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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نیلگون الیاف (سهامى خاص) و یا نمایندگان و وکالى قانونى آنها 
دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که به طور فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 
رأس ساعت 12 صبح در محل شرکت واقع در شهرســتان نطنز قطب صنعتى اوره خیابان دوم برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1395/12/30
2. استماع گزارش حسابرس  و بازرس قانونى

3. بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهى به 1396/12/30
4. انتخاب بازرسان و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان

5. تعیین روزنامه کثیراالنتشار
6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع  عمومى  عادى  به طور فوق العاده آگهى دعوت مجمع  عمومى  عادى  به طور فوق العاده 
شرکت  نیلگون  الیاف  نطنز (سهامى خاص)شرکت  نیلگون  الیاف  نطنز (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره 270270 نطنز شناسه ملى  نطنز شناسه ملى 1026006381310260063813

هیئت مدیره شرکت نیلگون الیاف نطنزهیئت مدیره شرکت نیلگون الیاف نطنز

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت الوان زر ریس نطنز (سهامى خاص) و یا نمایندگان و وکالى قانونى 
آنها دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که به طور فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 
رأس ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در شهرســتان نطنز قطب صنعتى اوره خیابان دوم برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1395/12/30
2. استماع گزارش حسابرس  و بازرس قانونى

3. بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهى به 1396/12/30
4. انتخاب بازرسان و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان

5. تعیین روزنامه کثیراالنتشار
6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى  عادى به طور فوق العاده آگهى دعوت مجمع عمومى  عادى به طور فوق العاده 
شرکت الوان زر ریس  نطنز (سهامى خاص)شرکت الوان زر ریس  نطنز (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره 269269  نطنز شناسه ملى   نطنز شناسه ملى 1026006362310260063623

هیئت مدیره شرکت الوان زر ریس نطنزهیئت مدیره شرکت الوان زر ریس نطنز

از کلیه سهامداران محترم تقاضامندیم در جلسه مجمع عمومى این شرکت در تاریخ 1396/09/25 ساعت 9 صبح در محل 
آدرس رسمى شرکت حضور به هم رسانند.

موضوع جلسه: تعیین مدیران و بازرسان شرکت و تأیید صورت هاى مالى 1395
با تشکر- شرکت پالسماتک سپاهان

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان  به شماره ثبت آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان  به شماره ثبت 3391633916  
جهت حضور در مجمع عمومى عادى به صورت فوق العادهجهت حضور در مجمع عمومى عادى به صورت فوق العاده

احسان ثابت پور- مدیرعاملاحسان ثابت پور- مدیرعامل

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/08/30 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به اجراى جدولگذارى 
فضاهاى سبز شهرك سیمرغ با اعتبار 2/000/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 96/09/20 به امور مالى 
شــهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى سه شنبه مورخ 96/09/21 مى باشد.

آگهى مناقصهآگهى مناقصهنوبت اولنوبت اول

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 

و ر
دستگیرى 
باند6 نفره 

سارقان 
موتورسوار
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مهناز افشار، بازیگر مطرح ســینما و تئاتر درباره جشنواره سى 
و ششــم فجرگفت: احتماًال براى جشــنواره، سه فیلم خواهم 
داشت؛ در سال هاى اخیر هیچگاه دو فیلم یا سه فیلم را همزمان 
نداشــته ام. یک فیلم فعلى من همزمان شــد با نمایش «الیور 
توئیست» که خیلى سخت اســت که این دو را همزمان با هم 
جلو ببرید. اما اولویت این نمایش بیش از هر چیز دیگرى برایم 
است. امسال شنیدم که براى دریافت فیلم جشنواره محدودیت 
دارد. اما سئوالى که دارم چرا زمانى که «برف روى کاج ها » بود 
برایش سیمرغ در نظر نگرفته بودند؟ یکى از مشکالت جشنواره 
ما این است که یک پارچه نیست. چرا قوانین ما ثابت نیستند و 
هر سال باید تغییر کنند؟ این همه پروانه ساخت و نمایش صادر 
مى شود، اما این فیلم ها در جشنواره نمایش داده نمى شوند واقعًا 
دلیل آن چیســت. مى توانم بگویم که روند برگزارى جشنواره 

فجر مى تواند خیلى بهتر شود.
بازیگر نمایش «الیور توئیست» درباره فعالیت هاى اجتماعى که 
انجام مى دهد گفت: از گذشته سعى مى کردم که در کمپین هاى 
مختلف حضور پیدا کنم اما این پراکندگى باعث مى شد که عمومًا 
نتیجه خوبى کسب نشود. اما از جایى که با کمپین «بدسرپرست 
تنها نیست» آشنا شدم بسیارى از موضوعات تغییر کرد و اکنون 
تمرکز من بر روى این کمپین اســت. براى من اولویت همین 
کمپین است. کمپین ما حمایت مالى ندارد. ما هیچ کمک مردمى 
دریافت نمى کنیم. ما فقط براى تصویب الیحه حقوق کودکان 
که در مجلس در نوبت رســیدگى اســت فعالیت مى کنیم و 
نمى دانم که چرا به این موضوع توجه نمى کنند. با هر مسئولى 
که صحبت مى کنیم به مــا قول مى دهد و بعــد دوباره هیچ . 
اصلى ترین هدف ما تصویب این الیحه است. من مادر هستم. 
نمى توانم ببینم کودکان از سوى پدر و مادرشان آسیب ببینند 
یا در جامعه به آنها تجاوز شود. اگر صحبت کنیم مى گویند چرا 
حرف مى زنید و گاهى نیز دغدغه ما را به سمتى مى برند که اصًال 
ربطى به ما ندارد. به من مى گویند شما که تخصص ندارید چرا 
دخالت مى کنید. درست است که من تخصص ندارم، اما مى توانم 
صداى مردم باشم. آنهایى که تخصص دارند هم باشند. این کار 
براى من یک تفریح نیست. اگر تفریح بود که از کار و خانواده ام 
بخاطر آن نمى زدم. همه آن کســانى که منتقد و مشــوق من 

هستند، مانع من نخواهند شد.
افشــار درباره حضور در فیلم هایى که دارد گفت: من سه فیلم 
دارم، اما نمى دانم کدامیک از فیلم ها به جشــنواره برسد. یک 
فیلم آقاى شعیبى به نام «دارکوب» است. فیلم «لس آنجلس 
تهران» است که کار خانم پاکروان است. یک فیلم هم متعلق به 
آقاى امیرخانى است. کامًال سه ژانر متفاوت است. «دارکوب» 
ژانر اجتماعى است، «لس آنجلس تهران» کمدى است و فیلم 

آقاى امیرخانى نیز بسیار سخت است.

فـعًال فـعًال 
فقـط فقـط 
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این روزهایش این روزهایش 
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بازیگر ســریال «خانه سبز» گفت: من دیگر 
آرزوى خاصى در عرصه بازیگرى ندارم.  

داریوش اســدزاده، بازیگر سینما و تلویزیون 
که تولد 94 ســالگى خود را جشــن گرفته، 
درخصوص آرزوهاى خود در عرصه بازیگرى 
بعد از گذشت سن 94 سالگى گفت: من دیگر 
آرزوى خاصى در عرصه بازیگرى ندارم. همه 
نقشى را بازى کرده ام و در هر کارى که شما 
فکر کنید حضور داشته ام و در حال حاضر از 

بازیگرى سیر شده ام.
وى در همین راســتا ادامه داد: آرزوى اصلى 
من بهبــود وضعیت فعلى تئاتر و ســینماى 
ایران است. آرزو مى کنم سینما در مسیر صحیح خود قرار گرفته و یک عده هنرمند واقعى وارد کار 
شوند. متأسفانه سینماى امروز خرید و فروش مى شود و امیدوارم در سال هاى آتى این روند مسموم 

عوض شود.
بازیگر سریال «خانه سبز» اوضاع سینما را نابسامان خواند و تأکید کرد: من از وضع حال حاضر سینما 
راضى نیستم. این نارضایتى فقط به من هم ختم نمى شود. خیلى ها از این وضع ناراضى هستند اما 

چه مى شود کرد. راه حلى نیست و باید با آن کنار آمد.
اسدزاده با اشاره به فعالیت دوباره خود در عرصه کتاب خاطرنشان کرد: این روزها براى بازى در سینما 
و تلویزیون وضع جسمانى چندان مناسبى ندارم و ترجیح مى دهم به نوشتن کتاب پنجمم بپردازم. 
به امید خدا این کتاب به زودى براى دریافت کد شــبا به وزارت ارشاد ارســال شده و چاپ خواهد

 شد.

داریوش اسدزاده از بازیگرى سیر شده  است

فیلم ســینمایى «الالکن» به کارگردانى و 
نویسندگى مصطفى قربانپور و تهیه کنندگى 
حسن کالمى از هفته گذشته در تهران کلید 
خورده است.  این اثر ســینمایى تالش دارد 
تا در سى و ششــمین جشــنواره فیلم فجر 
سینماى ایران حضور داشته باشد و به همین 
دلیــل تدوین همزمان فیلم توســط یعقوب 
غفــارى در حال انجام اســت. 45 روز پیش 
تولید این فیلم ســینمایى به طول انجامیده

 است.
فیلم ســینمایى «الالکن» اثرى اجتماعى 
امــا در ژانــر کــودك و نوجوان اســت در 
خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: «آرش پســرك رؤیاپردازى که در کوران اختالفات پدر 
و مادرش براى در امان مانــدن از دنیاى آدم بزرگ هــا از رؤیاپردازى هایش بــراى خود پناهگاه 

مى سازد.»
امین زندگانى، بهنوش بختیارى و پادینا رهنما بازیگران اصلى فیلم سینمایى «الالکن» هستند که 
طى روزهاى آینده با قرار گرفتن سایر بازیگران در مقابل دوربین و قطعى شدن حضورشان نامشان 

رسانه اى خواهد شد.

ادامه فیلمبردارى «الالکن» با بهنوش بختیارى

تصویربــردارى مجموعــه تلویزیونى «87 
متر» به کارگردانى کیانوش عیارى در تهران 

همچنان ادامه دارد.
در چنــد روز گذشــته گــروه بــراى ضبط 
ســکانس هاى مختلف خارجــى و خیابانى 
در خیابان 15 خرداد مشــغول فیلمبردارى 
بودنــد کــه در ایــن ســکانس هــا رضا 
مســعودى و عرفان آصفى مقابــل دوربین

 رفتند.
با پایان کار در این لوکیشــن، گــروه تولید 
مجموعه از اول آذر به لوکیشن اصلى سریال 
که منزلــى در خیابان نیلوفر تهران اســت، 

رفتند.
مجموعــه تلویزیونــى «87 متــر»، داســتان دو خانواده بــه نــام «پورَدَورانــى» و «خلیلى» 
را روایــت مــى کند که بــه دنبال خریــد خانــه اى از یــک کالهبــردار، ماجراهایــى را خلق 

مى کنند.
على دهکردى، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، 
محمد بحرانى، سعید پیردوســت، دیبا زاهدى، ملیکا نصیرى، على طالب لو، نیما نورى زاده و غزل 

شجاعى از بازیگران سریال «87 متر» هستند. 
مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه یک سیماست که در 40 

قسمت 45 دقیقه اى در دست تولید است.

