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ساخت لپ تاپى که فواید ا
با لمس انگشت 
باز مى شود

10

تاتاپىپىى ککه لپپتلت لپ تاپى که 
نگگششتتسس انلممسلمس انگشت 
ششودمىى شبابازز مباز مى شود

اهم فعالیت هاى
 عمرانى –  فرهنگى  - حقوقى و ثبتى اداره 

اوقاف وامورخیریه شهرستان اصفهان-ناحیه 2
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■ انجــام 16 پروژه عمرانى در ســطح بقاع و 
اماکن متبرکه ، مساجد 

-اجــراى عملیــات کاشــیکارى معــرق در 
امامزادگان :

امامزاده باقر علیه السالم محله خوراسگان به 
مساحت 250 مترمربع 

امامزاده اسحاق علیه الســالم خوراسگان به 
مساحت 120 مترمربع

امامزاده مختار علیه السالم چنگان به مساحت 
65 مترمربع

امامزاده ابراهیم علیه السالم ردان به مساحت 
150 مترمربع

مسجد حمزه سیدالشــهداء علیه السالم کوى 
امیریه 

هزینه هاى انجام شــده پروژه هاى فوق جمعًا 
به مبلغ 7/000/000/000 ریال ( هفت میلیارد 

ریال )
-اجراى عملیات محوطه ســازى و زیبا سازى 

در امامزادگان :
امامزاده ابراهیم علیه السالم ردان 

امامزاده اسحاق علیه السالم خوراسگان 

فعالیت هاى عمرانى :

هزینه هاى انجام شــده پروژه هاى فوق جمعًا به 
مبلغ 5/000/000/000 ریال ( پنج میلیارد ریال )

- اجراى عملیات تأسیســات برقى اعم از اصالح 
سیم کشى و  نورپردازى صحن و گنبد

 امامزاده زید علیه السالم –  خیابان هشت بهشت 
شرقى 

با هزینه اى بالغ بر 500/000/000 ریال  ( پانصد 
میلیون ریال )

■ برگزارى وانجام مراســمات انقالبى ،مذهبى و 
ادعیه در سطح بقاع متبرکه شهرستان اصفهان 

■ توزیع 5000 جلدقرآن نــو و جایگزین نمودن 
باکتب فرسوده مساجد به مناسبت آغاز ماه مبارك 

رمضان
■ ثبت نام از خواهران و برادران در سه رده سنى 7 تا 
12 سال ، 13 تا 18 سال و 19 سال به باال و آموزش 
حفظ قرآن بصورت کامًال رایگان در ســطح بقاع 

متبرکه ، مساجد و حسینیه ها
■ اســتفاده از ظرفیت مبلغین مستقر و اعزامى در 
بقاع متبرکه جهت برپایى نمــاز جماعت ، تبلیغ و 

ترویج فرهنگ وقف

فعالیت هاى فرهنگى :

■ بروز رســانى قراردادهاى منقضى شــده 
مســتأجرین موقوفات بر اســاس کارشناسى 
بعمل آمده در راستاى حفظ و رعایت صرفه و 

صالح موقوفات

اجارات و بهره ورى 

■ پیگیرى جهت اخذ اسناد موقوفات و مساجد 
از طریــق اداره ثبت و همچنین بنیادمســکن 

انقالب اسالمى

حقوقى : 
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سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد که یک مرکز 
پژوهشى هوش مصنوعى (AI) ایجاد و نقش اجرایى 
جهت رسیدن به زمینه هاى کسب وکار جدید -براى 
هر سه گروه تجارى اصلى خود- را تقویت خواهد 

نمود.
به نظر مى رسد فناورى هوش مصنوعى، به قدرى 
در پیشــرفت صنعت و اقتصاد مؤثر است که اغلب 
شرکت هاى بزرگ به سرمایه گذارى هاى عظیم در 
آن روى آورده اند. شرکت سامسونگ الکترونیکس 
اخیراً طى بیانیه اى اعالم کرد: «تغییرات جزئى در 
ساختار کسب وکار سامسونگ به سرعت در تغییرات 

بازار نمایان خواهد شد.»

این حرکــت، پس از انتصاب نســل جدید مدیران 
ارشد در ماه پیش شروع شــد. بعد از بازداشت جى 
لى، معاون رئیس سامســونگ در ماه هاى گذشته، 
خأل بزرگى در مسئله رهبرى سازمان ایجاد و این 
مســئله باعث بروز نگرانى هایى در مدیران ارشد 

سازمان شد.
 مرکز پژوهشى جدید هوش مصنوعى، زیر نظر یک 
مرکز تحقیقاتى مشترك متشکل از کسب وکارهاى 
الکترونیکــى مصرف کننــده و موبایــل خواهد 

بود.
 کســب وکارهاى مذکور، دو مورد از فعالیت هاى 
اصلى سامسونگ است. البته سامسونگ هنوز هیچ 

صحبتى در زمینه مکان اســتقرار این مرکز مطرح 
نکرده است.

 بدین ترتیــب، سامســونگ الکترونیکس، نقش و 
وظیفه سون مدیر ارشد استراتژى خود را در توسعه 
کسب وکار به منظور کشــف فرصت هاى تجارى 
جدید در الکترونیک بازار مصرفــى و نیز موبایل، 

مشخص و تصریح نمود.
سون باعث شد که سامسونگ الکترونیکس، شرکت 
هارمان اینترنشــنال را با قیمت هشت میلیارد دالر 
خریدارى نمود و در نوامبر سال گذشته این قرارداد 

را منعقد کرد.
او بــر مرکز نــوآورى و اســتراتژى سامســونگ

 (اس.اس.آى.
ســى) نظارت دارد که 

دفاترى در سن خوزه و سانفرانسیسکو دارد.
از ســوى دیگــر، اوایل ســال جــارى میالدى، 
سامسونگ نخستین گام بلند خود در حوزه هوش 
مصنوعى را با خرید آزمایشگاهى در کانادا -که روى 
اتومبیل هاى خودران و فناورى تشخیص چهره کار 
مى کرد- برداشت. عالوه بر این موضوع، در بیانیه 
سامســونگ به تغییر نقش مدیر اســتراتژى هاى 
شــرکت هم اشاره شــده اســت که حاال وظایف 
بیشترى از جمله کشــف فرصت هاى تجارى تازه 

را هم شامل مى شود.

بدین ترتیــب، 
تحقیق و تالش و نــوآورى در زمینه این فناورى، 
از راهبردهــاى اصلــى این شــرکت محســوب

 مى گردد.
  هرچنــد سامســونگ گاهــى در بیانیه هاى خود 
اغراق نموده و پیش از آنکه خروجى محسوســى 
ارائه دهد، از برنامه هــاى جاه طلبانه و بلندپروازانه 
صحبــت مى کنــد. بنابرایــن باید منتظــر ماند 
و دید که سامســونگ چه برنامه هایــى در زمینه 

هوش مصنوعى دارد.

 Fuchsia OS هنوز هیچکس به درســتى نمى داند که سیستم   عامل
چیست. اما به نظر مى رسد که گوگل تصمیم دارد آن را به عنوان پلتفرم 

بعدى اندروید و کروم وارد بازار کند.
سیستم   عامل جدید شرکت گوگل، قابلیت هاى جدیدى را شامل مى شود 
که آن را از تمام سیستم  هاى عامل مشــابه متمایز مى سازد. بر اساس 
شنیده ها، این سیستم   عامل قرار است تا تمامى امکاناتى که در تمامى 
سیستم  هاى عامل دیگر مى بینیم را به صورت یکجا به کاربران ارائه کند 

که این ادعا، البته نشان از بلندپروازى گوگل دارد.
این پلتفرم به گونه اى ساخته شده که مى تواند کدهاى برنامه نویسى شده 

در محیط  Swift اپل را هم در اختیار گیرد.
چنانچه این مسئله حقیقت داشته باشــد، کاربران جهانى مى توانند با 
استفاده از قابلیت مزبور، نه تنها اپلیکیشــن هاى iOS را روى سیستم  
عامل اندروید بکار گیرند، بلکه انتقال برنامه ها میــان دو پلتفرم را در 

اختیار خواهند داشت.
شــرکت گوگل در نظــر دارد کدهاى اختصاصــى خود را بــا زبان 
برنامه نویسى Swift اپل سازگار نموده و بنابراین مى توان گفت این اتفاق 

براى هر دو سیستم  عامل، مزایاى فراوانى را به همراه خواهد داشت.
سوئیفت در حقیقت یکى از روش هاى بســیار محبوب برنامه نویسى 

براى سیستم  عامل همراه iOS است و به همین دلیل نیز با افزوده شدن 
این قابلیت به Fuchsia مى توان شــاهد بود که این دستگاه مى تواند 
به راحتى از نرم افزارهایى که براى سیســتم هاى عامل اندروید، کروم 
و iOS استفاده مى شوند، بهره مند شــود و در نتیجه، گستره وسیعى از 

امکانات تازه را براى کاربران فراهم سازد.
 سیســتم  عامل Fuchsia OS هم اکنون از زبان هاى برنامه نویســى 
C، ++C، Dart، Go، Rust و Python پشــتیبانى مى نمایــد. با این 

توضیحات، اضافه شدن زبان برنامه نویسى Swift به این سیستم باعث 
مى شود تا گستره فعالیت هاى پلتفرم جدید گوگل افزایش یابد.

شــرکت گوگل با این پلتفرم تصمیم دارد روش هاى جدید را جایگزین 
روش هاى توســعه سیســتم عامل اندروید نمــوده و حتى روش هاى 
توســعه در پلتفرم کــروم و سیســتم  عامــل iOS اپل را نیــز تغییر

 دهد.
به نظر برخى کارشناســان، Fuchsia اساســًا به ایــن دلیل طراحى  
شــده اســت که علیرغم موفقیت اندروید و کروم، این دو محصول در 
عمل به رقباى یکدیگر بدل شــده اند و به صورت مجزا رشد مى کنند 
Fuchsia و از این رو، گــوگل قصد دارد تا این دو سیســتم را در قالب

 ادغام کند.

به نظر مى رسد کاربران باید منتظر نسخه بنفش گلکسى 
S9 سامســونگ در کنار دیگر رنگ هاى اســتاندارد آن 

باشند. این خبرى اســت که منابع نزدیک به سامسونگ 
تایید کرده اند.

به خاطر دارید شــایعاتى مبنى بر عرضــه یک مدل ویژه 
بنفش گلکسى اس 8 شنیده مى شد، اما هیچگاه این اتفاق 
رخ نداد. به نقل از آنچه که ما از منابع نزدیک به سامسونگ 
شــنیده ایم، این غول کره اى در ظنر دارد سال آینده یک 
مدل بنفش را عالوه بر مشکى، طالیى و آبى به مدل هاى 
گلکسى اس 9 بیافزاید. ما البته هنوز نام رسمى این رنگ 
را نمى دانیم، اما حدس میزنیم که نســخه بنفش گلکسى 
S9 مى تواند چیزى نظیر مدل Deep Blue یا آبى عمیق 

گلکسى نوت 8 باشد.
  Coral Blue برخالف نسخه ى S9 نسخه بنفش گلکسى 
نوت 7 و یک رنگ با خطوط روشــن،  یک سایه تاریک از 
بنفش است. اما هنوز مشخص نیست که واقعا این مدل چه 
رنگى است، حداقل چه رنگى از طیف رنگى بنفش است. 

مدل هاى طالیى، مشکى و آبى آن نیز به احتمال فراوان 
شبیه به آنچیزى است که در نوت 8 مى بینیم. به اعتقاد ما 
سامسونگ در حال کار بر روى رنگ هاى مختلف گلکسى 
اس 9 خود است تا احتماال متناسب با سلیقه ى هر فردى 

یک رنگ جذاب وجود داشته باشد.
البته این بدان معنا نیست که سامسونگ از همان ابتداى 
عرضه، تمامى گزینه هاى رنگ خودش نظیر نسخه بنفش 
گلکسى S9 را از همان ابتدا در تمامى بازارها رو مى کند، 
بلکه آن ها درســت همانند دو مدل اس 8 و نوت 8 عمل 
کرده و در ابتدا رنگ هاى اصلى گوشــى جدیدشان را به 
فروش مى رسانند و پس از مدتى دیگر رنگ ها را روانه بازار 
مى کنند. ناامید کننده است که هیچ خبرى از نسخه قرمز 
اس 9 نیست! همانطور که مدل Burgundy Red گلکسى 
اس 8 به ما نشان داد، آن مى تواند یک گزینه رنگ باشد که 
همراه با طراحى زیباى یک گوشى شیشه اى شگفت انگیز 
خواهد شد،  اما بعید به نظر مى رسد بتوانیم شاهد عرضه یک 
مدل قرمز رنگ از نسل بعدى گوشى هاى گلکسى باشیم.

28 نوامبر، ســازمان ثبت پتنت هاى ایاالت متحده 
یک پتنت جدیــد را اعالم کرد که در ســال 2016 
به ثبت رســیده اســت. این پتنت فناورى است که 
مى تواند فیس آیدى را بــه آى مک و مک بوك هاى 
شرکت اپل هم بیاورد. این پتنت در اصل به شرکت 
PixelSense تعلق دارد که البته اپل این شرکت را در 

سال 2013 خریدارى کرده بنابراین پتنت این شرکت 
حاال به اپل تعلق دارد. این فناورى ابتدا در پایه گذارى 
کینکت هاى ایکس باکس وان شرکت مایکروسافت 
و اخیرا هم به عنوان بخشى از دوربین تشخیص چهره 

TrueDepth ایفون 10 به  کارگرفته شده است.

جزئیات این پتنت نشــان مى دهد که از آن مى توان 
در وب کــم مک بوك یــا آى مک اســتفاده کرد و 
نه تنها تشــخیص چهره، بلکه حرکات کاربر را هم 
تشــخیص خواهد داد. بعید به نظر مى رسد اپل این 
فناورى را به عنوان یک دیوایــس جدید تولید کرده 
و به فروش برســاند و به احتمال زیــاد آن را همانند 
سیستم تشــخیص چهره آیفون 10، در سرى جدید 

مک بوك ها و آى مک هاى خود استفاده خواهد کرد.

