
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

12

ذوب آهن،  تشنه تداوم روزهاى آفتابى

 بازتولید 
یک سینماى آرمانى

12

wwwww

11

10

معجزه زیر آوار زلزلهمعجزه زیر آوار زلزله 14

 15

«دال»جایگزین«Waze»  شد

13

کدام کدام زردزرد،  پر رنگ تراست؟!،  پر رنگ تراست؟!

«قاتل اهلى» 

 مهندس پاکــروح معاون راهبرى و نظارت بــر بهره بردارى 
شــرکت مهندســى آب و فاضــالب کشــور در همایش 
مدیران دفاتر بهره بردارى آب و رؤســاى ادارات نگهدارى 
و بهره بردارى کشــور کــه در اصفهان برگزار شــد گفت: 
اقتصاد آب پاشــنه آشــیل صنعت آب و فاضالب است که 
باید با نگهــدارى اصولى و علمى از تأسیســات نه تنها تاب 
آورى تجهیــزات را در مقابل حوادث افزایــش دهیم بلکه 
این امر موجب افزایش طول عمر تأسیســات مى شــود که 
این مهم در شــکوفایى اقتصــاد صنعت بى تأثیر نیســت.

وى افــزود: در حــال حاضــر صنعــت آب و فاضــالب 
در بخش کّمى و کیفــى آب با چالش هاى زیــادى مواجه 
اســت که انتظار مــى رود حوزه بهــره بــردارى که نقش 
محورى و کلیدى در تأمین و توزیع آب ســالم و بهداشــتى 
و نیز پایــدار به مردم دارد بــا تکیه بر دانــش فنى و تحلیل 
اطالعات راهبردهاى اساســى در این زمینــه تبیین کنند.

مهندس پاکــروح انتقال و توزیــع آب شــرب را فرایندى 
پیوسته دانســت و گفت: کیفیت آب شرب خط قرمز صنعت 
محسوب مى شود که در این راســتا حوزه بهره بردارى باید با 
برخوردارى از نیروى انسانى متخصص، کارآمد، تأسیسات و 
تجهیزات به روز آب شرب سالم و پایدار مردم را تأمین کنند 
که این مهم یکى از وظایف اساسى صنعت محسوب مى شود.

وى گفــت: امــروز صنعــت آب و فاضــالب نســبت به
 سال هاى قبل پویاتر و چابک تر شــده و باید در این راستا با 
تبیین موضوعات در زمینه هاى مختلف نقشه راهى ترسیم 
کنیم که مســیر پویایى صنعت را نســبت به پیش هموارتر 
نمائیــم این درحالى اســت که اکیــپ هایى که از ســوى 
شرکت هاى آب و فاضالب در کشــور براى کمک به زلزله 
زدگان به غرب کشور اعزام شــدند توانستند با بهره گیرى از 
مهارت و تخصص کدورت آب را مهار و آب سالم در کوتاهترین 
زمان ممکن وارد شبکه شــود به طورى که در مرکز استان 
کرمانشــاه آب در کمتر از 10 ساعت در شــهرهاى اطراف 
بعد از 48 ساعت و در روســتاهاى اطراف در طى 72 ساعت 
کدورت آب برطرف و آب شرب وارد شبکه شد این دستاوردها 
حاصل پویایى صنعت نســبت به ســال هاى قبل مى باشد.

معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب 
و فاضالب کشور گفت: در دهه اول فعالیت صنعت، بیشتر به 
مباحث سخت افزارى پرداخته مى شد در دهه دوم به مسائل 
نرم افزارى توجه مى گردید و هم اکنون که در دهه سوم قرار 
داریم باید با رویکرد مغزافزارى به مسائل بپردازیم تا بتوانیم 
شکوفایى صنعت را رقم زنیم هرچند که در حال حاضر صنعت 
از مدیران کارآمد و کارشناســان متخصص برخوردار است.

در ادامه این همایش مهندس هاشم امینى مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان گفت: یکى از وظایف مهم حوزه 
بهره بردارى تأمین و توزیع آب شــرب سالم و پایدار به مردم 
است که این مهم خوشــبختانه به خوبى از سوى فعاالن این 
صنعت در استان اصفهان انجام مى شــود اما باید رویکردى 
درنظر گرفته شــود که فعاالن در این حوزه بتوانند در مواقع 
بحران و بروز حوادث در کوتاهترین زمان ممکن آب شــرب 
سالم وبهداشتى را به صورت پایدار در اختیار مردم قرار دهند.
وى گفت: برخــوردارى از نــاوگان مجهز به رفــع بحران، 
برخــوردارى از نیــروى متخصــص از جملــه عواملــى 
هســتند که مى تــوان با بهــره گیــرى از آنهــا خدمات 
پایــدار و مســتمر را به مــردم در هر شــرایطى ارائــه داد.
وى گفت: بیش از نیم قرن اســت که از فعالیت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان مى گذرد و در طى این سال ها شرکت 
آبفا استان اصفهان با چالش هاى متعددى درخصوص ارائه 
خدمات در بخش آب و فاضالب به مشترکین روبرو بوده است 
 ،GIS ،اما با این وجود با بهره گیرى از نرم افزار ســامانه نجما
سیستم تله مترى و تله کنترل توانست خدمات پایدار را به مردم 
در بخش آب ارائه دهد و با بازسازى شبکه فرسوده فاضالب 
در شهر اصفهان با اســتفاده از نیروهاى متخصص داخلى و 
خارجى و نیز توسعه شــبکه فاضالب در دیگر نقاط استان در 

صدد خدمات بهتر و گسترده به مشترکین مى باشد

معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور:

صنعت آب و فاضالب در کشور پویاتر از سال هاى قبل است
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یکى از مجریان برنامه «فیتیله اى ها» که با حضور در مناطق 
زلزله زده براى کودکان نمایش هاى خیابانى اجرا کرد، روایت 
تلخى از وضعیت روحى کودکان زلزله زده غرب کشور دارد. 
او مى گوید تهیه و ارسال خوراکى  و پوشاك براى کودکان 

کافى نیست و امداد فرهنگى براى کودکانى که پدر و 
مادر خود را از دست داده اند بسیار مهمتر است.

حمید گلى دربــاره حال و هواى مــردم و کودکان 
زلزله زده در کرمانشاه گفت: با دیدن آثار این فاجعه در 
مناطق زلزله زده، حال بدى داشتم. براى مثال چگونه 
مى توان آسیب وارد شده به کودکى که شاهد مرگ 

مادرش بوده است را جبران کرد؟
او درباره برنامه هایى که هنــگام حضور در مناطق 
آسیب دیده از زلزله داشته، به ایسنا توضیح داد: پیش 
از این هم تجربه اى به نام امداد فرهنگى را داشته ایم 
که از طرف کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
صورت مى گیرد. این بار هم بــا هماهنگى مدیران 

کانون کرمانشاه و همچنین کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان تهران در منطقه حاضر شدیم. تالش کردیم در 
این چند ساعت با بچه ها بازى کنیم، برایشان کتاب بردیم و 
از مربیان خواستیم که با آنها بازى کنند تا کمى از جریان زلزله 
فاصله بگیرند و به روال عادى زندگى بازگردند. همچنین 
از بچه ها خواستیم برایمان نقاشى بکشند. البته گاهى هم 
از دردهایشان حرف مى زدند. اما تالش کردیم این نقطه 
امید از بین نرود. در حال حاضر همه مردم در اینجا تالش 
مى کنند، سرما شروع شده است و فعالیت مى کنند تا شرایط 

رو به  بهبودترى را تجربه کنند.

او با تأکید بر اینکه حضور ما در منطقه زلزله زده از سوى کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بوده است، مطرح کرد: 
حضور «عموهاى فیتیله اى» در مناطق زلزله زده ارتباطى 
به تلویزیون ندارد. بقیه هنرمندان هم براى حضور در این 

مناطق به شکل شخصى اقدام کرده اند.
حمید گلى در پایان با اشاره به نکته اى در رابطه با وضعیت 
کودکان در بحــران زلزله گفت: نکته اى کــه وجود دارد 
کنار همه این مسائل بچه ها به واســطه اینکه بزرگ تر و 
قیمى ندارند همیشه در این جریانات کمتر به آنها اهمیت 
داده مى شــود. باید این را به عنوان جریــان حاد دید چرا 
که فقط تهیه خوراك و پوشــاك کودکان در این شرایط 
کافى نیســت. ما اگر ســرمایه گذارى بیشــتر در بحث 
امداد فرهنگى داشته باشیم بســیار تأثیرگذارتر خواهیم

 بود.

بازیگر سریال «معماى شاه»گفت: از نظر من این هجمه ها علیه ورود بازیگران سینما 
به تئاتر به هیچ وجه درست نیست. به هیچ وجه ایرادى ندارد که چهره هاى سرشناس 

به عرصه تئاتر وارد شوند.
فخرالدین صدیق شریف بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص آخرین فعالیت 
خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى بازى در نمایش «ســهروردى» را در تاالر 
وحدت به پایان رسانده ام و این روزها کمى به استراحت مشغول 

هستم.
بازیگر سریال «معماى شاه» درباره حضور چهره هاى 
ســینمایى در تئاتر تأکید کــرد: از نظــر من این 
هجمه ها علیه ورود بازیگران سینما به تئاتر به هیچ 
وجه درست نیست. به هیچ وجه ایرادى ندارد که 
چهره هاى سرشناس به عرصه تئاتر وارد 
شوند. مهم این اســت که نمایش 
خوبى روى صحنه بــرود و اتفاقًا 
با نگاه ارزشــى وارد عرصه تئاتر 
مى شوند و مى خواهند قدم مثبتى 

را براى تئاتر بردارند.
وى در همین راستا ادامه داد: 
برخى مى گویند  بازیگران 
ســینما با نگاهى گیشه 
محور وارد تئاتر شده اند 
اما من مى گویم تئاتر 
در نهایت به اندازه 
ظرفیت سالن خود 
مخاطب جذب مى 
کند و از آن بیشتر 
مخاطب  نمى شود 
جذب کرد. بنابر این من فکر 
مى کنم نگاه گیشه محور به بازیگران 
سینما اشتباه است. در کشورهاى دیگر 
هم مى بینیم که چهره هاى سینمایى 
به وفور در آثار تئاتر بازى مى کنند و 

این اتفاق به هیچ وجه بد نیست.
بازیگر فیلم «آشــوب» درخصوص 
کم کارى خود در ســینما متأسفانه 
طى این سال ها پیشــنهاد چندان 
مناسبى نداشــتم. برخى کارها به 
من پیشنهاد شد و من صالح دیدم 
در آنها بازى نکنم. باالخره ما در 
جامعه دیده مى شویم و باید براى 
هر کارى که بــازى مى کنیم به 

مردم پاسخگو باشیم.

بعد از زلزله  اخیر ایران و عراق که منجر به کشته شدن 
حدود 500 انسان شد، هنرمندان و ورزشکاران خارجى 
نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و در شبکه هاى 
اجتماعى پیام هاى تسلیت خود را ارسال کردند. یکى 
از اولین سلبریتى هایى که نســبت به زلزله  کرمانشاه 
واکنش نشــان داد، «انریکه ایگلســیاس»(خواننده  
مشهور و محبوب اسپانیایى) بود. او در شبکه  اجتماعى 
خود پســتى را قرار داد و به مردم ایران و عراق تسلیت
 گفت. این پســت، ترکیبى از پرچم هاى ایران و عراق 

به شکل قلب اســت که زیر آنها به فارسى نوشته شده: 
«عشق» 

هنرمند دیگر، «میسى ویلیامز» بازیگر سریال «بازى 
تاج و تخت» بود که واکنشــى نســبت به این حادثه 
دردناك داشت. او در شبکه  اجتماعى خود پست زیر را 

به اشتراك گذاشت.
«یشیل چاى» بازیگر زن ترکیه اى که به تازگى در فیلم 
«جن زیبا» با فرهاد اصالنى همبازى شده بود هم یکى 
دیگر از بازیگرانى بود که در استورى اینستاگرام خود به 
حادثه دیدگان زلزله در ایران تسلیت گفت و نوشت : «...

ایران در کنارت هستیم.»
به غیــر از پیام هــاى تســلیت، برخــى هنرمندان 
و ورزشــکاران خارجى با کمک هاى نقــدى با زلزله 
زدگان ایرانى همدردى کردند. خانــم «لى یانگ ئه» 
بازیگر مشهور ســریال هاى کره اى که در ایران با نام

 «یانگوم» شــناخته مــى شــود 96 هــزار دالر به 
زلزلــه زدگان کرمانشــاه و پوهانــگ کــره کمک

کرد.
لى یانگ ئه پیش از این هم پیام تسلیتى را براى مردم 

ایران و عراق فرستاده بود.

برنامه تلویزیونى «رادیو شب» با هدف ایجاد آرامش در 
ساعات پایانى شب از شــبکه تلویزیونى «شما» پخش 

مى شود.
برنامه «رادیو شب» براى ایجاد آرامش در ساعات پایانى 
شب طراحى شده است. بنا بر این گزارش، هدف اصلى 
این برنامه جداى از ایجاد آرامــش براى مردم و فراهم 
کردن ســاعتى که خانواده ها بتواننــد در پایان روز در 
کنار هم برنامه اى را تماشا کنند، تحکیم بنیان خانواده، 
گسترش احترام در بین مردم و همچنین تقویت روحیه 
امید در جامعه اســت. اما تمامى ایــن اهداف زیر پرچم 

وحدت ملى در این برنامه جمع مى شود.
پرداختن به فرهنگ اقوام مختلف، لهجه هاى مختلف، 
موسیقى هاى مختلف نواحى ایران و همه آنچه مربوط به 
سراسر ایران مى شود و نشانه اى از وحدت ملى و زندگى 

صلح آمیز اقوام ایران است در کنار مباحث عمومى هدف 
اصلى این برنامه را تشکیل مى دهند.

موســیقى هاى محلى، قصه هاى اقوام مختلف ایرانى 
در کنار متن خواهى هاى معمول و ســبک هاى مختلف 
موسیقى تم برنامه «رادیو شب» را تشکیل مى دهد. هر 
چند که بخش بیشــترى از موسیقى ها به موسیقى هاى 

محلى اختصاص داده مى شود.
این برنامه به تهیه کنندگى و کارگردانى مشترك منصور 
ضابطیان و محمد صوفى از 29 آبان شــنبه تا پنج شنبه 

ساعت 23 از شبکه شما پخش مى شود.
مجریان این برنامه رشــید کاکاوند، احسان محمدى، 
سجاد افشاریان، محمد بحرانى(صداپیشه «جناب خان») 
شاهین شــرافتى، ایمان ســرورپور و منصور ضابطیان 

هستند.

اکران فیلم «قاتل اهلى» آخرین ساخته «مسعود کیمیایى» 
بار دیگر نگاه ها را به ســمت و ســوى ایــن کارگردان 
برجسته کشــاند. کیمیایى از معدود کارگردانانى است که 
همواره آثارش با اســتقبال مخاطبان روبه رو مى شوند و

«قاتل اهلى» به نوعى بازتولید سینماى او است.
فیلم «قاتل اهلى» حکایتگر دو قهرمان از دو نسل متفاوت 
است. «دکتر جالل ســروش» با بازى پرویز پرستویى و 
«سیاوش مطلق» با بازى امیر جدیدى داراى دغدغه هاى

 متفاوت هستند اما هر دو شــورى آرمانى به سر دارند و 
خواهان آن هســتند که همچون قهرمانان همیشــگى 
فیلم هاى کیمیایــى جهان اتوپیایى(آرمان شــهرى) را 
بسازند. مرام، معرفت و دوستى تا آخر خط را مى توان در 

البه الى نماهاى فیلم مشاهده کرد.
جالل سروش، قهرمان «قاتل اهلى» مانند همه قهرمانان 
اتوپیایى کیمیایى، انسانى حق طلب و عدالتخواه است. او 
به علت سالمت اخالقى، روحیه جوانمردى و حق طلبانه 
و مخالفتش با فساد اقتصادى و اجتماعى در معرض تهدید 
قرار مى گیرد. با این حال از پاى نمى نشــیند و خستگى 

ناپذیر به مسیر خود ادامه مى دهد.
به نظر مى رســد بار دیگر کیمیایى پس از سال ها فیلمى 
ساخته که عالقه مندان سینماى او انتظار داشتند. بر این 
اساس نیم نگاهى به ســینماى این کارگردان نام آشناى 

سینماى ایران مى اندازیم.
کیمیایى از سینماگران مؤلف ســینماى ایران است که 
آثار برجسته اى را در کارنامه هنرى خود دارد. او از معدود 
کارگردانانى است که همواره آثارش با استقبال مخاطبان 
روبه رو مى شــوند. نگاه خاص، دیالوگ هاى ماندگار و 

توجه به بافتار اجتماعى در آثار او از جمله دالیل 
جذب مخاطبان به فیلم هــاى این کارگردان 

صاحبنام است.

کیمیایى و مــوج نوى 
سینماى ایران

سال 1348 در تاریخ سینماى 
ایران نقطه عطف به حساب 

مى آید و ســالى متفاوت 
بــراى ســینماى رو به 

زوال و انحطاط ایران 
است. در آن سال 

کیمیایى با فیلم 
«قیصــر» و 

ریــوش  دا

مهرجویى با فیلم «گاو» پیشگام حرکتى نو در سینماى 
ایران شــدند و با درانداختن طرحى نو، موج نو سینماى 
ایران را رقم زدند. با گسترش موج نو سینماى ایران فیلم 

هایى ساخته شدند که حرف هایى براى گفتن داشتند 
و سینماى ایران را متحول کردند. 

