اربعین در حادثه واژگونى مینى  بوس در روز دوشنبه در 

شهر حله عراق خبر دادند.
رئیس جمعیت  هالل احمــر اردکان در این باره گفت: 
متأسفانه بنابر اخبار رسیده و مراجعات مردمى به مرکز 
هالل احمر اردکان، کشته شدگان حادثه واژگونى یک 
دستگاه مینى بوس در شهر حله عراق از اهالى روستاى 

شمس آباد بخش عقداى اردکان بودند.
جواد کمال آبادى با اشاره به اینکه اسامى جانباختگان 
شــامل عبدالحســین حیدرى، محمدعلــى گلزارى، 
حجت ا... ابجدى و علیرضا اســماعیلى ذکر شده است، 
گفت: در ایــن حادثه  14 نفر دیگر مجروح شــدند که 
حال دو نفر وخیم اســت و 12 نفر دیگــر نیز جراحت 
ســطحى دارند. وى با اشــاره به اینکه خدمت رسانى 

هالل احمر در مراسم پیاده روى اربعین امسال بر عهده 
هالل احمر اســتان هاى مرزى است، افزود: تاکنون در 
این مــورد اطالعاتى به مراکز هالل احمر داده نشــده

 است.
کمال آبادى خاطرنشــان کــرد: موضــوع واژگونى 
ماشــین و تلفــات این حادثه توســط دکتر محســن 
حرازى زاده، معاون درمان و توانبخشــى هالل احمر 
اســتان یزد در دست پیگیرى اســت و خبرهاى موثق 
این موضوع در اولیــن فرصت اطالع رســانى خواهد 

شد.
این مسئول در پایان افزود: با تماسى که با هالل احمر 
مرزى کشــور در ارتباط با این حادثه داشتیم نیز خبرها 
حاکى از آن اســت که موضوع در دســت بررسى قرار 

گرفته است.

شهادت 4 زائر ایرانى در عراق 

فرمانده انتظامى استان کرمانشــاه از کشف آدم ربایى
 600 میلیارد ریالى توســط مأموران انتظامى کرمانشاه 

خبر داد.
ســردار منوچهر امان اللهــى گفت: در ایــن آدم ربایى 
نافرجام، ســه زن و یک مرد با هدف انتقال 600 میلیارد 
ریال سند، اقدام به ربودن یک زن 80 ساله کردند. وى با 
بیان اینکه پیرزن ربوده شده در آمریکا زندگى مى کند و 
براى فروش امالکش به کرمانشاه سفر کرده است، گفت: 
آدم ربایان روز دوشنبه با تنظیم یک قرار سورى با زن و 
وکیلش آنان را سوار بر یک خودروى ام وى ام کردند و 
پس از طى مسافتى وکیل را از ماشین بیرون انداختند و 

پیرزن را ربودند.
فرمانده انتظامى استان کرمانشــاه افزود: متهمان فرد 

ربوده شده را به یک منزل در محل هاى حاشیه اى شهر 
منتقل کردند، که اهالى محل به آنها مشــکوك شدند و 
موضوع را به پلیس اطالع دادند. سردار امان اللهى گفت: 
پس از اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مأموران به 
سرعت راهى منطقه شــدند و دو زن و یک مرد را که در 

حال فرار بودند، دستگیر کردند. 
وى خاطر نشــان کرد: عوامل پلیس پس از هماهنگى 
با دســتگاه قضائى، وارد منزل مورد نظر شدند و با آزاد 
کردن گروگان 80 ســاله، دیگر متهم این پرونده را نیز 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامى استان کرمانشاه تأکید 
کرد: تحقیقات به منظور شناســایى دیگر عوامل دخیل 
در پرونده با همکارى دســتگاه قضائى همچنان ادامه

 دارد.