«87 متر» کیانوش عیارى به خانه اصلى رفت 

 تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «بانوى 
عمارت» به کارگردانــى عزیزا... حمیدنژاد و 
تهیه کنندگى مجید موالیى در شهر کاشان 
ادامه دارد.  عوامل ســریال «بانوى عمارت» 
مدتى اســت کــه مشــغول تصویربردارى 
در شهر کاشــان هســتند و تا کنون بیش از 
15 درصــد از ضبط ســریال انجام شــده

 است.
بخش عمده اى از این مجموعه عاشقانه که 
مقطعى از تاریخ قاجــار را روایت مى کند، در 
شهرهاى کاشــان و قزوین تصویربردارى 
مى شــود و تا کنون بازیگرانى چــون پانته آ 
پناهى ها، علیرضا شجاع نورى، حسام منظور، شبنم فرشــادجو، مینا وحید، نیکى نصیریان، مهتاج 

نجومى، فریدون سورانى ،مریم مومن و مهرى آل آقا مقابل دوربین حمیدنژاد رفته اند.

 ادامه تصویربردارى «بانوى عمارت» در کاشان

دیدار نماینده جهانگیرى با محمدعلى کشاورز دیدار نماینده جهانگیرى با محمدعلى کشاورز 
نماینده معاون اول رئیس جمهــور به دیدار محمدعلى 
کشاورز بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون رفت.

هفته گذشته کاظم چهره گشــا رئیس دفتر معاون اول 
رئیس جمهور، على مرادخانى معاون امور هنرى، مرتضى 
کاظمى مشــاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و سید عباس عظیمى مدیرعامل محترم 
مؤسسه هنرمندان پیشکســوت با حضور در منزل این 

هنرمند پیشکسوت با وى دیدار و گفتگو کردند.
در ابتداى این دیدار محمدعلى کشــاورز با ذکر بیتى از 
حافظ، حضور میهمانان را بــه منزلش تبریک گفت و با 
یادآورى خاطراتى قدیمى با آقــاى جهانگیرى هنگام 
حضورش در اســتان کرمان براى انجــام پروژه هاى 
هنرى، از شخصیت فرهنگى معاون اول رئیس جمهور 

سخن به میان آورد.

وى همچنین از على مرادخانى معاون امور هنرى وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمى نیز خاطراتى را تعریف کرد و 
گفت: من خدمت آقاى مرادخانى بســیار ارادت دارم و 
همواره به خاطر دارم که هر زمان ایشــان مسئولیتى را 
در حوزه فرهنگ و هنر کشور بر عهده داشته است، تمام 
تمرکزش بر روى هنر و هنرمندان معطوف بوده که جاى 

تقدیر فراوان دارد.
در ادامه نیز چهره گشــا که به عنوان نماینده اســحاق 
جهانگیرى در این دیدار حضور داشــت، پیام سالمتى و 
طول عمر معاون اول رئیس جمهــور براى این هنرمند 
ارزشمند و با سابقه هنرهاى نمایشى کشور را ابالغ داشت 
و ضمن سپاس از استاد کشاورز ایشان را گوهرى براى 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم دانست که نظیرى براى آن 

یافت نخواهد شد.

بازیگر فیلم «دریاچه ماهى» گفت: در کل داورى ها در جشنواره 
فیلم فجر طى چند سال گذشته بسیار عجیب و کامًال سلیقه اى شده 
است و نمى توان گفت انتخاب یک نفر و یا عدم انتخاب آن شخص 

بر اساس معیارهاى کارشناسى است.
ستاره اســکندرى درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در پروژه خاصى نیستم. 
«گیله وا» آخرین اثرى بود که در آن به ایفاى نقش پرداختم و بعد از 

آن بیشتر روى کارهایى به غیر بازیگرى متمرکز شده ام.
وى درباره احتمال حضور خود در جشنواره فیلم فجر امسال افزود: 
امسال نسبت به سال گذشته کم کارتر شده ام و تنها با فیلم «سرو 
زیر آب» به کارگردانى محمدعلى باشــه آهنگر در جشنواره فجر 
حضور خواهم داشت. بازیگر فیلم دریاچه ماهى دلیل کم کار شدن 
خود نسبت به سال گذشته را اینگونه شرح داد: در ابتدا دلیل اصلى 
کم کار بودنم طى ســال جارى را باید کم شدن پیشنهادات خوب 
اعالم کنم و در درجه دوم حضورم در تمرینــات تئاتر نفر دوم به 
کارگردانى مهین صدرى و همچنین سریال «گیله وا» باعث شد 

نتوانم به صورت جدى به پیشنهادات سینمایى فکر کنم.
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه سینما و تلویزیون افزود: 
این روزها ترجیح مى دهم فقط به بازیگرى فکر نکنم و تجربه هاى 
جدید را به دست آورم و در همین راستا به تازگى مسئولیت انتخاب 
بازیگر سریال «زندگى از نو» به کارگردانى على محمد عاطفى را 

پذیرفته ام.
این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: این سریال به زودى وارد مرحله 

تولید خواهد شد و من براى حضور در پروژه عازم شهر تالش هستم 
و پس از تولید، ســریال «زندگى از نو» از شبکه 5 سیما روى آنتن 

خواهد رفت.
وى درباره احتمال دریافت ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن براى بازى در فیلم سرو زیر آب تصریح کرد: بعید مى دانم 
که براى این فیلم بتوانم جایزه بگیرم زیرا فیلم در بدو امر فضایى 
بســیار مردانه دارد و به همین دلیل احتمال اینکه بازى من در آن 
دیده شود بسیار کم اســت. البته زیاد هم دریافت این جایزه براى 

من فرقى ندارد.
بازیگر فیلم «آقا یوسف» ادامه داد: در کل داورى ها در جشنواره فیلم 
فجر طى چند سال گذشته بسیار عجیب و کامًال سلیقه اى شده است 
و نمى توان گفت انتخاب یک نفر و یا عدم انتخاب آن شخص بر 
اساس معیارهاى کارشناسى است پس من هم دیگر آنچنان به این 
جشنواره و جایزه اش فکر نمى کنم. البته این را کتمان نمى کنم که 
جایزه براى هر بازیگرى ارزشمند است اما نمى خواهم آن را به هر 

قیمتى به دست آورم. 
اســکندرى با گالیه از وضعیت داورى هاى جشنواره فیلم فجر 
خاطرنشان کرد: متأسفانه کار از ســلیقه هم گذشته است. برخى 
بازیگران در جشــنواره جایزه مى گیرند که انگار باید دیده شوند و 
شما در سینماى ایران هم دیگر تعداد محدودى بازیگر مى بینید. از 
بازیگران با سابقه استفاده نمى شود. به نظر من باید از فیلمسازان 
این ســئوال را پرســید که چرا دیگر از بازیگران خوب و با سابقه 

استفاده نمى کنند.

چرا فقط عده اى خاص 
دیده مى شوند

انتقاد ستاره اسکندرى از داورى ها در 
جشنواره فجر
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بادمجان با رنگ بنفش تیره، خواص غذایى متنوعى 
دارد که آن را به یک مــاده غذایى فوق العاده تبدیل 

کرده است.
این میوه حاوى یک انتى اکســیدان کمیاب به نام 
ناسونین اســت که خواص زیادى براى سالمتى ما 
دارد و از جملــه الکترولیت هاى منفى آزاد را از میان 
مى برد که سلول ها و بافت هاى زنده بدن را تخریب 

مى کنند.
ناسونین ماده اى اســت که به بادمجان رنگ بنفش 
تیــره را مى دهد و جلوى خراب شــدن آن، به ویژه 
در مقابل تابش آفتاب را مى گیرد. ناســونین در کلم 
قمرى هم وجود دارد ولى بادمجان سرشــار از این 

ماده مفید است.

خاصیت ضد التهاب
بادمجان بخاطر داشــتن ناســونین، خاصیت ضد 
التهابــى دارد و مى تواند فلزات ســمى مانند جیوه، 

ارسنیک و سرب را دفع کند.

حفاظت از DNA و سلول ها
بادمجان غالف چربى ســلول ها را حفظ کرده و از 

تخریب و تغییر شکل آنها جلوگیرى مى کند.

براى سالمتى مغز مفید است
ناسونین موجود در بادمجان، غالف چرب سلول هاى 
مغزى را حفظ کرده و به سالمت مغز کمک مى کند.

دفع مواد زاید بدن
ناســونین به ســلول هاى بــدن کمــک مى کند 

تا مواد غذایى را بهتــر جذب کرده و مــواد زاید را 
دفع کننــد. دفع مواد زاید، از انباشــته شــدن مواد 
ســمى در بــدن جلوگیــرى مى کنــد و از ابتال به 
بیمارى هــاى قلبى-عروقى و ســرطان جلوگیرى

 مى کند.

کمک به جذب آهن
تحقیقات نشان مى دهد که بادمجان به جذب آهن 
در بدن و انتقال اکسیژن در خون کمک مى کند و به 
این ترتیب باعث تقویت دستگاه ایمنى بدن مى شود.

مفید براى دیابت نوع 2
تحقیقات نشان مى دهد که بادمجان به کنترل سطح 
گلوکز در خون کمک کرده و براى بیماران مبتال به 

دیابت نوع2 مفید است.

تنظیم فشار خون
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف مداوم بادمجان 
باعث تنظیم فشــار خون شــده و از باال رفتن فشار 
خون جلوگیرى مى کندو آن را در ســطحى طبیعى 

نگه  مى دارد.

کمک به کاهش وزن بدن
بادمجــان حــاوى مــواد غذایــى از قبیــل 
آنتى اکسیدانت  ها، ویتامین ها و مواد معدنى است و 
کالرى کمى دارد، به طورى که یک فنجان بادمجان 
فقط 35 کالرى انرژى تولید مى کند. کارشناســان 
تغذیه توصیــه مى کنند که بادمجــان را به صورت 

کبابى یا پخته مصرف کنیم. 