بى شــک موج نو ســینماى ایران آغازى بر پایان 
«فیلمفارســى» اســت که داعیه دار جریان اصلى 
سینماى پیش از انقالب به حساب مى آمد. موج نو 

سینماى ایران دغدغه هاى واقعى و حقیقى 
اجتماع را به دور از شعارهاى 
دلگرم کننده و ســرگرمى 

ساز مطرح کرد. 
جملــه  از  کیمیایــى 
کارگردانانى است که به 
نوعى تصویرگر دوران 
خود بوده اند و از فیلم 
«قیصر» به بعد مطالبى 

کــه دربــاره کیمیایى و 
آثارش نوشــته شده بیشتر 

بــه موضــوع، مضمــون و 
موضع وى در برابر مسائل و 
تحوالت اجتماعى پرداخته 
اند تا اینکه به ســاختار و
 نوآورى هاى آثار وى 

توجه کنند. 

شاخصه هاى سینماى کیمیایى
بیشــتر فیلم هاى کیمیایى حال و هوایى اجتماعى دارند 
که از سبک منحصر به فردى نیز سود 
مى برند. ســنت و پایبندى به 
رســومى همچون غیرت، 
جوانمردى و رفاقت تا ســر 
حد مرگ، مثلث اصلى قصه 

فیلم هاى او است. 
کیمیایى قهرمانانش را بیشــتر 
از طبقــه هاى فرودســت جامعه 
انتخاب مى کنــد که از 
تجربــه زیســته اى 
نســبت  متفاوت 
به طبقــه هاى 
و  متوســط 
باالى جامعه 
برخوردارند. 
ن  مــا قهر
هاى  فیلم 
 ، یــى کیمیا
رفاقــت و مرام 
را یادآورى مى کنند. 
پاى و سر در راه آرمان 
مى گذارنــد تا به 
رستگارى برسند. 
قهرمانــان آثــار 
کیمیایى هر چند 

مى دانند که توان چندانى براى تغییر دنیاى پیرامونى خود 
ندارند اما از پاى نمى نشینند و وارد عرصه نابرابر مى شوند 
و حاضرند بهایش را تا پاى جــان بپردازند. این رویکرد 
حاکى از قهرمانان تنهایى دارد که سعى مى کنند در برخى 
مواقع برخــالف جریان عادى حرکــت کنند و همرنگ 

جماعت نمى شوند.
از طرفى دیگر در سینماى او شــاهد مقابله و مناظره دو 
قطب متفاوت هستیم، برخى معتقدند نگاه خاکسترى را 
کمتر در آثار کیمیایى مى توان مشاهده کرد بلکه سیاه و 
ســفید دیدن دنیا و آدم هایش یکى از مؤلفه هاى اصلى 

فیلم هاى او است.
همچنین از ویژگى ها و توانمندى هاى خاص کیمیایى 
مربوط بــه دیالوگ هاى فراموش نشــدنى اش اســت 
که به نوعى ذهــن مخاطبان را با خود همــراه مى کند. 
شاید اغراق نباشــد اگر بگوییم که خیلى ها کیمیایى را با 
دیالوگ هایش مى شناسند؛ دیالوگ هایى که توانسته اند
جزو مشــهورترین و ماندگارترین دیالــوگ هاى تاریخ 
سینماى ایران باشند. از این رو است که حتى ضعیف ترین 
فیلــم هایى کــه کیمیایــى ســاخته نیــز داراى تک 
دیالوگ هایى اســت که شــنیدنى و جذابند. همچنین 
بسیارى از بازیگران جوان سینماى ایران با بازى در آثار 
کیمیایى از گمنامى درآمده و تبدیل به بازیگران حرفه اى 

و شاخص در سینماى ایران شدند. 
هر بار کــه فیلمى از کیمیایــى به روى پــرده مى آید، 
عاشقان سینه چاك سینماى ایران تماشاى آن را از دست 
نمى دهند. زیرا حتى ضعیف ترین فیلــم در پرونده این 

کارگردان صاحب سبک نیز نکته هایى در خود دارد. 
کیمیایى سینماگرى است که آثارش رنگ 
و بوى اجتماعى دارد و زمینه و زمانه را در 
نظر مى گیرد. از این رو مى توان وى را 
یکى از برجســته ترین سینماگران 
اجتماعى ایــران دانســت. هر 
چنــد شــاید روزگاِر برخى از 
صورتبنــدى هایــى که در 
فیلــم هایــش ارائه مى 
دهد گذشــته باشــد 
اما طــراوت جهان 
آرمانــى را هنوز 
کرده  حفــظ 

است. 

. با گسترش موج نو سینماى ایران فیلم 
د که حرف هایى براى گفتن داشتند 

ا متحول کردند. 
و ســینماى ایران آغازى بر پایان 
 اســت که داعیه دار جریان اصلى

نقالب به حساب مى آمد. موج نو 
غدغه هاى واقعى و حقیقى 

ز شعارهاى 
ــرگرمى 

جملــه 
ت که به 
دوران 
ز فیلم 
طالبى 

میایى و 
شده بیشتر 

مضمــون و 
مسائل و بر
ى پرداخته 
ـاختار و
ر وى 

که از سبک منحصر به فردى ن
مى برند. ســنت و پایبن
غ همچون رســومى
جوانمردى و رفاقتت
حد مرگ، مثلث اصلى

فیلم هاى او است.
کیمیایى قهرمانانش را بی
از طبقــه هاى فرودســت
کنــد انتخاب مى
تجربــه زیسـ
نس متفاوت 
به طبقــه
متوســط
باالى
برخور
م قهر
فیلم
کیمیا
رفاقــت
را یادآورى مى
پاى و سر در راه
مى گذارنــ
رستگارى ب
قهرمانــان
کیمیایى ه

«قاتل اهلى»،  بازتولید 
یک سینماى 
آرمانى

به بهانه اکران آخرین اثر مسعود کیمیایى از دیروز

خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى بازى در نمایش «ســهروردى» را در تاالر 
وحدت به پایان رسانده ام و این روزها کمى به استراحت مشغول 

هستم.
بازیگر سریال «معماى شاه» درباره حضور چهره هاى 
ســینمایى در تئاتر تأکید کــرد: از نظــر من این 
هجمه ها علیه ورود بازیگران سینما به تئاتر به هیچ

وجه درست نیست. به هیچ وجه ایرادى ندارد که 
چهره هاى سرشناس به عرصه تئاتر وارد 
شوند. مهم این اســت که نمایش 
خوبى روى صحنه بــرود و اتفاقًا 
با نگاه ارزشــى وارد عرصه تئاتر 
مى شوند و مى خواهند قدم مثبتى 

را براى تئاتر بردارند.
وى در همین راستا ادامه داد: 
برخى مى گویند  بازیگران 
ســینما با نگاهى گیشه 
محور وارد تئاتر شده اند 
اما من مى گویم تئاتر 
نهایت به اندازه  در
ظرفیت سالن خود 
مخاطب جذب مى 
کند و از آن بیشتر 
مخاطب  نمى شود 
جذب کرد. بنابر این من فکر 
مى کنم نگاه گیشه محوربه بازیگران 
سینما اشتباه است. در کشورهاى دیگر 
هم مى بینیم که چهره هاى سینمایى 
به وفور در آثار تئاتر بازى مى کنند و 

این اتفاق به هیچ وجه بد نیست.
بازیگر فیلم «آشــوب» درخصوص 
کم کارى خود در ســینما متأسفانه 
طى این سال ها پیشــنهاد چندان 
مناسبى نداشــتم. برخى کارها به 
من پیشنهاد شد و من صالح دیدم 
در آنها بازى نکنم. باالخره ما در 
جامعه دیده مى شویمو باید براى

هر کارى که بــازى مى کنیم به 
مردم پاسخگو باشیم.

صدیق شریف: 

حضور 
بازیگران سینما 

در تئاتر 
ایرادى ندارد

روایت حمید گلى از اجراى برنامه براى کودکان کرمانشاه

« امداد فرهنگى» فیتیله اى ها

در حالى که کار بــر روى جلوه هاى ویژه 
«مصادره» توسط فرید ناظرفصیحى ادامه 
دارد، هادى کاظمى هم جلوى دوربین این 
فیلم رفته است. این در حالى است که فرید 
ناظر فصیحى نیز در حال پایان مراحل کار 
بر روى جلوه هاى ویژه «مصادره» است 
تا فیلم در موعد مقرر به ســى و ششمین 

جشنواره فجر برسد.
مهران احمدى که نخستین کارگردانى 
ســینمایى خود را با «مصادره» تجربه 
مى کند، در یکــى دو روز آینده به عنوان 
آخرین بازیگر فیلم جلوى دوربین خواهد 
رفت. «مصادره» یک کمدى سینمایى 
است که براى نمایش در سى و ششمین 

جشنواره ملى فیلم فجر آماده مى شود.

چهره متفاوت هادى کاظمى در «مصادره»چهره متفاوت هادى کاظمى در «مصادره»

یک برنامه تلویزیونى براى آخر شب هاى شما

کدام سلبریتى هاى 
خارجى به  ایرانى ها 

تسلیت گفتند 
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محققان هشــدار دادند که تفت دادن مواد غذایى آبدار 
مانند انواع ســبزى یا گوشــت مرغ در روغن داغ باعث 
پراکنده شــدن ذرات میکروســکوپى روغــن در هوا

 مى شود که در صورت استنشــاق براى سالمتى مضر 
است.

آنها متوجه شــدند که آب باعث انفجار چربى و انتشار 
قطرات ریز آن در هوا مى شــود که ایــن قطرات قابل 

استنشاق و بالقوه براى سالمتى خطرناك هستند.
به گفته محققان، گوشت مرغ و سبزیجات حاوى مقادیر 

زیاد آب هستند، از این رو تفت دادن این خوراکى ها، مى 
تواند بدترین عامل پراکندگى قطرات روغن در هوا باشد.

درد شانه تجربه اى بسیار رایج بین عموم افراد است که 
مى تواند خطرات جدى مانند حمالت قلبى و مشکالت 
کبدى براى ســالمت فرد به همراه داشته باشد. تعیین 
دقیق علت درد شانه موضوعى دشوار است. افرادى که 
مبتال به درد شانه هستند بهتر است که دالیل احتمالى و 

اقدامات پیشگیرانه را بدانند.
استخوان هاى شانه شکل مثلثى دارند که در پشت شانه 

قرار گرفته اند و در پزشکى با نام کتف شناخته مى شوند.
هر یک از  تیغه هاى شــانه، اســتخوان بازو را به گردن 
متصل و همچنین ســه گروه از عضالت به آنها متصل 
مى کنند. این عضالت امکان جابه جایى را براى مفصل 

فراهم مى کنند.
شانه ها، طیف گســترده اى از حرکات را ارائه مى دهند. 
عضالت متصل به شانه، امکان چرخش، حرکات دوار، 
حرکت به سمت باال و پایین و اطراف را فراهم مى آورند.

متأسفانه، درد شانه همیشه با دردهایى که از آسیب ها به 
وجود مى آیند، مرتبط نیست. در برخى موارد، درد ها ناشى 

از درد یک عضو مجاور مى باشد.

دالیل احتمالى
دالیل احتمالى زیــادى براى بروز درد شــانه اى وجود 
دارند، در بعضى موارد خود فرد قادر به تشــخیص درد و 

علت آن است.
چند مورد از علت هایى که ممکن است براى فرد آشکار 

باشند عبارتند از آسیب هایى که بر اثر ضربه وارد شده اند، 
زمین خوردن، تصادف با ماشین،  خوابیدن و قرار گرفتن 
دست ها در وضعیت ناراحت کننده و عجیب و فشار ناشى 

از بلند کردن اجسام سنگین.
در مواقع دیگر، مشــخص کردن علت درد ممکن است 

کمى دشوار باشد.
برخى از علت هاى بالقوه درد شــانه عبارتند از بیمارى 
ریه، سرطان ریه، حمله قلبى، به ویژه در زنان،  مشکالت 
دیسک، بیمارى کیسه صفرا،  مشکالت کبدى و  زخم 

معده.
برخى از علت هایى که بیان شد ممکن است با درد زیادى 
در یک شانه همراه باشــند. به عنوان مثال، حمله قلبى 
احتماًال موجب درد در تیغه چپ مى شــود. اما مشکالت 
مرتبط به کیسه صفرا احتماًال موجب درد در تیغه راست 

شانه مى شوند.
علت هاى آن ممکن است در چند دســته مختلف قرار 

بگیرند. برخى از علت ها در زیر ذکر شده اند.

دالیل مرتبط به مفصل استخوان 
بروز چند مشکل در مفصل و استخوان مى توانند باعث 

درد شانه شوند.
همانطور که شانه یک استخوان است، ممکن است فرد 
یک شکستگى را تجربه کرده باشد. این تجربه معموًال 
براى افراد ناخوشایند است، به این دلیل که شکستگى 

احتماًال ناشى از ســقوط فرد، تصادف با ماشین یا یک 
آسیب مستقیم مشابه است.

به عنوان یک فرد مسن، شرایط انحطاط و پیرى ممکن 
است موجب ایجاد درد شانه شــود. برخى از این شرایط 
عبارتند از آرتروز،  پوکى استخوان،  کژپشتى،  تنگى کانال 

نخاعى و فیبرومیالژیا.
همچنین برخى از سرطان ها ممکن است باعث ایجاد درد 
شانه ها شوند. شایع ترین آنها شامل سرطان ریه، پستان 

و روده بزرگ مى شود.

دالیل مرتبط با ماهیچه اسکلتى
اتفاق بسیار رایج براى هر فرد دردهاى ماهیچه اسکلتى 
مانند، کشــیدگى و گرفتگى عضالت، بــد خوابیدن، 
مشکالت در عضالت گرداننده شانه است که باعث بروز 

درد شانه مى شوند.
این مشــکالت اغلب با درد در عضالت اطراف شانه و 

برخى از عضالت بازو همراه هستند.

دالیل مرتبط با قلب
یکى از علت هاى جدى درد شانه، مشکالت قلبى است. 
پزشکان متوجه شــده اند که درد موضعى در شانه چپ، 

عالئمى از حمله قلبى را به همراه دارد.
زنانى که مبتال به درد شــانه در تیغه چپ هستند و علت 
درد آنها هیچ ارتباطى به عضالت اسکلتى ندارد، باید به 

سرعت به پزشک مراجعه کنند و از مراقبت هاى پزشکى 
بهره جویند.

ســایر اختالالت قلبى که ممکن است موجب بروز درد 
شانه شــوند عبارتند از تنگى دریچه آئورت و التهاب و 

سوزش در قلب.

دالیل مرتبط با ریه
برخى از مشکالت ریوى نیز ممکن است باعث 

بروز درد شانه شوند. برخى از نمونه ها عبارتند 
از توده سرطانى که در قسمت باالى ریه ها 

رشد مى کند و  آمبولى ریه.

دالیل مرتبط با معده
چندین وضعیتى که ممکن است 
باعث بروز درد شانه شوند عبارتند 
از عمــل جراحــى، درد هــاى 
عصبــى، زخم معــده، التهاب 

پانکراس و مشکالت کبدى.

ویتامین ها و مواد معدنى براى سالمت ضرورى است، اما 
مصرف مقادیر بیشتر آنها به معناى تأثیر بیشتر بر سالمت 

نیست و حتى مى تواند مضر باشد.
این موارد، برخى مکمل هایى اســت که به مصرف آنها 

نیازى نیست.

فولیک اسید
نیاز روزانه بدن به 400 میکروگرم فولیک اسید با مصرف 
مواد غذایى مانند غالت صبحانــه، حبوبات، مرکبات، 
سبزیجات ســبز و گوجه فرنگى تأمین مى شود. از آنجا 
که فولیک اسید از نقص لوله عصبى در جنین جلوگیرى 
مى کند، برخى زنان در دوران باردارى مکمل فولیک اسید 
مصرف مى کنند، اما پزشکان هشدار مى دهند مصرف این 
مکمل در غیر از دوران باردارى، مى تواند ریسک ابتال به 
سرطان روده بزرگ را افزایش دهد. بنابراین مصرف این 

مکمل فقط به زنان باردار توصیه مى شود.

B6 ویتامین
بزرگســاالن 19 تا 50 ســال مى توانند 4/1 میلى گرم 
ویتامین B 6 مورد نیاز روزانه بدن را از موادى مانند سیب 
زمینى پخته، موز و نخود تأمین کنند. برخى افراد مکمل 
این ویتامین را به منظور جلوگیــرى از کاهش عملکرد 
مغزى یا براى کاهش سطح هموسیستئین (آمینواسیدى 
که با بیمارى هاى قلبى مرتبط است) مصرف مى کنند، 

اما برخى مطالعات نشان مى دهد این ویتامین تأثیرى بر 
عملکرد شناختى ندارد و تأثیر آن بر کاهش خطر حمله 

قلبى مشخص نیست. 

B12 ویتامین
مواد غذایى حاوى این ویتامین شــامل تخم مرغ، شیر، 
پنیر، گوشت گاو، گوشت بره، ماست و مرغ، نیاز روزانه 
4/2 گرم به این ویتامین را تأمیــن مى کنند. از آنجا که 
کمبود این ویتامین از عوامل ایجــاد کم خونى و زوال 
عقل است، مصرف مکمل مى تواند کمک کننده باشد، اما 
تأثیر مصرف دوزهاى باالى این ویتامین در جلوگیرى از 

کاهش عملکرد شناختى تأیید نشده است.

E ویتامین
این ویتامین که در بادام، تخمه آفتابگردان، گوجه فرنگى، 
کیوى و سبزیجات سبز وجود دارد، از بیمارى هاى قلبى، 
ســرطان و آلزایمر جلوگیرى مى کند. بهتر اســت نیاز 
روزانه به 15 میلى گرم از این ویتامین با مصرف این مواد 

غذایى تأمین شود. تحقیقات دانشمندان، نه تنها تاثیر 
مصرف مکمل هاى این ویتامین در جلوگیرى از 
حمالت قلبى یا سرطان را تأیید نمى کند، بلکه 
نشان مى دهد دوزهاى باالى آن خطر سکته را 
افزایش مى دهد. کارشناسان توصیه مى کنند از 

مصرف مکمل ویتامین E خوددارى شود.