گروگان گرفتن
 پیرزن میلیاردر 
مقیم آمریکا 

عامل جنایت که مقتول را در اتاق پذیرایى دفن کرده بود اعدام شد
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 کامپیوتر هاى قدیمىسرعت

 در طول زمان 
کاهش پیدا مى کند؟

تصور  کاربران 
ســرعت  مى کنند 
کامپیوتر هاى قدیمى و 
دیگر دستگاه ها در طول زمان 
کاهش پیدا کــرده و نیاز به خرید 
محصولى جدید دارند. اما آیا واقعاً این 

موضوع درست است؟
تصورات غلط و تئورى هاى توطئه، از موضوعات 
مهم در این رابطه هستند. چندى پیش برخى منابع 
مدعى کاهش عمدى ســرعت آیفون هاى قدیمى اپل با 
عرضه دستگاه هاى جدیدتر شدند. ولى هیچ مدرکى معتبرى 
مبنى بر انجام عمدى این کار توســط سازندگان مختلف با عرضه 

آپدیت هاى نرم افزارى یا معرفى محصوالت جدیدتر وجود ندارد.
معموالً سرعت قطعات کامپیوترى در طول زمان کاهش پیدا نکرده و 
در عوض، دالیل دیگرى وجود دارد که به واســطه آنها کاربران تصور 
مى کنند تلفن هاى هوشمند، تبلت ها و رایانه هاى شخصى کند شده اند. 
هرچند، خبر خوب این است که همیشــه راهى براى افزایش سرعت 

دستگاه وجود دارد.

با ارائه 
ى  یت هــا پد آ

جدیــد، اپلیکیشــن ها 
بزرگ تر از همیشه شده و امکانات 

متعددى به آنها اضافه مى شود. عالوه بر این، 
پلتفرم ها و سیســتم عامل هاى مختلف نیز به صورت 

دوره اى، به روز شده و با تغییرات عمده اى همراه مى شوند.
تمام این موارد به انجام محاسبات بیشتر و قدرت باالتر نسبت به 
زمانى که براى اولین بار دستگاه خود را خریدارى کرده بودید، نیاز دارند. 
اپلیکیشن هاى جدید نه تنها نیازمند سرعت باالتر هستند، بلکه فضاى 

داخلى بیشترى را نیز اشغال مى کنند.
رم یا حافظه قابل دســترس تصادفى در دستگاه هاى مختلف محدود 
است. حافظه رم را مى توان معادل یک تخت وایت برد در نظر گرفت؛ 
سریع و راحت، اما محدود در ظرفیت. محتواى رم هربار با خاموش شدن 
سیستم پاك مى شود. با پر شدن رم، سرعت نیز کاهش پیدا مى کند. 
این مورد به خوبى در کامپیوتر هاى قدیمى، با شنیده شدن صداى بلند 
هاردهاى مکانیکى احساس مى شود. فلش ممورى ها نسبت به هارد 
دیسک هاى مغناطیسى، سریع تر و آرام تر هستند؛ اما باز هم سرعت 

آنها پایین تر از حافظه هاى رم است.
برخى طراحان براى افزایش سرعت اجراى اپلیکیشن ها، یک نسخه 
کپى از آنها را در حافظه رم ذخیره مى کنند تا در صورت استفاده دوباره، 
اپلیکیشن با سرعت باالترى اجرا شود. به عنوان مثال، شاید مرورگرها 
اطالعات مربوط به تب هاى در حال اجرا را در حافظه رم کپى کنند؛ در 
حالى که هنگام اســتفاده از آنها تنها یک تب فعال بوده و پیش روى 

کاربران قرار دارد.
این روش که با مفهوم ذخیره کردن اطالعات در حافظه کش شناخته 
مى شود، به اجراى سریع تر همه چیز تا زمانى که حافظه رم پر نشود، 
کمک مى کند. براى اینکه چنین کارى تأثیرگذار باشد، میزان فضایى که 
به هر اپلیکیشن اختصاص پیدا مى کند، باید به دقت توسط اپلیکیشن 

و سیستم 

مل  عا
یــت  یر مد

شود.
متأسفانه برخى توسعه دهندگان 

توجه کافى به این موضوع نداشته و نه تنها 
اپلیکیشن آنها کندتر اجرا مى شود، بلکه از عملکرد 

مناسب سیستم نیز جلوگیرى مى کنند.
یکى دیگر از مواردى که به کاهش سرعت کامپیوترهاى قدیمى و دیگر 

دستگاه ها منتهى مى شــود، وجود اپلیکیشن هاى از پیش  نصب شده 
همچون نوار ابزار مرورگرهاى مختلف اســت که با استفاده از منابع 