سان  شنا ر کا
درجدیدترین 
پژوهش هــاى خــود دریافتند 
مصرف قهوه خطر ابتال به نارسایى قلبى و سکته را به میزان 

چشمگیرى کاهش مى دهد
براســاس پژوهش ها  مصرف هر یک فنجان قهوه اضافى 

سبب افزایش طول عمر به میزان 8 درصد مى شود.
در پژوهش منتشر شده، محدویت خاصى براى مصرف 
قهوه درطول روز مشخص نشده و افراد مى توانند سه تا 

چهار فنجان قهوه بنوشند.
از جمله دیگر خاصیت هاى قهوه مى توان جلوگیرى از ابتال به 
برخى سرطان ها، از بین بردن سردرد، کاهش وزن و افزایش 

طول عمر را نام برد.
نوشــیدن چهار فنجان قهوه در روز مى تواند خطر ابتال به 

ن  طا سر
مرگبــار دهــان را تا 

50 درصد کاهش دهد. همچنین 
نوشیدن قهوه یک ساعت قبل از انجام ورزش، سبب افزایش 

توان ورزشکار و کسب امتیاز هاى باال مى شود.
 مصرف قهوه به کاهش وزن نیز کمک مى کند، زیرا حاوى 
مواد مغذى فراوانى است که متابولیسم بدن را تحت تاثیر 

قرار مى دهد.
قهوه اسپرسو یک مسکن بسیار قوى براى درمان سردرد 
است و در بسیارى از دارو هاى شــیمیایى ترکیب کافئین 

وجود دارد.
کارشناسان بر این اساس، مصرف 400 میلى لیتر کافئین در 
روز معادل با چهار فنجان قهوه را به افراد براى حفظ سالمتى 

توصیه مى کنند.
باوجود تمامى مزایاى قهوه، کارشناسان به بانوان باردار یا 
شیرده توصیه مى کنند روزانه 200 میلى لیتر کافئین معادل 
دو فنجان قهوه مصرف کنند، زیرا کافئین بیش از اندازه به 
وسیله جفت یا شیر مادر وارد بدن کودك شده و مى تواند در 

رشد او اختالل ایجاد کند.

با شروع فصول سرد شیوع بیمارى هاى تنفسى افزایش 
مى یابد؛ بعضــى عفونت هاى ویروســى و باکتریال در 
محیط هاى سرد توانایى غلبه بر سیستم دفاعى ما را پیدا 
مى کنند و بدین ترتیب شیوع سرماخوردگى، ذات الریه و 

آنفلوآنزا افزایش مى یابد.
حسن ا...صادقى، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: به طور معمول وقتى 
که نفس مى کشیم درجه حرارت هواى وارد شده به ریه ها 
در محل انشعاب برونش هاى اصلى راست و چپ در ناى 
37 درجه و اشباع از بخار اب است؛ این بدین معنى است که 
سیستم فوقانى تنفس یعنى بینى ها عالوه بر پاك سازى 

هوا، حرارت و اشباع بخار آب آن را تنظیم مى کنند.
این عضو انجمن ریه ایــران ادامه داد: افزایش یا کاهش 
درجه حرارت در محدوده مشخص با این سیستم تنظیم 

مى گردد، اما افزایــش یا کاهش شــدید درجه حرارت 
مى تواند باعث آســیب یا تخریب سیستم تنفسى شود؛ 
خشکى شــدید هوا باعث از دســت  رفتن مقدار زیادى 
مایع از راه تنفس شده و باعث ایجاد آسیب و اختالل به 
سیستم دفاعى است؛ احتمال بروز عفونت هاى تنفسى را 
افزایش مى دهد و همچنین هواى سرد رطوبت کمترى 
دارد، خشک تر است و مى تواند با چند روش به ریه هاى 

ما آسیب بزند.
صادقى گفت: با شــروع فصول سرد شیوع بیمارى هاى 
تنفســى افزایش مى یابد، بعضى عفونت هاى ویروسى 
و باکتریــال در محیط هــاى ســرد توانایــى غلبه بر 
سیســتم دفاعى ما را پیدا مى کنند و بدین ترتیب شیوع 
ســرماخوردگى، ذات الریه و آنفلوآنزا افزایش مى یابد و 
همچنین با کاهش دما در پاییز و زمســتان ممکن است 

مشکالت متعددى براى سیستم تنفسى اتفاق افتد.
وى با بیان اینکه سرما باعث تحریک پایانه هاى عصبى 
در نایچه ها و نایژك ها مى شود، گفت: در بیماران مبتال به 
آسم و بیمارى  هاى مشابه سرما نیز باعث بروز یا تشدید 
آنها مى گردد؛ همچنین با همین مکانیسم بیماران مبتال 
به بیمارى هاى انســدادى و فیبروز ممکن اســت دچار 

حمله شوند.
وى، ســرماى هوا را باعث تشــدید آلودگى محیطى در 
شهرهاى بزرگ دانســت و گفت: با پدیده وارونگى هوا 
این موضوع تشدید مى یابد و شرایط براى بیماران تنفسى 

مزمن نامناسب مى شود.
این فــوق تخصص ریه بــا در نظر گرفتن مــوارد فوق 
توصیه هاى زیر را براى کمک به بیماران تنفسى در آستانه 

شروع فصل سرما ارائه داد:

-تغذیه مناسب و استفاده از میوه هاى داراى آنتى اکسیدان 
به حفاظت ریه ها کمک مى کند.

- از حضور در فضاهاى باز و به خصوص ورزش کردن در 
مواقع آلودگى پرهیز شود.

- واکسیناسیون به موقع را علیه آنفلوآنزا و عفونت هاى 
تنفسى انجام دهند.

- مصرف دقیق داروهاى تنفسى یا شروع دارو در کسانى 
که بیمارى هاى فصلى دارند.

- راه اصلى تنفس بینى اســت، تنفس از دهان احتمال 
اسیب تنفسى را افزایش مى دهد.

-اســتفاده از ماســک ضمن گرم کردن هواى تنفسى، 
مى توانــد از ورود ذراتــى کــه در محــدوده زیــر 10 
میکرون(یکى از آالینده هاى مهم شــهرهاى بزرگ و 

پرترافیک) هستند به داخل ریه ها جلوگیرى کند.

سرما موجب آسیب به سیستم تنفسى مى شودسرما موجب آسیب به سیستم تنفسى مى شود

تمامــى خرمالوهــا ارزش تغذیه اى مشــابهى دارند و 
مى توانند مزایاى بســیار زیادى براى ســالمتى بدن 
داشته باشند فقط برخى از موارد همچون محتواى فیبر 
و ترکیبات آلى در برخى از آنها متفاوت اســت. اگرچه 
محبوب ترین خرمالو، بومى چین اســت در عرض صد 
سال گذشته این میوه به کشــورهاى دیگر نیز توسعه 

پیدا کرده است. 

ارزش تغذیه اى خرمالو
این میوه سرشــار از ویتامین A، ویتامین C، ویتامین 
E، ویتامینB6 و نیز فیبر غذایى، منگنز، مس، منیزیم، 
پتاسیم و فسفر است. خرمالو همچنین شامل ترکیبات 
آلى همچون کاتچین، گالوکاتچین،بتولینیک اســید و 

ترکیبات کارتنوئیدى مختلف است. 

خواص خرمالو
1-پیشگیرى از سرطان:

این میوه کوچک و خوشــمزه، سرشــار از عوامل ضد 
سرطانى و آنتى اکسیدان هاست که مى تواند توانایى بدن 
براى مبارزه با رادیکال هاى آزاد را تقویت کند، سالمت 
کلى بدن را بهبود ببخشد و در برابر بیمارى هاى مختلفى 

از بدن محافظت کند. 

رادیکال هــاى آزاد محصــوالت فرعى متابولســیم 
سلولى هســتند که مى توانند ســلول هاى سالم را به 
سلول هاى سرطانى تبدیل کنند و به اندام هاى مختلف 
 C آسیب برســانند. خرمالو ســطح باالیى از ویتامین
و A و نیز ترکیبــات فنولى همچــون کاتچین و گالو 
کاتچیــن را دارد که مى تواننــد از انــواع محتلفى از 
سرطان پیشــگیرى کنند. به همین دلیل اضافه کردن 
خرمالــو به رژیــم غذایى مى توانــد شــما را در برابر

 سرطان هاى مختلف مصون دارد.
2-تقویت ایمنى بدن

این میوه به علــت وجود ویتامینC، مــى تواند قدرت 
سیســتم ایمنى بدن را تقویت کند. خرمالو یکى از میوه 
هایى است که سطح ویتامین C باالیى دارد و یک عدد 
از آن مى تواند نیاز روزانه بدن به این ویتامین را برآورده 
کند. ویتامین C سیســتم ایمنى را تحریک مى کند و 

تولید گلبول هاى سفید خون را افزایش مى دهد. 
3- کمک به گوارش

خرمالو نیز همانند سایر میوه ها منبع خوبى از فیبر است. 
این میوه مى تواند 20 درصــد از نیاز روزانه بدن به فیبر 
را تأمین کند. فیبر به بدن کمک مى کند مواد غذایى را 

زش به شــیوه مؤثرترى  ا د پر
کند. فیبر، 

این کار را از طریق تحریک حرکات روده براى انتقال غذا 
از سیستم گوارش، تحریک ترشح صفرا و مایع گوارشى 

و... انجام مى دهد. 
4-پیشگیرى از توسعه تومورها

به همراه خاصیت آنتى اکسیدانى موجود در این میوه که 
مى تواند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهد، مى توانید 
خطر توســعه تومورها را نیز کاهش دهید. همانطور که 
قبال نیز اشاره کردیم، خرمالو حاوى بتولینیک اسید است 
که ترکیب ضد تومورى محســوب مى شود. همین امر 

مى تواند جلوى توسعه تومورها را در بدن بگیرد.
5- پیشگیرى از پیرى زودرس

خرمالو غنى از ویتامین هاى مختلفى اســت که از جمله 
آن ها مى توان به ویتامین A، بتاکاروتن، لوتئین، لیکوپن 
و کریپتوزانتین اشاره کرد. این ویتامین ها به عنوان آنتى 
اکســیدان در بدن عمل مى کنند و مى توانند اســترس 
اکســیداتیو را کاهش دهند و از بروز نشــانه هاى پیرى 
زودرس همچون چیــن و چروك، لکه هــاى مرتبط با 
افزایش سن، بیمارى آلزایمر، خســتگى، از دست دادن 

بینایى، ضعف عضالنى و سایر شرایط جلوگیرى کنند.
6-بهبود بینایى

ترکیباتى کــه در خرمالو یافت مى شــود مزایاى تأیید 
شده اى براى سالمت چشم ها دارند. زآگزانتین (عضوى 
از ویتامین Bکمپلکس) که در خرمالو یافت مى شود، 
مى تواند به دلیل رفتار آنتى اکســیدانى خود، 

سالمت چشم را بهبود بخشد. 
7-کنترل فشار خون

پتاسیم ماده معدنى دیگرى است که 
در خرمالو یافت مى شود. این ماده به 
عنوان وازودیالتور عمل مى کند و 
فشار خون را پایین مى آورد. همین 
امر موجب مى شود جریان خون به 
سایر قسمت هاى بدن افزایش پیدا 
کند. فشار خون پایین باعث کاهش 
فشــار بر روى سیســتم قلبى عروفى 
مى شــود و جلوى بیمارى هــاى قلبى 
مختلفى را مى گیرد. خرمالو حاوى ترکیبات 
این چنینى اســت و مى تواند فشــار خون را پایین

 بیاورد.
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کلى بدن را بهبود ببخشد و در برابر بیمارى هاى مختلفى 
بدن محافظت کند.  از

زش به شــیوه مؤثرترى  ا د پر
کند. فیبر، 

ترکیباتى کــه د
شده اى براى سال
B ویتامین Bاز
مى تو
س

مى
مختلف
این چنینى ا

 بیاورد.