با توجه به تصویرى که از این پتنــت و عملکرد آن 
منتشر شده، به نظر مى رسد کاربرد این دوربین چیزى 
فراتر از تشخیص چهره کاربر خواهد بود. در جزئیات 
این پتنت آمده که حرکات دســت بــه جلو، عقب و 
اطراف مى توانند باعث اجراى وظایف خاصى توسط 
دستگاه شود که از این لحاظ مى توان آن را به کینکت 
ایکس باکس وان و کاربردهاى آن تشبیه کرد. عالوه 
بر این، در این پتنت آمده که ممکن اســت براى باز 
کردن قفل دســتگاه خود با اســتفاد از این فناورى، 
عالوه بر چهره، یک انجام یک سرى حرکات خاص 
در مقابل دوریبن دستگاه هم ضرورى باشد که این 
مســئله مى تواند باعث افزایش امنیت هرچه بیشتر 

دستگاه شود.
از آنجایى که اپل عالقه زیادى به ایجاد یکپارچگى 
در تمامى محصوالت خود دارد، احتمال اینکه از این 
سیستم در مک بوك ها و آى مک ها استفاده شود بسیار 
زیاد است. شاید امســال نه، ولى احتماًال سال هاى 
آینده شاهد به کارگیرى این سیستم تشخیص چهره 

در کامپیوترهاى شرکت اپل خواهیم بود. 

گوگل سیستم  عامل جدید Fuchsia OS را مى سازد

تأسیس یک قطب پژوهشى هوش مصنوعى 
توسط سامسونگ

Pinterest  یک شبکه اجتماعى دوست داشتنى، 

جالب و محبوب براى اشــتراك گذارى تصاویر 
شماســت که خود را یک پین بورد مجازى مى 
داند و توانسته است در مدت زمان کوتاهى که از 
افتتاح آن مى گذرد طرفداران زیادى را به سمت 
خود بکشاند و به عنوان یک شبکه اشتراك گذارى 
عکس پرطرفدار محسوب شود . سایت پینترست 
این امکان را به شما مى دهد که تصاویر جالبى را 
که در ســایت هاى مختلف مى بینید و یا برروى 
سیستم خود دارید به آسانى به اشتراك بگذارید 
و به اصطالحى پین کنید و بــا ایجاد آلبوم هاى 
عکس اختصاصى به صورت نامحدود تصاویرتان 
را با دیگر افراد سراســر دنیا به اشتراك بگذارید. 
در این سایت شما مى توانید همانند شبکه هاى 
اجتماعى فیسبوك و توئیتر پین هاى کاربران را از 
میان میلیون ها تصویر دنبال کنید و براى مطالب 
و پســت هاى دیگران کامنت بگذارید. طراحى 
پینترست هر کاربرى را قطعا مجذوب خود خواهد 
کرد و ظاهرى زیبا و لذت بخش را دارد. از این رو 
این شبکه اجتماعى محبوب اپلیکیشن رسمى خود 
را با نام Pinterest براى سیستم عامل اندروید و 
آى پد منتشر کرده است تا کاربران این سرویس 
بتوانند به آسانى به اشــتراك گذارى داده هاى 
تصویرى خود بپردازند و دسترســى آنها به این 

شبکه اجتماعى آسان تر شود.

اپلیکیشن 
شبکه اجتماعى پینترست 

اندروید

یک تولید کننده لپ تاپ حق امتیاز اختراعى را ثبت کرده 
است که طبق آن دســتگاه با لمس انگشت باز و بسته
 مى شــود و به طور اتوماتیک جهت صــورت کاربر را 

ردیابى و نمایشگر را تنظیم مى کند.
شــرکت گوگل به تازگى حق امتیاز اختراعى جدید را 
براى کروم بوك ثبت کرده است.   طبق این حق امتیاز 
کروم بوك هاى آینده با لمس یک انگشــت باز و بسته 

مى شوند.  
همچنین این دستگاه ها مى توانند وضعیت صورت کاربر 

را ردیابى کنند و طبق آن نمایشــگر دستگاه را تنظیم
 کنند. 

بنابرایــن اگر کاربر لــپ تاپ ناگهان پشــت میز خود 
صاف بنشــیند، در دســتگاه به طور اتوماتیک و بدون 
دخالت دســت وضعیــت آن را با حالــت کاربر تنظیم 

مى کند.  
این طرح براى فعال سازى این قابلیت ها به حسگرهاى 
مختلف اتکا مــى کند.  یکــى از آنها فاصلــه کاربر تا 
دستگاه را مى ســنجد، دیگرى لمس انگشت را ردیابى

 مى کند. 
همچنین یک حســگر تصویرى براى تعیین وضعیت 
صورت کاربر الزم است تا موتور دستگاه بتواند نمایشگر 

را تنظیم کند.

ساخت لپ تاپى که با لمس انگشت، باز مى شود

پتنت تشخیص چهره جدید اپل براى مک بوك ها

ی جز ر بو و ربر صچهر
 که حرکات دســت بــه جلو، عقب و 
ند باعث اجراى وظایف خاصى توسط 
ه از این لحاظ مى توان آن را به کینکت 
ان و کاربردهاى آن تشبیه کرد. عالوه 
 پتنت آمده که ممکن اســت براى باز 
ــتگاه خود با اســتفاد از اینفناورى، 
، یک انجام یک سرى حرکات خاص 
بن دستگاه هم ضرورى باشد که این 
اند باعث افزایش امنیت هرچه بیشتر 

پل عالقه زیادى به ایجاد یکپارچگى 
این صوالت خود دارد، احتمال اینکه از

 بوك ها و آى مک ها استفاده شود بسیار 
د امســال نه، ولى احتماًال سال هاى 
کارگیرى این سیستم تشخیص چهره 

ى شرکت اپل خواهیم بود. 

یک تولید کننده لپ تاپ حق امتیاز اختراعى را ثبت کرده 
است که طبق آن دســتگاه با لمس انگشت باز و بسته

 مى شــود و به طور اتوماتیک جهت صــورت کاربر را 
ردیابى و نمایشگر را تنظیم مى کند.

شــرکت گوگل به تازگى حق امتیاز اختراعى جدید را 
براى کروم بوك ثبت کرده است.   طبق این حق امتیاز

کروم بوك هاى آینده با لمس یک انگشــت باز و بسته ک
مى شوند.  

همچنین این دستگاه ها مى توانند وضعیت صورت کاربر 

را ردیابى کنند و طبق
 کنند. 

بنابرایــن اگر کاربر لـ
صاف بنشــیند، در د
دخالت دســت وضعی

مى کند. 
این طرح براى فعال س
مختلف اتکا مــى کن
دستگاه را مى ســنج

 مى کند. 
همچنین یک حســگ
صورت کاربر الزم است

یم را تنظیم کند.ر

ساخت لپ تاپى که با لمس انگشت،

منتظر نسخه بنفش گلکسى S9 سامسونگ در سال آینده باشید

ایرباس، رولزرویس و زیمنس قصد دارند صنعت 
نوپاى تولید هواپیماهاى برقــى را به پیش برده 
و با همکارى یکدیگــر هواپیماهاى بزرگ برقى 

بسازند.
هواپیماى جدید که   E-Fan X  نام دارد هیبریدى 
اســت و تکمیل آن تــا ســال 2020 به طول 

مى انجامد.
هواپیماهاى برقى – هیبریدى از جمله گزینه هاى 
محبوب مهندسان و دوست داران محیط زیست 
محسوب مى شوند. با اســتفاده از این هواپیماها 
اتکا به سوخت هاى فسیلى کاهش یافته و انتشار 

دى اکسید کربن در جو کره زمین کمتر مى شود.
هواپیماهاى برقى هم کم سروصدا و هم دوستدار 
محیط زیست هستند و لذا سرمایه گذارى براى 
تولید آنها روز به روز در حال افزایش است. موتور 
برقى این هواپیماها ســبک تر و ساده تر است و 
مى توان در آنها از سیستم هاى هوشمند کنترل 
رایانه اى اســتفاده کرد. تعمیــر و نگهدارى این 

هواپیماها هم ساده تر انجام مى شود.
به جاى موتور توربوفن جــت در این هواپیماى 
تازه از موتور برقى دومگاواتى ســاخت زیمنس 
استفاده مى شود. این شرکت واحد کنترل قدرت
 E-Fan X را هم خواهد ساخت. قرار است اولین 

آزمایش ها بر روى نمونه اولیه این هواپیما در سال 
آینده میالدى انجام شود.

هواپیماهاى برقى هیبریدى 
در راه  تولید

راوان
تقاد ما 
کسى

فردى 

بتداى
بنفش

ى کند، 
 عمل

ن را به 
ه بازار 
 قرمز 
کسى

شد که 
 انگیز

ه یک 
شیم.
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سیب
به دلیل تأثیر فراوان سیب در باال بردن سیستم ایمنى بدن 
با جذب ویتامین C ، استفاده از آن بسیار مفید خواهد بود. 
هر عدد سیب در درحدود 20 درصد فیبر مورد نیاز روزانه هر 
فرد را تامین مى کند که سالمت سیستم گوارش را افزایش 
مى دهد؛ فشار خون را کاهش داده و حتى در کاهش خطر 
بیمارى هاى معده و روده ها و سرطان کمک کننده است.

کنگر فرنگى
اگر تا به حال کنگر را به صورت قوطى هاى کنســروى 
خریدارى کرده اید، شــاید ندانید کــه در فصل پاییز مى 
توان آن را به صورت تازه تهیه کرد و بیشتر از خواص آن 
بهره مند شد. این ماده مفید و خوش طعم سرشار ازآنتى 
اکسیدان هاى مقابله کننده با بیمارى هاى مختص این 

فصل از سال است. 

خرمالو
این میوه به دلیل طعم گسى که دارد، معموًال چندان مورد 
استقبال نیست. در صورتى که سرشــار از ویتامینC و 
مفید در پیشگیرى و درمان بیمارى هاى این فصل مانند 
سرماخوردگى و آنفلوآنزاست. این میوه خوش طعم داراى 
ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاست و مقدار فیبر موجود در 

آن هم بسیار بیشتر از سیب است.

چغندر
یک اجبار براى ورزشکارانى که ورزش هاى سنگین انجام 
مى دهند و افرادى که بیمارى هاى قلبى دارند، خوردن 

چغندر است. چغندرغنى از نیترات معدنى غیر آلى است و 
این ترکیبى است که بدن آن را به اکسید نیتریک تبدیل 
مى کند و این اکسید نیتریک عروق خونى را باز مى کند، 
جریان خون را افزایش مى دهد و عملکرد قلب و رگ ها 

را بهبود مى بخشد. 
طبق مطالعات انجام شده، آب چغندر عملکرد قلب را در 
طول ورزش هاى سخت بهبود مى بخشد و کارکرد قلب را 
آسان تر مى کند و به شما کمک مى کند کمتر خسته شوید 

و مدت زمان بیشترى را به ورزش بپردازید.
همچنین چغندر حاوى بتا کاروتن است که عامل ایجاد 
ویتامین Aاســت که به ریکاورى بدن بعــد از تمرینات 

ورزشى شدید کمک مى کند.

انار
پوســته نازکى که دانه هاى انار را دربر مى گیرد، سرشار 
از آنتى اکســیدان ها و مواد مغذى است که برخى از آنها 
به تنظیم فشــار خون و ریکاورى ماهیچه ها( بازگشت 
ماهیچه ها به حالت اولیه) بعد از تمرینات ورزشى کمک 
مى کنند. در حقیقت آب انار نســبت به چاى سبز مقدار 

بیشترى آنتى اکسیدان هاى ضد سرطان دارد.

کلم بروکلى
این نوع کلم به دلیل دارا بودن سولفورافان که یک ماده 
فتوشیمیایى قوى است،از سرطان جلوگیرى مى کند، اما 
برخالف کلم هاى دیگر و تعداد زیــادى از انواع خانواده 
کلم مثل شلغم، منبع سرشــارى از پروتئین هاى سازنده 
ماهیچه ها هستند و یک فنجان از آن، درحدود سه گرم 

پروتئین دارد.

شاه بلوط
بهترین آجیل هواى ســرد، شــاه بلوط است و به جرأت 
مى توان گفت به اندازه سایر غالت و یا حتى بیشتر از بادام 
و گردو و... مغذى است. بلوط به دلیل میزان باالى ویتامین

C که دارد، جنگجوى خوبى علیه سرماخوردگى است و 
به علت چربى پایین و کالرى کمى که نســبت به سایر 

آجیل ها دارد، جزء میوه هاى محبوب این فصل است.

سیب زمینى 
به دلیل دارا بودن ویتامین B6 ، ویتامین C، فیبر، 
منیزیم، پتاسیم و بتاکاروتن در سالمت چشم ها، پوست 
و استخوان ها بســیار مفید است. خوردن پنج عدد سیب 
زمینى متوســط حدوداً 110 کالرى انرژى دارد که با در 
نظر گرفتن ارزش تغذیه اى باال و مواد مغذى اى که دارد، 

کالرى ناچیزى است.

 گل کلم
اســتفاده از گل کلم به دلیل داشــتن فیبر و پتاسیم که 
هردو پایین آورنده فشار خون هستند، بسیار مفید است. 
همچنین اگر به طور مرتــب در رژیم غذایى روزانه افراد 
قرار گیرد، نیاز روزانه بدن به ویتامین C را برآورده خواهد 
کرد. ویتامین C به دلیل کمک به افزایش تولید کالژن 
(پروتئین تارسان که در استخوان و غضروف و بافت هاى 
پیوندى یافت مى شود) در رفع چین و چروك پوست بسیار 

مؤثر خواهد بود.