سیستم، سرعت را تحت تاثیر قرار مى دهند.
نرم افزارهاى اضافى، ســرعت کامپیوترهــاى قدیمى و محصوالت 
مختلف را با روش هاى مختلف همچون پرکردن حافظه داخلى، استفاده 
از حافظه رم و درگیر کردن پردازنده در پس زمینه سیستم، بدون آنکه 
متوجه شوید، کاهش مى دهند. در نتیجه تمامى این موارد، منابع کمترى 
در دسترس سیستم بوده و کاربران با کندى سرعت مواجه خواهند شد.
شاید بتوان یکى از دالیلى که با استفاده از گزینه هایى همچون بازگشت 
به تنظیمات کارخانه در تلفن هاى هوشــمند، سرعت دستگاه همانند 
گذشته افزایش پیدا مى کند را حذف شدن اپلیکیشن ها و سرویس هاى 
اضافى و افزایش منابع در دسترس براى مدیریت اطالعات عنوان کرد. 
البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن، درگیر کردن منابع توســط 

بدافزارها، ویروس ها یا برنامه هاى مخرب است.
*راه حل چیست؟

از آنجایى که دستگاه هاى جدیدتر، به سخت افزار به روزتر و قدرتمندتر 
تجهیز مى شوند، عمًال امکان افزایش سرعت کامپیوتر هاى قدیمى و 
رساندن سطح آنها به محصوالت امروزى وجود ندارد. با این حال، شاید 
حذف اپلیکیشن هاى غیر ضرورى، کمترین کار ممکن باشد. هرچند در 
برخى موارد، بهترین کار تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطالعات و سپس 

نصب مجدد سیستم عامل و نصب نرم افزارهایى است 
که واقعاً به آنها نیاز دارید.

فروش آیفون 10 در ایران (آیفون ایکس) با قیمتى 
نجومــى و باورنکردنى آغاز شــد. ایــن قیمت در 
بازارهاى ایران بیشــتر از حد تصور بوده و به هیچ 

عنوان منطقى نیست.
جمعه گذشته پیش فروش آیفون ایکس در فروشگاه 
 Loup اینترنتى اپل آغاز شد. بررسى هاى شرکت
Ventures نشــان 
داد تنها 17 دقیقه بعد از 
آغاز پیش فروش آیفون 
ایکــس، مــدت زمان 
انتظار بــراى دریافت 
محصول دو الى ســه 
هفته اعالم مى شــد، 
به این معنــى که فقط 
افرادى کــه خیلى زود 
دســت به کار شدند در 
اولین روزهاى عرضه 
محصول آن را دریافت 

خواهند کرد.
از روز جمعه آینــده فروش آیفون 10 در 
فروشــگاه هاى اپل نیز آغاز خواهد شد. 

همزمان با شروع ارسال اولین محموله ها به دست 
مشتریان شاهد فروش آیفون 10 در ایران با قیمتى 

فضایى هستیم!
بر اســاس اخبارى که از بازار عالءالدین به دست 
آمده، فروش آیفون 10 در ایــران با قیمت 15 الى 
16 میلیون تومان شروع شده اســت. پیش از این 
شاهد پیش فروش آیفون ایکس در ایران به صورت 
غیر رسمى درست چند روز بعد از معرفى محصول 
بودیم. قیمت این گوشى موبایل در آن زمان چیزى 
حدود ده میلیون تومان اعالم شده بود که تقریباً دو 
برابر قیمت واقعى است. اما اکنون که عرضه آیفون 
10 اپل آغاز شده است، به جاى کاهش قیمت شاهد 
افزایش آن هســتیم، به طورى که سه برابر قیمت 

واقعى به فروش مى رسد.
آیفون 10 محصولى انقالبى اســت و اپل مدعى 
شده از سال ها قبل توســعه آن را آغاز کرده است تا 
در نهایت در سال 2017 یعنى دهمین سال معرفى 
نخستین آیفون این گوشى موبایل را معرفى کند. 
البته گوشى  هاى لوکس دیگرى نیز با قیمت هاى 
باالى پنج الى شش هزار دالر در بازار وجود دارند، اما 
آیفون 10 گرانقیمت ترین گوشى هوشمندى است 

که 
تا امروز 

شــده  معرفى 
است. قیمت نسخه پایه داراى 64 گیگابایت ظرفیت 

داخلى آن 999 دالر است.
با در نظر گرفتن جدیدترین قیمت ارز در بازار ایران، با 
یک ضرب ساده مى توانید قیمت واقعى این محصول 
را برآورد کنید. البته گوشى هاى آیفون همیشه به 
قیمت هایى باالتــر از ارزش واقعى در بازار ایران به 
فروش رســیده اند، اما حتى بــا در نظر گرفتن این 
موضوع نیز فروش آیفــون 10 در ایران با قیمتى 
باالتر از پنج الى شش میلیون تومان به هیچ عنوان 
منطقى نیســت. در برخى موارد حتى قیمت 17 
میلیون تومان نیز به گوش رســیده است. این 
قیمت   ها براى نســخه 64 گیگابایتى آیفون 
ایکس بوده و قیمت نسخه 256 گیگابایتى آن 

بسیار بیشتر است.