سان  شنا ررررررر ککاکاکاکاکاکا
دتدیدترینرین درج
ندتند پژوهش هــاى خــود دریاف

مصرف قهوهوهوهوهوههوههوهخطر ابتال به نارسایى قلبى و سکته را به میزان 
چشمگیرى کاهش مى دهد

براســاس پژوهش ها  مصرف هر یک فنجان قهوه اضافى 
8سبب افزایش طول عمر به میزان 8 درصد مى شود.

ص خاصى برى برى ماى مصرفصرف در پژوهش منتشر شده، محدویت
هد سهتا تا تمى تووانن اراد افو اف قهوه درطول روز مشخص نشدهشده

چهار فنجان قهوه بنوشند.
رىگیرى ازابتال به  هوقهوه مى توتوان جلو ازجمله دیگر خاصیت هاى 
کا، کاهشهش وزن و افزایش  ن سدن سردردردرد برخى سرطان ها، از بین بر

طول عمر را نام برد.

ن  طا سر
تتتتت ت تا ان راران ران رانرارارا مرگبــار دهــا

ششششششاهشددهد. همچنین  50 درصد ک
نوشیدن قهوه یک ساعت قبل از انجام ورزش، سبب افزایش

توانورزشکارو کسب امتیاز هاى باال مى شود.
 مصرف قهوه به کاهش وزن نین نیزکز کمک مى کند، زیرا حاوى
مواد مغذى فراوانى است کهه متاتابولیسم بدن را تحت تاثیر

قرار مى دهد.
قهوه اسپرسو یک مسکن بسیار قوى براى درمان سرنسردرددرد
ى هاى شــیمیایى ترکیب کافئین دادارو تاستو و در بسیارى از از

وجوجود دود دارد.ارد.
0کارشکارشناساناسان برن بر این اساس، مصرف 400 میلى لیتر کافئین در
به افراد براى حفظ سالمتى روزمعادل با چهار فنجانقهوه را

توصیه مى کنند.
باوجود تمامى مزایاى قهوه، کارشناسان به بانوان باردار یا
0شیرده توصیه مى کنند روزانه200 میلى لیتر کافئین معادل
زهدازه به کافئین بیش از ان ج فنجانان قهوهمصرف کنند، زیرا دو
وسیله جفتیا شیر مادر وارد بدن کودك شده و مى تواند در

یک نوشیدنى
 براى فرار
 از سکته

یــک متخصص چشــم با اشــاره بــه اینکه مگس 
پران چشــم مى توانــد بر اســاس ضربــه، التهاب 
و تروما به چشــم بــه وجــود آید، گفت: مشــکل 
مگس پــران در افــرادى کــه اســترس مزمــن، 
دیابــت و فشــارخون باال دارند، بیشــتر مشــاهده 

مى شود.
اصغر غفارپور اظهارداشت: مشکل مگس پران معموًال 
در سن باالى 40 سال مشاهده مى شود و در این افراد 
ذرات کوچک غبارمانندى جلوى چشمان را مى گیرد و 
با وجود پلک زدن ها، همچنان مانند یک سایه کوچک 

در جلوى چشم  این افراد وجود دارد.
وى با بیان اینکه به دلیل جدا شــدن پرده زجاجیه از 
شبکیه، مشکل مگس پران در چشم به وجود مى آید، 

افزود: این مشــکل با نگاه کردن به سطح صاف مثل 
دیوار سفید یا آسمان آبى قابل مشاهده است؛ همچنین 
مگس پران مى تواند به اشکال مختلفى از قبیل نقاط 
کوچک، دایره، خــط، لکه یا تار عنکبوت مشــاهده 

شود.
غفارپور با اشــاره به اینکه دیابت و فشــارخون باال 
ســبب بروز مگس پران در چشم مى شود، خاطرنشان 
کرد: این مسئله ســبب مى شــود تا سیستم دفاعى 
بدن دچار مشکل شــود و خونریزى میکروسکوپى، 
بیمارى هاى روماتیسم، اســتفاده از برخى از داروها، 
انــگل گربه، مشــکالت عصبــى حاد و اســترس 
مزمــن ابتال بــه مگس پران را در چشــم تشــدید

 کند. 

استرس، دیابت و 
فشارخون باال 

از عوامل ابتال به 
مگس پران چشم

8خاصیت شگفت انگیز بادمجان
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن با دفــاع از صحبت هایــش درباره 
اصفهانى هاى فوتبال، گفت: حتى بحث هسته اى را هم یک اصفهانى 
کارگردانى کرد!  ســعید آذرى در گفتگو با مهر، به مباحث مطرح شده 
درباره ســحر و جادو در فوتبال پرداخت و تاکید کرد که در آستانه بازى 
با فوالد، هیچ نگرانى بابت این مســئله ندارد. وى همچنین با دفاع از 
صحبتهایش دربــاره «اصفهانى هاى فوتبال» گفــت: صدور مجوز 
حرفه اى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى را به خاطر دریافت سه 
میلیارد تومان سفته بود که این ایده را رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال دادند.

مشروح گفتگوى آذرى در ذیل مى آید:
بعد از چند هفته باالخره ذوب آهن توانست به 

پیروزى برسد. 
  بله؛ ما در هفته هاى گذشته هم مستحق برد بودیم ولى با بدشانسى سه 
امتیاز را نمى گرفتیم. خوشبختانه با سعه صدر مجموعه، تمرینات خوب، 
درایت کادر فنى و حمایت هواداران توانستیم سپیدرود را شکست بدهیم. 
این مى تواند شروع خوبى براى اوج گیرى دوباره ذوب آهن باشد. خدا 
را شکر در این بازى خارج از خانه به برد رسیدیم. البته سپیدرود هم تیم 

خیلى خوبى بود و محکم بازى کرد.
 این هفته با فوالد خوزســتان بــازى دارید؟ 
برنامه هایتان براى تیمى که موفق شده است 

صدرنشین لیگ را شکست بدهد چیست؟
فوالد خوزستان در حال حاضر به هماهنگى خوبى رسیده است. آنها 
پارس جنوبى را شکســت دادند و این نشان مى دهد که فوالد به بلوغ 
تاکتیکى رسیده اســت. البته ذوب آهن ثابت کرده است تیم روزهاى 
سخت است. به بازیکنانمان ایمان داریم. مطمئنیم که بازیکنان تمام 
تالش خود را براى بازى تاکتیکى همراه با برد ارائه میدهند. بدون شک 

این مسابقه یکى از زیباترین دیدارهاى لیگ برتر خواهد بود.
 باتوجه به مطرح شــدن بحث سحر و جادو از 
سوى تیم پارس جنوبى بعد از بازى با فوالد، آیا 

نگران این مباحث نیستید؟
من به خرافه پرستى و ســحر و جادو اعتقادى ندارم. اصال هم نگران 
نیستیم. این مسائل مى تواند روى کسانى که از نظر فرهنگى مشکل 
دارند، تاثیر بگذارد. اینکه تمام تالش یک باشگاه و مربیان و بازیکنان 
تحت شعاع خرافه پرســتى قرار بگیرد، جاى تاسف دارد. مطرح شدن 
این مباحث آنهم در برنامه هاى تلویزیونى هم به نوعى ترویج دادن آن 
است و فقط به پیکره فوتبال ضربه مى زند. اینها باعث دفع هواداران از 
فوتبال و ورزشگاه ها مى شود. شاید خیلى از خانواده ها با این مباحثى 

که مى بینند، به فرزندانشان اجازه ندهند به ورزشگاه بروند. از اینکه این 
مسائل در برنامه هاى پرمخاطب هم مطرح و پخش مى شود، اظهار 

تاسف مى کنم.
آیا قبول ندارید که چنیــن مباحثى در فوتبال 
جریان دارد و هدف رسانه ها شناسایى و ریشه 

کن کردن آن است؟
 من مطالعاتى در این زمینه داشته ام. کشورهاى آفریقایى و همینطور 
مکزیک مهد خرافه پرستى و جادوگرى هستند. اگر قرار بود سحر و جادو 
اثرگذار باشد که مکزیک تا االن 10 بار قهرمان جام جهانى شده بود. به 
عنوان فردى که سالهاست در ورزش هستم، از دوران قهرمانى گرفته تا 
مربیگیرى و مدیریت مى گویم این مسائل روى کسانى اثر گذار است 

که تحصیالت کمترى دارند.
 با وجود این مهدى تارتار ســرمربى پارس 
جنوبى براى شکایت از سرمربى فوالد حتى به 

کمیته اخالق رفته است.
من راجــع به افــراد صحبت نمى کنــم. حرف من کلى بــود و نظر 

شخصى ام را گفتم.
باتوجه به شرایطى که تیم ذوب آهن دارد، آیا 
امکان تقویت تیم در نیم فصل و جذب بازیکن 

جدید هست؟
من قبال هم گفته ام که تمرکزمان روى بــازى هاى باقیمانده در نیم 
فصل اول است. ما چند بازى ســخت دیگر پیش رو داریم. به هر حال 
گوش به زنگ هستیم و هر موقع که قلعه نویى برنامه هایش را داد، آنرا 

عملیاتى مى کنیم.
چندى پیش در مصاحبــه اى عنوان کردید که 
اگر درایت اصفهانى هاى فوتبال نبود، استقالل، 
پرسپولیس و تراکتورســازى مجوز حرفه اى 
نمى گرفتند. این صحبت با واکنش هاى منفى 
زیادى مواجه شــد. از گفتن این صحبت چه 

منظورى داشتید؟
 اوال باید بگویم حرفى نمى زنم که کسى خوشش بیاید یا بدش بیاید. 
من واقعیتها را مى گویم. مکاتباتى هست که بنده آنرا در آینده منتشر 
مى کنم تا ببینید ذوب آهن باوجود فشارهاى زیادى که در دو، سه سال 
اخیر براى کاهش بودجه داشته است، به بیراهه کشیده نشد. شاید ما در 
مقطعى حتى مى توانستیم مثل آقایان به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم شکایت کنیم ولى حیثیت فوتبال ایران را زیر سئوال نبردیم. ما به 

آقایان تذکراتى دادیم. این قصه سر دراز دارد.