میترا زراتى، متخصص تغذیه گفت: بیشــتر ما حداقل 
ســالى یک بار براى چکاپ یا بررســى هاى طبى به 
آزمایشگاه مراجعه مى کنیم. معموًال پزشک بر حسب 
سن و سابقه خانوادگى و پزشــکى خود الزم مى داند 

برخى عوامل بررسى شوند.
 البته در بسیارى از موارد، پرسش رایج این است که نیاز 
به ناشتا بودن هست یا نه؟ اما به غیر از ناشتا بودن موارد 
دیگرى نیز وجود دارد که رعایت شان به هر چه دقیق تر 

شدن نتایج کمک مى کند.
به 15 مورد از این موارد اشــاره کرده ایــم. با ما همراه 

شوید.
1.طى هشت تا 12 ساعت قبل از آزمایش نباید سیگار 

بکشید.
2. باید آزمایشگاه را از ســوابق دارویى و بیمارى خود 

مطلع کنید.
3. در مــورد مصرف داروهاى خود قبــل از آزمایش با 

پزشک معالج تان مشورت کنیدم.
1 4. بــراى آزمایش چربــى خون طى  2
ا ســاعت قبــل از آزمایــش نباید  غــذ

بخوریــد و مایعات بــه جز آب
 بنوشید.

5. براى آزمایش قند خون ناشتا، 

بین هشت تا 12 ساعت قبل از آزمایش نباید غذا بخورید 
و مایعات به جز آب بنوشید.

6. طى هشت تا 12 ســاعت قبل از آزمایش مى توانید 
دندان هاى تان را مســواك بزنید و حتــى نخ دندان 

استفاده کنید.
7. براى جلوگیرى از گرسنگى که به طور کاذب سطح 
گلوکز را بــاال مى برد، نباید بیمــار دیابتى بیش از 16 

ساعت گرسنه بماند.
8. براى انجام آزمایش هاى تشــخیص کم خونى فقر 
آهن، ســنجش آنزیم هاى کبدى و اسید اوریک خون 

نیازى به ناشتا بودن فرد نیست.
9. بیمارى که آزمایش قند خون دو ساعته مى دهد باید 
بین دو ساعت استراحت کند، نه اینکه به پیاده روى و 

گشت در سطح شهر بپردازد.
10. بیمارى که مى خواهد تســت مدفوع بدهد، بهتر 
است سه روز قبل از انجام آزمایش گوشت قرمز نخورد 
و از نخ دندان کشیدن قبل از انجام آزمایش خوددارى 

کند.
براى انجام آزمایش اوره خون، هشــت 11. 

ساعت ناشــتایى کافى است. به عالوه 
بیمار باید حداقل طى دو تا سه روز 

از  پیــش 

انجام آزمایش از مصرف غذاهاى حاوى گوشــت زیاد 
خوددارى کند.

12. طى هشــت تا 12 ســاعت قبل از آزمایش نباید 
آدامس بجوید و بهتر اســت از شکالت هاى مختلف، 
شربت هاى سینه یا قرص هاى نرم کننده گلو استفاده 

نکنید.
13. یادتان باشد از دست دادن آب و داشتن رژیم غذایى 
پر پروتئین، میزان کراتینین خون را باال مى برد. بنابراین 
در موارد یاد شده، آب کافى دریافت و در حد متعادل مواد 

غذایى غنى از پروتئین میل کنید.
14. هر چند انجام آزمایش هورمون هاى تیروئید نیاز 
به رعایت محدودیت مصرف غذا و مایعات ندارد، اما به 
علت اثرى که افزایش چربى خــون بر نتایج آزمایش 
تیروئید دارد، حداقل سه ســاعت قبل از آزمایش، غذا 

میل نکنید.
15. آزمــون تعییــن عیــار پادتــن ضــد میکروب 
هلیکوباکترپیلورى که یکــى از عوامل مهم مولد ورم 
و زخم هاى معده اســت به آمادگى خاصى نیاز ندارد، 
اما بهتر است بیمار شب قبل غذاى چرب مصرف نکند 
زیرا افزایش چربى خون مى تواند نتیجه این آزمایش را 

مخدوش کند.

یک متخصص طب ایرانى گفت: درد، بیحالى و کوفتگى 
شــدید در اکثر اندام هاى بدن از عالئم اولیه بروز بیمارى 

آنفلوآنزاست.
محمد قادرى با اشــاره به رســیدن فصل شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا گفت: آنفلوآنزا با ســرماخوردگى متفاوت است؛ 
عالئم آنفلوآنزا به ســرعت بروز مى کند، شــدید است و 
باعث درد، بیحالى و کوفتگى شــدید در اکثر اندام هاى 
بدن مى شــود.وى عالئم آنفلوآنزا را تب، سرفه، گلودرد، 
بدن درد، خســتگى، لرز و گاهى همراه با اسهال و تهوع 
عنوان کــرد و گفــت:  در صورتى  که یکــى از اعضاى 
خانواده یا نزدیــکان عالئم بیمارى آنفلوآنزا را داشــتند، 
باید به ســرعت به پزشک مراجعه شــود.این متخصص 
طب ایرانى در ارتباط با پیشــگیرى از آنفلوآنزا گفت: به 
دلیل اینکه مهمترین راه انتقال این بیمارى از راه دستگاه 

و تنفسى اســت، تا حد ممکن در ایام شیوع، از تردد 
حضور در اماکن عمومى خوددارى شود.وى در ادامه 
افزود: در مواقعى که مجبور هستید در اماکن عمومى 
حضور یابید، حتماً از ماســک هاى طبى و استاندارد و 
فیلتردار استفاده کنید و محیط زندگى را با دود کردن 
اسپند ضدعفونى کنید.قادرى با توجه به زمان اپیدمى 
و فراگیر شدن بیمارى، دست دادن و روبوسى را عاملى 

مهم در ایجاد بیمارى آنفلوآنزا دانست 
و خاطرنشــان 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 

ســرد بیرون و همچنین ماندن در حمام، به علت افزایش 
سردى و ترى بدن را بسیار مضر عنوان کرد. 

همه ما در هر سنى تمایل داریم بهتر دیده شویم. داشتن 
پوست نرم و درخشان یکى از راه هایى است که به بهتر 
دیده شدن ما کمک مى کند، اما براى داشتن پوست بهتر 
الزم نیست به درمان هاى زیبایى گرانقیمت روى بیاورید.
کافى است مواد غذایى زیر را در آشپزخانه داشته باشید:

گردو
گردو سرشار از مواد مغذى مانند اســید چرب امگا 3 و 
ویتامین E اســت که در نرمى و درخشــندگى پوست 

نقش دارند. 
این مواد همچنین پوســت را از آسیب هاى خورشیدى 
حفظ مى کند. اگر روزانه مقدارى گردو را به صورت خام 
یا در دسر، ساالد یا پاستا مصرف کنید، پوستتان از شما 

سپاسگزار خواهد شد.

اسفناج
اســفناج یک مقابله کننده قوى با چین و چروك است. 
 ،C این سبزى  حاوى آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین
ویتامین E و بتاکاروتن است که پوست را از اشعه مضر 
خورشید محافظت مى کند. ویتامین C اسفناج در رشد 
سلول هاى سالم پوست نقش دارد و ویتامین K و فوالت 
موجود در اســفناج، آکنه، تیرگى دور چشم و لکه ها را از 

بین مى برد.

عدس
عدس ها حبوباتى غنى از پروتئین و آهن هستند. هردوى 
این ترکیبات، موهــاى تمام بــدن را تقویت مى کنند. 
هنگامى که ریشه هاى مو قوى و سالم باشند، شما پوست 

خوب و درخشانى خواهید داشت. 

شکالت سیاه
برخالف باور عمومى بر اینکه شــکالت براى پوســت 
مضر اســت و مى تواند باعث بروز آکنه شود، شکالت - 
بویژه شکالت سیاه- به سالمت پوست کمک مى کند. 
شــکالت ســیاه مى تواند از آســیب هاى نور آفتاب به 

پوســت جلوگیرى کند. افزون بر ایــن، کاکائوى 
خام، غنى از آنتى اکسیدان هاى ضدپیرى 

اســت که فالنوئید نامیده مى شود و 
با رادیکال هــاى آزاد که عامل 

پیرى پوست است، مقابله 
مى کنند.

تیــره  شــکالت 
همچنیــن منبع غنى 
از آهــن، کلســیم و 

 C، D ،A، B1 ویتامین هاى
و E اســت که با هم به صورت 

یک عامــل مرطوب کننده پوســت 
عمل مى کند.

اسفناج را به راحتى مى توانید در هر رژیم غذایى بگنجانید، 
هم ارزان قیمت است و هم به راحتى آماده  خوردن مى شود. 
فوایدى که مصرف اسفناج براى سالمتى دارد شامل بهبود 
کنترل گلوکز خون در مبتالیان به دیابت، کاهش ریسک 
سرطان، کاهش فشارخون، بهبود سالمت استخوان ها، 

کاهش ریسک ابتال به آسم و ... مى شود.

کنترل دیابت
اســفناج داراى آنتى اکســیدان هایى به نام آلفا لیپوئیک 
اسید است که ثابت شــده مى تواند گلوکز خون را کاهش 
داده، حساسیت به انسولین را افزایش داده و مانع استرس 

اکسیداتیو ناشى از تغییرات در بیماران دیابتى بشود.

پیشگیرى از سرطان
اسفناج و سایر سبزیجات ســبز حاوى کلروفیل هستند 
که معلوم شــده در مهار تأثیرات سرطان زایى آمین هاى 
هتروسیکلیک که با گریل کردن غذا در دماى بسیار باال 

تولید مى شوند مؤثر است.

پیشگیرى از آسم
ریسک ابتال به آســم در افرادى که مقدار زیادى از یک 

ســرى مواد مغذى را مصرف مى کنند بسیار کمتر است. 
یکى از این مواد مغذى، بتاکاروتن اســت که اسفناج یک 
منبع عالى از این ماده  مغذى اســت. بروکلى،کدوحلوایى 

و هویج نیز سرشار از بتاکاروتن هستند.

کاهش فشارخون
اسفناج به دلیل پتاســیم فراوانى که دارد براى افراد دچار 
فشارخون باال توصیه مى شــود چون مى تواند از تأثیرات 
ســدیم در بدن کم کند. مصرف ناکافى پتاسیم مى تواند 
به اندازه  مصرف زیاد نمک در ابتال به فشارخون باال نقش 
داشته باشد. سایر غذاهاى سرشار از پتاسیم شامل آووکادو، 

موز، چغندر، سیب زمینى، لوبیا و پرتقال مى شود.

سالمت استخوان ها
مصرف ناکافــى ویتامین K منجر به افزایش ریســک 
 K شکستگى استخوان مى شود. اما مصرف کافى ویتامین
براى سالمتى مفید است زیرا جذب کلسیم را افزایش داده 

و مى تواند دفع کلسیم از ادرار را کاهش بدهد.

بهبود اجابت مزاج
اسفناج سرشار از فیبر و آب است که هر دو براى جلوگیرى 

از یبوست و بهبود سیستم گوارش مفیدند.

سالمت پوست و مو
اسفناج سرشــار از ویتامین A است که براى تولید چربى 
پوســت و حفظ رطوبت موها ضرورى اســت. ویتامین 
A براى رشــد تمام بافت هاى بدن مانند پوســت و مو 
مهم است. اسفناج و سایر ســبزیجات برگ دار تیره غنى 
از ویتامین C براى ســاخت و حفظ کالژن پوست و مو 
ضرورى هستند. کمبود آهن، علت رایج ریزش مو است که 
مى توان با مصرف غذاهاى سرشار از آهن مانند اسفناج از 

آن جلوگیرى کرد.

اسفناج را در رژیم غذایى خود بگنجانید
اسفناج یک سبزى همه فن حریف است که مى توانید آن 
را خام یا پخته میل کنید. اسفناج به صورت تازه، منجمد 
یا کنسروى در دسترس است. چند توصیه برایتان داریم 

تا اسفناج بیشترى در تغذیه ى روزانه ى خود بگنجانید.
اسفناج و سایر سبزیجات ســبز حاوى کلروفیل هستند 
که معلوم شــده در مهار تأثیرات سرطان زایى آمین هاى 
هتروسیکلیک که با گریل کردن غذا در دماى بسیار باال 

تولید مى شوند مؤثر است.

9 میوه پاییزى مفید براى سالمتى

پاییز نه تنها فصل زیبایى هاى رنگارنگ طبیعت است، 
بلکه فصل میوه هاى متنوعى است که با خواص فراوان 

خود نقش مهمى در سالمت بدن دارند.
در ادامه فهرســتى از میوه هاى مفید فصل پاییز بیان 

مى کنیم.

ـاه بلوط است و به جرأت 
الت و یا حتى بیشتر از بادام 

ت و
ل د

پروتئین دارد.

 است، 
 فراوان 

ز بیان 

نگط نگا ا ا ال

قبل از  انجام  آزمایش بخوانید

فواید اسفناج براى 
سالمتى

بود. آن، درحدود سه گرم  مؤثر خواهد

  و یوع، از تردد 
د.وى در ادامه 
اماکن عمومى 
ى و استاندارد و 
 را با دود کردن 
ه زمان اپیدمى 
بوسى را عاملى

ت 
د 
ز

ن 
ى 

راه هاى پیشگیرى از بیمارى آنفلوآنزا

و ماده غذایى درخشان کننده پوست

 کند. افزون بر ایــن، کاکائوى 
سیدان هاى ضدپیرى 

نامیده مى شود و 
د که عامل 

 مقابله 

ره
ى 
م و 

C،D ،D A
هم به صورت 

ب کننده پوســت 

1چربــى خون طى  21 21 21 21 222
ا آزمایــش نباید  غغغغــذ

ت بــه جز آب

د خون ناشتا،

کند.
براى انجام آزمایش اوره خون، هشــت 1111. 

ساعت ناشــتایى کافى است. به عالوه 
بیمار باید حداقل طى دو تا سه روز 

از  پیــش 

و زخم هاى معده اســت به آمادگى خاص
اما بهتر است بیمار شب قبل غذاى چرب
زیرا افزایش چربى خون مى تواند نتیجه ای

مخدوش کند.