فروش آیفون 10 در ایران با قیمت باورنکردنى

نى  کمپا
زون  ما آ

بــه 
صــورت 
 ، د و محد
دومین  از 
از  نســل 
ن  ا بخــو کتا
آمــازون کینــدل 
اوســیس پرده بردارى کرد که 
اینک به دیوایسى باکیفیت و جذاب تبدیل 
شده است. این محصول هم اکنون در برابر نفوذ 
آب مقاوم اســت و براى زنده نگهداشتن نامش، از 
نمایشگر بزرگ ترى بهره مند شده است. این مدل جدید 
صاحب یک نمایشگر 7 اینچى (به جاى 6 اینچى) شده 
است، اما تراکم پیکسلى آن همچنان 300ppi  باقیمانده 
است. در اینجا سه برابر ال اى دى بیشترى براى روشن 
کردن صفحه نسبت به کاغذ سفید وجود دارد که مى تواند 
صفحه را بســیار روشــن تر کند. همچنین تعداد ال اى 
دى ها نسبت به نسل نخست اوسیس از 10 به 12 رسیده 
است. قاب پشــتى از جنس آلومینیوم است و یک سطح 
لمسى نرم پالستیکى در قسمت جلویى نسل دوم 
کتابخوان آمازون کیندل اوســیس به کار 
رفته است که مى تواند باعث شود این 

محصول در عمق 2 مترى آب به مدت یک ساعت دوام 
بیاورد. نه تنها این محصول ضد نفوذ تصادفى آب است، 
بلکه آمازون آن را در حمــام داغ و حمام کف نیز آزموده 
که سربلند به بیرون آمده است. آمازون همچنین موفق 
شده ظرفیت باترى این کتابخوان دیجیتالى را بدون نیاز 
به بیشتر شدن ضخامت 3,4 میلیمترى، افزایش ببخشد. 
شــما هنوز هم مى توانید از یک محافظ براى نمایشگر 
دستگاه استفاده کرده و همچنین یک پایه جداگانه را نیز 

به آن متصل کنید.
قابلیت صوتى نیز به کتابخوان آمازون کیندل اوســیس 
جدید اضافه شــده اســت. البته آمازون از هیچ اسپیکر 
یا جک هدفون 3/5میلیمترى بر روى اوســیس جدید 
استفاده نکرده است، اما شــما اینک مى توانید به لطف 
بلوتوث هدفون ها و بلندگوهاى بیسیم را به کیندل خود 
متصل کنید. در انتها، الزم به ذکر است که ظرفیت داخلى 
این کتابخوان نیز با 8 گیگابایت، نسبت به نسل پیشین 
خود افزایش پیدا کرده اســت. البته در اینجا یک نسخه 
32 گیگابایتــى نیز وجود دارد که اگــر اهل گوش دادن 
به کتاب هاى صوتى و یا رمان هاى مصور هستید گزینه   

بهترى براى خریدارى است.
تمامى ایــن امکانات جــذاب به کنار، آمــازون قیمت 
محصول جدید خود را نیز نســبت به نسل پیشین آن از 
290 دالر به 250 دالر رسانده است و براى خرید نسخه 

32 گیگابایتى آن نیز باید 50 دالر اضافه تر را بپردازید. 

در دنیاى امروز تغییر صــدا یکى از جذاب ترین ابزارها در گجت ها محســوب
 مى شــود و همین دلیل خوبى بــراى وجود ده ها اپلیکیشــن مختلف 

بــراى تغییــر صداســت کــه Voice Changer در این لیســت 
جزو برترین هاست.