 شفاف تر توضیح مى دهید؟
آقایان فکر نکنند قضیه تمام شده است. اگر اصفهانى هاى فدراسیون 
فوتبال یعنى مهدى تاج و محمدرضا ساکت «ریش گرو نمى گذاشتند» 
و تدبیر نمى کردند، این مجوزها صادر نمى شــد. اینکه باشگاه ها هم 
3 میلیارد تومان سفته در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته اند، پیشنهاد 
تاج و ساکت بود. اگر این گارانتى نبود، مجوز حرفه اى صادر نمى شد. 
اصفهانى ها در طول تاریخ مملکت، تاثیرگذار بوده اند. زمان جنگ شهید 
خرازى ها، شهید میثمى ها در صف اول جبهه بودند. در بحث بردن جوایز 
بین المللى و هنر هم اصفهانى ها اول هستند مثل اصغر فرهادى. در 
بحث ورزش هم که اصفهانى ها سابقه حضور در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و حضور در جام باشگاه هاى آسیا را در کارنامه دارند. به کسانى هم 
که تیتر زدند «ما هم در بحث هسته اى جلوتر هستیم» باید بگویم بحث 
هسته اى را هم یک اصفهانى یعنى آقاى محمدجواد ظریف کارگردانى 
کرد! آنجا هم پاى یک اصفهانى وسط بود. پس این صحبتها خیلى به 

کسى «بَر نخورد».
 قبول دارید صحبت هاى شــما یک مقدار تند 

بود؟
من عاشق اصفهان هستم و از اصفهان هم دفاع مى کنم. شاید خیلى از 
موارد بوده که وجود تاج و ساکت در فدراسیون به ضرر تیم هاى اصفهانى 
تمام شده است. زمانى که موقعیتى 50 - 50 بوده، آقایان تاج و ساکت 
براى اینکه شبهه ایجاد نشود و زیر ســئوال نروند، حق را به دیگران
 داده اند ولى ما ابایى نداریم و روى موضع خود هستیم. آیا در قضیه خرافه 
پرستى نامى از استان اصفهان مطرح شد؟ اصفهانى ها فقط نان همت 
و مدیریت و برنامه ریزى خودشان را مى خورند. آنها هم که ناراحتند، 
هدفمند ناراحتند ولى نمى توانند مرا مقابل دیگران قرار بدهند. بعضى از 
مطالب هدفدار نوشته شود بود تا مرا مقابل بعضى از دوستان قرار بدهند. 
موج سوارى هم حدى دارد! من قهرمان ملى بوده ام، تحصیل کرده ام، 
مربى بوده ام و چندین سال هم سابقه مدیریت دارم. اگر حرفى مى زنم 

با سند و مدرك است. آقایان هم زیاد ناراحت نشوند.
  شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکارى به 

کجا رسید؟ اطالعى از این بازیکن دارید؟
شکایت ما در حال رسیدگى است. شــکارى هم که دارد در تیم دوم 
روبین کازان تمرین مى کند. این تصمیمى است که خود رضا گرفت. 
من تالش کردم این بازیکن را راهنمایى کنم ولى او تصمیم دیگرى 
گرفت. به هر حال او محصول آکادمى ذوب آهن است و برایش آرزوى 

موفقیت مى کنم.

قرارداد هشت بازیکن تیم اوسترساندس در سال 2017 
میالدى پایان مى یابد اما بازیکنان کلیدى همانند سامان 
قدوس و کن سما 2 سال دیگر قرارداد دارند. به گزارش 
سایت SVT ســوئد، دانیل کیندبرخ، مدیر تیم فوتبال 
باشگاه اوسترساندس در این رابطه گفت: «هیچ بازیکنى 
از تیم اوسترساندس در صورت صعود از مرحله گروهى 
لیگ اروپا خارج نمى شود. شاید باشگاهى با مبلغ زیادى 
بخواهد بازیکنى را از ما بخرد. اگر بخواهیم درباره سامان 
قدوس صحبت کنیم مذاکره ما از مبلغ 50 میلیون کرون 
شروع مى شود، البته هنوز مطمئن نیستیم که حتى در این 

صورت هم سامان قدوس را خواهیم فروخت. 
کیندبرخ در ادامه گفت:  ما االن در برلین و مهیاى بازى با 

تیم هرتا هستیم و مذاکره اى با هیچ تیمى انجام ندادیم. 
اگر صعود کنیم به تمام بازیکنان براى رقابت در آینده نیاز 
داریم. آنها مى دانند اگر در سال آینده هم همراه ما بمانند 

تاریخى و همانند یک اسطوره خواهند شد. 
ســامان قدوس، ســتاره ایرانى تیم اوسترساندس که 
تیم هــاى زیــادى در اروپا خواهان جذبــش در فصل 
نقل وانتقاالت زمســتانى اروپا هســتند در واکنش به 
مصاحبه کیندبرخ گفت: من 2 ســال دیگر با باشــگاه 
اوسترســاندس قرارداد دارم. تصمیم درباره جدایى من 
به کیندبرخ و گراهام پوتر (ســرمربى) بستگى دارد. اگر 
کیندبرخ بخواهد بمانم، با تمــام وجودم و با کمال میل 

مى مانم.

نصف جهان  اخطار سرمربى و مدیران باشگاه سپاهان 
به بازیکنان کیفیت در گام اول عملیاتى شــد و مدافع 
برزیلى بى کیفیت این تیم محبور شد تا قراردادش با این 
باشگاه را فسخ کند تا عمر حضورش در اصفهان کمتر 
از 4 ماه باشد. در پنجره تابســتانى یکى از خریدهاى 
سپاهان در پســت مدافع میانى صورت گرفت و ژایرو 
رودریگوئز که فصل گذشــته در فوتبــال آذربایجان 
حضور داشــت، علیرغم انتقاداتى که نسبت به اضافه 

وزن او وجود داشت به سپاهان پیوست.
این بازیکــن در 5 هفته ابتدایى در میــان 11 بازیکن 
اصلى کرانچار قرار داشت، اما اخراج برابر صنعت نفت 
در جام حذفى و عدم تطابق نمایش هاى او با چیزى که 

در ذهن کرانچار حضور داشت، باعث شد تا این مدافع 
برزیلى رفته رفته نیمکت نشین شود و تنها پس از 4 ماه 
حضور در اصفهان، اولین بازیکنى باشد که با سپاهان 
فسخ مى کند و روز جمعه نیز ایران را ترك خواهد کرد.

کرانچار پس از شکست برابر پیکان به برخى بازیکنان 
تیم فرصت داد تا در 4 دیدار باقى مانده توانایى هاى خود 
را نشان دهند و حاال با خروج ژایرو احتماال در روزهاى 
آتى خبرهــاى دیگرى نیز در مــورد بازیکنان دیگرى 
که از تیم کنار گذاشته مى شــوند، خواهیم شنید. سایر 
خارجى هاى این تیم که کیفیت زیادى نداشــته اند در 
حاشیه امنى قرار ندارند و هر لحظه ممکن است خبرى در 

مورد اخراج و فسخ قرارداد با آنها منتشر شود.

 اخراج بى کیفیت ها از سپاهان  با کمال میل  

نگران جادو در دیدار با فوالد  نیستیم
سعید آذرى:

 پیشتر از میل زالتکو کرانچار براى جذب اشکان دژآگه نوشته بودیم، 
اما شنیده ها حکایت از آن دارد که باید این انتقال بزرگ را منتفى 

دانست.
در شرایطى که قرار بود اشکان دژآگه بعد از دو بازى دوستانه تیم 
ملى تکلیف باشگاه جدیدش را مشــخص شود هنوز این اتفاق 
نیفتاده. پیش از خبرهاى مختلفى در نصف جهان و سایر رسانه ها 

منتشر شد که کاپیتان تیم ملى مد نظر چند باشگاه ایرانى از جمله 
سپاهان قرار دارد. برخى از رسانه ها هم از میل تیم هاى 

استقالل و پرسپولیس به جذب اشکان خبر داده 
بودند. استقاللى ها در واکنش به این خبر 

گفتند که پول خریــد کاپیتان تیم ملى را 
ندارندو سرمربى پرسپولیس هم گفت که 

برنامه اى براى جذب اشکان ندارد.
شنیده هاى نصف جهان حکایت 
از آن داشت که کرانچار در چندین 
مالقــات با محســن طاهرى 
مدیرعامل سپاهان از او خواسته 
بود که هر طور شده این بازیکن 
را جذب کند و طاهرى هم قیمت 

باالى اشکان را مشکل بزرگ در راه این 
انتقال عنوان کرده بود. اخیــرا مدیر برنامه هاى  
اشکان هم اعالم نموده به علت مخالفت خانواده 
این بازیکن نمى تواند براى اقامت به ایران بیاید 
و در مجموع با توجه بــه قیمت باال و عدم میل 
به زندگى طوالنى مــدت در ایران، باید حضور 
کاپیتان تیم ملى در ســپاهان را در این مقطع 

منتفى دانست.

سپاهان-دژآگه منتفى شد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن با دفــاع از صحبت هایــش درباره 
اصفهانى هاى فوتبال، گفت: حتى بحث هسته اى را هم یک اصفهانى 
کارگردانى کرد!  ســعید آذرى در گفتگو با مهر، به مباحث مطرح شده 
درباره ســحر و جادو در فوتبال پرداخت و تاکید کرد که در آستانه بازى 
با فوالد، هیچ نگرانى بابت این مســئله ندارد. وى همچنین با دفاع از 
صحبتهایش دربــاره «اصفهانى هاى فوتبال» گفــت: صدور مجوز 
حرفحرفه اى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى را به خاطر دریافت سه 
میلیاردترد تومان سفته بود که این ایده را رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال دادند.

مشروح گفت گفتگوى آذرى در ذیل مى آید:
بعدعد از چند هفته باالخره ذوب آهن توانست به 

پیروزىزى برسد. 
  بله؛ ما در هفته هاى گذ گذشته هم مستحق برد بودیم ولى با بدشانسى سه 
امتیاز را نمى گرفتیم. خوشبوشبختانه با سعه صدر مجموعه، تمرینات خوب، 
درایت کادر فنى و حمایت هوادواداران توانستیم سپیدرود را شکست بدهیم. 
این مى تواند شروع خوبى براى اوى اوج گیرى دوباره ذوب آهن باشد. خدا 
را شکر در این بازى خارج از خانه به بره برد رسیدیم. البته سپیدرود هم تیم 

خیلى خوبى بود و محکم بازى کرد.
 این هفته با فوالد خوزســســتان بــازى دارید؟ 
برنامه هایتان براى تیمى کهکه موفق شده است 

صدرنشین لیگ را شکست بدهدهد چیست؟
فوالد خوزستان در حال حاضر به هماهنگى خوبى رسرسیده است. آنها 
پارس جنوبى را شکســت دادند و این نشان مى دهد که فو فوالد به بلوغ 
تاکتیکى رسیده اســت. البته ذوب آهن ثابت کرده است تیم رم روزهاى 
سخت است. به بازیکنانمان ایمان داریم. مطمئنیم که بازیکنان تمن تمام 
تالش خود را براى بازى تاکتیکى همراه با برد ارائه میدهند. بدون شکک 

این مسابقه یکى از زیباترین دیدارهاى لیگ برتر خواهد بود.
 باتوجه به مطرح شــدن بحث سحر و جادو از 
سوى تیم پارس جنوبى بعد از بازى با فوالد، آیا 

نگران این مباحث نیستید؟
من به خرافه پرستى و ســحر و جادو اعتقادى ندارم. اصال هم نگران 
نیستیم. این مسائل مى تواند روى کسانى که از نظر فرهنگى مشکل 
دارند، تاثیر بگذارد. اینکه تمام تالش یک باشگاه و مربیان و بازیکنان 
جاى تاسف دارد. مطرحشدن تحت شعاع خرافه پرســتىقرار بگیرد،

این مباحث آنهم در برنامه هاى تلویزیونى هم به نوعى ترویج دادن آن 
است و فقط به پیکره فوتبال ضربه مى زند. اینها باعث دفع هواداران از 
فوتبال و ورزشگاه ها مى شود. شاید خیلى از خانواده ها با این مباحثى 

نگران جاد

سایت یورو اسپورت در گزارشــى به تیم ملى ایران 
تحت هدایــت کارلوس کى روش پرداخته اســت. 
یورواســپورت در گزارشــى درباره تیم ملى ایران 
نوشــت: تیم ملى ایــران در انتخابى جــام جهانى 
به راحتى توانســت جواز حضور در ایــن رقابت ها 
را به دســت آورد. قدرت باالى خــط دفاعى ایران 
و حضور یک مهاجــم آماده به نام ســردار آزمون 
باعث شده اســت تا تیم ملى ایران تیم خطرناکى

 باشد.
کى روش در مــدت حضــور در تیم ملــى ایران 

توانســته تاثیرات خوبى روى تیم ملى ایران داشته 
باشــد. حضور باتجربه هایى چون اشــکان دژاگه و 
سیدجالل حسینى در کنار نفراتى چون سردار آزمون، 
ســعید عزت اللهى و میالد محمدى باعث شدند تا 
ایران ترکیبــى از بازیکنان جوان و باتجربه داشــته 

باشد.
با تمام این تفاسیر باید توجه داشته باشیم که کارلوس 
کى روش این بار به دنبال حضور طوالنى تر ایران در 
جام جهانى است تا بتواند این کشــور را به دور دوم 

رقابت ها برساند. 