فواید اس
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مهدى طارمى بعد از آنکه با حکم فیفا 4 مــاه از حضور در میادین 
محروم شــد فقط یک بار مصاحبه کرد و از «خیریت» این اتفاق 
گفت. خیریتى که هیــچ کس آن را ندید! تخلــف طارمى و البته 
باشگاه پرسپولیس زیان هاى زیادى را متوجه باشگاه پرسپولیس 
و خود طارمى کرد. قطعا اگر طارمى قبــل از بازى رفت با الهالل 
محروم نمى شد آن شکست سنگین رقم نمى خورد و پرسپولیس 
مى توانست در بازى برگشت جبران کند. اگر ادعا کنیم که این تخلف 
یک جام یا حداقل یک فینال آسیایى را از پرسپولیس گرفت حرف 
گزافى نیست. خود طارمى هم از این اتفاق لطمه شدیدى خورد. او 
مى توانست با ادامه  نمایش هاى خوبش در آسیا و لیگ برتر و تیم 
ملى شانسش براى کسب عنوان مرد سال آسیا را بیشتر کند. اما در 
بدترین زمان ممکن محروم شد تا این عنوان را هم از دست بدهد. 
کما اینکه طارمى با وجود دورى بیش از دو ماهه  در لیگ برتر هنوز 

جزو برترین هاى لیگ محسوب مى شود.
این تنها ضرر خیریتى که طارمى به آن اشاره کرد نیست. پرسپولیس 

به خاطر این تخلف باید رقم 789 هزار و 500 یورو به عنوان جریمه 
به باشگاه ریزه اسپور بپردازد. با احتساب قیمت این روزهاى یورو 
باشگاه پرسپولیس (یا شخص مهدى طارمى) باید مبلغى بیش از 4 
میلیارد تومان به باشگاه ریزه اسپور بدهد. مبلغى که بسیار سنگین 
است و بعید است به این راحتى فراهم شود. آخرین خبرها از روند 
پیگیرى این پرونده در فیفا هم براى پرسپولیس ناامید کننده بود و 
به نظر نمى رسد باشگاه ترکیه اى در این مورد کوتاه بیاید. اما خیریت 
این ماجرا هنوز تمام نشده. پرسپولیس از فعالیت در دو پنجره نقل 
و انتقاالتى محروم است. اما سرنوشت باشگاه به طرز عجیبى به 
همین دو پنجره گره خورده است. برانکو براى تمدید قرارداد خودش 
شرط گذاشته که قرارداد بازیکنان کلیدى تیم تمدید شود. او با علم 
به اینکه قرار نیست در یک سال آینده بازیکنى به تیم اضافه شود 
از مسئوالن باشگاه خواسته الاقل بازیکنان اصلى را حفظ کنند. اما 
مشخص شده که قرارداد 12 بازیکن پرسپولیس در پایان همین 
فصل تمام مى شود. تجربه نشان داده در چنین وضعیتى بازیکنان در 

مذاکرات براى تمدید قرارداد «دست باال» را دارند. آن ها قطعا مبالغ 
پیشنهادى شان را باالتر خواهند برد و باشگاه را بیشتر تحت فشار 
خواهند گذاشت. باشگاه هم که نمى تواند بازیکن جدید جذب کند 

ناچار است به خواسته بازیکنان تن بدهد.
طارمى و باشگاه پرسپولیس وقتى داشتند مرتکب این خبط مى شدند 
تصور چنین وضعیتى را نمى کردند. آن ها فکر مى کردند قضیه با 

یک جریمه معمولى فیصله پیدا کند اما تاوان آن اشتباه بسیار 
بزرگ تر از چیزى بود که تصور مى کردند. یک جام از دست 
رفت. یک عنوان فردى در آسیا هم. حاال هم معلوم نیست 
با این وضعیت برانکو با پرسپولیس تمدید مى کند یا نه. 
به همین راحتى روند پوســت اندازى و پیشرفت باشگاه 

پرســپولیس در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن است با رفتن 
برانکو رویاى شیرین پرسپولیسى ها خیلى زود تمام شود. تصور آینده 
پرسپولیس بدون برانکو وحشتناك است. به خصوص اگر قرار باشد 

مربیان مدعى اما بى عمل ایرانى جاى او را بگیرند.

شاید این روزهایى که هواداران سپاهان به خاطر عدم حضور 
در کورس قهرمانى حســابى از تیمشان شاکى هستند، به یاد 
نداشتند که روزى و روزگارى در جام آزادگان بزرگترین آرزوى 
این تیم کسب مقام سوم بود و آرام آرام در مسیرى قرار گرفت 

که حاال از آن به پر افتخارترین تیم لیگ برتر یاد مى شود.
یکى از مردانى که  در سال هاى سپاهان جام آزادگان حضور 
داشــت و با این تیم اولین قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى را 
هم جشن گرفت لئون استپانیان بود که در گفتگویى متفاوت 
پاسخگوى سئواالت کوتاه ما بود. این دومین گفتگوى  نصف 
جهان با اســطوره اى است که همچنان از ســوى هواداران 
سپاهان با لقب لئون استویچکوف مورد تقدیر و تشویق قرار 

مى گیرد.

 نظر لئون در مورد اصفهان
در مورد اصفهان همه چیز مى شــود گفت. واقعًا کجا بهتر از 
اصفهان؟ اصفهــان خانه دوم من اســت و بهترین روزهاى 
زندگى ام در این شهر بوده و من آن روزهاى خاطره انگیزم در 
اصفهان را اصًال فراموش نمى کنم؛ فامیل در اصفهان نداریم 
اما دوستان بهتر از فامیل زیادى در اصفهان داریم و به همین 

دلیل با خانواده ام زیاد به اصفهان مى آیم.

باشگاه آرارات
حاال هم این تیم قوى است ولى به هرحال به دلیل اینکه جوانان 
زیادى از این تیم به اروپا یا ارمنســتان رفته اند دیگر باشگاه 
آرارات تیمدارى نکرده است. البته ارامنه اصفهان دو تیم دارند 
و تیم دیگر تیم، ارامنه اصفهان نام دارد که در المپیک ارامنه در 
ایروان شرکت کرد و با رژیم صهیونیستى هم گروه شد که برابر 
این تیم به میدان نرفتند. واقعا جاى آرارات در سطح اول فوتبال 

ایران ماننده دهه هاى گذشته خیلى خالى است

آرمناك پطروسیان
رابطه ما همیشــه خوب بوده و در ایروان کــه گاهى اوقات با 
دوستان جمع مى شــویم، همدیگر را مالقات مى کنیم. او به 
حضور در فوتبال عالقه نداشت. در همان زمان هایى که بازى 
مى کرد به من مى گفت که عالقه اى بــه فوتبال نگاه کردن 
ندارم اما به هرحال او زحمت زیادى براى ســپاهان کشید. او 
از همه بهتر بود؛ آرمناك واقعًا فوق العاده بود و من تردید ندارم 
که یک سر و گردن باالتر از سایر گلرها ازجمله رحمتى براى 

ســپاهان کارکرد. آرمناك در حال حاضر به دنبال بیزینس و
 ساختمان سازى است.

سپاهان دهه 70
به نظر من آن سپاهان دوست داشتى بود چون آن موقع آنقدر 
پول در این فوتبال نبود و همه باغیرت و تعصب بازى مى کردند 
و پول نبود. مردم اصفهان هم آن ســپاهان را بیشتر دوست 
داشتند. هوادارانى که در آن زمان از سپاهان حمایت مى کردند 

به معنى واقعى کلمه متعصب بودند.

نخستین تمرین با سپاهان
نخستین تمرینم با ســپاهان را به وضوح در خاطرم است؛ در 
زمین چمن دانشگاه صنعتى اصفهان تمرین داشتیم و من در 
آن تمرین هر کارى که انجام مى دادم تبدیل به یک اتفاق خوب 
مى شد و اینطور بگویم که آن روز، روز لئون بود. من هر توپى 
که زدم وارد دروازه شــد و اگر خاطرتان باشد آن سال ها آقاى 
نخودیان دروازه بان ســپاهان بود. زمانى که به سپاهان آمدم 
اواخر سال 74 بود و واقعًا جا دارد از آقاى کربکندى یک تشکر 
ویژه بکنم و همچنین از باشگاه سیمان سپاهان که مدیریت 

آن بر عهده تاج بود.

بهترین قرارداد لئون
من در سال آخرى که قهرمان جام حذفى نیز شدیم قراردادم 
25 میلیون تومان بود و نمى دانم که چه شد قراردادها به یک باره 
چنین تغییرى کرد و از 20 میلیون به 200 میلیون تبدیل شد و 

اکنون هم قراردادها بسیار باالست.

بازى هاى ملى
خوب در این مورد از من زیاد سؤال شــده که چرا بازى هاى 
ملى ام را ادامه ندادم. باید بگویم که خودم نخواســتم، دوست 
نداشتم جایگاهم را در سپاهان از دست دهم. مربى که در آن 
زمان به تیم ملى ارمنستان آمده بود گفته بود باید تمام وقت در 
ارمنستان و در تمرینات تیم باشى اما من قبول نکردم و گفتم 
بهتر است که در باشگاه خودم بازى کنم و اگر دوست داشتید 

که مى آیم و اگر نخواستید هم نمى آیم.

خطر سقوط
سال 78 بود که در پایان نیز نهم شدیم؛ به خاطر دارم بازى با 
سایپا تهران بود که با گل مجید بصیرت بازى را یک بر صفر 

بردیم و پس ازآن تنها با 10-11 بازیکن که در اختیار داشتیم به 
تبریز رفتیم و پرسپولیس که به دلیل محرومیت در تبریز میزبان 
ما بود را 2 بر صفر بردیم و درنهایت آن ســال نهم شدیم؛ آن 
سال خیلى بدشانسى آوردیم و نزدیک 70-80 درصد بازى ها 
را مســاوى کردیم. به دلیل کمبود بازیکن، من در پست دفاع 
وســط بازى کردم؛ تیم ما به زور به 11 نفر مى رسید و امکان 
داشت بازیکنان دربازى هاى مختلف در پست هاى مختلفى 
بازى کنند ولى با یک مشت بازیکن جوان پرسپولیس را بردیم. 
شاید اگر در آن فصل به دسته دوم سقوط مى کردیم هیچ گاه 
سپاهان در دهه 80 معادالت فوتبال ایران را به هم نمى ریخت!

بهترین گل ها
گل هاى زیباى زیادى به ثمر رسانده ام ولى به نظر خودم گلى 
که از فاصله 35 مترى به عابدزاده زدم بهترین گلى بود که براى 
سپاهان به ثمر رسانده ام؛ عابدزاده درصحنه آن گل اصًال توپ 
را ندید و گفته بود توپ را چه کسى به داخل دروازه انداخت؛ تیم 
ما در آن زمان 3 بار پرسپولیس را یک بر صفر برد و هر 3 بار نیز 

من گل برترى را به ثمر رساندم.

پیشنهاد از استقالل و پرسپولیس
زمانى که به ایران آمدم ابتدا به تهران آمدم و در تیم آرارات نیز 
بازى کردم و بعدازاینکه از آرارات تهران جدا شدم و به سپاهان 
آمدم، هرسال پیشنهادهایى از استقالل و پرسپولیس داشتم. 
البته تهران هم براى پیشرفت خوب بود اما من به دنبال پیشرفت 
نبودم بلکه دنبال جایى بودم که راحت باشم و به راحتى بتوانم 
زندگى کنم، دوست نداشتم از اصفهان جدا شوم و مى دانستم 
در پایتخت مشکالت زیادى وجود دارد مثًال در تهران شما اگر 
قصد داشتید به باشــگاه آرارات بروید یک ساعت تا دو ساعت 
طول مى کشید و من راحت نبودم ولى در اصفهان همه ارامنه 
در کنار هم مثل یک خانواده خیلى بزرگ هســتند. خوشحالم 
که به اســتقالل  و پرســپولیس نرفتم و در اصفهان محبوب

 شدم.

نخستین گل نقش جهان
نخستین گل ورزشگاه نقش جهان را خودم به ثمر رساندم و بازى 
با نفت آبادان هم خاطره انگیز شد و توانستیم در اولین بازى که 
در نقش جهان برگزار مى کردیم پیروز شویم. در چند سالى که در 
سپاهان بودم نزدیک 60 گل براى این تیم زدم و این براى یک 

هافبک آمار بسیار خوبى است.

حضور در ذوب آهن
البته همه مى دانند به چه دلیل از سپاهان جدا شدم و به ذوب آهن 
پیوستم، آن زمان تاوارس سرمربى سپاهان شده بود و مى گفت 
بازیکن سن باال نمى خواهم البته این وسط تاوارس مقصر نبود 
و به نظر من باشگاه مقصر بود زیرا باشــگاه است که تصمیم 
مى گیرد مربى با کدام بازیکن ها کار کند. من برخالف میل باطنى 
و باوجود عالقه زیاد به سپاهان مجبور شدم از تیم محبوبم بروم.

مکان موردعالقه در اصفهان
من همه جاى اصفهان را دوست دارم، اما در کنار رودخانه یک 
آرامش خاصى پیدا مى کنم و امیدوارم زاینده رود همیشه پر آب 

باشد، زیرا زاینده رود زیبایى اصفهان را چند برابر مى کند.

لئون استویچکوف
به خاطر اینکه مثل هریستو استویچکوف فنى شوت مى زدم چند 
بار با این لقب در ورزشگاه تشویق شدم و بعد از مدتى این لقب 
روى من ماند. من از داشتن این لقب بسیار خوشحال هستم، زیرا 

استویچکوف یکى از بازیکنان بزرگ دنیا بود.

تیم محبوب اروپایى
از بین تیم هاى آلمانى طرفدار دورتموند هستم، در اسپانیا هم 

رئال مادرید را دوست دارم.

تیم ملى موردعالقه
از بچگى برزیل را دوست داشتم، زیرا بازیکنان بزرگ دنیا همه 

برزیلى هستند.

آرزوى لئون براى سپاهان
سپاهان به نظر من نه تنها بهترین تیم ایران، بلکه بهترین تیم 
آسیایى نیز هست. سپاهان همیشه   بازیکنان خوبى داشته و آرزو 
مى کنم همیشه این تیم موفق باشد و در همه مراحل تنها براى 
قهرمانى بجنگد. همه بازیکنان قدیمى و جدید مى توانند براى 
موفقیت تیم در لیگ هاى مختلف و قهرمانى در آسیا به این تیم 
کمک کنند. من اطمینان دارم که سپاهان دوباره چهره مخوفى 
به خود مى گیرد و مدعى قهرمانى مى شود. مى دانم که هواداران 
به خاطر نتایج به دست آمده خیلى دلخور هستند. اما خویشتن 
دارى کنند. باشگاه هم باید بازیکنانى در خور شان نام سپاهان را 
به خدمت بگیرد تا بتواند همه هواداران را راضى کند و هم اینکه 

به روزهاى طالیى بازگردد.