Voice Changer نرم افزار موبایلى براى گوشــى هاى با سیستم 
اندورید است که به کمک آن مى توانید صداى خود را به شکل فانتزى 

و سرگرم کننده تغییر دهید.
الزم به ذکر است؛ نه تنها این نرم افزار بلکه هیچ برنامه دیگرى وجود 
ندارد که بتواند صداى شما را به شکل طبیعى تغییر دهد. به همین 
دلیل هدف تمامى نرم افزارهاى تغییر صدا فقط سرگرمى و شوخى با 

دوستان است و قرار نیست شاهد یک تغییر صداى حرفه اى باشیم.
در نرم افزار Voice Changer شما مى توانید صداى خود را به اشکال 
مختلف مثل صداى کودکانه، صداى بم، روبات و... تبدیل کنید و از 

شنیدن صداى همدیگر در حالت هاى مختلف لذت ببرید.

اپلیکیشنى 
جذاب براى تغییر صدا!

اینترنتى اپل آغاز شد. بررسى
es

داد تنها
آغاز پیش

ایکــس، مـ
انتظار بــراى

محصول دو الى
هفته اعالم مى

به این معنــى که
افرادى کــه خیلى
دســت به کار شد
اولین روزهاى ع
محصول آن را د

خواهند کرد.
از روز جمعه آینــده فروش آیف
فروشــگاه هاى اپل نیز آغا

زارها در گجت ها محســوب
ها اپلیکیشــن مختلف 

Voice در این لیســت 

گوشــى هاى با سیستم 
ى خود را به شکل فانتزى 

 هیچ برنامه دیگرى وجود 
یعى تغییر دهد. به همین 
فقط سرگرمى و شوخى با 

صداى حرفه اى باشیم.
صداىخود را به اشکال
ت و... تبدیل کنید و از

 ببرید.

در ســال هاى 2009 و 2010، شــایعات زیــادى در 
خصوص تصمیم کمپانى مایکروسافت براى رونمایى 
از تبلتى تاشــو به نــام Courier در فضــاب وب به 
چشــم مى خورد. اما این تبلت هرگز بــه دنیاى واقعى 
راه نیافت و در آن زمان، آیپدهــاى کمپانى اپل بخش 
قابل توجهى از بازار تبلت هاى جهان را به خود اختصاص

 دادند.
اما تصاویرى از یک طرح مفهومى  منتشر شده که نشان 
مى دهد مایکروسافت در حال توسعه و ساخت دستگاه 
دیگرى شبیه به Courier اســت. این محصول که 
با اســم رمز «اندرومدا» (Andromeda) شناخته 
مى شود، یک تبلت تاشو به حساب مى آید که از ویندوز 
10 مبتنى بر طراحى ARM بهــره مى برد. این تبلت 
از قابلیت هاى ارتباطى مشــابه با یک گوشى هوشمند 
برخوردار خواهد بود اما با این حال، یک گوشى هوشمند 

نیست.
طراحى اندرومدا به گونه اى اســت که پس از تاشدن، 
در جیب قرار مى گیرد و یکــى از ویژگى هاى بارز این 

قلم هوشمند و اپلیشکین تبلت، پشتیبانى از 
که قادر است تجربه اى نوت بوك بوده 

همانند نوشــتن بر روى یک دفترچه یادداشت واقعى را 
براى کاربران به ارمغان آورد.

انتظــار مــى رود کــه از نســل جدیــد پردازنده هاى 
سرى اســنپدراگون در این تبلت استفاده شــود. البته 
مایکروسافت، اندرومدا را به منظور رقابت با محصوالت 
اپل و یا دیگر تبلت هاى اندرویدى عرضه نخواهد کرد و 
قصد دارد تا محصولى کامًال متفاوت را در اختیار کاربران 

قرار دهد.
گفته مى شــود عضو جدیــد احتمالى مایکروســافت، 
Digital Journal نام خواهد داشت. مایکروسافت 
پیش تر اعالم کرده بود که اگر محصول موبایلى جدیدى 
را تولید کند، آن محصول در نوع خــود بى نظیر خواهد 
بود و قطعًا یک گوشى هوشــمند نخواهد بود که با این 
حســاب، اندرومدا نیز مى تواند همــان محصول مورد 
انتظار این شــرکت باشــد. البته این احتمال نیز وجود 
دارد که این محصول تحت برند ســرفیس و با عناوینى 
 Surface Journal و یا Surface Note همانند
رونمایى شود. متأســفانه هنوز هیچگونه اطالعاتى در 
خصوص مشخصات فنى اندرومدا به بیرون درز نکرده 

است. 