ادگاردو بائوسا سرمربى تیم ملى عربستان باالخره رسما 
از سمت هدایت این کشور برکنار شد.

تنها 5 ماه بعد از آنکه بائوسا هدایت عربستان را بر عهده 
گرفت، فدراسیون فوتبال این کشور رسما خبر برکنارى 
او را اعالم کرد تا دوران حضور بائوســا در عربستان نیز 
مانند آرژانتین کوتاه باشد.  بائوسا که مدتى قبل به جاى 
فن مارویک به عنوان سرمربى تیم ملى عربستان انتخاب 
شــده بود، در مدت اخیر نتایجى مانند پیروزى 2-0 در 
مقابل لتونى و پیروزى 5-2 مقابل جامائیکا را در کارنامه 
ثبت کرد؛ اما شکست 0-3 مقابل غنا، 0-3 برابر پرتغال و 

0-1 مقابل بلغارستان در بازى هاى اخیر فیفا دى، نهایتا 
مدیران فدراسیون عربستان را مجاب به اخراج او کرد.

این تصمیم تنها چند روز پیش از برگزارى قرعه کشى 
جام جهانى 2018 که در مسکو در تاریخ 1 دسامبر برگزار 
مى شود، گرفته شد. عربستان در سید چهارم قرعه کشى 

قرار خواهد داشت.
گفتنى است هنوز فدراسیون فوتبال عربستان جایگزین 
بائوســا را انتخاب نکرده؛ اما از گئورگى هاجى ســتاره 
پیشین فوتبال رومانى به عنوان یکى از نامزدها نام برده 

شده است. 

سرمربى عربستان اخراج شد ایران و رؤیاى صعود به دور دوم

بهاره حیاتى
ى جذب اشکان دژآگه نوشته بودیم، 

ه باید این انتقال بزرگ را منتفى 

ژآگه بعد از دو بازى دوستانه تیم 
شــخص شود هنوز این اتفاق 
در نصف جهان و سایر رسانه ها 

د نظر چند باشگاه ایرانىاز جمله 
ها هم از میل تیم هاى 

کان خبر داده 
ه این خبر 

م ملى را 
ت که 
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امیرخان! پیام را احیا کن 
تماس تلفنى با سرمربى ذوب آهن

 پیام صادقیان در تیم ترکیه اى به یک نیمکت نشین 
تبدیل شده و از طریق رفقاى خود درصدد است تا به 
لیگ ایران و تیــم هایى مانند ســپاهان و ذوب آهن 

بازگردد.
 باشگاه سپاهان این روزها براى تقویت خود در نقل و 
انتقاالت زمستانى در صدد است تا یک هافبک طراح 
خوب را در نیم فصل دوم به خدمــت بگیرد و رفقاى 
پیام صادقیــان هم مى خواهند از ایــن فرصت براى 
پیام اســتفاده کنند. همچنین با توجه به بررسى هاى 
ذوب اهن و امیر قلعه نویى براى جذب چند بازیکن در 

نیم فصل، پیام صادقیان یکى از گزینه هایى است که 
به ژنرال پیشنهاد شده است.

 صادقیان از ابتداى حضورش در ترکیه با بدشانســى 
مواجه شد،کارت بازى اش با تاخیر صادر و مصدومیت 
و همچنین مسمومیت باعث شــد تا پیام نتواند براى 
تیم ترکیه دقایق زیادى بازى کند اما در بازى حساس 
مقابل فنرباغچه که صادقیان به میدان رفت با وجود 
اینکه تنهــا چنددقیقه در میدان بــود عملکرد  تقریبا 

خوبى داشت و موفق شد پاس گل بدهد.
پس از خروج صادقیان از پرسپولیس، همه مربیانى که 
هدایت تیم او را بر عهده داشــتند وعده احیاى دوباره 

پیــام  و بازگرداندن او بــه روزهاى اوج را 
دادند، اما همگى در این پروژه ناکام بودند.
 طبق شــنیده هاى نصف جهان،یکى از 
رفقاى پیام صادقیــان در تماس با امیر 
قلعه نویى گفته: امیــر خان! پیام عالقه 
زیادى دارد که شاگرد شما شود! و انگیزه 
هاى باالیى هم دارد کــه بتواند دوباره 
خود را نشان دهد. او نیازمند یک فرصت 
از سوى مربى بزرگى همچون شماست. 

بیــا و مردانگى کن و پیــام را دوباره احیا 
کن!

2رخ گفت: من2 ســال دیگر با باشــگاه 
س قرارداد دارم. تصمیم درباره جدایى من 
راهام پوتر (ســرمربى) بستگى دارد. اگر 
هد بمانم، با تمــام وجودم و با کمال میل 

ن او بــه روزهاى اوج را 
ر این پروژه ناکام بودند.
ى نصف جهان،یکى از 
یــان در تماس با امیر 
میــر خان! پیام عالقه 
گرد شما شود! و انگیزه 
رد کــه بتواند دوباره 
 او نیازمند یک فرصت 
گى همچون شماست. 

ن و پیــام را دوباره احیا 

خشایار بیدمشکى
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امیر قلعه نویى به رفقاى خود کــه در فصول نقل و 
انتقاالت او را یارى مى کنند مأموریت داده تا وضعیت 
مسعود شجاعى در لیگ یونان را بررسى کنند و ببینند 
که او در لیگ این  کشور مى ماند یا شایعاتى که در 

مورد او منتشر شده واقعیت دارد.
 هفته پیش خبرهاى مختلفى منتشر شد که 
هافبک ایرانى پانیونیوس یونان روزهاى 
سختى را در ســوپر لیگ یونان سپرى 

مى کند.
 خبرگــزارى هاى ایران بــه نقل از 
روزنامه «گازتا» یونان در گزارشى 
به بررسى آخرین وضعیت مسعود 
شجاعى در یونان طى هفته هاى 
گذشته پرداخته  بودند. این روزنامه 
معتبر یونانى در گزارشى که  منتشر 
کرده در تحلیل خبر از افت مسعود 
شجاعى نسبت به فصل گذشته داده 
و نوشته که شــجاعى برخالف فصل 
گذشته نتوانســته در ترکیب این تیم تأثیر 
داشته باشــد و انتظارات ســرمربى این تیم را 

برآورده نمى کند.
در کنــار افــت فنى مســعود شــجاعى در ترکیب 
پانیونیوس موضــوع دیگرى که ایــن روزها باعث 
نارضایتــى کادرفنى این تیم از هافبــک ایرانى آنها 

شده، عصبانیت این بازیکن در جریان مسابقه است.
شــجاعى در جریان  دیدار این تیم برابر ژانتى که با 
شکســت این تیم همراه شــد در دقیقه 27 با کارت 
زرد داور جریمه شد و سرمربى پانیونیوس که نگران 
اخراج شدن این بازیکن بود، تصمیم گرفت تا بازیکن 
تأثیرگذار خود را در ابتداى نیمه دوم از زمین مسابقه 
خارج کند تا از ده نفره شدن این تیم جلوگیرى شود. با 
توجه به نزدیکى این دو تیم در جدول رده بندى، این 

دیدار اهمیت زیادى براى تیم یونانى داشت.
دور ماندن از تیم ملى در آســتانه جام جهانى اتفاقى 
اســت که این روزنامه در گزارش خــود دلیل اصلى 
عصبى بودن شجاعى نامیده است. مسعود شجاعى 
که طى سال هاى گذشــته همواره یکى از بازیکنان 
اصلى و مورد اعتماد کى روش بود بعد از اتفاقاتى که 
در ابتداى فصل رخ داد حضور در اردوهاى تیم ملى 
را از دســت داده و همین موضوع روى روحیه او اثر 

گذاشته است.
با وجود این «جــان جیورجیپولوس»، فوتبال نویس 

یونانى عقیده دارد که شــجاعى بــراى ادامه حضور 
در فوتبال یونان مشــکلى نــدارد. او در این باره به 
خبرنگاران ایرانى هم گفته: شجاعى هیچ مشکلى با 
باشگاه ندارد و باشگاه ناراحتى او را از عدم دعوت به 
تیم ملى درك مى کند اما از او انتظار نمایش هاى بهتر 

و تکرار فرم فصل قبل خود را دارد.
 سایت ورزش سه با توجه به این اتفاقات براى شجاعى  
ضمن درخواست از کى روش نوشته: شجاعى که یک 
بازیکن بــا ارزش براى فوتبال ایران محســوب مى 
شود، شــاید در این روزها بیش از همیشه احتیاج به 
کمک کادرفنى تیم ملى و مدیران فوتبال ایران دارد؛ 
کارى که البته کــى روش آن را بارها براى بازیکنان 
بدون باشگاه انجام داده و این روزها هواداران فوتبال 
انتظار دارند تا او برخوردى مشابه با کاپیتان تیم ملى 

داشته باشد.
خبرگزارى تســنیم هم هفته گذشــته در گزارشى 
از وضعیت وخیم مســعود نوشــته بود:  شجاعى که 
فصل قبل بــا دریافــت 13 کارت زرد و یک کارت 
قرمز یکى از خشــن ترین بازیکنان لیگ یونان بود 
در این فصل هم تنها تا پایان هفته یازدهم رقابت ها 
پنج کارت زرد و یک کارت قرمــز دریافت کرده که 
بســیارى از این اخطارها به دلیل اعتراضات بى مورد 
و ایجاد تنش در بازى نصیب او شــد و حاال بنابر نظر 
طرفداران پانیونیوس و رســانه هاى یونانى این نوع 
رفتار شــجاعى به دیگر بازیکنان تیم استرس وارد 
کرده و تأثیر منفى روى کل تیــم مى گذارد که این 
موضوع با خشم کادرفنى و مسئوالن باشگاه روبه رو 
شده است. مسعود شجاعى در دیدار اخیر پانیونیوس 
مقابل شــانتى که منجر به شکست 2 بر صفر تیمش 
شده، بار دیگر و در دقیقه 27 پس از دریافت کارت زرد 
بازى را به تشنج کشید و سرمربى پانیونیوس که این 
رفتار مسعود را بى احترامى به تیم قلمداد کرد، در بین 
دو نیمه این بازیکن را تعویــض کرد و روى نیمکت 
نشاند. بنابر اعالم مسئوالن پانیونیوس گویا مسعود از 
بازى در این تیم خسته شده است. او ابتدا باید یاد بگیرد 
به همبازیان و تیم خود احترام بگذارد و یکجایى باید 
با این رفتار او برخورد مى شــد. مسعود باید مشخص 
کند که آیا مایل به ماندن در پانیونیوس است یا خیر؟