چرا سپاهانخیریت ها روى اعصاب!
 مجوز حرفه اى نگرفت؟

نصــف جهــان  محمــد علــى بصیریــان مدیــر کمیتــه تعیــن 
وضعیــت مجــوز حرفــه اى باشــگاه ســپاهان در پاســخ بــه 
ســئوال مــا در مــورد اینکــه چــرا ســپاهان موفق به کســب 
مجــوز حرفه اى نشــد یادداشــت زیــر را بــه طــور اختصاصى 
بــراى نصف جهان ارســال کرده که بخــش هایــى از آن را  با هم 

مى خوانیم:
اجازه بدهید کمى به عقب برگردیم . از ســال 1380 فوتبال ایران به 
سمت حرفه اى شــدن گام برداشــت. گامى که مى توانست تحول 
عظیم در عرصه پیشرفت فوتبال کشور و حرکت به سمت خودکفائى 
باشــگاهها هم از نظر مالى و هم از نظر امکانات بردارد . بسیار براى 
عموم خوشــحال کننده بود که فوتبال ایران در حال حرفه اى شدن 
است ولى نکاتى که مى بایست به آن توجه مى شد تا تأثیر حرفه اى 
شدن ملموس گردد در لفافه کلمات و مستندسازى هاى صورت گرفته 

آن زمان گم شد و به ظاهر فوتبال ما حرفه اى شد . 
وقتى خصوصى سازى باشگاه ها با یک ســند قالبى به AFC اعالم 
شد وقتى امکانات و تجهیزات با بزك نمودن استادیوم ها به ناظران 
نشان داده شد و وقتى که فرآیندها و دستورالعملها فقط براى پر کردن 
مدارك تکمیل و مسائل مالى بدون نظارت کافى و دقیق و شفاف به 
AFC اعالم شد ، عمًال فوتبال کشور نه تنها از حرفه اى شدن سودى 

نبرد بلکه مشکالت آن دوچندان نیز شــد و آن ظهور فساد بیشتر در 
فوتبال کشور بود که همگان شاهد آن هستیم . 

در این عرصه باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان و برخى از باشگاههاى 
کشور چون داراى ساختار محکم مدیریتى و ادارى الزم بودند و عالقه 
به توسعه و پیشرفت بسیار براى باشگاه اهمیت داشت سعى نمود در 
این وانفســـا مدارك درست ، کامل و منطقى را ارسال و هر سال در 
جهت رفع نواقص و موارد موجود برآید که نتیجه آن حضور هشــت 
دوره در مسابقات جام باشگاهها و دریافت مجوز حرفه اى به مدت 9 
سال پیاپى بود . اما چه شد که در دو سال اخیر ما موفق به دریافت مجوز 

حرفه اى نگردیدیم؟ 
AFC جهت صدور مجوز حرفه اى از سال 1384 الزاماتى را تعیین نمود 

که این الزامات در راستاى یک برنامه استراتژیک بلند مدت 20 ساله 
طراحى شده بود تا بتواند فوتبال آسیا را به فوتبال دنیا نزدیک نماید . 
در این زمینه AFC مطالعات بسیارى را از طریق کارشناسان اروپائى 
و با همراهى کشــور ژاپن انجام داده بود و با بررسى معضالت موجود 
در آسیا طرحى را تدوین تا بوسیله آن فوتبال آسیا طى ده سال از نظر 

ساختارى پیشرفت نموده و ده سال بعد آن از نظر کیفى رشد نماید . 
در این برنامه الزامات ساختارى در 4 لِول  D – C – B – A مشخص و 
به باشگاه هاى حرفه اى آسیا اعالم شد. بسیارى از باشگاههاى حرفه 

اى آسیا در لول D ، برخى در لول C و برخى نیز در لول B و A بودند . 
باشگاه هاى ایران از نظر لول الزامات AFC در گروه C قرارداشتند و 
مى بایست طى یک پروسه  ده ساله ســعى نمایند لول خود را از C به 
A ارتقاء دهند و چنانچه این مهم انجام نمى شد مجوز حرفه اى لیگ 
کشور دچار تزلزل شده و احتمال سقوط از لیگ حرفه اى به پائین تر 

وجود خواهد داشت . 
طى چهارسال اخیر ( نه ده سال اخیر) فدراسیون تالش هاى خوبى را 
 AFC انجام داد و باشــگاه ها تا حدودى خود را به لول هاى مورد نظر
نزدیک نمودند . ولى هنوز فاصله خیلى زیادى جهت حرفه اى شدن 

باشگاهها وجود داشت . 
درخصوص معیارها و الزامات AFC، باشــگاه در کلیه موارد مدارك 
کاملى همیشه ارائه نموده است و در طى دو سال اخیر دو معیار مهم و 
قابل اهمیت براى AFC یعنى معیار مالى وزیرساخت استادیوم براى 
باشگاه بدلیل تغییراتى که در آن صورت گرفت باعث شد موفق به اخذ 

مجوز حرفه اى نگردد . 
این موارد عبارتند از : 

الف) در ســال 1395 بدلیل تغییرات مدیریتى باشگاه جلسه مجمع ، 
به موقع تشکیل نگردید و تا زمانى که مجمع برگزار نگردد حسابرسى 
نیز انجام نشده و حسابرسى موارد مالى به AFC اعالم نشد و به همین 
دلیل AFC در آن سال از صدور مجوز حرفه اى براى باشگاه خوددارى 

کرد هر چند که در بقیه موارد مدارك کامل ارسال گردیده بود. 
ب) در سال 1396 مجمع تشکیل ، حسابرسى انجام و صورت هاى 
مالى به همراه بقیه مدارك به AFC اعالم شد . منتهى اتفاقى که براى 
باشگاه در سال 1396 افتاد تغییر اســتادیوم بازیها بود که کمتر کسى 
فکر کامل نبودن این ورزشگاه توســط AFC براى مسابقات را کرده 
بود . شاید در جلسات بسیارى مسئولین باشــگاه به ساختار قدیمى و 
غیراستاندارد بودن ورزشگاه به ســازندگان استادیوم موارد را گوشزد 
کردند اما استادیومى که تحویل باشگاه گردید با مشکالت عدیده اى 
روبرو بود که از نظر AFC شرایط ایمنى و امنیتى الزم براى برگزارى 

مسابقات بین المللى را ندارد. 
شاید اگر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ورزشگاه فوالدشهر را به عنوان 
استادیوم خانگى خود اعالم کرده بود آنوقت باشگاه امسال داراى مجوز 
حرفه اى مى شد ولى مجدداً استادیوم نقش جهان به طرحى غیرتمام 

نشدنى تبدیل مى شد. 

استادیوم خانگى خود اعالم کرده بود آنوقت باشگاه امسال داراى مجوز 
حرفه اى مى شد ولى مجدداً استادیوم نقش جهان به طرحى غیرتمام 

نشدنى تبدیل مى شد. 

ورزشورزش

اکرات براى تمدید قرارداد «دست باال» را دارند. آن ها قطعا مبالغ 
شنهادى شان را باالتر خواهند برد و باشگاه را بیشتر تحت فشار 
اهند گذاشت. باشگاه هم که نمى تواند بازیکن جدید جذب کند 

چار است به خواسته بازیکنان تن بدهد.
رمىو باشگاه پرسپولیس وقتى داشتند مرتکب این خبط مى شدند 
صور چنین وضعیتى را نمى کردند. آن ها فکر مى کردند قضیه با 

ک جریمه معمولى فیصله پیدا کند اما تاوان آن اشتباه بسیار
رگ تر از چیزى بود که تصور مى کردند. یک جام از دست
ت.یک عنوان فردى در آسیا هم. حاال هم معلوم نیست
ین وضعیت برانکو با پرسپولیس تمدید مى کند یا نه.

 همین راحتى روند پوســت اندازى و پیشرفت باشگاه 
ســپولیس در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن است با رفتن 
نکو رویاى شیرین پرسپولیسى ها خیلى زود تمام شود. تصور آینده 
سپولیس بدون برانکو وحشتناك است. به خصوص اگر قرار باشد 

بیان مدعى اما بى عمل ایرانى جاى او را بگیرند.

الهه مهرى دهنوى

  لئون استپانیان در گفتگو با نصف جهان:  لئون استپانیان در گفتگو با نصف جهان:

سپاهان سپاهان 
دوباره مخوف دوباره مخوف 
مى شود مى شود 
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تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى روسیه در گروه سختى قرار گرفته است و 
باید با تیم هاى اســپانیا، پرتغال و مراکش دیدار کند. خیلى ها تکلیف این گروه 
را از همین االن روشن مى دانند و صعود اسپانیا و پرتغال را قطعى. اما برخى هم 
معتقدند ایران یکى از تیم هاى غیر قابل پیش بینى این تورنمنت است و ممکن 

است همه را سورپرایز کند.
در همین رابطه ســایت توتــو مرکاتــو ایتالیا نوشــت: «تیم ملــى ایران با 
هدایت کارلوس  کى روش تیم غیرقابل پیش بینى اســت. این مربى از ســال 
2011 هدایــت ایران را بر عهده داشــته ولى بــا این تیم نتوانســته قهرمانى

 داشته باشــد. تیم او در یک چهارم نهایى جام ملت هاى آســیا حذف شد و در 
جام جهانى قبل نیز به توفیقى دســت نیافت. با این حال حضــور قدرتمندانه 
در جام جهانى روســیه که براى اولین بار باعث شــد ایران با هدایت این مربى 
پرتغالى دو صعود پیاپى به جام جهانى داشــته باشد نشــان از قدرت تیم ملى 
مى دهد. ســتاره هاى تیم ملى ایران ســردار آزمون و البته علیرضا جهانبخش 
هســتند. ایــن دو بازیکن در تیم هــاى باشگاهى شــان نیز عملکــرد خوبى 
داشــتند. آزمــون تــالش مى کنــد تــا بتوانــد خــودش را بــه رکــورد 
109 گل علــى دایــى برســاند و علیرضــا جهانبخــش نیــز ایــن فصل 

در لیــگ هلنــد نمایــش بســیار خوبــى از خــود به جــا گذاشــت. ایران 
بــا قابلیت هایــى کــه دارد مى توانــد تیــم شگفتى ســاز جــام جهانــى

 شود.»
این ســایت ترکیــب ترکیــب احتمالــى ایــران در جــام جهانى روســیه 
را هم این طور پیش بینــى کرده اســت:  علیرضا بیرانوند، رامیــن رضائیان، 
مرتضى پورعلى گنجى، ســعید عزت اللهــى، میالد محمدى، احســان حاج 
صفى، علــى کریمى، علیرضــا جهانبخش، اشــکان دژاگه، وحیــد امیرى و 

سردار آزمون. 

ایران، قابل پیش بینى نیست!ایران، قابل پیش بینى نیست!

چرا سپاهانى ها از ویسى متنفرند؟چرا سپاهانى ها از ویسى متنفرند؟

کى روش 
اردوى بلندمدت مى خواهد؟

بهاره حیاتى  
 بازى اخیر سپاهان- استقالل خوزستان در ورزشگاه نقش جهان 
نشان داد که سپاهانى ها از سرمربى سابقشان فراتر از دلخورى 
متنفرند. آنها در این دیدار شعارهاى تندى را علیه ویسى سر دادند 
و او هم بعد از آن در مصاحبه هاى خود واکنش هاى تندى را 

از خود بروز داد.
قبــال در نصــف جهــان در مــورد 
اشــتباهات ویســى نوشــته ایم اما 
در ایــن گــزارش بــه طــور کامل 
دالیــل نارضایتــى هاى شــدید

سپاهانى ها از ویسى را مورد موشکافى  
قرار مى دهیم تا بار دیگر مشخص شود که چه اشکاالتى دلیل تنفر 
هواداران طالیى از گواردیوالى ایرانى است. تنفرى که البته هیچ 
توجیهى نداشت که آن هم شعار زشت علیه او در نقش جهان سر 

داده شود.
 ســپاهان فصل گذشته که به عقیده ویســى دوران پس از یک 
انقالب را طى مى کرد دچار مشــکالت زیادى شد، مشکالتى 
که  دلیل اعتراض این روزهاى هواداران سپاهان به  عبدا... است. 
سرمربى  وقت سپاهان که اصرار داشت  از تغییر و تحوالت این  
تیم به عنوان انقالب سپاهانى یاد کند، چالش هاى فراوانى را پیش 
روى انقالب خود دید. چالش هایى که نشان داد وى براى مدیریت 
این انقالب  فرد بزرگى نیست و هر لحظه  مى رفت تا این انقالب با 

شکست هاى فاحشى مواجه شود. 
او که سابقه چند سال حضور در سپاهان  به عنوان بازیکن را دارد، 
در کسوت مربى هر تیمى که بود، از سرمربیگرى در سپاهان به 
عنوان آرزوى بزرگ خود نام مى برد.  فصل گذشته وى  به یکى 
از آرزوى هاى بزرگ خود دست یافته بود، اما ظاهرا با اشتباهات 
بزرگى که مرتکب شد  مشــتاق بود تا با آرزوى محقق شده خود 

خداحافظى کند!
 ویسى در بدو ورود به سپاهان لیست بلند باالیى از بازیکنان مازاد 
را تهیه و آن را رسانه اى نمود. لیستى که  شاید خروج و خداحافظى 
با برخى از آنان که کیفیت گذاشته را نداشتند الزم به نظر مى رسید، 
اما وضعیت     سپاهان ویسى  در ادامه نشان دادکه برخى دیگر از 
آنان هنوز هم مى توانستند ســتاره هاى کار آمد سپاهان باشند و 
وجود برخى مازادها در سپاهان  تا چه حد مى توانست  وضعیت  تیم 

را بهبود بخشد و کمک حال ویسى باشند.
افراط عجیب ویسى در تغییر و تحوالت  در سپاهان و جوانگرایى 
بیش از حد، او را با مشکالت زیادى مواجه کرده تا سپاهان  رنگى 
از شکوه سال هاى گذشته را نداشته باشد. شاید ویسى هم  خود 
متوجه اشتباهات خود در نیم فصل شده بود اما خیلى نمى توانست 
به این اشــتباهات اعتراف کند و جرات و جســارتى در این مورد 

نداشت .
شاید اکنون  بیشتر متوجه مى شــویم که چرا از اصغر باقریان به 
عنوان ضعیف ترین مدیر عامل تاریخ باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان 
نام مى برند. فقط چنین مدیر عامل ضعیفى مى توانست به سرمربى 
تازه وارد تیم خود اجازه دهد که هر جوالنى مى خواهد بدهد و با 
لشکرى از ماســاژورها، آنالیزورها ، مدیر رسانه اى و... از شهرى 

دیگر وارد اصفهان شود.  