روى
نیاز روزانه به این مکمل  براى زنــان، 8 میلى گرم و 
براى مردان 11میلى گرم است. حبوبات، سبزیجات، 
آجیل ها و مغزها، غالت کامل و شیر و لبنیات از منابع 

تأمین کننده این ماده معدنى هستند. برخى افراد، 
از مکمل روى براى جلوگیرى از سرماخوردگى 

استفاده مى کنند، اما تأثیر روى بر جلوگیرى 
از سرماخوردگى تأیید نشده است. افزون 
بر ایــن، مصرف دوزهــاى باالى این 
ماده مى تواند به تضعیف سیستم ایمنى 

منجر شود.

ن روزها، استفاده از قهوه هاى فورى رواج زیادى یافته 
ای

یدن قهوه سررشته زیادى 
است. افرادى که در نوشــ

ندارند و یا افرادى که نمى خواهند براى نوشیدن قهوه 

وقت بگذارند، از قهوه هاى فورى استفاده مى کنند.

ین قهوه کمتــر از قهوه هاى معمولى 
میزان کافئین ا

. به دلیل اینکه کافئین یک فنجان قهوه عدد 
اســت

ثابتى نیست، نمى توان یک استاندارد براى آن بیان کرد 

 کرد، ولى در کل میزان 
ق با قهوه ساده مقایســه

و دقی

کافئین پایین ترى دارد. پس نمى تواند انرژى موردنیاز 

ن را مانند قهوه تأمین کند.
بد

ســانى بهتر اســت قهوه فورى 
چه ک
نخورند؟

افرادى که تنش و اضطراب زیاد دارند.
زنان باردار.

ى که فشارخون باال دارند.
افراد

افرادى که داروهاى ضد درد مصرف مى کنند.

کسانى که میناى دندان آنها حساس یا ضعیف است.

میوه براى سالمتتان مفید است، اما قبل از اینکه میوه 
را گاز بزنید، هشدارهاى مهمى هست که باید در نظر 
بگیریــد. در ادامه مى خواهیم شــش چیز که باعث
 مى شوند اشتباه میوه بخورید را به شما معرفى کنیم.

فکر مى کنید همه میوه ها یکســان 
هستند

چه چیــزى آناناس و تــوت را از یکدیگــر متفاوت
 مى کند؟ با اینکه هر دو حــاوى ویتامین هاى مفید 
براى بدن هســتند (آناناس منبعى غنى از فوالت و 
ویتامین B6 و توت نیز سرشــار از فیبــر و ویتامین 
C است )اما مقدار متفاوتى کربوهیدرات قند و فیبر 
در خود دارند. بهترین میوه ها مقدار زیادى پلى فنل 
( ماده شیمیایى که با التهاب مبارزه مى کند ) در خود 
دارند و شاخص گلیسمى شان نیز پایین است. شاخص 
گلیســمى نشــان مى دهد که یک غذا چقدر سریع 
مى تواند قند خونتان را افزایش دهد. میوه هایى که 
شاخص گلیسمى پایین دارند، انتخاب هاى بهترى 
هستند چون آرام تر هضم مى شوند، بنابراین باعث 
افزایش ناگهانى قند خون تان نمى شوند و کمک تان 

مى کنند براى مدت زمان بیشترى سیر بمانید.

میزان نامشخصى میوه مى خورید
برخى برنامه هــاى کاهش وزن اجــازه مى دهند 
هرچقدر دل تان مى خواهد میوه و سبزیجات مصرف 
کنید، اما این کار به نظر خیلى هوشمندانه نمى آید. 
مســلما مى توانید مقدار بســیار زیادى سبزیجات 
غیرنشاسته اى میل کنید، اما میوه ها چیزهایى هستند 
که باید بیشتر حواســتان را در موردشان جمع کنید، 
دلیلش هم گلیسمى باالیى اســت که بعضى از آنها 
دارند. از آنجا که طعم میوه ها شیرین و دلچسب است، 
ممکن است بدون اینکه متوجه شویم پرخورى کنیم. 
در این حالت قند خون به دلیــل گلوکز و کالرى باال

 مى رود و منجر به افزایش وزن مى شود.

چه مقدار باید میوه بخوریم؟ 
براى بیشتر افراد بالغ دو فنجان در روز توصیه مى شود 

ولى باز هم این مقدار بســته به سن و سطح تناسب 
اندام متفاوت است. 

 بر اساس میزان گرسنگى تان انتخاب 
متفاوتى نمى کنید

صداى شکم تان درآمده و هنوز چند ساعتى تا آماده 
شدن غذا باقى است؟ یا فقط دوســت دارید چیزى 
بخورید که هوستان به شــیرینى را فرو بنشاند؟ قبل 
از اینکه بخواهید چیزى انتخاب کنید ابتدا این مورد 
را براى خود روشــن کنید. براى مثال یک ســیب 
بزرگ 120 کالرى دارد اما یک ســیب کوچک فقط 

53 کالرى. 

 میوه را به تنهایى مى خورید
با اینکه یک قطعه میوه از یک قطعه شکالت شیرین 
بهتر اســت اما همچنان پتانســیلش را دارد که قند 
خونتان را باال ببرد و ســپس باعث سقوط آن شود. 
میوه را با مقدارى پروتئین ترکیب کنید، مثًال مقدارى 
پنیر یا کره بادام زمینى این کار باعث مى شــود میوه 
باعث فراز و فرود ناگهانى در قند خونتان نشود. میوه 
باعث افزایش سطح انســولین و پروتئین باعث باال 
رفتن هورمون گلوکاگون مى شود. این دو هورمون 
براى ثابت نگهداشتن سطح قند خون با یکدیگر کار 

مى کنند.

پوست میوه را نمى خورید
پوست میوه معموًال بهترین بخش از نظر ویتامین و 
آنتى اکسیدان است، براى مثال پوست سیب سرشار 
اســت از ویتامین C، فیبر و ویتامین. A تحقیقات 
همچنین نشان داده پوست سیب مى تواند از چاقى 

جلوگیرى کند و خواص ضد سرطانى نیز دارد.

میوه ها را نمى خورید، مى نوشید
آبمیوه داراى قطعات حاوى فیبر میوه نیست. فیبر از 
آزاد شدن ســریع گلوکز در خون جلوگیرى مى کند 
بنابراین وجودش بسیار مهم است. بهتر است همیشه 

میوه را به صورت کامل میل کنید.   یک متخصص طب ایرانى گفت: درد، بیحالى و کوفتگى 
شدید در اکثر اندام هاى بدن از عالئم اولیه بروز بیمارى 

آنفلوآنزاست.
محمد قادرى با اشــاره به رسیدن فصل شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا گفت: آنفلوآنزا با سرماخوردگى متفاوت است؛ 
عالئم آنفلوآنزا به ســرعت بروز مى کند، شدید است و 
باعث درد، بیحالى و کوفتگى شدید در اکثر اندام هاى 
بدن مى شود.وى عالئم آنفلوآنزا را تب، سرفه، گلودرد، 
بدن درد، خستگى، لرز و گاهى همراه با اسهال و تهوع 
عنوان کرد و گفــت:  در صورتى  که یکــى از اعضاى 
خانواده یا نزدیکان عالئم بیمارى آنفلوآنزا را داشــتند، 
باید به سرعت به پزشــک مراجعه شود.این متخصص 
طب ایرانى در ارتباط با پیشگیرى از آنفلوآنزا گفت: به 

دلیل اینکه مهمترین راه انتقال این بیمارى از راه دستگاه 
تنفسى است، تا حد ممکن در ایام شیوع، از تردد و حضور 
در اماکن عمومى خوددارى شود.وى در ادامه افزود: در 
مواقعى که مجبور هستید در اماکن عمومى حضور یابید، 
حتمًا از ماسک هاى طبى و استاندارد و فیلتردار استفاده 
کنید و محیط زندگى را با دود کردن اسپند ضدعفونى 
کنید.قــادرى با توجه به زمان اپیدمى و فراگیر شــدن 
بیمارى، دست دادن و روبوسى را عاملى مهم در ایجاد 
بیمارى آنفلوآنزا دانست و خاطرنشان کرد: احتمال است 
فرد مبتال به بیمارى آنفلوآنزا باشد اما هنوز عالئم در آن 
غلبه پیدا نکرده باشد.این متخصص طب ایرانى حضور 
در هواى سرد بیرون و همچنین ماندن در حمام، به علت 

افزایش سردى و ترى بدن را بسیار مضر عنوان کرد. 

درد شانه را جدى بگیرید

قبل از خوردن میوه این مطلب را بخوانید مکمل ها یى که باید با احتیاط مصرف کنید

راه هاى پیشگیرى از بیمارى آنفلوآنزا

تفت دادن در روغن داغ،  ممنوع

3093 6 آذر ماه   1396 سال چهاردهم2پنج شنبه  2

از مراقبت هاى پزشکى مراجعه کنند و

درد قلبى که ممکن است موجب بروز
تنگى دریچه آئورت و التهاب و ند از

ط با ریه
 ریوى نیز ممکن است باعث

. برخى از نمونه ها عبارتند 
 در قسمت باالى ریه ها 

لى ریه.

ط با معده
که ممکن است 
ه شوند عبارتند 
ى، درد هــاى 
ــده، التهاب 

ت کبدى.

میلىى گررممم و وو
 سبزییججاتتتتت،،
ات ازز منناابعابعبععع

د،اد، ىىىافر افر ر
اخور

وگیرى
ون
ن
ى

ر ىى
ىىىدگىگى ر
ىىى

دان، گوجه فرنگى، 
یمارى هاى قلبى،

بهتر اســت نیاز  .
ا مصرف این مواد

ن، نه تنها تاثیر 
جلوگیرى از 
کند، بلکه 
سکته را  ر
ىکنند از 

شود.

کدام افراد قهوه فورى نخورند؟

زززهوزهوزهوزهزه ااین رین ر
فرافر تست. ا
ا ندارند و یا
وقت بگذارند
میزان کان کافئینفئین
لدلیل اســت. به 
ثابتى نیست، نمى
ودقیق با قهوه ساد
کافئین پایین ترى د

مح
ما
پر
 م
اس
آن
قط
اس
به

ووفورى ووهوه ههق ددددککدداامماررفراد

ىررى روو
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امیر قلعه نویى در بازگشت به اصفهان هنوز نتوانسته 
روزهاى خوبش با سپاهان را تکرار کند و حاال با ذوب 
آهن یکى از معمولى ترین فصول مربیگرى اش را 

تجربه مى کند.
امیر قلعه نویى بعد از دو فصل حضور موفق در اصفهان 
و دو قهرمانى در لیگ برتر به همراه سپاهان، روزهاى 
خوبى را در نصــف جهان تجربه کرد و همیشــه از 
آن ســال ها به عنوان بهترین دوران کارى خود یاد 
مى کند. وقتى در ابتداى لیــگ هفدهم صحبت از 
هدایت ذوب آهن و بازگشت ژنرال به اصفهان شد، 
تصور بر این بود که با پتانسیلى که باشگاه در اختیار دارد 
شاهد اتفاقات خوبى در این تیم باشیم. اما نه قلعه نویى 
و نه ستاره هاى ذوب آهن در حدى که از آنها انتظار
 مى رفت ظاهر نشدند. آنها در هفته دوازدهم باالخره 
بعد از مدت ها بردند و با شکست سپیدرود در رشت 

بازگشت دوباره اى به لیگ داشتند.
در این گــزارش نگاهى گذرا بر عملکرد شــاگردان 
قلعه نویى در ذوب آهن طى 12 هفته گذشته خواهیم 

داشت:
 ذوبى ها مى توانستند لیگ هفدهم را با یک برد خارج 
از خانه آغاز کنند. آنها در مشــهد و تا دقیقه 2+90 از 
ســیاه جامگان پیش بودند؛ اما گل حسین بادامکى 
در ثانیه هاى تلف شده باعث شد شروع رؤیایى قلعه 
نویى خراب شود. آنها در هفته دوم میزبان گسترش 
فوالدى بودند که آن روزها به هیچ تیمى نه نمى گفت 
و مقابل ذوب آهن هم سه بار تسلیم شد تا اولین برد
اصفهانى ها رقم بخــورد. شــریفات، محمدزاده و 
رجب زاده هر کدام یک گل در جشن اول ذوب آهن 
سهم داشتند. پس از این برد به نظر مى رسید تیم روى 
غلتک افتاده باشد؛ اما دو هفته بد، باعث شد مشکالت 

اصلى کلید بخورد.
 ابتدا تســاوى بدون گل مقابل پیکان در ورزشگاه 

شهداى شهرقدس 
و بعد هم باخت در 
شهرآورد اصفهان 
نویى  قلعــه  تیم 
جدى مواجــه کرد. را بــا انتقــادات 
گل زده براى ژنرالى که 180 دقیقــه بدون 

تهاجمى و داشتن بهترین همیشه به ارائه فوتبال 
خط حمله هاى لیگ شهره بوده، اصًال قابل پذیرش 
نبود. قلعه نوعى بعد از باخت در شهرآورد اصفهان به 
زمین و زمان تاخت به خصوص داور بازى! او دوباره 
از توهم مخالفت با خودش گفت و اینکه دست هاى 
پنهان مانع از موفقیت وى مى شوند؛ اما همه مى دانیم 

اینها فقط بهانه بــود. یا بهتر بگوییم 

فرار به جلو.
یک شوك مقطعى باعث شد ذوبى ها جبران مافات 
کنند و در دو هفته هشــت گل بزنند. آنها در آبادان با 
صنعت نفت به تساوى 2 بر 2 رســیدند و بعد هم در 
اصفهان استقالل خوزستان را شــش تایى کردند تا 
دوباره در مسیر موفقیت قرار بگیرند. آتش بازى مرتضى 
تبریزى با چهار گل و سیدمحمدرضا حسینى با دو گل 
درخشان ترین برد ذوب آهن را رقم زد؛ اما قلعه نویى 
هیچگاه تصور نمى کرد عصر جمعه 24 شهریورماه 
آخرین بارى خواهد بود که طعــم برد در لیگ برتر را 

شد و روى مى چشد. ناگهان همه چیز خراب 
آرزوهاى ژنرال گره اى کور 
افتاد که تا االن نه با دست 
و نه با دندان باز نشده است.

ســه تســاوى متوالى مقابل 
استقالل، ســایپا و پدیده شــاگردان

 قلعه نویــى و البته خودش 
را بــه اغما 

برد. کســى باورش نمى شــد امتیازآورترین مربى 
لیگ برتر با این همه ســتاره نتواند سه هفته متوالى 
نبردن را تکرار کند. اما ایــن پایان ماجرا نبود، مهدى 

تارتار و شــاگردان یاغى اش در پارس 
جنوبى جم دست به کار بزرگى زدند 
و به شلیک سه تیر به قلب ژنرال 28 
مهرماه را براى ذوبى ها به جمعه سیاه 

تبدیل کردند. کامًال درست بود؛ پارس 
جنوبى جــم 3 ذوب آهن صفر! آن هم در 
اصفهان و اولین حضور ذوبى ها در ورزشگاه

نقش جهان. تاریک ترین نتیجه قلعه نویى 

در لیگ هفدهم رقم خورد و حاال دوباره شروع کردن 
ذوب آهن سخت ترین کار دنیا بود. قلعه نویى هرچه 
تالش کرد تا تیمش را از نو بسازد، نشد که نشد و در 
هفته یازدهم در بازى سرد و بى روحى در تبریز مقابل 
تراکتورسازى به نتیجه اى به بهتر از تساوى بدون گل 
دست نیافت. این یعنى اینکه ذوب آهن یک 180 دقیقه 

دیگر گل نزده!
 درست اســت که ذوبى ها در ابتداى فصل فرمانده 
مقتدرى مثل قاسم حدادى فر را به واسطه مصدومیت 
از دســت دادند؛ اما کافى اســت نگاهى اجمالى به 

ســتاره هاى این فصل ذوب آهن 
داشته باشید: رشید مظاهرى، 
حمیــد بوحمدان، 

سیدمحمدرضا حسینى، احسان پهلوان، ربیع عطایا، 
اسماعیل شــریفات، دانیال اســماعیلى فر، مهدى 
رجب زاده و مرتضــى تبریزى. چه کســى باورش 
مى شــود قلعه نویى با در اختیار داشتن این بازیکنان 
نتواند در کورس قهرمانى لیگ حضور داشته باشد! حاال 
سئوال اینجاست که آیا ستاره هاى ذوبى افول کرده اند 

یا ژنرال در مسیر سقوط قرار گرفته؟
 نکته جالب توجه اینکه ذوب آهن در هر شش 
دیدارى که به عنوان مهمان به 
میدان رفته بدون کسب برد 
یا متحمل شدن باخت، 

ذوب آهن،  تشنه تداوم روزهاى آفتابى

برنامه مســابقات چهار جانبــه تیم هاى ملى 
فوتسال ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان 

اعالم شد.
تورنمنت چهار جانبه فوتسال از دوازدهم الى 
پانزدهم آذرماه با حضور تیم هاى ملى روسیه، 
ایران، قزاقســتان و آذربایجان بــه میزبانى 
اصفهان برگزار مى شود که برنامه آن به شرح 

زیر است:

* یک شنبه دوازدهم آذرماه- سالن 
25 آبان(نقش جهان)

روسیه- قزاقستان/ ساعت: 16
ایران- آذربایجان/ ساعت: 18

* دوشنبه سیزدهم آذرماه- سالن 25 
آبان(نقش جهان)

آذربایجان- روسیه/ ساعت: 16
ایران- قزاقستان/ ساعت: 18

* چهارشنبه پانزدهم آذرماه- سالن 
25 آبان(نقش جهان)

 آذربایجان- قزاقستان/ ساعت: 9
ایران- روسیه/ ساعت:  11

 تورنمنت بین المللى 
فوتسال در اصفهان

خطر جاسوس ها در پرونده 
سپاهان- السد را یادتان رفته؟

خیلى به 
پرداخت بدهى ها 

افتخار نکنید

با نتیجه تساوى از زمین خارج شده اســت. گویا آنها به 
تساوى در خانه حریفان عادت کرده اند و دلخوش به یک 
امتیازهاى خارج از خانه! این در حالى است که شاگردان 
قلعه نویى با به ثمر رساندن 17 گل عملکرد بدى در خط 
حمله نداشــته اند. ذوب آهن در هفته دوازدهم در رشت 
مهمان ســپیدرود خواهد بود. حاال باید منتظر ماند و دید 
عادت ژنرال در تساوى هاى خارج از خانه ادامه خواهد 
داشت یا نه؟ذوب آهن در حالى در هفته دوازدهم 
به مصاف سپیدرود رفت که این تیم نتوانسته بود 
در بازى هاى خارج از خانه اش به پیروزى برسد. 
تیم امیر قلعه نویى در هفته هاى گذشته و در شش 
بازى قبلى که در خانه حریفان به میدان رفته بود، 
شش مساوى به دســت آورد اما در هفته دوازدهم 
ذوب آهن ســرانجام طعم پیروزى در خارج از 
خانه را هم چشید. آنها در حالى که تا دقیقه 
92 مقابل میزبان خود به تساوى یک بر یک 
رضایت داده بودند، با گل دانیال اسماعیلى فر 

سپیدرود رشت را شکست دادند.
شاگردان قلعه نویى در این 12 هفته 19 گل 
به ثمر رسانده اند. این در حالى است که آنها 
چهار دیدار را بدون گل زده به پایان رسانده 
بودند و حــاال معــدل 1/6 گل زده در هر 
بازى را ثبت کرده انــد. آنها چهار هفته 
نیز طعم گل نخوردن را چشــیده و 
موفق به ثبت کلین شــیت 
شــده اند. ذوب آهن 14 
گل را نیــز دریافت کرده 
کــه هفــت گل در 15 دقیقه 
پایانى بــازى ها بوده و نشــان 
از عــدم تمرکــز بازیکنان و 
کادر فنــى در حفظ نتیجه 
بازى هــا دارد. رشــید 
مظاهــرى، على حمام 
و مرتضــى تبریــزى 
بیشترین دقایق حضور 
در ذوب آهــن را دارند و 
از مهره هــاى اصلى ژنرال به 

شمار مى روند.