اما خبرگزارى فارس به یک شایعه در مورد تیم آینده 
شجاعى دامن زده و نوشته بود:  گفته مى شود مسعود 
شجاعى براى پیوســتن به AEK با این تیم به توافق 
رسیده است و هواداران پانیونیوس رفتارهاى عجیب 

این بازیکن را بى ارتباط به ایــن توافق نمى دانند. در 
همین حال «گریگورى»، ســرمربى پانیونیوس در 
نشست خبرى خود گفته: خیلى چیزها باید در تیم تغییر 
کند. این یک واقعیت است که ما نیاز به بازبینى در تیم 
داریم و باید این مشــکالت را در همین زمستان حل 
کنیم. این مهم است که تیم آرامش خود را در داخل 
و خارج از زمین حفظ کند و تا زمانى که این تنش ها 

در تیم وجود دارد، نمى توانیم نتایج مطلوبى بگیریم.
 در میان همه این اخبارى که سایت هاى وخبرگزارى 
هاى کشــورمان  در مورد وضعیت وخیم شــجاعى 
منتشــر مى کردند خبر دیگرى نیز منتشــر شد که 
نشان مى داد شجاعى در صورت خروج از پانیونیوس 

مشتریان خوبى دارد.
سایت آى اسپرت به گزارش یک رسانه یونانى استناد 
و نوشته بود: مسعود شجاعى در روزهاى اخیر به یکى 
از سوژه هاى جنجالى اردوى پانیونیوس تبدیل شده 
است تا جایى که بعد از درگیرى لفظى میان او و یکى 
از هم تیمى ها باشگاه حکم به اخراج یک ماهه ستاره 
ســابق تیم ملى ایران داد تا همین امر بیشتر از قبل 
شایعات پیرامون جدایى او از پانیونیوس در زمستان را 

بر سر زبان ها بیاندازد.
در شرایطى که پیش از این بسیارى از اخبار حکایت 
از توافق نهایى دو باشــگاه پانیونیوس و AEK براى 
انتقال شــجاعى در زمســتان حکایت داشت سایت 
SDNA  با اشــاره به اتفاقاتى که در روزهاى گذشته 
براى مسعود شجاعى در تیم رخ داده  مدعى شد سران 
باشگاه پاناتینایکوس به توصیه سرمربى خود بار دیگر 
خرید این ستاره ایرانى را در اولویت برنامه هاى خود 
قرار داده اند.به نوشته این سایت یونانى «اوزونیدیس» 
سرمربى پاناتینایکوس که خود زمینه ورود شجاعى به 
فوتبال یونان را فراهم کرد حاال تصمیم گرفته به هر 
شکلى شده شجاعى را با خود به جمع سبزپوشان آتن 
ببرد بلکه با حضور شجاعى مشکالت میانه میدان را به 
حداقل برساند. تنها مشکل در این راه به بحران هاى 
مالى و توان کم باشگاه پاناتینایکوس براى پرداخت 
مبلغ قرارداد ســتاره ایرانى است که مذاکرات در این 

راه ادامه دارد.
پس از همه این اتفاقات و انتشــار اخبار رنگارنگ  در 
مورد مسعود،باشگاه پانیونیوس یونان پنج شنبه هفته 
گذشته در صفحه رسمى اش  در اینستاگرام نسبت به 
درج برخى اخبار در مورد بازیکن ایرانى اش واکنش 

نشان داد.

در این پســت اینســتاگرامى که در آن تصویرى از 
مسعود شجاعى به اشــتراك گذاشته شده، آمده بود: 
باشگاه پانیونیوس و مسعود شجاعى بازیکن ایرانى 
این تیم برخى اخبار منتشــر شــده در برخى رسانه 
هاى ایرانــى مبنى بر وجود درگیــرى بین او و یکى 
از هم تیمــى هایش در جریان تمرینــات را تکذیب 
مى کنند.در عین حال، هر دو طرف تأکید کردند که 
هیچ مسئله و اختالفى پیرامون مسائل مالى بین آنها 
وجود ندارد و مطالب عنوان شده در برخى گزارش ها 
واقعیت ندارند.باشــگاه پانیونیوس مثل یک خانواده 
اســت و طبق معمول در چنین مواردى، مســائل و 
مشــکالت پیش آمده در درون خانواده حل و فصل 

مى شود.
 به گزارش نصف جهان، این متن منتشر شده توسط 
باشگاه یونانى صرفًا محرومیت و مشکالت مالى بین 
دو طرف را تکذیب کرد و البته به وجود برخى مسائل 
و مشــکالت پیش آمده که باید درون خانواده حل و 
فصل شود اذعان داشــته  و آن را رد نکرده است. با 
توجه به این موضوع هنوز نمى تــوان به طور قاطع 
در مورد ماندن مسعود در پانیونیوس اظهار نظر کرد 
و شاید شــایعات مختلفى که در مورد مقصد آینده او 
وجود دارد به واقعیت بپیوندند. در این گزارش آخرین 
اخبار و وضعیت شــجاعى را بررســى کردیم. اما بد 
نیســت بدانید که در مورد همه گمانه زنى هایى که 
در مورد تیم  آینده این بازیکن وجود دارد، اشــتیاق و 
میل قلعه نویى هم باعث شده تا ذوب آهن اصفهان 
هم به یکى از مشتریان چراغ خاموش مسعود تبدیل 
شود. امیرقلعه نویى از وضعیت این روزهاى تیمش به 
هیچ وجه راضى نیســت و در جلساتى که با دوستان 
خود و مدیران باشگاه ذوب آهن داشته راجع به لزوم 
تقویت سبزپوشــان در  نیم فصل دیــدگاه هایش را 

اعالم نموده است.
طبق شــنیده هاى خبرنــگار نصف جهــان، امیر 
قلعه نویى با توجه بــه اخبار مختلفى کــه در هفته 
گذشــته حکایت از جدایى شــجاعى از پانیونیوس 
داشته و به بررسى آن پرداختیم از رفقاى متخصص 
خود در امور نقــل  و انتقاالت درخواســت کرده که 
وضعیت مسعود را بررســى کنند و از او بپرسند که آیا 
جدایى اش از این تیم و لیگ یونــان حقیقت دارد؟ 
و اگــر او قصد حضــور در لیگ ایــران را دارد ذوب 
آهن حاضر اســت تا اولین مشــترى ایرانى او لقب

 بگیرد.

سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان قرار است 
به زودى در مورد لیست ورودى و خروجى این 

تیم براى نیم فصل دوم تصمیم بگیرد. 
سیداکبر پورموســوى قصد دارد بعد از بازى با 
ذوب آهن در هفته سیزدهم لیگ برتر، جلسه اى 

با دستیارانش داشته باشد.
سرمربى فوالد مى خواهد در مورد لیست ورودى 
و خروجى فوالد با دستیارانش مشورت کند و 
قرار است نام چند بازیکن را به باشگاه بدهد تا 

فوالدى ها بازیکنان مورد نظر او را جذب کنند.
براساس این گزارش، سرمربى فوالد خوزستان 

معتقد است که این تیم براى کسب سهمیه آسیا 
نیاز به جذب بازیکن دارد و باید در نیم فصل نقاط 

ضعف تیمش برطرف شود.
خبر دیگر در مورد فوالد خوزســتان این است 
که حامد لک و یوسف وکیا دو بازیکن مصدوم 
فوالد مى توانند در بازى با ذوب آهن به میدان 

بروند.
دیدار فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان در 
چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ 
برتر باشگاه هاى کشور از ساعت 16:30 امروز 

شنبه 4 آذر ماه برگزار خواهد شد.

با اقدام على کریمى در گرفتن حکم جلب حمیدرضا جهانیان مالک 
باشگاه نفت، دعواى این دو نفر وارد فاز تازه اى شد. حاال جهانیان 

هم حرف هاى تازه اى مى زند. گفتگوى او را با فارس بخوانید:
-متاسفانه آقاى کریمى و وکیلش شیطنت کردند و شیطنت خود 
را به آدرس خیابان مالصدرا و دفتر جهانیان نیوز ارسال کردند و 
به همین بهانه که شکایت آنها به دستمان نرسیده بازپرس پرونده 
طبق قانون حکم جلب مــرا صادر کرده اما من روز گذشــته به 
بازپرس پرونده گفتم که نسبت به این شکایت بى اطالع بودم چون 

این شکایت به آدرسى فرستاده شده که آدرس من نبوده است.
-  براى کار دیگرى پیش بازپرس رفته بودیم اما به من گفتند که 
حکم جلبم صادر شده است، بازپرس وقتى متوجه شد که ما خبر 

نداریم و دید که آدرسى که شکایت ارسال شده با آدرس درج شده 
من در پرونده تفاوت دارد و ما هم به دلیل گمراهى دستگاه قضایى 

از على کریمى و وکیلش شکایت کردیم.
-ما از هر دو نفر شکایت کردیم، این براى بار دوم است که آنها این 
کار زشت را انجام مى دهند. ما تا حاال قصد نداشتیم از آنها شکایت 
کنیم اما اگر بیش از این سکوت مى کردیم سوء تفاهم پیش مى آمد 

به افراد فرصت طلب اجازه مى دادیم کارهایشان را ادامه دهند.
-کریمى با ما قرارداد دارد و بدون دلیل و مدرك تیم را ترك کرده 
است، ا و به چه حقى به خودش اجازه داده که به تمرینات نیاید؟ 
خود ما از این مسائل بى خبر هستیم و دلیل این کارها را نمى دانیم.

کریمى مربى تیم ما است و باید در تمرینات ما شرکت کند. 

جلسه مهم فوالدى ها بعد از ذوب آهن

ذوب آهن، مشترى ایرانى مسعود شجاعى
قلعه نویى: ببینید در یونان مى ماند یا نه!