خبر؟
از تبلت تاشوى مایکروسافت چه 
کتابخوان جدید

 آمازون معرفى شد

اپلیکیشــن موبایلى گوگل 
براى آى او اس، وبســایت 
آن و نسخه  دسکتاپى گوگل 
و گوگل مپس دچار تغییرى 
کوچک، اما بسیار مهم شده اند. 
تا پیش از این، نتایجى که شــما 
براى یک جســتجوى بین المللى در 
گوگل دریافت مى کردید، مبتنى بر کد محل 
زندگى شما انجام مى شــد. به طور مثال نتایجى که 
در وبســایت google.co.uk به دست مى آوردید 
 google.ca مختص بریتانیا بــود و اگر از ســایت
استفاده مى کردید، نتایج به دست آمده براى کشور کانادا 
بودند. اما دیگر این رویه در نتایج جستجوى گوگل دنبال 

نمى شود.

ازین پس گوگل مبتنى بر جستجوى بین المللى، نتایج 
قابل ارائه در محل زندگى شــما را بــه نمایش خواهد 
گذاشت. به طور مثال اگر در نیویورك زندگى کنید، اما 
از ســایت google.co.uk استفاده کنید، برخالف 
گذشته نتایج جستجوى گوگل مبتنى بر محل زندگى 
شما یعنى نیویورك به نمایش درخواهند آمد. اما دلیل 
این تغییر چیست؟ به نقل از گوگل، این روزها 20 درصد 
جســتجو ها مربوط به محل زندگى افراد هســتند؛ به 
همین خاطر است براى گوگل نیز این قضیه که نتایج 
جستجو وابســته به محل زندگى تان باشد، از اهمیت 
زیادى برخوردار است. اگر مى خواهید نتایج جستجوى 
گوگل وابسته به منطقه خاصى از کره زمین را مشاهده 
کنید که بر روى محل زندگى شما قابل نمایش نیست، 
مى توانید به بخش تنظیمات گوگل رفته و سپس کشور 

مقصد را برگزینید. 

یک تغییر مهم در نتایج جستجوى گوگل یک تغییر مهم در نتایج جستجوى گوگل 

ه به 
ن به 
ین 
تى
ان
1

مى توانید به بخش تنظیمات گوگل رفته و سپس کشنمى شود.
مقصد را برگزینید. 
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گ ایرانى در منطقه حفاظت شده کویر گرمسار
یوزپلن

ادامه 
برداشت زعفران 
در تربت حیدریه

جاده گردشگرى خلخال – اسالم به دلیل برخوردارى 
از شرایط خاص و اقلیم کوهستانى و ترکیب طبیعت 

جنگلى با دشت، در این روزهاى پاییزى به 
رؤیایى ترین جاده جنگلى کشور تبدیل شده است.

نشست سران 3 قوه

تغییرات اقلیمى، وقوع 

طوفان ها، جریانات شدید 
َجوى و تغییرات دماى 

آب در پاییز موجب 
تلف شدن تعداد زیادى 

از عروس هاى دریایى در 
ساحل بندر عباس 

شده است.

دریاچه «شورمست»، تنها دریاچه طبیعى شهرستان سواد کوه استان مازندران، که وسعت 

آن 15هزار متر مربع و عمق آن 5 متر است. این دریاچه طبیعى در 6 کیلومترى غرب 

شهر پل سفید و در ارتفاعات مشرف به این شهر در مجاورت روستاى شورمست واقع 

ل اطراف آن، که از درختان کهنسال و بلندقامت 
شده است. منظره این دریاچه با جنگ

ا به یکى از زیباترین اماکن موجود درشهرستان سوادکوه 
توسکا پوشیده شده، آن ر

تبدیل کرده است.

همایش وحدت 
بین نیروهاى سپاه و ارتش 

در اصفهان

پانزدهمین
 نمایشگاه بین المللى 

کتاب تبریز

هواپیماى آموزشى 
یک فروند 

ساعت 15و29دقیقه روز 

نطقه گلبهار مشهد 
دوشنبه در م

سقوط کرد که دو سرنشین آن 

ه و توسط نیروهاى 
مجروح شد

جات به بیمارستان 
امداد و ن

منتقل شدند.