امیر قلعه نویى در بازگشت به اصفهان هنوز نتوانسته 
روزهاى خوبش با سپاهان را تکرار کند و حاال با ذوب 
آهن یکى از معمولى ترین فصول مربیگرى اش را 

تجربه مى کند.
امیر قلعه نویى بعد از دو فصلحضور موفق در اصفهان

و دوقهرمانىدر لیگ برتربه همراه سپاهان، روزهاى 
خوبى را در نصــف جهان تجربه کرد و همیشــه از 
آن ســال ها به عنوان بهترین دوران کارى خود یاد 
مىکند. وقتى در ابتداى لیــگ هفدهمصحبت از 
هدایت ذوب آهن و بازگشت ژنرال به اصفهان شد، 
تصور بر این بود که با پتانسیلى که باشگاه در اختیار دارد 
شاهد اتفاقات خوبى در این تیم باشیم. اما نه قلعه نویى 
و نه ستاره هاى ذوب آهن در حدى که از آنها انتظار

 مى رفت ظاهر نشدند. آنها در هفته دوازدهم باالخره 
بعد از مدت ها بردند و با شکست سپیدرود در رشت 

بازگشت دوباره اى به لیگ داشتند.
در این گــزارش نگاهى گذرا بر عملکرد شــاگردان 
2قلعه نویى در ذوب آهن طى 12 هفته گذشته خواهیم 

داشت:
 ذوبى ها مى توانستند لیگهفدهم را بایک برد خارج

2از خانه آغاز کنند. آنها در مشــهد و تا دقیقه 2+90 از 
ســیاه جامگان پیش بودند؛ اما گل حسین بادامکى 
در ثانیه هاى تلف شده باعث شد شروع رؤیایى قلعه 
نویى خراب شود. آنها در هفته دوم میزبان گسترش 
فوالدى بودند که آن روزها به هیچتیمى نه نمىگفت 
و مقابل ذوب آهن هم سه بار تسلیم شد تا اولین برد
وه و اصفهانى ها رقم بخــورد. شــریفات، محمدزاد
رجب زاده هر کدام یک گل در جشن اول ذوب آهن
سهم داشتند. پس از این برد بهنظر مى رسیدتیمروى

غلتک افتاده باشد؛ اما دو هفته بد، باعث شد مشکالت 
اصلى کلید بخورد.

 ابتدا تســاوى بدون گل مقابل پیکان در ورزشگاه 
شهداى شهرقدس 
و بعد هم باخت در
شهرآورد اصفهان
نویى قلعــه  تیم
جدى مواجــه کرد. را بــا انتقــادات
گل زده براى ژنرالى که 180 دقیقــه بدون

تهاجمى و داشتن بهترین همیشه به ارائه فوتبال 
خط حمله هاى لیگ شهره بوده، اصًال قابل پذیرش

نبود. قلعه نوعى بعد از باخت در شهرآورد اصفهان به 
زمین و زمان تاخت به خصوص داور بازى! او دوباره 
توهم مخالفت با خودشگفت و اینکه دست هاى  از
پنهان مانع از موفقیت وى مى شوند؛ اما همه مى دانیم 

مییم اینها فقط بهانه بــود. یا بهتر بگو

فرار به جلو.
یک شوك مقطعى باعث شد ذوبى ها جبران مافات 
کنند و در دو هفته هشــت گل بزنند. آنها در آبادان با 
2 بر 2 رســیدند و بعد هم در  2صنعت نفت به تساوى 2
اصفهاناستقالل خوزستان را شــش تایى کردند تا 
دوباره در مسیر موفقیت قرار بگیرند. آتش بازى مرتضى

تبریزى با چهار گل و سیدمحمدرضا حسینى با دو گل 
درخشان ترین برد ذوب آهن را رقم زد؛ اما قلعه نویى 
4هیچگاه تصور نمى کرد عصر جمعه 24 شهریورماه 
آخرین بارى خواهد بود که طعــم برد در لیگ برتر را 

شد و روى مى چشد. ناگهان همه چیز خراب
آرزوهاى ژنرال گره اى کور 
افتاد که تا االن نه با دست 
و نه با دندان باز نشده است.

ســه تســاوى متوالى مقابل 
استقالل، ســایپا و پدیده شــاگردان

 قلعه نویــى و البته خودش 
را بــه اغما 

برد. کســى باورش نمى شــد امتیازآورترین مربى 
لیگ برتر با این همه ســتاره نتواند سه هفته متوالى

نبردن را تکرار کند. اما ایــن پایان ماجرا نبود، مهدى 
تارتار و شــاگردان یاغى اش در پارس 
جنوبى جم دست به کار بزرگى زدند 
به شلیک سه تیر به قلب ژنرال28 8و

مهرماه را براى ذوبى ها به جمعه سیاه 
تبدیل کردند. کامًال درست بود؛ پارس 

3جنوبى جــم 3 ذوب آهن صفر! آن هم در 
اصفهان و اولین حضور ذوبى ها در ورزشگاه

نتیجه قلعه نویى نقش جهان. تاریک ترین

در لیگ هفدهم رقم خورد و حاال دوباره شروع کردن 
ذوب آهن سخت ترین کار دنیا بود. قلعه نویى هرچه

تالش کرد تا تیمش را از نو بسازد، نشد که نشد و در 
هفته یازدهم در بازى سرد و بى روحى در تبریز مقابل 
تراکتورسازى به نتیجه اى به بهتر از تساوى بدون گل 
0دست نیافت. این یعنى اینکه ذوب آهن یک 180 دقیقه 

دیگر گل نزده!
 درست اســت که ذوبى ها در ابتداى فصل فرمانده 
مقتدرى مثل قاسم حدادى فر را به واسطه مصدومیت 
از دســت دادند؛ اما کافى اســت نگاهى اجمالى به 

ســتاره هاى اینفصل ذوبآهن
داشته باشید: رشید مظاهرى، 
حمیــد بوحمدان،

سیدمحمدرضا حسینى، احسان پهلوان، ربیع عطایا، 
اسماعیل شــریفات، دانیالاســماعیلى فر، مهدى

رجب زاده و مرتضــى تبریزى. چه کســى باورش 
مى شــود قلعه نویى با در اختیار داشتن این بازیکنان 
نتواند در کورس قهرمانى لیگ حضور داشته باشد! حاال 
سئوالاینجاست که آیا ستاره هاى ذوبى افول کردهاند 

یا ژنرال در مسیر سقوط قرار گرفته؟
 نکته جالب توجه اینکه ذوب آهن در هر شش 
دیدارى که به عنوان مهمان به 
میدان رفته بدون کسب برد 
متحمل شدن باخت،  یا

با نتیجه تساوى از زمین خارج شده اســت. گویا آنها به 
تساوى در خانه حریفانعادت کرده اند و دلخوش به یک
از خانه! این در حالى است که شاگردان امتیازهاى خارج

7قلعه نویى با به ثمر رساندن17 گل عملکرد بدى در خط 
حمله نداشــته اند. ذوب آهن در هفته دوازدهم در رشت 
مهمان ســپیدرود خواهد بود. حاال باید منتظر ماند ودید

عادت ژنرال در تساوى هاى خارج از خانه ادامه خواهد 
داشت یا نه؟ذوب آهن در حالى در هفته دوازدهم 
به مصاف سپیدرود رفتکه این تیم نتوانسته بود 
در بازى هاى خارج از خانه اش به پیروزى برسد. 
تیم امیر قلعه نویى در هفته هاى گذشته و در شش 
بازى قبلى که در خانه حریفان به میدان رفته بود، 
ششمساوى به دســت آورد اما در هفته دوازدهم 
ذوبآهن ســرانجام طعم پیروزى در خارج از 
خانه را هم چشید. آنها در حالى که تا دقیقه 
92 مقابل میزبان خود به تساوى یک بر یک 
رضایت داده بودند، با گل دانیالاسماعیلى فر

سپیدرود رشت را شکست دادند.
9 هفته19 گل  2شاگردان قلعه نویى در این 12
به ثمر رسانده اند. این در حالى است که آنها 
چهار دیدار را بدون گل زده به پایان رسانده 
6بودند و حــاال معــدل 1/6 گل زده در هر 
بازى را ثبت کرده انــد. آنها چهار هفته 
نیز طعم گلنخوردن را چشــیده و

موفق به ثبت کلین شــیت 
بذوبآهن14 4شــده اند. 

گل را نیــز دریافت کرده 
5کــه هفــت گل در 15 دقیقه 
بــازى ها بوده و نشــان پایانى

از عــدم تمرکــز بازیکنان و 
کادر فنــى در حفظ نتیجه 
بازى هــا دارد. رشــید

مظاهــرى، على حمام 
و مرتضــى تبریــزى 
بیشترین دقایق حضور 
در ذوب آهــن را دارند و 
از مهره هــاى اصلى ژنرال به 

شمار مى روند.

پــس از آنکــه 
بیرانونــد بــا نهایت 

خشــم رو به هواداران سینه 
چاك پرسپولیس مى گوید «هیس» 

که یعنى من هستم به پرسپولیس اعتبار و 
شخصیت داده ام اخیراً یکى از همشهریان شاکى 

وى اســرار مگویى را فاش کرده اســت. اسرارى که 
مى تواند به از دســت دادن تمام موقعیت هاى بیرانوند 

ختم شود.
سال 67 در روستاى ســراب یاس در جنوب شرقى خرم 
آباد پسرى متولد مى شود که پدر و مادرش نام محمدرضا 
را براى وى انتخاب مى کنند. محمدرضا دو برادر دیگر هم 
دارد که پسر ارشــد خانواده بیرانوند براى رسیدن به رؤیاى 
فوتبال ترجیح مى دهد از نام و اسناد برادر کوچکش استفاده 
کند. علیرضــاى واقعى که براى الپوشــانى کردن تخلفات 
برادرش فوتبال را کنار مى گذارد. اما او بعدها مدعى مى شود 
که علیرضاســت نه محمدرضا. و این گونه است که داستان 
زندگى معماگونه دروازه بان شماره یک تیم ملى آغاز مى شود.
اینکه این روزها او اصرار دارد تا از پرســپولیس جدا شــود در 

حالى که مى داند سرخپوشــان از دو پنجره نقل 
و انتقاالت محروم است شــک و شبهه ها را بیشتر 
مى کند. اینکه بیرانوند بارها از واقعیت هاى زندگى اش 
بدون خجالت و ناراحتى سخن گفته و گذشته هایش را 
صادقانه بیان کــرده، از فقر و ندارى و عــرق ریختن و

زحمت کشى حرف زده قابل تقدیر اســت. اما اینکه این 
روزها خبرهایى به بیرون درز پیدا کرده که او علیرضا نیست 
و نام واقعى اش محمدرضاست و سال هاست با صغرسنى 
بازى مــى کند براى هــواداران پرســپولیس دل چرکینى 

بیشترى به همراه خواهد داشت. 
 یکى از همشــهریانش که به دلیل مسائل طایفه اى 
نخواسته نامش فاش شــود پته زندگى دروازه بان 
عصبى و عصیانگر این روزهاى ســرخ ها را روى 
آب ریخته و شمشیر را حسابى از رو بسته است. 
همشهرى بیرانوند که انگار به «االمان» رسیده 
از روزنامه نگاران و خبرنگاران خواسته تا شال 
و کاله کرده و با دوربین به روســتاى محل 
تولد بیرانوند بروند تا همه چیز مشخص شود. 
اینکه ستاره اى تا دیروز با سیو هاى خود، با 
مهارهاى خوب، با قبضه کردن دروازه تیم 
ملى و پرسپولیس به نام خودش چطور 
از عرش به فرش رســیده که صداى 
همشــهرى هایش را هم درآورده 
عجیب و قابل بررسى است. بیرانوند 
مدتهاست که در پرسپولیس «موى 
دماغ» شــده و همه را شاکى کرده 
اســت اما انگار او به ســیم آخر زد تا با 
دســتان خودش حکم اخراجش را امضا کند و به دنبال مسیرى 
برود که شاید بتواند راه پشت سر گذاشته را که تا حدى با صداقت 
نیست پاك کند. افسوس براى پرسپولیس با این همه دردى که 

به دل دارد.

پــس از آنکــه 
بیرانونــد بــا نهایت 

خشــم رو به هواداران سینه 
چاك پرسپولیس مى گوید «هیس» 

که یعنى من هستم به پرسپولیس اعتبار و 
شخصیت داده ام اخیراً یکى از همشهریان شاکى

وى اســرار مگویى را فاش کرده اســت. اسرارى که 
موقعیت هاى بیرانوند دســت دادن تمام تواند به از مى

ختم شود.
7سال 67 در روستاى ســراب یاس در جنوب شرقى خرم 
آباد پسرى متولد مى شود که پدر و مادرش نام محمدرضا 
را براى وى انتخاب مى کنند. محمدرضا دو برادر دیگر هم 
دارد که پسر ارشــد خانواده بیرانوند براى رسیدن به رؤیاى 
فوتبال ترجیح مى دهد از نام و اسناد برادر کوچکش استفاده 
کند. علیرضــاى واقعى که براى الپوشــانى کردن تخلفات 
برادرش فوتبال را کنار مى گذارد. اما او بعدها مدعى مى شود 
که علیرضاســت نه محمدرضا. و این گونه است که داستان 
زندگى معماگونه دروازه بان شماره یک تیم ملى آغاز مى شود.
اینکه این روزها او اصرار دارد تا از پرســپولیس جدا شــود در 

حالى که مى داند
ا و انتقاالت محروم
مى کند. اینکه بیرانوند
بدون خجالت و ناراحتى
صادقانه بیان کــرده، از
زحمت کشى حرف زده قا
روزها خبرهایى به بیرون د
واقعى اش محمدرضا و نام
بازى مــى کند براى هــوا
بیشترى به همراه خواهد

از همشــهریانش  یکى
نخواسته نامش فاش
عصبى و عصیانگ
آب ریخته و شم
همشهرى بیرانو
از روزنامه نگار
و کاله کرده
تولد بیرانوند
اینکه ستاره
مهارهاى

و پر ملى
از عرش
همش
عج
مدت
دماغ
اســت
دســتان خودش حکم اخراجش
برود که شاید بتواند راه پشت سر
پ نیست پاكکند. افسوس براى

به دل دارد.