ویسى از حضور در سپاهان به عنوان آرزوى بزرگ خود نام مى برد، 
ولى ظاهرا مایل بود این آرزو براى سایر رفقایش نیز محقق شود و 
افرادى که در خواب هم  فکر نمى کردند روزى به سپاهان بیایند 
توانستند در سایه ضعف مفرط اصغر باقریان و یکه تازى و ویراژ 
ویسى به سپاهان کوچ کنند . البته  برخى از آنان  نتوانستند ذوق 
زدگى بى حد و حصرشــان از حضور در سپاهان را در پست هاى 

اینستاگرامى خود پنهان کنند.
به عملکرد ویسى در فصل نقل و انتقاالت براى خریدها که نگاه 
مى اندازیم باز هم  صفحه اى دیگر از  ناکامى هاى او را مشاهده 
مى کنیم. خرید یک دروازه بان  همیشه نیمکت نشین  از برزیل 
یکى از فاجعه هاى سپاهان در نقل و انتقاالت بود. پدرو هنریکه 
دیگر بازیکن برزیلى که ویســى وى را یکى از برگ برنده هاى 
خریدهاى خود معرفى مى کرد هم آنقدر افتضاح بود که  سرمربى 
سپاهان مجبور شد در نیم فصل او را در لیست خروجى ها قرار دهد 
و نشان دهد که در جذب خارجى هاى با کیفیت هیچگونه مهارت 
و هنرى ندارد.( یک توضیح را در  اینجا ضرورى مى دانیم. ویسى 
مدعى است که سپاهان کرانچار هم خریدهاى خارجى متوسطى 
داشته است. در پاسخ به او و ضمن قبول این موضوع باید گفت که 
کرانچار هیچ بازیکن خارجى را دیپورت نکرد تا بازیکنان جدید را 
به جاى آنها آورده باشد، اما ویسى با وعده خرید ستاره هاى خارجى، 
شیمبا را دیپورت و هنریکه را به جاى او آورد و وقتى کیفیت بسیار 
پائین او را دید دوباره از باشگاه خواست که شیمبا را در نیم فصل به 

سپاهان بازگردانند ولى دیگر دیر شده بود)
خریدهــاى دیگــر ماننــد عمــاد میرجــوان که او هــم جزء 
خروجى هاى نیم فصل پارسال زردها بود و یا على هلیچى   از دیگر 
ناکامى هاى ویسى است که انقالب سپاهانى او را به سوى سقوط 

و دره سوق داد.
او حتى آنقدر جرات و جسارت نداشت که در برخى موارد بر روى 
موضع خود بماند و سخنان متناقضى نداشته باشد. سرمربى سپاهان 
در ابتداى فصل در لیستى که با دستخط او در برخى شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد نام هادى عقیلى را  در لیست خروجى قرار داده 
بود و در حتى در برنامه شب هاى فوتبالى نیز اعالم کرد که  عقیلى 
نمى تواند در پازل تاکتیکى او جاى بگیرد. اما در ادامه براى فرار از 
پاسخگویى شفاف، مصاحبه اى انجام داد و گفته است که هادى 
عقیلى به دستور مدیریت وقت باشگاه در لیست خروج قرار گرفته 

و او خط قرمزى بر روزى نام او نکشیده است!...
ویسى مدام در ابتداى فصل از  صرفه جویى در سپاهان جدیدش 
سخن گفته بود و آن را یکى از دستاوردهاى خود عنوان کرده  . ولى 
وى عنوان  نکرده که بستن قرارداد هاى ایده آل مالى با بازیکنان 
بى کیفیتى که تا در تیم هاى سابقشان به میزان یک پنجم و حتى 
یک دهم  مبلغ قرارداد امسال را نگرفته بودند در راستاى سیاست 
صرفه جویى اســت؟ آیا  پرداخت 500 میلیون به پدرو هنریکه  
که با عملکرد فاجعه بارش سپاهان را با مشــکالت زیاد مواجه 
کرد در راستاى سیاست صرفه جویى بوده اســت؟ و بسیارى از 

نمونه هاى دیگر ...
 ویســى خود را بنیانگذار جوانگرایى در سپاهان معرفى مى کند، 
اما نمى داند که  این جوانگرایى که با افراط و اشــتباهات فاحش 
در ســپاهان اتفاق افتاد با معضالت فراوان رو به رو شــد. وقتى 

تیم قدرتمندى مانند سپاهان به یک باره  در شکل و شمایل  بى 
حد و حصرى جوان مى شود، قطعا با ناکامى هاى زیادى مواجه 
مى شــود و با وجود خویشــتندارى هواداران و همه صبورى ها، 
کاسه صبر باالخره لبریز مى شــود و پروژه جوانگرایى شکست

 مى خورد و باشگاه باید دوباره سراغ خرید ستاره ها برود.
  عملکرد ویســى فقط و فقط ذهن هواداران را نسبت به عبارت  
جوانگرایــى مخدوش  کــرد تا بگوینــد ما اصــال جوانگرایى
 نمى خواهیم و همان بهتر که بى خیال جوانگرایى به سراغ خرید 

ستاره ها برویم..
عزل باقریان از مدیریت  باشگاه سپاهان که بى کفایتى او مدیران 
کارخانه فوالد مبارکه را به ســتوه آورده بود، باعث شد تا  عبدا... 
ویســى بیش از پیش انقالب کذایى و کاغذى خود در سپاهان را 
در بحران ببیند و دیگر قدرت  اقدامات یکجانبه و خودسرانه قبل 

را نداشته باشد.
باقریان به خاطر عدم کار آمدى خود همه چیز را به عبدا... سپرده بود 
و خود کوچکترین دخالتى در امور نداشت و به قول برخى اصحاب 

رسانه جورى مدیریت مى کرد که هر لحظه آماده عزل خود بود!
حضور  محسن طاهرى در کنار برخى از ضعف هایى که همچنان 
از خود نشان مى دهد و باید به اصالح آنها بپردازد، کابوس بزرگى 
براى ویسى بود. طاهرى مدیرعاملى نبود و نیست که اجازه دهد 
سرمربى خارج از چارچوب اختیارات خود عمل کند. او به سیستم و 

نظم و دیسیپلین ادارى باشگاه عقیده ویژه اى دارد.
این مشــى طاهرى، قطعا یک معضل بزرگ براى ویسى بود تا 
سرمربى سپاهان  با بن بست هاى جدى در یکه تازى هاى خود 
مواجه شــود و بداند که باید براى اقدامات خود پاسخگو باشد و 

دالیل منطقى داشته باشد.
این بار قرار بود ویسى در مورد کارهاى خود به مدیرعامل  پاسخ 
بدهد. در مورد رد کردن دو گلر درجه یک و جذب یک گلر ضعیف 
برزیلى، در مورد اینکه چرا بسیارى از خریدهاى نیم فصلش یا در 
نیم فصل دیپورت شدند، یا نیمکت نشــینند و یا از کیفیت الزم 
برخوردار نیستند. اینکه چه دلیل داشت که ماساژورهاى زیادى را 
از اهواز به سپاهان بیاورد، آیا ماساژور هم در اصفهان قحط بود؟!و 
خیلى موارد دیگر که باید سرمربى سپاهان در مورد آنها پاسخگو 
باشــد. دیگر دوران اصغر باقریان نبود که ویسى بتواند از رفاقت 
محض با او لذت ببرد و کوچکترین پاسخى در مورد  عملکردهاى 

منفى خود در ابعاد مختلف نداشته باشد...
...ویسى حق داشت  وقتى پس از قهرمانى استقالل خوزستان  در 
مورد اینکه دوست دارد سکان هدایت استقالل یا پرسپولیس را بر 
عهده بگیرد مورد سئوال قرار مى گیرد، پاسخ دهد که این مسئولیت 

هنوز براى او زود است.
راست مى گفت. خیلى براى او زود است. اما اى کاش مى فهمید که 
سپاهان باالتر و بزرگتر از استقالل و پرسپولیس در سالهاى اخیر 
بوده و پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران است و حضور در این تیم 
هم خیلى خیلى براى او زود بوده است . بهتر بود همچنان حضور در 
سپاهان براى او آرزو بماند و این تیم را که همیشه  از آن به عنوان 
تیم محبوب خود نام مى برد را به عرصه اى براى آزمون و خطاى 

خود تبدیل نکند.
 در مورد سفرهاى بى حد و حصر خارجى او نیز زیاد  نوشته بودیم.  

ســفرهایى که اى کاش عمده آنها با تابلوى دانش افزایى انجام 
نمى شد تا هواداران سپاهان فکر نکنند که سرمربى تیم شان آنها را  
فاقد هر گونه عقل و شعورى فرض کرده است. در میان سفرهاى 
خارجى او تنها سفرى که با هدف باشگاهى صورت گرفت سفر به 
برزیل بود که پدرو هنریکه و لى اولیویرا جذب شدند که در مورد  
کیفیت باالى( !) آنان به قدر کافى توضیح دادیم و همه  سپاهانى ها  
تا هفته ها اعصاب الزم را داشتند تا هنرنمایى هاى این بمب هاى 
عبدا... را  ببینند!( والبته از اشتباه بزرگ کرانچار و تونچى در تمدید 

قرارداد با لى اولیویرا هم نباید عبور کرد)
 آخرین سفر خارجى او به ایتالیا آنقدر سر و صداهاى زیادى ایجاد 
کرد که   دیگر عبدا... خیلى  نتوانست در مدت حضور در سپاهان 
به ســفر دیگرى برود و پروژه دانش افزایى(!) خود را ادامه دهد. 
اعتراض هاى شدید هواداران به سفر هاى بى موقع او  نشان داد که 
اینجا سپاهان است وبا خیلى باشگاه هاى  کوچک دیگر فرق دارد. 

اینجا همه رخدادها توسط هواداران رصد مى شود.
 همه اتفاقات امسال سپاهان که با اصرار ویسى با عنوان انقالب 
ســپاهانى انجام گرفت خیلى چیزها را ثابت کرد. نشــان داد که 
فرمول جوانگرایى در تیم هاى بزرگ آن چیزى نیست که انجام 
شده و ویسى فکر مى کند  که مى تواند به  شکل جوانگرایى افتخار 
کند. نشان داد که سپاهان به درجه اى از بزرگى و شکوه رسیده که 
دیگر هر مربى نتواند لیاقت حضور در آن را داشته باشد. به غیر از 
یکى دو گزینه ایرانى که شاید با ارفاق بتوانیم آنها را  تا حدودى در 
حد سپاهان بدانیم، بهتر است سپاهان براى همیشه گزینه هاى 
ایده آل و با رزومه خارجى را مدنظر داشــته باشد و هیچگاه سراغ 
مربیانى اینچنینى نرود. دوباره تیم را ترکیبى از جوانان و ستاره هاى 
واقعى و تاثیر گذار کند و تیمى بسازد در شان و شخصیت  شکوه 
گذشته خود ، هواداران بى شمار و استادیوم مدرن نقش جهان. هر 
چند هنوز هم کرانچار موفق نشده  شــکوه گذشته را به سپاهان 
بازگرداند و در مورد ضعف ها و اشتباهات او  هم گزارشى را منتشر 
خواهیم کرد. تاکید مى کنیم که  بازگشــت به دوران شکوه نباید 
خداحافظى با جوانگرایى و پایان تزریق بازیکنان آکادمى سپاهان به  
تیم بزرگساالن باشد. این کار باید با روندى معتدل و منطقى انجام 
شــود. به گونه اى که هم اقتدار تیم حفظ شود و هم روند بازیکن 
سازى به شکلى پیوسته ادامه پیدا کند. ویسى چند ماه پس از جدایى 
از سپاهان در یک برنامه تلویزیونى که از او پرسیدند آیا همچنان 
خود را یک سپاهانى مى داند جواب منفى داد و اعالم کرد که دیگر 
هیچ عالقه اى به این تیم ندارد. هواداران سپاهان هم که از دست 
او عصبانى هستند به او یادآور شدند که امثال حمید درخشان ها، 
پرویز مظلومى ها، استیلى ها، مرفاوى ها و... از تیم هاى استقالل 
و پرســپولیس به عنوان سرمربى اخراج شــده اند ولى هیچگاه 
نگفته اند که  اســتقاللى یا پرسپولیسى نیســتیم . سپاهانى ها 
با هشــتک به درك که سپاهانى نیســتى به این سخنان ویسى 
واکنش نشان دادند.این مواردى که از آن صحبت کردیم تقریبا 
همه چیزهایى بود که مى تواند در مورد دلخــورى و فراتر از آن 
تنفر سپاهانى ها از ویسى قابل بیان باشد، اما همانطور که در ابتدا 
گفتیم هیچکدام از این ها دلیلى بر فحاشى ها و توهین هاى زشت 

هواداران به او در ورزشگاه نقش جهان نبود.