اتهام بزرگ به بیرانوند

نصف جهان   اگر شکایت عربستانى ها از مدارك 
ارائه شده ایران شکل بگیرد، این احتمال وجود 
دارد که آنچه این روزها به عنوان «افتخار ملى» 
شناخته مى شود، یک دردسر بزرگ آسیایى را 

به وجود بیاورد.
در همه ســال هاى گذشــته، دولــت به دلیل 
بى توجهى بــه ســرخابى ها و بى عالقگى به 
خصوصى ســازى دو باشــگاه، با انتقاد روبه رو 
بود اما حاال شائبه «پرداخت 100 میلیاردى» به 
تیم هاى پرطرفدار پایتخت، این نهاد را در متن 
سرزنش ها قرار داده است. منتقدان دولت حسن 
روحانى حتى موضوع برخورد با خســارت هاى 
ناشى از زلزله را به این رقم ربط داده اند تا دست 
روى این نکته بگذارند کــه بودجه خزانه، باید 
براى مســائل مهمترى هزینه شــود. البته که 
دولت حق دارد سیاست ها و اولویت هاى مالى 
مدنظرش را دنبال کنــد و طیف هاى مختلف 
نیز حق دارند به شیوه هزینه کرد در سطح کالن 
کشــور نقدهایى وارد کنند اما ســئوال بزرگ 
این است که آیا اساســًا این صد میلیارد، وجود 

خارجى دارد؟ 
 وزیر ورزش و جوانان، تسویه حساب با شاکیان 
مالى قرمزها و آبى ها را یکى از برگ هاى برنده 
کارنامه اش مى داند اما اگر روزى مشخص شود 
که ابتدایى ترین قوانین ایــن بازى نیز دور زده 
شــده اند،  برگ برنده هنوز معتبر خواهد بود؟  
تسویه حســاب با طلبکاران پرشمار دو باشگاه 
پرهیاهوى فوتبال ایران، پرونده اى نیست که به 
سرعت برق و باد بسته شود و همه سئوال ها در 

مورد آن بى پاسخ بمانند. این بدهى ها در یک روز 
به وجود نیامده اند که در یک روز از میان بروند. 
حتى «نفت فروشى» نیز نمى تواند کلید حل این 

معضل بزرگ باشد. 
سایت آى اسپورت  در مورد ســهمیه ایران به 
نکته قابل تأملى اشاره کرده: در میان هواداران 
فوتبال، تصور مى شود همانند سال هاى گذشته 
ســهمیه لیگ عراق به لیگ برتر ایران رسیده 
اما کشــورى که ســهمیه اش را از دست داده، 
عربستان بوده است. کافى است عربستانى ها 
از سندسازى در پرســپولیس و استقالل مطلع 
شــوند تا یک چالش بزرگ براى کنفدراسیون 
به وجود بیاورند.  تاریــخ از رابطه خوب مدیران 
 AFC فوتبال عربستان با مدیران تصمیم ساز
حکایت دارد و تا امروز همه نقشــه هاى آنها، 
با استقبال کنفدراســیون فوتبال آسیا روبه رو 
شده است. اگر شکایت عربستانى ها از مدارك 
ارائه شده ایران شکل بگیرد، این احتمال وجود 
دارد که آنچه این روزها به عنوان «افتخار ملى» 
شناخته مى شود، یک دردسر بزرگ آسیایى را 

به وجود بیاورد.
 به گزارش نصف جهان، اطمینان داشته باشید 
کسانى نیز در کشورمان هستند که موضوعاتى 
از این دست را به اطالع آنها برسانند. فراموش 

نمى کنیم که در جریان دیدار چند ســاله پیش 
سپاهان- السد که زردهاى اصفهان از رحمان 
احمدى بــا وجود محرومیت اســتفاده کردند، 
طبق برخى نقــل قول ها برخى افــراد ایرانى 
بودند کــه موضوع محرومیــت رحمان را به 
اطالع السدى ها برســانند تا آنها زودتر از 
ســپاهانى ها از این موضوع مطلع باشند 
و ســرمربى شــان هم با وجود باخت با 
چهره اى خندان در کنفرانس حاضر شود. 
جاســوس ها بــه زودى دســت به کار 
مى شوند و اخبار مربوطه را به عربستان 
و در نهایت کنفدراســیون فوتبال آسیا 

منتقل مى کنند.
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چند روز قبل بود که «وینفرد شــفر» در مصاحبه اى اعالم کرد باید با مجتبى جبارى 
حرف بزند تا تصمیم نهایى اش درباره شماره 8 شــاکى استقالل را بگیرد. بازیکنى 

با مدیرعامل باشــگاه از تمرینات تیم کنار گذاشــته که به دلیل اختالف 
تکلیفش مشخص نشده. گویا علیرغم تمایل سرمربى شده و هنوز 
ها  براى جلســه با جبارى، این دیدار بــه دلیل مخالفت آبــى 

یکسرى افراد خاص(! )تا کنون برگزار نشده با این همه 
خبر آنالین نوشته که تالش ها براى دیدار شفر و جبارى 
ادامه دارد تا هر چه زودتر وضعیت این بازیکن مشخص 

شود. 

نصف جهان- جدال تیم هاى فوتبال سپاهان و 
صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم رقابت هاى 
لیگ برتــر را مى توان دربى زردهــاى با قدمت 

فوتبال ایران نامگذارى کرد.
 سپاهان ساعت 15 فردا در ورزشگاه تختى آبادان 

مهمان صنعت نفت است.
تقابل طالیى پوشان اصفهانى با زردهاى آبادانى 
از چند جهت ویژه است. اولین عاملى که رویارویى 
آنها را در مقطع فعلى جذاب مى کند این است که 
دو تیم درســت زمانى به یکدیگر رسیده اند که از 
حیث آمارى شرایط کامًال مشابهى با یکدیگر در 
جدول دارند یعنى هم سپاهان هم نفت 11 گل زده 
و 12 گل خورده اند و تا به اینجا 14 امتیاز به حساب 
خود واریز کرده اند. با وجود این همه شباهت اما 
یک تفاوت بسیار اساسى هم بین دو تیم هست و 
آن اینکه اگر این تعداد امتیاز حاصل 12 مسابقه 
مهمان اصفهانى است میزبان آبادانى این میزان 
امتیاز را ظرف تنها 11 بازى جمع کرده اســت. با 
این اوصاف، شــاید منصفانه تر باشد که جایگاه 
هشــتم جدول به نفت اختصاص یابد و سپاهان 
یک پله پایین تر از این تیم فعــًال در همان نیمه 

پایینى جدول باشد.
البته بازى معوقه نفت حکم شمشــیر دولبه اى را 
دارد که در آن واحد مى توانــد منجر به صعود یا 
سقوط این تیم شود یعنى در حالى که امتیاز گرفتن 
از پرسپولیس در ورزشگاه آزادى به منزله پیشى 
گرفتن از سپاهان است شکست در خانه این تیم 
مدعى طبیعتاً باعث بدتر شدن تفاضل گل این تیم 
در قیاس با رقیب اصفهانى مى شود. اما نکته مهم 
اینجاســت که بازى معوقه نفت برابر پرسپولیس 
فعًال برگزار نمى شود. از این رو، فعل و انفعاالتى که 
در دیدار رو در روى نفت و سپاهان رقم مى خورد 
جایگاه آنها را نســبت به دیگر تضعیف یا تقویت 
خواهد کرد. بدیهى اســت که در صورت تقسیم 
امتیازات در ورزشگاه تختى، آمار یکسان دو تیم تا 

ابتداى هفته چهاردهم تمدید خواهد شد.
با وجود آمار یکسان در جدول رده بندى، سپاهان 
و نفت به این دلیل در شــرایطى کامًال نابرابر به 
هم مى رســند که میزبان آبادانــى نزدیک به ده 
روز اســتراحت کرده اســت اما مهمان اصفهانى 
به فاصله تنها چهــار روز پس از دیدار قبلى اش به 

میدان مى رود.
اما بازى ســپاهان و نفت به یک دلیل دیگر هم 
خاص اســت و آن اینکه تیم آبادانــى در مرحله 
یک شــانزدهم نهایى جام حذفى میزبان مدعى 
خود را در ورزشــگاه نقش جهان شکســت داد و 
وداعى تلــخ و زودهنگام را براى طالیى پوشــان 
اصفهانى در این دوره از رقابت هــا رقم زد. با این 
اوصاف، شاگردان «زالتکو کرانچار» 78 روز پس 
از آنکه قافیه را در اصفهــان به نفت واگذار کردند 
این فرصت را در اختیار دارند تا انتقام آن شکست 

تلخ را در آبادان از این حریف بگیرند.
آخرین تقابل دو تیم در ورزشــگاه تختى به سود 
میزبان آبادانى تمام شد. طالیى پوشان اصفهانى 
امیدوارند نتیجه اى که اوایل لیگ شــانزدهم به 
ثبت رســید در هفته هاى پایانــى دور رفت لیگ 
هفدهم تکرار نشود تا پس از پیروزى روحیه بخش 
روز دوشنبه برابر تراکتورسازى روند صعودى این 

تیم ادامه یابد.
 به گزارش نصف جهان، فراز کمالوند هفته گذشته 
چند روزى از سمت ســرمربیگرى تیم نفت کناره 
گیرى کرد! سپس به تیم بازگشته است و باید دید 
شوك چند روزه فراز به آبادانى ها کمک خواهد کرد 
یا خیر! فراز کمالوند اخیراً جلسه اى طوالنى مدت را 
با نصراصفهانى، رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت 
نفت آبادان برگزار کرد. در این جلسه نصراصفهانى 
قول هایى را به کمالوند داده و در نهایت او را راضى 
به بازگشــت به آبادان کرد. طبــق قول هایى که 
مدیریت باشگاه صنعت نفت آبادان به کمالوند داده، 

قرار است بخشى از مطالبات بازیکنان قبل از دیدار 
این تیم مقابل ســپاهان پرداخت شود و نفتى ها 
باروحیه اى عالى به مصاف نماینده اصفهان بروند. 
همچنین مقرر شده پرداختى باشگاه به بازیکنان و 
اعضاى کادر فنى در نیم فصل هم به 50 درصدى 

که قول داده شده بود، برسد.
 گفتنى اســت پیش از این قرار بود کــه دوتیم از 
ساعت 16و45دقیقه روبه روى هم به میدان بروند 
که براساس اعالم سازمان لیگ با تغییر زمان آغاز 

بازى به ساعت 15 روز جمعه موافقت شد.

اما  نگاهى داشته باشیم به محرومان دو تیم:
باشــگاه صنعت نفت آبادان اعالم کــرده که در 
گزارش شاهو اصالنى، داور بازى تیم هاى پیکان 
تهران و نفت آبادان که هفته گذشــته با تساوى 
خاتمه یافت، یک کارت زرد به نام «مگنو باتیستا»، 
هافبک برزیلى تیم نفت آبادان ثبت شده است و 
بازیکن مذکور به دلیل سه اخطاره شدن حق بازى 

مقابل سپاهان اصفهان را نخواهد داشت.
براساس اعالم باشگاه نفت آبادان، مگنو باتیستا 
تنها بازیکن محروم صنعت نفت در مســابقه برابر 

سپاهان خواهد بود و بدین ترتیب مرتضى اسدى 
مدافع میانى صنعتى ها مشــکلى براى حضور در 
بازى روز جمعه نخواهد داشــت. سیاوش یزدانى 
مدافع سپاهان هم که به علت یک حرکت عجیب 
در دیدار با تراکتورسازى کارت زرد گرفت غایب 
اصفهانى ها در این مســابقه اســت. سپاهانى ها 
دیروز و امروز(چهارشــنبه و پنج شنبه) تمرینات 
خود را پشت درهاى بسته برگزار کردند تا  به طور 
محرمانه برنامه هاى ویژه اى را براى پیروزى در 

این دیدار مرور کنند.

محمد پنجعلى یکى از معدود ســتاره هاى فوتبال 
دهه 60 بود که زیاد به خط مقدم رفته است. محمد 
پنجعلى که این روزها به شــیوه مدیریت فوتبال 
ایران ایراد مى گیرد و مى گوید ساختار فوتبالمان 
ایراد اساسى دارد و این برتابیده از مدیریت کالن 
کشــور اســت، در روزهاى جوانى یکى از معدود 
فوتبالیست هایى بوده که به عنوان رزمنده به خط 
مقدم هم رفته است. او که از رفقاى نزدیک فوتبالى 
ســردار اســماعیل کوثرى بوده، درباره روزهاى 
پادگان دوکوهه گفت: «یادش بخیر شهید همت. 
یادش بخیر پادگان دوکوهه. یادش بخیر روزهاى 
جوانى. حاجى کوثرى همبازى قدیمى ما بود. من 
مى رفتم جبهه . همیشه مى گفت پنجى تو بازیکن 
ملى هستى. تو چرا مى آیى ولى آن روزها، آن حال 
دلى بود. یک بار در پادگان دوکوهه براى رزمنده ها 
جام گذاشتم و مسابقه راه انداختیم. ارتش صدام هم 
بمبارانمان کرد و همه چیز به هم ریخت. ســردار 
کوثرى هم فوتبــال را ممنوع کــرد. گفت با این 
جام چیزى نمانده بود کل لشــکر را شهید کنى!»

مهدى مهدوى کیــا عضو هیئت مدیره پرســپولیس 
نمى شود. دیروز بود که ســایت هاى خبرى از احتمال 
حضور مهدوى کیا و وحید هاشــمیان در هیئت مدیره 
پرسپولیس خبر دادند اما خبرآنالین از 
پاسخ منفى کیا به پیشنهاد 
وزارت ورزش خبر داده 
و نوشته: قرارداد دو 
ســاله کیــا با 
گ  ر مبــو ها
مانــع از این 
شــد که او 
ســخ  پا

مثبــت 
. هــد بد

لبتــه  ا
مهدى همزمان در آلمان 
تحصیل دانشــگاهى را 
هم شــروع کرده. او 
مــى خواهــد وارد 
مدیریت ورزشى شود 
و نیاز به تحصیالت 
را  آکادمیــک 
هــم بــراى خود 
ضــرورى مى داند. 
او مســیر درســتى 
را در پیــش گرفتــه 
و مــى خواهــد روزى 
بــه پرســپولیس بیاید کــه تیمى 
همراه بــراى تحــول در کنارش

باشند. 

حاال نمى آید

خاطره جالب 
محمد پنجعلى از فوتبال 

در پادگان دوکوهه 

کدام زرد،  پر رنگ تر است؟!
سپاهان-صنعت نفت؛ فردا در آبادان

تا دیروز الکساندر نورى را به عنوان تنها سرمربى ایرانى حاضر در لیگى اروپایى مى شناختیم. مربى اى که فصل قبل موفق شد وردربرمن را از سقوط نجات دهد و روزهاى خوب 
بسیار خوبى را با این تیم تجربه کرد اما امسال به دلیل کسب نتایج ضعیف در بوندس لیگا چاره اى جز قطع همکارى با برمن نداشت. حاال بعد از نورى نوبت به یک سرمربى ایرانى 

دیگر رسیده تا در یک لیگ اروپایى مشغول به کار شود.
پویا اسبقى طى روزهاى گذشته با مدیران باشگاه گوتبورگ سوئد به توافق رســیده تا براى فصل آینده هدایت این تیم را به عهده داشته باشد. گوتبورگ که یکى از معروف ترین و 

موفق ترین تیم هاى سوئد محسوب مى شود، امسال نتایج خوبى در لیگ ســوئد نگرفت و فصل را با قرار گرفتن در مقام دهمى به پایان رساند تا مدیران این باشگاه هدایت تیمشان 
را براى فصل جدید به مربى 32 ساله ایرانى بسپارند. اسبقى که متولد کرج است و از یک سالگى در سوئد زندگى کرده، پیش از این سرمربى تیم دالکورد بوده و توانست با این تیم نتایج 

خوبى در لیگ دوى سوئد بگیرد(این تیم در فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر سوئد حضور خواهد داشت). این مربى در زمان حضور در دالکور تالش کرد تا حامد لک و محمدرضا خانزاده 
را به فوتبال سوئد ببرد که البته در این امر ناکام بود. اسبقى بعد از قطع همکارى با دالکورد سرمربى تیم گفله شد و توانست این تیم را در لیگ 2 فوتبال سوئد حفظ کند. او که عنوان جوان ترین 
مربى شاغل در لیگ فوتبال مردان سوئد را یدك مى کشد بعد از انتخابش به عنوان سرمربى گوتبورگ گفته که نشستن روى نیمکت این تیم اتفاق فوق العاده بزرگى براى او محسوب مى شود و 

او تمام تالشش را مى کند تا با گوتبورگ نتایج خوبى بگیرد.

وپا
ر ار
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ویژه برنامه «90» براى 
قرعه کشى جام جهانى

برنامه 90 روز جمعه (دهم آذر ماه) به صورت 
ویژه مراسم قرعه کشى بازى هاى جام جهانى 
را پوشش مى دهد. عادل فردوسى پور در برنامه 
90 شامگاه دوشنبه 29 آبان ماه اعالم کرد که 
بخش هایى از مراسم قرعه کشى مسابقات جام 
جهانى قرار است به شکل زنده از ویژه برنامه 

90 به روى آنتن برود.
ویژه  برنامه 90 براى مراســم قرعه کشــى 
مســابقات جام جهانــى، روز جمعــه دهم 
آذرمــاه از ســاعت 17 آغــاز مى شــود و 
همزمان بــا انجــام قرعه کشــى، با پخش 
تصاویــرى از این مراســم همــراه خواهد

 بود.
ویژه برنامه 90 با موضوع قرعه کشــى، شامل 
آیتم هاى مختلفــى خواهد بــود؛ مهمانانى 
که در ارتباط با جام جهانى هســتند، از جمله 
بازیکنانى کــه در جام جهانى هاى گذشــته 
بوده اند از بخش هاى اصلى این برنامه است. 
بازیکنانى که در این ویژه برنامه حضور دارند، 
درباره اینکــه تمایل دارند با چــه تیم هایى 
هم گروه شوند، با عادل فردوسى پور به گفتگو 

مى نشینند.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم فیفــا، تاریخ 
و ســاعت قرعه کشــى جام جهانى 2018 
در روز یکــم دســامبر 2018 مصــادف 
96 در کاخ کرملیــن و در  10 آذر  بــا 
ســاعت 18 و 30 بــه وقت تهــران خواهد

 بود.
 ITV حق پخش مستقیم این مراسم را شبکه
و BBC از انگلستان و شــبکه فاکس نیوز از 
آمریکا و شبکه تله موندو از اسپانیا خریدارى 

کرده اند.

علــى پرویــن و پرویــز قلیچ خانــى؛ آنها 
را دو ســلطان در یــک اقلیــم فوتبالــى

مى نامیدند.
حکایــت على پرویــن و پرویز قلیــچ خانى 
در فوتبــال ایــران حکایت غریبى اســت. 
پرویــز را قدیمى ها حتى خــود على پروین، 
کامل ترین فوتبالیست تاریخ ایران مى نامند 
اما او خــودش یکى از آنهایى بــوده که على 
پروین و ذکاوتش را مى ســتوده است. جالب 
اینکه این دو بچه محل و البته هم تیمى هم 
بوده اند. هر دو فوتبال را از کیان شروع کردند. 
امیــر حــاج رضایى که هــم بــازى این دو 
و دوســت صمیمــى پرویــز بوده اســت، 
مى گویــد: «ما هر ســه در یک تیــم بازى 
مى کردیم. على خیلى پســر باهوشــى بود. 
خیلى هم خــوب بــازى مى کــرد. قدرت 
مدیریت باالیى هم داشت. پرویز همیشه به 
او مى گفت على تو اگر دیپلم هم داشــتى چه 

مى شدى!»