 خواســته کارلوس کى روش این بار چیزى فراتر از بازى هایى دوستانه 
بزرگ است و فدراسیون احتماال توان برآوردن این خواسته ها را نخواهد 
داشت. ســرمربى تیم ملى پیش از این از فدراسیون شکایت داشت که 
نمى تواند بازى هاى دوستانه مناسبى را براى تیم ملى فراهم کند. او تمایل 
داشت بازیکنان اش را مقابل تیم هاى بزرگ آزمایش کند تا آن ها با تجربه 
بیشترى وارد جام جهانى شوند اما با این حال از زمان و مدت اردوهاى تیم 

ملى که خود او تعیین شان کرده بود راضى بود.
بعد از هم گروه شدن با اسپانیا و پرتغال که رقباى سختى براى تیم ملى 
هستند، سرمربى تیم ملى احتماال نظرش را درباره اردوها هم تغییر داده 
است. او دقیقا بعد از قرعه کشى خواستار برنامه اى خاص براى تیم ملى 
شد و دیشب در بیانیه فیس بوکى خود بر لزوم وجود برنامه اى ویژه براى 

آماده سازى بازیکنان داخلى تاکید کرد.
کارلوس کى روش از پیش برنامه  اردوهاى اش را به فدراســیون فوتبال 
داده اســت و با زمان، مکان و مدت این اردوها موافقت شده و لیگ برتر 
هم براساس آن برنامه ریزى شده است. آن چه او االن مى خواهد احتماال 
اردوهاى بلندمدت تر براى بازیکنان داخل لیگ ایران یا زودتر در اختیار 
گرفتن آن ها پیش از جام جهانى است. ســرمربى تیم ملى مثل گذشته 
بیشتر از بازیکنان اروپایى، نگران آمادگى بازیکنان لیگ ایران است، چرا 
که معتقد است آن ها به اندازه بازیکنان اروپایى تحت فشار بازى نمى کنند 
و مدت زمان مفید بازى در این لیگ خیلى پایین تر از لیگ هاى اروپایى 
است. با این حال احتماال فدارســیون نمى تواند این خواسته کى روش را 
اجابت کند. تاج و رفقا براى چنین کارى باید موافقت باشگاه هاى لیگ 
برتر و سرمربیان شان را به دست آورند که لیگ بدون تعطیلى بیشتر به 
کارش ادامه دهد اما آن ها بدون بازیکنان ملى پوش شان بازى ها را ادامه 
بدهند. در واقع این اردوها تعادل و تعاملى که فعال بین باشگاه ها و تیم ملى 
به وجود آمده را به هم مى ریزد. کى روش پیش از این موافقت کرده بود 
فقط در روزهاى فیفا اردوهاى تیم ملى را برگزار کند اما حاال با مشخص 
شدن رقباى تیم ملى ترجیح مى دهد بازیکنان مورد نظرش در لیگ داخلى 

را بیشتر از دیگران در اختیار داشته باشد.  
انتخاب دیگر کى روش، زیر نظر گرفتن بازیکنــان مورد نظرش بدون 
برگزارى اردوى بلندمدت اســت. انتخابى که ورزش3 نوشــته شامل 
برگزار شــدن تمرینات ریکاورى بازیکنان بعــد از بازى هاى تهران در 
مرکز تیم هاى ملى، زیر نظر گرفتن ســالمت بازیکنان تا جام جهانى و 
ارائه برنامه ویژه به بازیکنان براى اجرا در باشگاه ها است. برنامه اى که 
شامل 35 بازیکن تیم ملى مى شود. این برنامه هم جز با تعامل باشگاه ها و 
راضى شدن کارلوس کى روش براى صحبت رودررو با مربیان باشگاه ها 
و اطمینان دادن به آن ها براى این که برنامه اش را دلیل بر ضعف آن ها 

نمى داند قابل اجرا نیست. 

 

مربى تیم ملى فوتبال آلبانى گفت از این که ایران بهترین تیم آسیا است 
خوشحال است و براى تیم ملى در جام جهانى آرزوى موفقیت کرد.

  اروین بولکو، مربى تیم ملى فوتبال آلبانى که پیش تر به عنوان بازیکن در 
سپاهان اصفهان توپ مى زد، درباره رشد فوتبال ایران به نسبت زمانى که 
در ایران بود، گفت: خیلى خوشحال هستم که دوباره به ایران آمدم. خیلى 
خوش شانس بودم که عضوى از یک تیم موفق به نام سپاهان در ایران 
باشم. دوست دارم سالم مجددى به هم تیمى هاى خودم داشته باشم. از 

تاج تشکر مى کنم که ما را به ایران دعوت کرد.
او ادامه داد: دوست داشتم دوباره براى سپاهان بازى کنم. همراه سپاهان 
جام حذفى را بردیم و در استادیوم بزرگ آزادى بازى کردیم. هنوز لیگ 
ایران را دنبال مى کنم و برخى از بازى هاى مهم را مى بینم. فوتبال ایران در 
سال هاى اخیر گام هاى بزرگى برداشته است. خوشحالم که ایران بهترین 

تیم آسیا است و امیدوارم این موفقیت در جام جهانى ادامه داشته باشد.
    

  خوش شانسم که 
عضوى از سپاهان بودم 

بهاره حیاتى

 بازى اخیر سپاهان- استقاللخ
نشان داد که سپاهانى ها از سر
متنفرند. آنها در این دیدار شعاره
و او هم بعد از آن در مصاحب
داد. از خود بروز

قبــال
اشـ
ا در
دال
سپاها

قرار مى دهیم تا بار دیگر مشخص
هواداران طالیى از گواردیوالى
توجیهى نداشت که آن هم شعا

داده شود.
 ســپاهان فصل گذشته که به

انقالب را طى مى کرد دچار مش
که  دلیل اعتراض این روزهاى
وقتسپاهان که اص سرمربى
تیم به عنوان انقالب سپاهانى ی
روى انقالب خود دید. چالش ها
این انقالب  فرد بزرگى نیست و
شکست هاى فاحشى مواجه ش
او که سابقه چند سال حضور در
ب در کسوت مربى هر تیمى که
عنوان آرزوى بزرگ خود نام م

آ

راضى شدن کارلوس کى روش براى صحبت رودررو با مربیان باشگاه ها 
ر برنامه اش را دلیل بر ضعف آن ها  و اطمینان دادن به آن ها براى این که

نمى داند قابل اجرا نیست. 
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لئوناردو داوینچى 
یک نابغه بود؟

کسى که مردم از او به نام «لئوناردو داوینچى» یاد مى کنند، در حقیقت لئوناردو اهل منطقه 
«وینسى» (وینچى) ایتالیاست. از آنجا که او فرزند قانونى پدرش نبود، نمى توانست فامیلى 
پدرش (داوینچى) را براى خودش انتخاب کند. او همچنان بدون فامیلى بود تا اینکه به عنوان 
نقاش ناحیه «توسکانى» (ناحیه اى در ایتالیا با مساحت 22/990کیلومتر مربع و جمعیت

3 میلیون با مرکزیت فلورانس) انتخاب شد. براى همین از پدرش خواست براى اینکه او  6 
را با دیگر نقاشانى که اسم آنها لئوناردو بود اشتباه نگیرند، نام فامیلى خودش را بر او بگذارد 

که مورد موافقت پدرش قرار گرفت.
وقتى لئوناردو پنج ســاله بود، پدرش «پیرو» او را با خود به شهر فلورانس برد. با این حال 
چون او فرزند قانونى پدرش نبود از تحصیالت عالى منع شد و فقط ریاضیات پایه و خواندن 

و نوشتن یاد گرفت.
در سن 14 سالگى وقتى پدرش استعداد نقاشــى را دراو دید، لئوناردو را نزد « آندرئا دل 
وروکیو» که نقاش و پیکرتراش بود فرستاد که در محضر او لئوناردو نه تنها نقاشى را آموخت 
بلکه تحصیالت فنى را نیز آموزش دید. او همچنین مهندسى و کار با فلز را یاد گرفت. گفته 
مى شود وقتى داوینچى جوان تابلوى «تعمید مسیح »را براى استادش کشید، آنقدر این تابلو 

با شکوه بود که استادش دیگر قلم نقاشى به دست نگرفت.
احتماالً با راهنمایى آندرئا دل وروکیو بود که لئوناردو بــراى اینکه تصور بهترى از بدن 
انسان داشته باشد، دانش آناتومى (کالبد شکافى) را فرا گرفت. از نوشته هاى او چنین

 بر مى آید که او اولین کسى بود که انسداد عروق قلبى را تشخیص داد.
از آثار فاخر لئوناردو داوینچى مى توان به تابلوهاى «شام آخر» و «مونالیزا» اشاره 

کرد که شاهکارهاى نقاشى قرن پانزدهم میالدى محسوب مى شوند.
در این مطلب شما با گوشه اى از کارهاى این نقاش بزرگ آشنا مى شوید.

طراحى خودروى زرهى 
داوینچى، طرحى اولیه از 

تانک هاى جدید است.

لئوناردو، با دقت نظر زیادى به مطالعه ساختار «پرواز» مشغول 
شد، گرچه شاهدى نداریم که او یک ماشین پرنده ساخته باشد.

شاگرد  استاد: «فرانسیسکو ملزى» 
در سال 1505 در سن 15 سالگى با 
داوینچى آشنا شد. او استعداد خاصى 
داشــت و تبعیت کاملى از استادش 
داشت تا جایى که آثار او از استادش 
داوینچى به سختى قابل تشخیص 

است.

2 نقاشــى قلب از داوینچــى در حدود ســال 1480میالدى که 
مشاهداتش را از قلب انسان توصیف کرده است.

نقاشى هایى که داوینچى از کالبدشناسى انسان کشیده است بسیار دقیق 
هستند، همانگونه که این دقت نظر از مطالعات جنینى او برمى آید.

 لئوناردو داوینچى ساختار استخوان بازو را هم بررسى کرده است. 
این تصاویر در سال 1510 میالدى کشیده شده است.

لئوناردو داوینچى پنج اثر برجسته دارد که هرگز نتوانست آنها را به اتمام برساند. 
این آثار اما امروز به همان شکل اولیه اش هم محل بحث و نظر است. 

کلوسئوس: یادبود «اســفورزا» از دوك هاى میالن که 
حامى لئوناردو داوینچى و هنرش بود،  480 ســال بعد 
از مرگ داوینچى، نهایتاً در سال 1999 در میالن ساخته 
شد. این یادبود قرار بود در زمان حیات داوینچى از روى 

مجسمه چوبى اى که او تراشیده بود ساخته شود.

مریم باکره و فرزندش:
 مثلثى که در این تابلو به تصویر کشیده شده، 
مهارت داوینچى را در هندسه نشان مى دهد.

قدیس جروم 
در بیابان: 

تابلوى «سنت 
جروم» داوینچى 

مهارت هاى 
هنرى او را همراه 

با دانش 
کالبد شناسى اش 

به نمایش 
مى گذارد.

جنگ آنگیارى:
این کپى از تابلو داوینچى را «پیتر پاول روبنز» تهیه کرده تا 
بدینوسیله تصویرى زیبا از اثر تاریخى داوینچى در اختیار 

عموم بگذارد. نسخه اصلى این اثر مفقود شده است.

ستایش مغان:
  این تابلو یکى 
از شاهکار هاى 
داوینچى است 

که در سال 1482 
وقتى او فلورانس 
را ترك کرد، این 
تابلو هم ناتمام 

باقى ماند.

 کارهاى ناتمام کارهاى ناتمام

منبع: History Revealed/ مترجم: رضا رضایى

قت حق د کنند م »یاد داوینچ دو نام«لئونا به او دماز م
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در کارگاه 
لئوناردو داوینچى

کاوشى در آثار خالقانه داوینچى و یادداشت هایى 
که زندگى داوینچى را گزارش مى کرد.

ماشــین پرنده: داوینچى مجذوب ایده 
پرواز بود، تا آنجا که یکى از نسخ خطى او کًال 
در مورد پرواز است. در این کتاب طرح هاى 
بیشمارى از انواع ماشــین هاى پرنده وجود 
دارد و در بخش دیگــرى از کتاب به مطالعه 

درباره پرواز پرندگان پرداخته شده است.

مــرد ویترویوســى: 
داوینچــى کــه از کار معمار 
رومى به نــام «ویترویوس» 
الهام گرفته بــود، در اثرى به 
نام «مرد ویترویوســى» فهم 
خود را از نســبت طالیى بدن 
ایــده آل انســان مطــرح 
مى کند هــر چند عــده اى 
هم معتقدند چنین نســبتى 
در این نقاشــى به چشم نمى 
خورد. در این اثــر که یکى از 
نمادین ترین کارهاى داوینچى 
است، او سعى کرده است مرد را 

به طبیعت ربط دهد.

آشکارسازى بافت انسان: 
داوینچــى علــى رغــم انجام 
کالبدشکافى روى حیوانات، براى 
ایجاد مشاهدات منحصر به فردش 
به این امر قانــع نبود. براى همین 
چیزى نگذشت که او براى شناخت 
استخوان بندى و اندام هاى انسان 

به کالبدشکافى انسان روى آورد.

تســلیحات جنگــى: داوینچــى یــک 
صلح طلب بود اما با این حال او قطعاً مى دانست 
ابزار جنگى باید چه شکلى داشته باشند. یکى از 
ایده هاى ترسناك او، کمانى غول پیکر بود که با  
اندازه عظیمش ترس را در دل دشمنان مى افکند.

طرح اولیه: داوینچــى به این 
شناخته مى شد که قبل از شروع 
یک پروژه نقاشى، طرح هایى اولیه 
از آن مى کشید. در برخى موارد که 
پروژه شکل نگرفته یا دیگر وجود 
نداشت، مى شد از طرح هاى اولیه 
باقیمانده این نقاش بزرگ، پروژه 

اصلى را تصور کرد.

نسخ خطى داوینچى: نسخ خطى 
داوینچى مشــتمل بر هزاران صفحه 
است. این دانشمند مشهور همه افکار 
و مشاهداتش را مى نوشت ولى جالب 
اینجاست که عالقه اى به دسته بندى 
آنها نداشت. در بین این دستنوشته ها 
از اقالم پیش پا افتاده اى چون لیست 
خرید تا نظریات و ایده هاى منحصر به 

فرد او یافت مى شود.