خاطره جالب
 امیر حاج رضایى از 
پرویز قلیچ خانى و 

على پروین!
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چند روز قبل
حرفبزند تا
که به دلیل
ششده
آبـ

ضر در لیگى اروپایى مى شناختیم. مربى اى که فصل قبل موفق شد ور
سب نتایج ضعیف در بوندس لیگا چاره اى جز قطع همکارى با برمن نداش

و ى و

مهدى مهدوى کیــا عضو هیئت مدیره پرســپو
نمىشود. دیروز بود که ســایت هاى خبرى از اح
حضور مهدوى کیا و وحید هاشــمیان در هیئت م
پرسپولیس خبر دادند اما خبرآنال
پاسخ منفى کیا به پیش
وزارت ورزش خبر
و نوشته: قرارد
ســاله کیـ
مبــو ها
مانــع ا
شــد
س پا
مثبــ
هـ بد
لب ا
مهدى همزمان در آ
تحصیل دانشــگاه
شــروع کرد هم
مــى خواهــد
مدیریت ورزشى
و نیاز به تحصی
آکادمیــک

هــم بــراى
ضــرورى مى
او مســیر درسـ
را در پیــش گرف
و مــى خواهــد ر
ت بــه پرســپولیس بیاید کــه
همراه بــراى تحــول در کن

باشند.

حاال نمى آید

 خوب 
شت. حاال بعد از نورى نوبت به یک سرمربى ایرانى 

عهده داشته باشد. گوتبورگ که یکى از معروف ترین و 
مى به پایان رساند تا مدیران این باشگاه هدایت تیمشان 

ز این سرمربى تیم دالکورد بوده و توانست با این تیم نتایج 
خانزاده  محمدرضا دالکور تالش کرد تا حامد لک و ضور در

2م را در لیگ 2 فوتبال سوئد حفظ کند. او که عنوان جوان ترین 
ت این تیم اتفاق فوق العاده بزرگى براى او محسوب مى شود و 

ردربرمن را از سقوط نجات دهد و روزهاى
شت. حاال بعد از نورى نوبتبه یک سرمرب

تالش براى برگزارى جلسه تالش براى برگزارى جلسه  دل کنــدن از عصایى که یادگار منصور بوده ســخت 
است اما وقتى کودکى در شــهر خانه ندارد، دلخوشى 
ندارد، وقتى لرزه زمین همه آرزوها را شست، عصا هم 
مى شــود بهانه اى تازه براى به دست آوردن آرزوهایى 
نو. فریده شجاعى همسر مرحوم پورحیدرى در گفتگو 
با همشــهرى آنالین در باره این حرکت خیرخواهانه 

صحبت کرد.
چطور شــد که تصمیم به مزایده 
عصاى منصورخان براى کمک به 

زلزله زده ها گرفتید؟
یکى از دوستان به ما این پیشنهاد را دادند و گفتند که 
عصاى منصور در بین هواداران خاطره ســاز اســت و 
هواداران استقالل به دلیل عالقه قلبى که به پورحیدرى 
دارند و شــرکت در امــر خیر، مى توانند عصــاى او را 
خریدارى کنند، ما هم دیدیم پیشــنهاد خوبى است و 

آن را پذیرفتیم.
 آخرین پیشنهادى که به شما شده 

چقدر است؟
آخرین پیشنهاد چهارمیلیون تومان بوده. البته ما دو روز 
است که این حرکت را شروع کرده ایم و قطعاً به قیمت 
مناسبى آن را مى فروشــیم تا بتوانیم به مردم زلزله زده 

کمک کنیم.
 دل کندن از این عصا برایتان سخت 

نبود؟
به هر حال این عصا یادگار منصور بود اما مهمتر براى ما 
آرامش مردم زلزله زده است و امیدواریم با این کار بتوانیم 

به مردم زلزله زده کمک کنیم.
 مردم از چه طریقى این پیشنهادها 

را به شما مى دهند؟
ما خط منصور را بعد از چند وقت روشن کردیم و مردم با 
تماس با خط او پیشنهاد خود را براى خرید عصا و کمک 

به زلزله زده ها عنوان مى کنند.
دوســت نداشــتید عصا را براى 

خودتان به یادگار نگه دارید؟
براى ما مهمتر از هر چیز آرامــش مردم و البته منصور 

است که مطمئن هستیم با این 
حرکت خیرخواهانه او هم به 
آرامش مى رسد. ما حتى هنوز 
کمد لباس هاى منصور را هم 

دست نزده ایم، او لباس هاى نو 
خوبى هم دارد که قطعاً هواداران 

دوستش دارند، جدا از این، دستگاه 
اکسیژن و یکسرى وســایل دیگرش هم 

هست که مى خواهیم به مؤسسه محک کمک کنیم.
این عصا نماد عشــق و تعصب 
پورحیدرى به استقالل هم بود.

درست است؟
به نظرم یک نماد ایثار و از خود گذشتگى بود که 

مردم هم با آن خاطره دارند. به خصوص وقتى 
که منصور با عصا کنار نیمکت استقالل 

ایستاده.
بــا توجــه به 

اینکه باشگاه 
ل  ســتقال ا
دنبال  بــه 

یه حساب  تسو
با طلبکاران خود است، 
با شما در این باره تماسى 

گرفته شده است؟
نه، صحبتى نکرده اند. باشگاه استقالل انگار 
فقط مى خواهــد طلب زنده هــا را بدهد و با 

منصور کارى ندارد.
ناراحت هستید؟

من فقط مى توانم براى تیم اســتقالل 
که عشق منصور بود آرزوى موفقیت 
کنم و امیدوار باشم نتایج خوبى بگیرد 
وگرنه بى اعتنایى هایى که در باشگاه 

اســتقالل رقم خورد، کــم ما را 
ناراحت نکرده است.
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معجزه باشــد یا نه، آنها حاال زنده هســتند؛11 روز بعد 
از زلزله کرمانشــاه. آنها حــاال اینجا هســتند، چندین 
کیلومتر دورتر از خانه هایى کــه زلزله ویران کرده، روى

 تخت هاى بیمارســتان امام خمینــى (ره) تهران، بعد از 
ساعت ها ماندن زیر آوار.

خبرنگار جــام جم آنالین به ســراغ تعــدادى از نجات 
یافتگان زلزله هفته پیش کرمانشاه که در بیمارستان امام 
خمینى(ره) تهران بسترى هستند رفته و با آنها درباره این 
زلزله هولناك و آنچه بر سرشان آمده صحبت کرده که در 

ادامه قسمتى از  این گفتگوها را مى خوانید.

روایت اول؛ سارا
11 روز بعد از زلزله 7/3 ریشــترى کرمانشــاه، «ســارا 
الیاســى»، دختر 32 ســاله ُکرد، اهل محله ترابى سرپل 
ذهاب هنوز روى تخت بیمارســتان است.  او در حالى که 
روى ملحفه هاى سفید بیمارستان، دراز کشیده و از پنجره 
زل زده به آسمان، مى پرســد:«زلزله مى دانى یعنى چه؟ 
آوار تا حاال دیدى ؟» مى گویم:«دیدم... من تازه از شهر 
شما برگشتم.» مى نشیند و مى پرسد: «همه جا خراب بود 

نه؟! دیدى زلزله چطور خانه خرابمان کرد؟!»
زلزله یک شنبه 21 آبان، ســقف خانه را روى سر سارا و 

مادرش 
آوار کرده؛ 
اتفاقى که هنوز 
وقتــى از آن حــرف 
مى زند، چشم هایش پر از 
اشک مى شوند: «من دیدم که 
چطور سقف پایین آمد، ده دقیقه قبل از زلزله داشتم نماز 
مى خواندم، جانماز را جمع نکردم مادرم شروع کرد به نماز 
خواندن، من جلوى تلویزیون نشسته بودم که یک دفعه 
زمین لرزید؛ ترسیدم، جیغ کشیدم، بلند جیغ کشیدم، مادرم 

را صدا زدم...»
سارا مى گوید: «دیدى چطور آرد را مى ریزند توى الک، 
غربال مى کننــد؟! انگار زمین الک شــده بود، همانطور

 خانه ها را غربــال مى کرد، مثل الک تــکان مى خورد، 
دیوارها اول لق مى زدند، بعد یک دفعه شــروع کردند به 
ریختن. من دویدم ســمت بیرون. به راه پله که رسیدم، 
سقف ریخت روى سرم. اول اصًال نفهمیدم چه شده، شاید 
یک ربع شاید هم بیشتر طول کشــید که به خودم بیایم. 
ترسیده بودم، برق رفته بود، همه جا تاریک بود. چیزى نمى 
دیدم. فقط حس کردم که از سرم خون مى آید و زمین پر 
از خون شده. با دستم آوار را کنار زدم، چند بار مادرم را صدا 
زدم، بعد شــنیدم که او هم من را صدا مى زند. به سختى 
خودم را از زیر آوارها بیرون کشیدم، کورمال کورمال رفتم 
سمت صدا. روى زمین دست مى کشیدم، همه جا پر از آجر 
بود، پر از خاك، تا اینکه دستم به مادرم خورد. روى زمین 
افتاده بود، پیدایش کردم. دوتایى همدیگر را بغل کردیم. 

گریه کردیم.»

ا  ر سا
و 

ش  ر د مــا
خودشــان آوارها 
را از سر راهشــان کنار 
زدند تا برســند بــه کوچه و 
مردهاى همســایه آنها را رساندند 
بیمارستان:«شدیداً از سرم خون مى رفت. 
همه بدنم کوفته بود، پاى راســتم خونریزى 
داشت. فکر مى کردم برســم بیمارستان همه چیز 
درست مى شود اما بیمارستان نبود یک خرابه بود. همه جا 
پر از جنازه. نه پرستار بود نه پزشک. همه خودشان دنبال 
دارو بودند، هرکسى مى رفت براى مریض خودش سرم 
مى آورد وصل مى کرد. حتى باند نبود سر من را ببندند با 

همان روسرى خودم محکم بستند.»
سارا همانجا در حیاط بیمارســتان خون باال آورد، چند بار 
پشت سر هم :«حالم خوب نبود اما دیدم که هالل احمر 
رسید، بچه هاى هالل پارچه هاى ســفید انداخته بودند 
کف زمین، بیمارها را مى گذاشــتند روى پارچه ها، با نور 
چراغ قوه موبایل باالى ســر مریض ها حاضر مى شدند. 
باالى سرمن که رسیدند گفتند اینجا بماند زنده نمى ماند، 
بفرستیدش کرمانشاه. رفتیم بیمارســتان طالقانى. آنجا 
نیروهایى که از تهران آمده بودند من را سوار هلى کوپتر 

کردند فرستادند تهران.»
 

روایت دوم؛ اختر
«اختر مجیدیان» بیمار بخش ارتوپدى زنان اســت، ناى 
حرف زدن ندارد، روى تخت دراز کشــیده و چشم هایش 
را بســته، شــوهرش «على علیزاده» بــه جایش حرف
 مى زند:«ما اهل ازگله هستیم، همانجا که مى گویند مرکز 
زلزله بوده. حدوداً 20 دقیقه قبل از اینکه زلزله اصلى بیاید،  
زمین لرزید، ما حس کردیم، آمدیم بیرون، یک ربع ماندیم 
بعد فکر کردیم اوضاع عادى شده دوباره برگشتیم خانه. 
دوباره زمین لرزید. این دفعه به حدى شدید بود که دیوارها 
ریخت. همه فرار کردیم بیرون. اما همســرم نتوانســت 
خودش را نجات بدهد ماند زیر آوار. من برگشــتم عقب 
یکى یکى بچه هایم را صدا زدم. برق رفته بود، کســى را 
نمى دیدم. بچه ها یکى یکى جواب دادند فهمیدم ســالم 

هستند اما زنم جواب نداد. دیدم زیر آوار مانده.»

على 
خودش 
پســر  بــا 
بزرگــش، اختر را 
از زیر آوارها کشیده اند 
بیرون:«هیچکســى نبود که 
به ما کمک کند، هرکســى داشت 
خانواده خودش را از زیر آوار مى کشــید 

بیرون.» 

روایت سوم؛ شیوا
«شــیوا قنبرى» اهل روســتاى کالشــى دشت ذهاب 
است، تازه به هوش آمده؛ تا ســه روز پیش در آى سى یو 
بسترى بوده؛ همه فکر مى کردند زنده نمى ماند، اما حاال 
اینجاست، کاور آبى بیمارستان تنش است، چشم هایش 
زیر آن همه کبودى و خون مردگى، مى درخشد؛ پر از شور 
زندگى. پدرش مى گوید:« فکر مــى کردیم مى میرد. از 
وقتى از زیر آوار بیرونش آوردیــم به هوش نبود تا همین 

سه روز پیش...»
شیوا 14 ساله است، تا کالس سوم راهنمایى بیشتر درس 
نخوانده. شــب زلزله، یک بار قبل از زلزله اصلى، وقتى 
زمین لرزیده او هم همراه خانواده اش آمده داخل حیاط. 
اما بعد رفته اند داخل خانه. چند دقیقــه بعد زلزله آمده و 
خانه را خــراب کرده. اینها را «فریــدون قنبرى»پدرش 
مى گوید: «ما نمى دانستیم مى خواهد دوباره زلزله بیاید، 
رفتیم داخل خانه. یک دفعه یک صداى خیلى بلندى آمد، 
برق ها رفت. همه جا تاریک شد. شــیوا فرار کرد سمت 
در. اولین نفر بود که رفت سمت در. سقف راه پله ریخت 
روى ســرش. من اصًال نفهمیدم خودم را چطور رساندم 
بیرون، فقط یادم اســت که شــیوا را صدا مى زدم. فکر 
مى کردم مرده... بعد شــیوا را بردیم بیمارستان شهداى 

سرپل ذهاب، سه ساعت در حیاط بیمارستان در سرما 
نشستیم، دخترم آنجا خون باال مى آورد. ترسیدند 
ما را فرستادند بیمارستان طالقانى کرمانشاه، از آنجا 

هم با هواپیما فرستادند تهران...»
شیوا ته تغارى خانه است، همین است که پدرش اینجور 

دلش برایش رفته: «خیلى گریه مى کردم. فکر مى کردم 
دیگر شــیوا برنمى گردد. از پرســتارهاى بخش جنرال 
اى ســى یو به من اجازه مى دادند بروم باالى سرش...
 مى گفتند مدام صدایش بزن، بگذار صدایت را بشــنود. 
سه روز پیش من داشتم باالى ســرش گریه مى کردم. 
قلبم داشت از درد منفجر مى شــد. یک دفعه دیدم شیوا 

چشم هایش را باز کرد...»
شیوا حاال سه روز است که به هوش آمده، از زلزله 
فقط لحظــه هاى قبلش را یادش مانده، ســخت 
حرف مى زند: «مى خواســتم فرار کنم که سقف 

ریخت. خیلى ترســیدم...از هوش رفتم...» پدرش 
مى گوید:«خانه ام کًال تخریب شــده... مى گویند 
چند روز دیگر دخترم ترخیص مى شود، مانده ام او 
را کجا ببرم؟ ببرم داخل چادر؟! اگر دوباره حالش بد 

شد چه؟!»

مادرش
آوار کرده؛ 
اتفاقى که هنوز 
از آن حــرف وقتــى

زند، چشم هایش پر از  مى
که د د ن » ند: ش اشک

ا  ر سا
و 

ش  ر د مــا
خودشــان آوارها 
را از سر راهشــان کنار 
و وزدند تا برســند بــه کوچه

مردهاى همســایه آنها را رساندند 
بیمارستان:«شدیداً از سرم خون مى رفت. 
همه بدنم کوفته بود، پاى راســتم خونریزى 
داشت. فکر مى کردم برســم بیمارستان همه چیز 
درست مى شود اما بیمارستان نبود یک خرابه بود. همه جا 
پر از جنازه. نه پرستار بود نه پزشک. همه خودشان دنبال

دارو بودند، هرکسى مى رفت براى مریض خودش سرم 
من را ببندند با  مى آورد وصل مى کرد. حتى باند نبود سر

همان روسرى خودممحکم بستند.»
سارا همانجا در حیاط بیمارســتان خون باال آورد، چند بار 
پشت سر هم :«حالم خوب نبود اما دیدم که هالل احمر 
دند انداخته د ف هاى چه ا هاىهالل چه د

على
دش خو

پســر  بــا 
بزرگــش، اختر را 
از زیر آوارها کشیده اند 
بیرون:«هیچکســى نبود که 
به ما کمک کند، هرکســى داشت 
خانواده خودش را از زیر آوار مى کشــید 

بیرون.» 