آرمان شهر: وقتى طاعون بسیارى از جمعیت میالن را 
از بین برد، داوینچى طرحى ریخت تا شــهر را از نو بسازد. 
آرمان شهر او ساختار بهداشتى جدیدى داشت و جاده هاى 
آن عریض تــر بودند، چرا که خیابان هــاى تنگ میالن، 
طاعون را تشدید کرده بود. متأسفانه طرح داوینچى مستلزم 

تخریب کل شهر بود و بسیار پر هزینه بر آورد شد.

مونالیزاى مرموز: تابلوى «مونالیــزا»ى داوینچى حد 
اعالیى از هنر او را در ادغام با دانسته هاى علمى اش نشان 
مى دهد که بیشتر در ارتباط با تناسب مونالیزاست که داوینچى 
با ریاضیات این تناسب را ایجاد کرده است. لبخند مبهم این 
زن-که مشخص نیست از روى شــادى است یا ناراحتى- 

قرن هاست اظهارنظرهاى مختلف را برانگیخته است.

مهارت اســفوماتو (محوکارى): یکى از 
دالیلى که هنر داوینچى به واســطه آن بســیار 
نمادین شــده، تکنیک محوکارى است که او در 
نقاشــى هایــش از آن بهره مى جســت. کلمه 
«اسفوماتو» در ایتالیایى به معناى «محوکارى» 
است و در نقاشــى به مهارتى گفته مى شود که با 
شیبى مالیم حدود اشکال و رنگ ها را در هم ادغام 
مى کند. داوینچى با این تکنیک بین هنرمندان 

معاصرش انقالبى پدید آورد و مشهورتر شد.

وارونه نویســى: یکى از تکنیک هایى که با 
اســم داوینچى گره خورده، وارونه نویسى است. 
او زبان التین را از راســت به چپ مى نوشــت و 
براى همین کســى که مى خواست نوشته هاى 
او را رمزگشایى کند مى بایســت از آینه استفاده 
مى کرد. دالیل زیادى براى این کار ذکر شده است، 
از جمله اینکه داوینچى نمى خواست نوشته هایش
براى همــه قابل خواندن باشــد. عــده اى هم 
معتقدند او چپ دست بوده و نمى خواسته لکه جوهر 

روى نوشته هایش پخش شود.

اولین بازسازى از طرح هاى اولیه داوینچى 
که در سال 1939 در ایتالیاى فاشیستى به 

نمایش در آمد.

 به ســختى طرحى از چهره 
داوینچى  در عصر خودش پیدا 
مى شود. باور بر این است که 
این عکس یک پرتره اســت 
که داوینچى از خودش کشیده 

است.

مدلى بازسازى شده از لباس غواصى داوینچى الگویى از طراحى خالقانه چتر نجات داوینچى روبات شوالیه، بر اساس نقاشى هاى داوینچى

بسیارى از 
طرح هاى  

اولیه  داوینچى 
بر اساس 

کالبدشکافى 
است.

«شام آخر» یکى از شاهکار هاى داوینچى است 
که سال ها طول کشید تا تکمیل شود.
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جذب سرمایه گذاران مطرح
 در شاهیـن شهـر مهمترین
 اولویت هاى شهردارى است

ارزش افزوده و آالیندگى 
و عوارض بخش شهرسازى 
است که امروز تراکم کاهش یافته، 
ضوابط شهرســازى تغییر کرده و مردم نیز 
تمایلى به دریافت پروانه ساخت ندارند. البته، پیگیرى هاى 
مســتمر شــهردار و برگزارى جلســات، ضوابط مجدداً 

بازنگرى خواهد شد.
مهرداد مختــارى افزود: امــروز ارزش افــزوده تجمیع 
شده و به صورت اســتانى توزیع مى شــود و شهردارى 
شاهین شهر براى کسب درآمد باید راهکارهاى دیگرى 
همچون جذب ســرمایه گذار را مدنظر داشــته باشد. اما 
بزرگ ترین افتخار شهردارى شاهین شهر، پرداخت حقوق 

کارکنان به موقع است.
وى درخصوص پل گــرگاب گفت: همــه ورودى هاى 
شاهین شهر به جز پل گرگاب مناســب است و براى پل 
گرگاب نیز راه هاى مختلفى به مسئوالن راه و شهرسازى 
پیشنهاد شده و مطمئن باشــید پل گرگاب دغدغه همه 
مسئوالن شهرستان و شورا و شــهردارى است که آن را 

اجرایى خواهیم کرد.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شــهر با بیان اینکه وجود 
نیروهاى مازاد، کمر شهردارى شــاهین شهر را شکسته 
اســت، گفت: براســاس چارت ســازمانى، شــهردارى 
شاهین شــهر مى تواند 486 نیرو داشته باشد در حالى که 
امروز هزار و 500 نفر نیرو دارد و ما ماهیانه بیش از شش 

میلیارد تومان حقوق به آنان پرداخت مى کنیم.
مختارى با بیان اینکــه افزایش بودجه  جــارى، موجب 
کاهش بودجه عمرانى مى شود، گفت: باید تصمیماتى در 
مورد تعدیل نیروهاى شــهردارى اتخاذ شود تا ما مدیون 

مردم نباشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــاهین شهر معتقد است مسکن 
مهر یا گلدیس فقط ساختمان ســازى نیست بلکه نیازمند 
زیرساخت است و در این میان شهردارى شاهین شهر باید 
هزینه هاى آنها را از مرکز شاهین شهر به این مناطق ببرد 
و تا زمانى که گلدیس، خانه کارگر، مســکن مهر، هشت 
بهشت، فدك و کوثر در شاهین شهر یک ایستگاه معمولى 
ندارد ایجاد ایستگاه مکانیزه اتوبوس در خیابان فردوسى 
شاهین شهر بیهوده است و باید حداقل ها در همه مناطق 

شهر باشد.
مختارى از برنامه هاى پنج ســاله و ده ساله در شهردارى 
شاهین شهر خبر داد و گفت: ما در اولین گام سایت شورا را 
راه اندازى کرده و به زودى تمام مصوبات شورا از این طریق 
اطالع رسانى خواهد شد. این در حالى است که ما براساس 
نیازسنجى از مردم، پروژه ها را اجرایى و عملیاتى مى کنیم.
رئیــس شــوراى اســالمى شــهر شــاهین شــهر، 
کوچک ســازى، روانســازى و ســپردن امور بــه غیر 
را از اهــداف اقتصــاد مقاومتى برشــمرد و گفت: حذف 
42 پســت در بخــش رفاهــى- فرهنگى شــهردارى 
شــاهین شــهر از نمونه هاى بارز اقتصــادى مقاومتى

 است.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر به این نکته نیز اشاره 
کرد که متأســفانه تکمیل پروژه فرهنگسراى خانواده در 
بودجه امسال گنجانده شده و با اینکه افتتاح و بهره بردارى 
از آن در اسفند سال گذشته صورت پذیرفته، اما  کارهاى آن 
هنوز باقى است و فقط اجراى سالن آن یک میلیارد تومان 
هزینه مى خواهد و این براى شهردارى شاهین شهر بسیار 
بد است. ولى بدانید که امید ما به خداست و کارها را ادامه 

خواهیم داد.

بایــد از اجراى پروژه 
در شهر، سود خوبى ببرد.

شهردار شاهین شهر خاطرنشان کرد: 
قلعه باستانى شاهین شهر هم به شهردارى داده شد تا مکان 
توریستى خوبى با جذب ســرمایه گذار، ایجاد شود و براى 
جذب سرمایه گذار براى ســاخت هتل در شاهین شهر هم 

اقداماتى صورت گرفته است.
بهمنى از اجراى دو سیتى ســنتر در شاهین شهر خبر داد و 
اظهار امیدوارى کرد یکى از این سیتى سنترها به نام «نور» 

تا پایان سال جارى به بهره بردارى برسد.
وى آمادگى شهردارى شاهین شهر براى واگذارى زمینى 
سه هکتارى با کاربرى باغ تاالر به سرمایه گذار عالقه مند 
خبر داد و گفت: شورا و شــهردارى، دست سرمایه گذاران 
براى مشارکت در انجام طرح ها در شاهین شهر را فشرده و 

طرح هایى مصوب را آماده واگذارى دارد.
شهردار شاهین شهر، نظافت، فضاى سبز و پرداخت حقوق 
کارکنان شهردارى را از برنامه هاى اولویت دار خود برشمرد 
و افزود: اعضاى شورا در دوره پنجم، اعضایى فهیم، باسواد 
و توانمند هستند و تعامل کامل براى انجام کار وجود دارد و 

همگى داراى دیدگاه بسیار خوبى تا امروز هستند.
بهمنى با اشــاره به وجــود نیروهاى مازاد در شــهردارى 
شاهین شهر اذعان داشت: بسیارى از نیروهاى به کار گرفته 
شده در شــهردارى شاهین شهر نورچشــمى و خانوادگى 
هستند ولى ما تا پایان سال جارى نسبت به تعدیل صد نفر 
از نیروهاى بى کیفیت غیربومى اقدام مى کنیم و کوتاه هم 

نخواهیم آمد.
شهردار شاهین شهر اظهار داشــت: در سال آینده، احداث 
پارکینگ هاى مختلف روباز را در شاهین شهر راه اندازى و 
افتتاح مى کنیم و ان شاء ا...توزیع عادالنه خدمات شهرى را 

در شهر اجرا مى نماییم.
وى جلوگیرى از صرف هزینه هاى بى مورد را همان اقتصاد 
مقاومتى مى دانــد و مى گوید: از محــل صرفه جویى هاى 
صــورت گرفتــه و عــدم پرداخــت اضافه کارى هــاى 
بى مورد در نظر داریم تا پایان ســال جارى، پنج دســتگاه 
اتوبــوس بــراى شــهردارى شــاهین شــهر خریدارى

کنیم.
بهمنى خطاب به رسانه ها گفت: یادمان باشد ایراد گرفتن 
مغرضانه ارزشى ندارد، اما انتقاد از مســئوالن و نوع بیان 
کاستى ها، هنر رسانه است بنابراین باید در انتقال کاستى ها 
کوشا بود و در بازگو کردن انتقادات نهایت هنرمندى را به 

خرج داد، تا محبوب بمانید.
شهردار شاهین شهر گفت: در حال حاضر 28 پروژه عمرانى، 
فرهنگى، خدماتى و... با اعتبــار 40 میلیارد تومان در حال 

انجام است که امید است در آینده، به بهره بردارى برسند.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شاهین شــهر هم به خبرنگاران 
گفت: عمدتًا وصول شــهردارى شاهین شــهر از محل 

ساسان اکبرزاده

شــهردار و رئیس شــوراى اســالمى 
شاهین شهر نشستى مشترك با خبرنگاران در تاالر 

شــیخ بهایى برگزار کردند و عالوه بر تشریح فعالیت هاى 
انجام شده، به ســئواالت متعدد خبرنگاران در زمینه هاى 

گوناگون، جواب دادند. 
شــهردار شــاهین شــهر در ابتداى این دیدار، رسانه ها و 
صاحبان قلم را داراى جایگاه ویژه دانست و خواستار صداقت 

و شجاعت آنها در انعکاس و اطالع رسانى واقعیت ها شد.
عیسى بهمنى اظهار داشت: شاهین شــهر، شهر دانش و 
خالقیت است و داراى مردمى فهیم، واقع بین و فرهیخته 
است و امید است ما نیز خدمتگزار خوبى براى آنان باشیم. 
وى با بیان اینکه در ابتداى مسئولیتم به عنوان شهردار شاهین 
شهر متذکر شدم که اوضاع اعتبارى شهردارى شاهین شهر 
خوب نیست، افزود: بودجه شهردارى شاهین شهر در سال 95 
به دلیل دریافت وام 30 میلیارد تومانى از بانک ملى و وصول 
50 میلیارد تومان که از پاالیشگاه یکجا وصول شد محقق شد 
و مازاد هم آورد و اعضاى دوره چهــارم نیز بر مبناى تحقق 

بودجه، فعالیت کردند. 
شهردار شاهین شــهر گفت: در برنامه ششــم توسعه اما 
قرار شد ارزش افزوده در اســتان تجمیع شود و سپس بین 
شهرستان ها توزیع شود که البته این امر به عدالت نزدیک 
بود اما به شهرستان هایى که اطراف آنها کارخانجات قرار 
دارند صدمه وارد شده و دریافتى از آنان از محل ارزش افزوده 
بسیار کاهش مى یابد و در این راستا به شاهین شهر 60 تا 70 

میلیارد تومان ضرر وارد مى شود.
بهمنى، بودجه شهردارى شاهین شهر در سال جارى را 167 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در شش ماه اول سال جارى 
25 درصــد از کل بودجه و جمعًا تاکنــون حدود 40 درصد 
بودجه وصول شده اســت. از سوى دیگر پرداخت دولت در 
زمینه عوارض آالیندگى تا امروز به شاهین شهر 11 میلیارد 
تومان بوده و اصل بودجه نیز متکى به ارزش افزوده بود که 
استانى تجمیع شد. در این حال پیش بینى تحقق بودجه 167 

میلیارد تومانى مشکل به نظر مى رسد.
شهردار شاهین شــهر خاطرنشان کرد: نقشــه ها و مسیر 
مترو شاهین شهر به تصویب شورایعالى راه سازى رسیده و 
اصالحات الزم انجام شده است و مترصد آمادگى مسئوالن 

کشور و استان براى کلنگزنى آن هستیم. 
بهمنى با بیان اینکه ما دست سرمایه گذاران را مى فشاریم، 
تأکید کرد: تنها راه نجات شــهر و شهردارى شاهین شهر، 
جذب سرمایه گذار با شــعار برد- برد به شاهین شهر است 
ولى باید حواسمان هم باشد که حق شهر و شهردارى در این 

راستا ضایع نشود و به این کار باید حساب شده ورود کرد.
وى ادامه داد: با اجراى مجموعه تجارى خیابان مخابرات که 
سرمایه گذار آن را انجام مى دهد 43 درصد از کل مساحت 
آن، متعلق به شــهر و شــهروندان بوده و این توافق بسیار 
شیرین و خوبى است. از سوى دیگر معتقدم سرمایه گذار هم 

در نشست مشترك شهردار و رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر اعالم شد؛