شیوا روایت سوم؛
«شــیوا قنبرى» اهل روســتاى کالشــى دشت ذهاب 
پیشدر آى سى یو است، تازه به هوش آمده؛ تا ســه روز

بسترى بوده؛ همه فکر مى کردند زنده نمى ماند، اما حاال 
اینجاست، کاور آبى بیمارستان تنش است، چشم هایش 
زیر آن همه کبودى و خون مردگى، مى درخشد؛ پر از شور 
زندگى. پدرش مى گوید:« فکر مــى کردیم مى میرد. از 
تا همین به هوش نبود بیرونش آوردیــم از زیر آوار وقتى

سه روز پیش...»
4شیوا 14 ساله است، تا کالس سوم راهنمایى بیشتر درس 
نخوانده. شــب زلزله، یک بار قبل از زلزله اصلى، وقتى 
هم همراه خانواده اشآمده داخل حیاط.  زمین لرزیده او
اما بعد رفته اند داخل خانه. چند دقیقــه بعد زلزله آمده و 
خانه را خــراب کرده. اینها را «فریــدون قنبرى»پدرش 
مى گوید: «ما نمى دانستیم مى خواهد دوباره زلزله بیاید، 
رفتیم داخل خانه. یک دفعه یک صداى خیلى بلندى آمد، 
برق ها رفت. همه جا تاریک شد. شــیوا فرار کرد سمت 

در. اولین نفر بود که رفت سمت در. سقف راه پله ری
روى ســرش. من اصًال نفهمیدم خودم را چطور رس
زدم م صدا را یوا ش تکه اس یادم فقط بیرون،

آنها که نبایـد 
مى مردند

معجزه زیر آوار زلــزلـه

در شــرایطى که بیش از پنج ماه از گم شــدن «پارسا 
قندى»، پسر بچه هشت ســاله اهل اسالمشهر تهران 
مى گذرد، خانــواده او هنوز از وضعیــت وى بى اطالع 

هستند.
ماجرا از بازگشت یک خانواده از یکى از شهر هاى شمالى 
آغاز شد. خانواده اى که در تعطیالت تابستان قصد سفر 
کرده بودند در راه بازگشــت و در یک چشم بر هم زدن 
فرزند خود را از دست دادند. پسر بچه اى هشت ساله به 
نام پارسا در گوشه اى از جاده هراز غیب شد. از آن زمان، 
نیرو هاى امدادى از هالل احمر گرفته تا نیروى انتظامى 

همه براى یافتن وى کار خود را آغــاز کردند. از آن روز 
تاکنون حدود پنج ماه مى گذرد اما نشانى از این کودك 
یافت نشده و با وجود پیشنهاد مژدگانى نیم میلیاردى از 

سوى پدر پارسا، اما هنوز نشانى از وى پیدا نشده است.
«محسن قندى»، پدر پارسا در گفتگو با میزان از روز هاى 
دشوارى مى گوید که فرزندش گم شده، از روز هایى که 
دیگر خنده به روى لبان مادر وخواهر پارســا دیده نشده 
است. در گوشه گوشه خانه آنها، نشــانى از پارسا دیده 
مى شــود و تمام دیوار هاى خانه به عکس هاى او مزین 

شده است.

وى با اشــاره به روز حادثه مى گوید: «آن روز به همراه 
خانواده خواهرم در مســیر بازگشت از یکى از شهر هاى 
شمالى بودیم. براى اســتراحت در نقطه اى از جاده هراز 
کنار رودخانه توقف کردیم. پارسا در حال بازى کردن بود. 
مادرش چند دقیقه از او غافل شد و پس از آن متوجه عدم 
حضور پارسا شــدیم.» قندى مى افزاید: «پس از مفقود 
شدن پارسا موضوع را به نیرو هاى پلیس اطالع دادیم و 

خودمان نیز به جستجوهایمان ادامه دادیم.»
وى به ســاعت وقوع حادثه اشــاره مى کند و مى گوید: 
«ســاعت 16 و 45 دقیقه روز 11 تیر ماه پارســا مفقود 

شد و از آن زمان جایى نیست که براى یافتن او سر نزده 
باشیم.» پدر پارسا در خصوص پیشــنهاد مژدگانى که 
مطرح کرده اســت مى گوید: «در فضاى مجازى اعالم 
کردم که اگر فردى نشانى از پارســا به من بدهد، به او 
500 میلیون تومان مژدگانــى مى دهم.بعد از آن بار ها 
با من تماس گرفته شد و هرکســى اطالعاتى را به من 
مى داد، اما این اطالعات هیچکدامشان صحت نداشت. 
مادر پارسا هر روز سر راه دوستان مدرسه او حاضر مى شود 
تا از درس هاى داده شده در کالس و مشق هاى بچه ها با 
خبر شود. او نگران است که پارسا از سایر بچه هاى کالس 

عقب بیافتد به همین دلیل خودش درس هاى پارســا را 
تمرین مى کند.او هر روز لباس هاى پارســا را مى شوید 
و منتظر اســت که او باز گردد. اگر مطمئن بودیم که او 
دیگر پیش ما نیست بدون شک پذیرش نبودنش براى 
ما آسان تر بود اما اکنون که اطالعى از وضعیت او نداریم، 

نگرانى هایمان بسیار زیاد است.»
وى در ادامه گفت: «درخواست ما این است که نیرو هاى 
هالل احمر و نیروى انتظامى همکارى بیشترى با خانواده 
ما داشته باشند تا شــاید از این طریق خبرى از وضعیت 

پارسا یافته و تکلیف زندگى مان مشخص شود.»

گم شدن پسر بچه 8 ساله، 5 ماهه شد 

سرنوشت
 «پارسا» همچنان در 
هاله اى از ابهام

سخنگوى آتش نشــانى تهران از مرگ دو کارگر در 
عمق 35 مترى چاه خبر داد.

جالل ملکى بــا اشــاره بــه مــرگ دو کارگر بر 
اثــر گرفتار شــدن داخــل چــاه اظهار داشــت: 
ســاعت 8و22دقیقه روز سه شــنبه حادثه گرفتار 
شــدن داخل چاه در خیابان جنت آباد، به ســامانه 
125 اعالم شــد کــه به ســرعت آتش نشــانان 
دو ایســتگاه آتش نشــانى به محل حادثــه اعزام 
شــدند. وى افزود: محل حادثه یک منزل مسکونى 
ســه طبقه قدیمى بــود کــه در قســمت حیاط، 
کارگران مشــغول حفــر چاهى به عمــق 35 متر 
براى آزمایش خاك بودند که بــه یک باره کارگرى 
حدوداً 22 ســاله، داخــل چاه بى هــوش و گرفتار 

مى شود.
به گفته ملکى کارگر دوم که جوان 18 ســاله اى بود 
نیز با مشــاهده این وضعیت براى کمک به دوست 
خود وارد چاه شــده و او نیز در انتهــاى چاه گرفتار 
شد. وى خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت در 
محل حادثه حاضر شــده و با توجه به اینکه احتمال 
آلوده بودن چاه به گازهاى مســموم وجود داشــت، 
با تجهیزات کامل وارد چاه شدند و پس از مدتى هر دو 
کارگر را از داخل چاه خارج کرده و به عوامل اورژانس 
تحویل دادند. پس از معاینات الزم، مشــخص شد 
هــر دو کارگر جان خــود را از دســت داده اند البته 
علت اصلى مرگ توسط پزشــکى قانونى مشخص

 مى شود.

سخنگوى اورژانس کشور از کشته شدن شش نفر در یک سانحه تصادف خبر داد.
مجتبى خالدى درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 18 و32 دقیقه روز سه شنبه در محور سیرجان-بندرعباس، 6 
کیلومتر بعد از روستاى «باغات» یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه تریلى برخورد مى کند. وى ادامه داد: در این 
حادثه شش نفر جان خود را از دست دادند. گفتنى است؛ در این تصادف خونین چهار زن و دو مرد 9 تا 47ساله جان خود 

را از دست دادند و یک پسر 19 ساله هم مجروح شد که همگى عضو یک خانواده بودند.

سارق لوازم داخل خودرو وقتى دید خودرویش از سوى یکى از طعمه هایش شناسایى شده براى ردگم کنى با حضور در 
کالنترى از سرقت خودرویش خبر داد اما خیلى زود در اتفاقى عجیب دستش رو شد.

رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبر گفت: ساعت 15و30دقیقه سه شنبه 30 آبان ماه امسال مرد جوانى به نام «مهدى» 
با حضور در کالنترى آبکوه مشــهد ادعا کرد که خودرویش هدف سرقت قرار 
گرفته است که در همین راستا تیمى از مأموران براى تحقیقات پلیسى 

وارد عمل شدند.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: در حالى که تحقیقات براى ردیابى 
خودروى سرقتى آغاز شده بود مرد جوان دیگرى پاى در کالنترى 
گذاشت و از ســرقت کامپیوتر خودرویش خبر داد. وى ادامه داد: 
زمانى که مرد جوان در برابر مهدى که در کالنترى پیگیر پرونده سرقت 
خودرویش حضور داشــت قرار گرفت ادعا کرد که این مرد همان سارق 

کامپیوتر خودرویش است.
رئیس پلیس مشهد گفت: افسر تجسس کالنترى آبکوه پس از تحقیقات 
ابتدایى و با توجه به سرنخ هایى که از مرد جوان به دست آورده بود متوجه 
شد که مهدى همان سارق کامپیوتر خودرو است. سرهنگ بوستانى 
اظهار داشت: مهدى که راهى جز اعتراف نداشت پس از دستگیرى 
ادعا کرد پس از سرقت کامپیوتر خودرو سوار بر خودرویم پا به 
فرار گذاشتم و چون احساس مى کردم شناسایى شده 
ام بــراى ردگم کنى، خودرویــم را در یک 
خیابان رها کرده و با حضور در کالنترى 

ســرقت  خودرویم خبــر دادم. وى گفت: بدین از 
خودروى مهدى را در خیابان کشف و در ترتیب مأموران 

بازرسى از صندوق عقب خودروى این دزد فریبکار وسایل سرقتى زیادى به 
دست آمد و متهم به ناچار به سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

بنا به این گزارش، تحقیقات براى شناسایى دیگر جرائم احتمالى این سارق 
فریبکار ادامه دارد.

گاز گرفتگى مرگبار 2کارگر در چاه

مرگ6نفر از اعضاى یک خانواده در تصادف خونین

شکایت  از دزد شاکى!
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با حضور در کالنترى آبکوه مشــهد
گرفته است که در همین راس

وارد عمل شدند.
سرهنگ محمد بوستانى
خودروى سرقتى آغاز
گذاشت و از ســرقت
زمانى که مرد جوان در برابر
خودرویش حضور داشــت قرا

کامپیوتر خودرویش است.
رئیس پلیس مشهد گفت: افس
ابتدایى و با توجه به سرنخ های

شد که مهدى همان سارق
اظهار داشت: مهدى که
ادعا کردپس از سر
فرار گذاشت
ام

ســرقت  از 
ترتیب مأموران 

بازرسى از صندوق عقب خودرو
دست آمد و متهم به ناچار به سرق
بنا به این گزارش، تحقیقات براى
فریبکار اد
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نصف جهان چند روز قبل خبرى در خبرگذارى مهر منتشــر شــد مبنى بر 
اینکه از 30 آبان اســتفاده از Waze براى نرم افزارهاى تاکســى آنالین 

ممنوع است. 
تاکسى هاى اینترنتى فعال در کشور، از تاریخ 30 آبان ماه سال جارى موظف 

به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند.
تاکسى یاب هاى اینترنتى در اطالعیه اى از رانندگان خود خواسته اند که از 

این پس از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند.
در این اطالعیه آمده است که به دستور مقام قضائى، از تاریخ 30 آبان ماه 
سال جارى تمام اپلیکیشن هاى درخواست خودرو موظف به منع استفاده از 

مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند.
براین اساس تاکسى یاب هاى اینترنتى از رانندگان خود خواسته اند که براى 
جلوگیرى از غیرفعال شدن اپلیکیشن شــان، درصورت داشتن مسیریاب 

Waze روى گوشى خود، تا قبل از 30 آبان ماه این مسیریاب را حذف کنند.
به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور 

مقام قضائى فیلتر شده بود اما چندى پیش رفع فیلتر شد.

«دال» نرم افزار جایگزین
پیشنهادى که به عنوان جایگزین مطرح شــد نرم افزار به اصطالح ایرانى 
دال است که با تمام قدرت سعى کرده Waze را کپى کند اما خیلى موفق 
نبوده! دال در واقع یک نرم افزار با کیفیت غیر قابل قبول است که سعى شده 
با ممنوعیت Waze به آن بها داده شود. از لحظه اى که اپلیکیشن دال را باز 
مى کنید حس کاالهاى بى کیفیت چینى را به شما مى دهد و تا زمانى که این 
اپلیکیشن باز است این حس ادامه دارد. براى بررسى این اپلیکیشن سعى 
کردیم تا چند روزى از آن استفاده کنیم اما محیط آزاردهنده این اپلیکیشن 

این اجازه را نداد و زودتر از انتظار آن را حذف کردیم و خوشحال شدیم که 
استفاده از Waze براى همه ایرانى ها ممنوع نشده است!

ناکارآمدى دال فقط در ظاهر نرم افزار نیســت بلکه حتى انتخاب مســیر 
این اپلیکیشــن هم ایرادهاى فراوانــى دارد. براى مثال مســیرى را که 
Waze هشت دقیقه نشان داده همان مسیرى است که دال چهار دقیقه

 از مسیر دیگر نمایش داده است که ما براى آزمایش، مسیر دال را امتحان 
کردیم و پس از ده دقیقه به مقصد رسیدیم! اگر شــما هم از نرم افزار دال 
اســتفاده کرده و دیرتر رسیده اید یا از مسیر اشــتباه رفته اید، خیلى تعجب 

نکنید!
نکته بدتر این است که براى امتحان این اپلیکیشن مجبور شدیم یک خیابان 
آرام را ورود ممنوع برویم! زیرا هنوز حتى ورود ممنوع ها و خیابان هاى یک 

طرفه در این اپلیکیشن تعریف درستى ندارند! 

Ultimate Fishing Simulator بازى جدید، جالب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى شبیه 
ساز از نوع ماهیگیرى از استودیوى بازیسازى PlayWay SA براى اندروید است که به صورت رایگان 
در گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز حدود 500 هزار بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دانلود 

شده است. 
در بازى Ultimate Fishing Simulator شما در 12 مکان مختلف واقعى از شهرهاى مختلف 
جهان به ماهیگیرى مشغول مى شوید، سفرهاى شما به شش شهر از کشــورهاى مختلف خواهد بود، 
شهرهایى چون ورشــو، پاریس، هامبورگ، نیویورك، اتاوا و... مجموعه عظیمى از تجهیزات و ابزارهاى 
ماهیگیرى در دسترس شماســت که با آنها مى توانید به ماهیگیرى بپردازید و از صید ماهى لذت ببرید! 
طیف گســترده اى از ماهى مختلف در بازى Ultimate Fishing Simulator وجود دارند که 
مى توانید آنها را صید کنید و به طور کلى اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماهیگیرى هستید مطمئن باشید 
محو و مجذوب گرافیک اچ دى، صداگذارى فوق العاده، ســاخت عالى و به طور کلى گیم پلى اعتیادآور 

Ultimate Fishing Simulator مى شوید.

Relax Melodies Premium: Sleep Sounds اپلیکیشنى بى نظیر براى رسیدن به آرامش و از بین بردن اضطراب از گروه نرم 
افزار سازى Ipnos Software براى اندروید است. همواره یکى از مشکالت انسان نداشتن خوابى آرام و همچنین حس آرامش 
در زمان هاى مختلف اســت که مى توان منشــأ و دلیل اصلى آن را اضطراب ها و تنش هاى روزانه دانست. در این میان با پشرفت 
برنامه هاى اندرویدى، ناشران و توسعه دهندگان نیز ســعى بر این دارند که با انتشار برنامه هایى کاربردى این مشکل ها را از بین 
ببرند. اپلیکیشن Relax Melodies Premium: Sleep Sounds با سیستم منحصر به فرد خود مجموعه اى از آرام بخش ترین 
ملودى ها را در خود جاى داده است تا کاربران اسمارتفون ها بتوانند خوابى آرام و یا ساعاتى بدون استرس را تجربه کنند. بیش از 
108 صداى خواب و وایت نویز در نرم افزار وجو دارد که به راحتى مى توانید به تمامى آنها دسترســى کاملى داشته باشید. با توجه 
به توضیحات توسعه دهنده تنها کافى است پنج روز از این اپلیکیشن استفاده کرده تا بتوانید آرامش را دوباره تجربه کنید. یکى از
 ویژگى هاى ریلکس ملودى، توانایى ترکیب صداهاست که هر کسى را قادر مى سازد مجموعه اى از صداها را ترکیب کرده و صدایى 

جدید و همراه سازگار با سلیقه خود ایجاد کند.

شرکت خودروسازى تسال یک پاور بانک براى موبایل هاى اندروید و iOS  ساخته 
که سلول انرژى به کار رفته در آن در خودروهاى الکتریکى مدل اس و ایکس آن 

نیز وجود دارد.
به گزارش مهر،  شرکت خودروسازى تسال طى روزهاى اخیر یک خودروى اسپرت 

بسیار سریع و یک کامیون الکتریکى رونمایى کرده است.
اما به نظر مى رسد این شــرکت محصول دیگرى نیز ساخته که فرصت رونمایى 
از آن فراهم نشده بود. این خودروساز یک پاور بانک مجهز به خروجى یواس بى، 
میکرو یواس بى و  خروجى مخصوص دســتگاه هاى اپل ساخته که مى تواند هر 

موبایل اندروید یا iOS را هنگام حرکت شارژ کند.
این پاوربانک از یک ســلول  انرژى 18650  با ظرفیت 3350 میل آمپر استفاده 

مى کند که در خودروهاى الکتریکى مدل اس و ایکس نیز وجود دارد.

گوگل براى خودروى خودران خود حســگر هوشمندى ساخته است 
که راننده مى تواند بدون هرگونه نگرانى پشت فرمان اتومبیل در حال 

حرکت بخوابد.
شرکت گوگل از جمله شرکت هایى بود که براى نخستین بار خودروهاى 
خودران را مورد آزمایش قرار داد و به کمک حسگرهاى هوشمند این 
امکان را براى اتومبیل فراهم کرد تا شرایط راننده خواب آلود به صورت 

خودکار تحلیل شود.
شرکت گوگل در نخستین آزمایش ها با خودروهاى خودران خود متوجه 
شد راننده هایى که این اتومبیل ها را آزمایش مى کنند چون اقدام خاصى 
پشت فرمان انجام نمى دهند در شرایطى که اتومبیل با میانگین سرعت 
80 کیلومتر بر ساعت حرکت مى کند، نسبت به رانندگان خودروهاى 

معمولى بیشتر احساس خواب آلودگى مى کنند.
این نتایج، راه جدیدى را پیش روى گوگل قرار داد تا حسگرهاى جدید 
براى تشخیص میزان خواب آلودگى در راننده را بسازد و تحقیقات امنیتى 
گوگل سرانجام به این نقطه رســید که اتومبیل هاى کامال خودران با 

قابلیت تشخیص میزان خواب آلودگى در راننده ساخته شود.

شرکت Waymo زیرمجموعه گوگل که وظیفه ساخت خودروهاى 
خودران این شــرکت را برعهده دارد این هفته اعالم کرد راننده هایى 
که با خودروهاى نیمه خودران در خیابان ها حرکت مى کنند بیشــتر از 
راننده هاى خودروهاى معمولى دچار خواب آلودگى مى شوند و این مسئله 
به این دلیل صورت مى گیرد که آنها به اتومبیل خود بیشتر اعتماد دارند 

و توجه ویژه اى به خیابان ندارند.
«جان کرافیک» مدیر شرکت Waymo گفت: «ما پس از آنکه متوجه 
این اختالل شدیم تالش هاى فراوان کردیم تا مسئله یاد شده را برطرف 
کنیم و حسگرهایى بسازیم که پس از تشخیص میزان خواب آلودگى 
راننده به صورت خودکار کنترل را در دست بگیرد و در شرایط الزم در 

نقطه امن اتومبیل پارك شود.»
او توضیح داد: «هرچه فناورى هاى خودران در اتومبیل ها بیشتر پیشرفت 
مى کند احتمال خواب آلودگى راننده پشــت فرمان افزایش مى یابد و 
حسگر جدید ما مى تواند این اطمینان را ایجاد کند که حتى اگر راننده 
پشت فرمان اتومبیل در حال حرکت به طور کامل خوابش ببرد، باز هم 

مشکلى ایجاد نشود.» 

«دال»
جایگزین

«Waze»  شد

 بازى ماهیگیرى سرگرم کننده و جالب 

 اپلیکیشن مجموعه ملودى هاى آرام بخش براى اندروید
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پاوربانک تسال هم آمد

بر اساس گزارش هایى که به تازگى توسط رسانه ها منتشر شده، به  احتمال بسیار زیاد تراشه جدید سامسونگ (که 
با نام اگزینوس 9810 شناخته شده) براى اولین بار بر روى گوشى هوشمند گلکسى اس 9 عرضه خواهد شد.

از نظر فنى، تراشه اگزینوس 9 سرى 9810 از قابلیت هاى بسیار زیادى شامل ویژگى هاى پردازنده هاى 
سفارشى نسل سوم به همراه پردازنده گرافیکى بروز شده اى -نسبت به نمونه پیشین خود- برخوردار 

اســت. از دیگر ویژگى هاى اصلى این پردازنده، تعبیه مودم  4G LTE گیگابایت در آن است که 
در نتیجه، سرعت دانلودى برابر با 1,2 گیگابایت در ثانیه را در اختیار کاربران خود قرار مى دهد.
 البته هنوز زمان تولید انبوه و عرضه این تراشه ویژه کمپانى سامسونگ مشخص نشده است، 

اما برخى کارشناســان احتمال مى دهند که این پردازنده در آینده نزدیک و طى چند ماه 
آینده تولید و عرضه شود.

شایان ذکر است که روال همیشگى شــرکت سامسونگ این بوده که تراشه هاى 
منحصربه فرد و پرچمدار خود را بر روى تلفن هاى همراه هوشمند پرچمدار خود 

عرضه کند.
بدین  ترتیب، مى توان انتظار داشت که سامسونگ سنت خاص خود را این 

بار نیز ادا کرده و اگزینوس 9 سرى 9810 را براى پرچمدار بعدى خود 
در سال 2018 میالدى معرفى و ارائه کند .

 

تراشه اگزینوس تراشه اگزینوس 98109810 آماده ورود به بازار مى شود آماده ورود به بازار مى شود

 پشت فرمان اتومبیل در حال حرکت بخوابید!
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مهشید حیدرى
کارشناسى ارشد

محمد حسین فرازنده مهر
دوم راهنمایى

مهنوش حاج عابدى
کارشناسى ارشد

آدرینا مهاجرى
دوم ابتدایى

فهیمه عزیزالهى
کارشناسى ارشد

فاطمه نوبخت
اول راهنمایى

فاطمه فرازنده مهر
کارشناسى

حنانه حدادى پور
دوم راهنمایى

مهناز نوبخت
کارشناسى ارشد

حمیدرضا وکیلى
کارشناسى ارشد

محمد على عزیزالهى
سوم راهنمایى

مبینا عظیمى
پنجم ابتدایى

سجاد یاورى
چهارم ابتدایى

محدثه نوبخت
چهارم ابتدایى

امیر محمد شاهپرى
دوم ابتدایى

مهدیس نوبخت
چهارم ابتدایى

وحید جابرى
کارشناسى ارشد

امیر جوادى
کارشناسى

هادى وحدتى
کارشناسى ارشد

محمد صادق حبیب زاده
اول دبیرستان

احسان توسلى
کارشناسى

امور برق شهرستان
گلپایگان

امور برق شهرستان
خوانسار

محمدرضا شهریارى
اول دبیرستان

نازنین اورعى
دوم ابتدایى

فاطمه شهریارى
سوم راهنمایى

نادیا ربیعى
دوم ابتدایى

حدیث نوبخت
چهارم ابتدایى

فاطمه جمالى
قبولى کاردانى

از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز امور برق شهرستان خوانسار با 
حضور خانواده هاى کارکنان این امور تجلیل خواهد شد. 

مهندس بالبادى مدیر امور برق شهرستان خوانسار  ضمن اعالم 
این خبر با اشاره به اهتمام شــرکت توزیع برق استان اصفهان در 
تجلیل از فرزندان برگزیده علمى کارکنان شاغل و بازنشسته گفت: 
علم آموزى و تربیت فرزندان  شایسته به عنوان محورى ترین عامل 

رشد و بالندگى جوامع بشرى، اهمیت زیادى دارد. 
در ادامه مهندس بالبادى به تشــریح فعالیت هاى صورت گرفته 
در امور برق شهرستان خوانســار پرداخت و افزود تاکنون مجموع 
اعتبار هزینه شــده در سال 96 جهت برقرســانى، توسعه، اصالح 
و بهینه سازى تأسیســات بوده و از محل اعتبارات داخلى شرکت 
تأمین گردیده است که از این میزان 3/8 میلیارد ریال در سر فصل 
توسعه و احداث، 4/6 میلیارد ریال در سر فصل بهینه سازى شبکه و 
تعمیرات و  500 میلیون ریال در زمینه روشنایى هزینه شده است. 
مهندس بالبادى اهم اقدامات انجام شده در برق شهرستان خوانسار 

را به شرح ذیل اعالم نمود:
*جذب 270 مشترك جدید با احداث 3 کیلومتر شبکه برقرسانى با 

صرف اعتبار2700 میلیون ریال.
*احداث ساختمان پست بهدارى با صرف اعتبار 750 میلیون ریال .
*احداث شــبکه کابل خود نگه دار فشار متوســط در خیابان امام 
جهت افزایش قابلیت مانور فیدرهــاى 3 و 6 با صرف اعتبار 350 

میلیون ریال.
*تبدیل شبکه هوایى به کابل خودنگهدار خیابان آیت ا... غضنفرى 

به طول 2/5 کیلومتر با صرف اعتبار 810 میلیون ریال.
*بهسازى شبکه هاى برق خیابان امام خمینى به طول 0/5کیلومتر 

با صرف اعتبار 530 میلیون ریال.

*نصب  5 دستگاه ترانسفورماتور شامل 2 دستگاه در محله چیتگاه، 
2 دستگاه درمحله مسجد الزهرا قودجان و1 دستگاه در پارك عسل 
جهت رفع ضعف ولتــاژ  و افزایش قدرت با صــرف اعتبار 1000 

میلیون ریال.
*رفــع نقاط حادثــه خیز شــبکه برقرســانى، بهســازى و اصالح 
شبکه هاى توزیع به طول 4 کیلومتر با صرف اعتبار1600 میلیون ریال.

  LED تبدیل 80 دســتگاه چراغ 125 وات به چــراغ 20 وات*
ونصب 20 پایه روشنایى جدید با صرف اعتبار 500 میلیون ریال.

*ســرویس تعداد 40 دستگاه پســت هوایى با صرف اعتبار 100 
میلیون ریال.

*تعویض 165 دســتگاه کنتور معیوب خانگى و تجارى با صرف 
اعتبار 400 میلیون ریال.

*تست و بازرسى از  4500 دستگاه کنتور عادى و دیماندى با صرف 
اعتبار 420 میلیون ریال.

*کاهش 2/2 مگاوات از پیک بار شهرستان در تابستان سال جارى 
با همکارى مشترکین صنعتى و کشاورزى.

مدیر امور برق شهرستان خوانسار ضمن بیان کاهش مدت زمان 
خاموشى مشترکین  به  1/16  دقیقه در روز 96 افزود: در سال 96 
با  جذب اعتبارى بالغ بر 2770 میلیون   ریال  در حوزه  خط گرم و  با 
تمرکز بر انجام تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از گروه هاى اجرایى 

خط گرم  شاهد کاهش خاموشى هاى شهرستان بوده ایم.       
 در ادامه مهندس بالبادى ضمن اشاره به راه اندازى و توسعه مرکز 
سمیع در سال 96 به همت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در 
راستاى ارائه خدمات سریع و غیرحضورى به مشترکین، افزود:  از 
این پس مشترکان برق شهرستان مى توانند با شماره گیرى تلفن 
37121  کلیه درخواســت هاى خود را (اعم از درخواست انشعاب، 

جابجایى کنتور و ...) به صورت غیر حضورى دریافت نمایند. 
وى افزود: با راه اندازى مرکز ســمیع در حــدود 80 درصد فروش 
انشعاب و 35 درصد از خدمات پس از فروش به صورت غیر حضورى 

و از طریق تماس با شماره 37121 ثبت و پیگیرى شده است.
مدیر امور برق شهرستان خوانسار در بخش دیگرى از سخنان خود 
به بیان فعالیت هاى فرهنگى صورت گرفته در جهت ایجاد فضاى 
با نشاط و معنوى در برق شهرستان در سال 96 پرداخت و تصریح 
کرد: برگزارى جلسات  شوراى فرهنگى به طور مستمر، برگزارى 
مســابقات قرآنى و مذهبى، برگزارى مراســم زیارت عاشورا در 
ماه هاى محرم و صفر و نیز برگزارى مراسم جشن هاى اعیاد مذهبى 
از برنامه هاى فرهنگى این امور مى باشد. مهندس بالبادى  از دیگر 
برنامه هاى فرهنگى امور برق شهرســتان خوانســار را  برگزارى
 اردو هاى زیارتى (قم-جمکران)، دیدار با علماى شاخص شهرستان 
و اســتفاده از نظرات آنها، تجلیل از فرزندان دختر پرسنل در روز 
والدت حضرت معصومه و روز دختران، عیادت از خانواده شهدا و 

بازنشتگان  برشمرد.
مدیر امور برق شهرستان خوانســار در بخش پایانى صحبت هاى 
خود به فعالیــت هاى صــورت گرفته در خصــوص راه کارهاى 
مدیریت مصرف برق اشــاره کرد و افزود: آمــوزش راهکارهاى 
مدیریــت مصرف بــرق بــراى دانش آمــوزان، کشــاورزان و 
دهیاران شهرستان، فرهنگ ســازى مدیریت مصرف در بخش 
مشــترکین تجارى و تبدیــل المپ هــاى پر مصــرف آنها به 
المپ هاى کم مصرف و پربــازده و نیز اجــراى طرح همکارى
 صنایع و کشــاورزان در تابستان ســال جارى در جهت کاهش 
پیک بار شــبکه از اهم فعالیت هاى امور برق شهرستان خوانسار 

مى باشد.

 مدیر برق شهرســتان گلپایگان مهندس حدادى پور عنوان کرد در 8 ماه 
سال جارى اعتبارى بالغ بر 60 میلیارد ریال جذب گردیده است. از جمله ى 
این طرح ها، مبلغ 35 میلیارد ریال جهت تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار، 
6 میلیارد ریال  جهت بهسازى و بهینه سازى شبکه هاى برق روستاها جذب 
شده که پروژه هایى چون جابجایى شبکه روستاهاى دستجرده، مالزجان، 
هنده، دم آسمان اجرا شده و همچنین جابجایى شبکه برق روستاهاى فرج 
آباد، فاویان، الالن، رباط محمود و رباط ســرخ و روشنایى روستاهاى رباط 
سرخ و سعیدآباد نیز در حال اجرا مى باشــد. مدیر برق شهرستان گلپایگان  
گفت مبلغ 17 میلیارد ریال جهت پروژه هاى توســعه، بهسازى و روشنایى 
معابر و مبلغ 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات مســکن مهر که جهت اجراى 
پروژه هاى جابجایى شبکه مقابل مسکن مهر، مدار دوم فیدر مسکن مهر، 
نصب یک دستگاه سکســیونر موتوردار و روشنایى بلوار مقابل مسکن مهر 

هزینه گردیده است.
وى عنوان کرد در حوزه نگهدارى و تعمیرات و بهره بردارى شبکه هاى توزیع 
برق گلپایگان نیزاقداماتى از جمله تعمیرات فیدرها، بهسازى شبکه ها انجام 

گردیده که هزینه آن بالغ بر 3900 میلیون ریال مى باشد.
درادامه حدادى پور درخصوص عملکرد بهره بــردارى بیان کرد که تعداد 
خاموشی هاى برق شهرستان گلپایگان به میزان 45درصدنسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و همچنین مدت زمان خاموشی به 
میزان70 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان مى دهد 
و انرژي توزیع نشــده نیز به میزان 65 درصد نسبت به دوره مشابه سال 95  

کاهش یافته است.
وى افزود در 8 ماهه سال جارى تعداد 765 مشــترك به شبکه تو زیع برق 
گلپایگان اضافه گردیده که از این تعداد 495 مشترك شهرى،99 مشترك 
روستایى،10 مشترك دیماندى و 151 مشترك آزاد مى باشند.که با جذب 
این تعداد مشترك تعداد کل مشترکین شهرستان گلپایگان به 51413 عدد 

مشترك مى رسد.

آقاى مهندس حدادى پور عملکرد واحد آموزش و ایمنى  را خوب توصیف 
کرد و عنوان کرد که در8 ماه سال جارى 142 موردنقاط خطرساز شناسایى 

وپیگیرى الزم جهت رفع خطر اقدام مناسب صورت گرفته است.
 وى درادامه بیــان کرد اقدامات بســیارى در زمینه مدیریــت مصرف برق  
انجام گردیــده اســت.مواردى چون:1-آمــوزش چهره به چهــره دانش 
آموزان بالغ بــر 1693 نفر و برگزاري مســابقات مختلــف و اهداى بیش از 
200 جایزه به دانــش آموزان شــرکت کننده.2-آمــوزش ضمن خدمت 
بیــش از 200 معلم در خصــوص مدیریت مصــرف برق در شهرســتان 
گلپایــگان. 3-تعویــض المــپ هــاي پرمصــرف مراکز آموزشــی به 
المپ هــاي کــم مصرف.4-آمــوزش چهره به چهــره بیــش از 1055 
مشــترك خانگی بصورت مســتقیم و آمــوزش بیش از 4000 مشــترك 
در بخــش برشــور،تراکت و بنــر هــاي ســطح شــهري. 5-برکناري

 المپ هاي پرمصرف بیش از 30 مشــترك تجاري پرمصــرف با مصرف 
12000 وات بــه المپ هــاي کم مصرف بــه طورى که مصــرف آنها به

 1500 وات تقلیل یافت و بسیارى موارد دیگر چون راه اندازى سامانه هاى تولید 
برق خورشیدى با انعقاد قرارداد خرید برق 20 ساله و ترویج فرهنگ تولید برق 
پاك، تشویق مشترکین به همکارى در زمینه مدیریت مصرف انرژى، برگزارى 
همایش مدیریت انرژى با صنایع شهرستان از جمله اقدامات این امور بوده است.

وى درپایان عنوان کرد در دوره 8 ماهه ســال جارى تعداد250 دستگاه کنتور 
هوشــمند فهام با قابلیت کنترل از راه دور نصب گردیده که  منبعد مشترکین 
مذکور از راه دور قرائت  مى شوند و جلب مشارکت  حدود 30 مشترك صنعتى  در 
طرح تابستان و اختصاص مبلغ 350 میلیون ریال پاداش وهمچنین در مدار قرار 
گرفتن تعدادى از دیزل ژنراتورهاى صنایع شهرستان در جهت کنترل پیک بار و 
اختصاص مبلغ 192287288 ریال پاداش و جلب مشارکت حدود 93  مشترك 
بزرگ دیماندي کشاورزي در تابستان در جهت پیک سایی و اختصاص مبلغ 
317121293 ریال پاداش ازجمله فعالیت هــاى دفترمدیریت مصرف برق 

شهرستان بوده است.

در راستاى اجرا و بهره بردارى از پروژه هاى برق تا پایان آبان محقق شده است

جذب اعتبار 6 میلیاردى توسط امور برق گلپایگان

دانش آموزان و دانشجویان ممتاز امور برق خوانسار تجلیل مى شوند

عرفان کریمى
پنجم ابتدایى

ساره احمدى
کارشناسى

فاطمه اسدى
دوم دبیرستان

زهرا حبیب زاده
دوم دبیرستان

اردشیر صیادى
اول راهنمایى

طاها حدادى پور
دوم ابتدایى

شاپور حدادى پور
دکترا

اسامى دانش آموزان  و دانشجویان ممتاز پرسنل اسامى دانش آموزان  و دانشجویان ممتاز پرسنل 
شرکت توزیع برق استان اصفهانشرکت توزیع برق استان اصفهان