محسن کدخدایى  
خبر عجیبى که هفته گذشــته در مورد کاپیتان تیم ملى منتشــر شد 
واکنش هاى مختلف رسانه هاى ایرانى را در پى داشت  مضمون خبر 
این بود. «قلیان سراى اشــکان دژآگه به زودى در برلین آلمان افتتاح 

مى شود!»
 این مضمون صحبت هاى کاپیتان تیم ملــى ایران به زبان آلمانى در 
فیلمى بود که هفته گذشته همراه با برادرش در فضاى مجازى دست 
به دست و باعث شد تا واکنش هاى مختلفى پیرامون این خبر منتشر 

گردد.
 روزنامه ایران ورزشى در تیتر جلد روز پنج شنبه خود به شدت به اشکان 
انتقاد کرد و نوشت: شأن کاپیتان تیم ملى ایران کجاست؟ فعالیت در 
حرفه اى که با روح ورزش منافات دارد یا کار در حوزه ورزش یا دیگر 
حوزه هاى اقتصادى ســالم؟ اینکه قوانین کشور آلمان به ورزشکاران 
اجازه مى دهد بــه راحتى در چنیــن حرفه اى فعالیت کننــد قطعًا به 
هنجارهاى داخلى همان کشــور ارتباط دارد اما در ایران مدت هاست 
بر سر جمع شدن بساط چنین اماکنى بحث هاى عمیقى به راه افتاده و 

حتى در هفته هاى اخیر بسیارى از این اماکن پلمب شده اند.
به تازگى نیز کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در راستاى ممانعت حضور 
ورزشکاران در چنین مکان هایى احکام تندى علیه بازیکنانى صادر کرد 
که در قهوه خانه ها دیده شده اند. مسئله ما با اشکان دژآگه بیگانگى با 
قوانین ایران نیست. پرسش این است که اساسًا او به  عنوان چهره اى 
صاحب نفوذ و بین المللى در تیم ملى فوتبال ایران چرا به سمت و سوى 

این شغل رفته است و حتى ابایى از تبلیغات هم ندارد، در فضاى مجازى 
حاضر مى شــود و با عالقه اى وافر و چهره اى خنــدان خبر از افتتاح 

سفره خانه اش مى دهد.
شاید دژآگه هنوز انتظاراتى که در جامعه از او وجود دارد را به خوبى درك 
نکرده و شــاید هم به دلیل زندگى خارج از ایران دیگر خود را ملزم به 
رعایت برخى اصول از نگاه ایرانى ها نمى داند اما انتظار ما از شخصى 
که بازوبند کاپیتانى تیم ملى را بر دست مى بندد  فراتر از توقعاتى است 
که در ذهن این بازیکن مى گذرد. از اشکان دژآگه توقع داریم نه اکنون 
بلکه آن زمان که کفش ها را آویخت و با دنیاى فوتبال خداحافظى کرد، 
همواره در شــأن و جایگاه کاپیتان تیم ملى ایران رفتار کند و الاقل از 
ورود به چنین شغل هایى که در تضاد با روح ورزش است خوددارى کند.
 سایر رســانه ها نیز از او گالیه کردند و این کار او را مورد مذمت  قرار 

دادند:
دوست داشــتیم اشــکان را در این فیلم در حال افتتاح یک مدرسه یا 
آکادمى فوتبال ببینیم. عالقه مند بودیم و هستیم که اشکان را همچون 
دیگر بازیکنان فوتبال ایران در مسیر ترویج یک زندگى سالم ببینیم. 
همان کارى که جواد نکونام با افتتاح مدرسه فوتبال کرد تا جوان هاى 
ایرانى نیز بى نصیب نمانند از تجربیاتى که او در فوتبال اسپانیا به دست 
آورده است. گرچه محتمل است اشکان دژآگه پس از دوران بازیگرى 
عالقه اى به ادامه کار در مسیر فوتبال نداشته باشد اما الاقل انتظارى 
که از او مى رود این اســت که به  عنوان یکــى از نمادهاى فوتبال که 
صاحب پیراهن پر ارزش تیم ملى فوتبال ایران شــده، وارد کســب و 

کارى نشود که تمام ارزش هاى ورزش را زیر سئوال مى برد و لگد   مال 
مى کند. دژآگه نیز مى تواند همچون نکونام از وجهه و مقبولیت خود در 
راه صحیح ترى بهره ببرد و عالوه برکسب درآمد از این راه اشاعه دهنده 

و مبلغ ورزش باشد.
به گــزارش نصف جهــان، در کنار  همــه این گالیه ها از اشــکان 
دژآگه واکنش برخى هواداران ســپاهان هم به قصد اشــکان براى 
راه اندازى قلیان ســرا در برلیــن جالب توجه بود. برخــى هواداران 
ســپاهان که در روزهاى اخیر خبرهایى در مورد پیوســتن اشکان به 
تیمشان منتشر شــده بود براى او پیام هایى با این مضمون مشترك 

داشتند:
اشکان پس آمدنت به ایران و سپاهان چه شد؟ اگر در برلین قلیان سرا 
بزنى که دیگر سخت اســت بخواهى به تیم ما بیایى! چایخانه را باید 
جایى تأســى کنى که خودت بتوانى برخى مواقع باالى سرش باشى! 
چون مشتریان به عشق دیدن تو به چایخانه مى آیند و دوسیب خواهند 
کشید! شما اگر مى خواهى به سپاهان ما بیایى بى خیال قلیان سرا در 
برلین شو! بیا اصفهان ما هم کمکت مى کنیم که یک چایخانه عالى در 
منطقه َمرغ(!)بزنى. همه ما هم مشتریانت خواهیم شد و قلیان سرایت 
را به سودآورترین سفره خانه اصفهان تبدیل مى کنیم. معطل نکن و 

زودتر به اصفهان بیا!
همه این خواسته ها در حالى منتشر شده که همانطور که در خبرى دیگر 
اشاره کردیم به دالیل مختلف پیوستن دژآگه در این مقطع به سپاهان 

منتفى شده است.

بیا اصفهان هم قلیان سرا بزن!

به رفقاى خود ک امیر قلعه نویى
انتقاالت او را یارى مى کنند مأم
مسعود شجاعى در لیگ یونان ر
م که او در لیگ این  کشور مى
مورد او منتشر شده واقعیت
 هفته پیش خبرهاى م
هافبک ایرانى پانیو
سختى را در ســو

مىکند.
 خبرگــزارى ه
روزنامه «گازت
به بررسى آخ
شجاعى در ی
گذشته پرداخ
معتبر یونانى

کرده در تحلیل
شجاعى نسبت
و نوشته که شــج
گذشته نتوانســته در
داشته باشــد و انتظارات

برآورده نمى کند.
در کنــار افــت فنى مســعود
پانیونیوس موضــوع دیگرى ک
نارضایتــى کادرفنى این تیم از
ج شده، عصبانیت این بازیکن در
شــجاعى در جریان  دیدار این
شکســت این تیم همراه شــد
زرد داور جریمه شد و سرمربى
اخراج شدن این بازیکن بود، تص
تأثیرگذار خود را در ابتداى نیمه
خارج کند تا از ده نفره شدن این
توجه به نزدیکى این دو تیم در
دیدار اهمیت زیادى براى تیم یو
از تیم ملى در آســتا دور ماندن

اســت که این روزنامه در گزارش
عصبى بودن شجاعى نامیده اس
که طى سال هاى گذشــته هم
اصلى و مورد اعتماد کى روش
داد حضور در ابتداى فصل رخ
را از دســت داده و همین موض

گذاشته است.
با وجود این «جــان جیورجیپول

ذوب آه
قلعه نویى: ببینید

نصف جهــان  اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، ســپاهان 
ظرف امروز یا فردا(شنبه یا یک شنبه) با یک بازیکن 

خارجى قرارداد مى بندد.
قرارداد «ژایرو رودریگز»، بازیکن برزیلى سپاهان به 
علت نمایش ضعیف او به صورت توافقى فسخ شد و 
حاال یک جاى خالى براى جذب بازیکن خارجى براى 

زردپوشان به دست آمده است.
طبق شنیده هاى خبرنگار نصف جهان، سپاهانى ها

با یکــى از بازیکنان تیم ملى ازبکســتان مذاکرات 
خوبى داشته اند و ظرف امروز یا فردا او را به اصفهان 

مى آوردند و با او قرارداد مى بندند.
این بازیکن تیم ملى ازبکســتان که سابقه بازى در 
تیم هاى پاختاکور و لوکوموتیو این کشــور را هم در 
کارنامه دارد قطعًا مى تواند بخشــى از نقاط ضعف 
زردپوشــان و دغدغه هاى «زالتکــو کرانچار» را 

مرتفع کند.

  به چه حقى در تمرینات غایبى؟!

 بازیکن تیم ملى 
ازبکستان در سپاهان

روز ز ور
گزار خواهد شد.

 ندهد، ســپاهان 
به) با یک بازیکن 

برزیلى سپاهان به 
وافقى فسخ شد و 
یکن خارجى براى 

هان، سپاهانى ها
ســتان مذاکرات 
دا او را به اصفهان 

که سابقه بازى در 
کشــور را هم در 
ـى از نقاط ضعف 
کــو کرانچار» را 

ملى 
سپاهان
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در ادامه اقدامات پلیس آگاهى در کنترل نامحسوس 
مجرمین ســابقه دار و حرفه اى، کارآگاهان پایگاه 
سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ اطالع پیدا کردند 
که یکى از مجرمین سابقه دار و حرفه اى در زمینه 
ســرقت به شــیوه کیف قاپى و موبایل قاپى  به نام 
«مهرداد.ج»25 ساله  اقدام به تشکیل گروه جدیدى 

از ســارقین کیف قاپ و قاپ زن نموده و در قالب 
گروه هاى دو یا ســه موتوره، با اســتفاده از انواع 
موتورسیکلت هاى طرح هوندا، ویو و آپاچى اقدام به 

سرقت در مناطق در مختلف شهر تهران مى کنند.
با آغاز رسیدگى به پرونده، کارآگاهان در تحقیقات 
پلیسى ضمن شناسایى مخفیگاه مهرداد در منطقه 

على آباد، موفق به شناســایى دو بچــه محل او به 
عنوان همدستانش به نام هاى «میالد» 23 ساله و 
«على» 22 ساله شدند؛ در ادامه سه عضو دیگر گروه 
به نام هاى «میالن» 25 ساله با دو سابقه دستگیرى 
به اتهام زورگیرى و تحت تعقیــب پلیس آگاهى، 
«سپهر» 18 ساله و «عماد» 21 ساله نیز به عنوان 
دیگر اعضاى گروه شناسایى شدند و دستگیرى آنها 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
با شناســایى هر شش عضو گروه ســارقین کیف 
قاپى و موبایل قاپ، کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس 
آگاهى، در تاریخ 17آبان ســال جارى طى شــش 
عملیات جداگانه و همزمان اقدام به دستگیرى هر 
شش متهم کرده و ضمن دســتگیرى متهمین، در 
بازرسى از مخفیگاه آنها مقادیر قابل توجهى از انواع

 کیف هاى دســتى زنانه و مردانه و گوشــى هاى 
تلفن همراه کشف و توقیف شــد. متهمین پس از 
دستگیرى و انتقال به پایگاه ســوم پلیس آگاهى، 
صراحتًا به ده ها فقره ســرقت به شیوه قاپ زنى و 

موبایل قاپى در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه 
در شمال و مرکز شهر تهران اعتراف کردند.

متهمین در اعترافات عنوان داشــتند که قسمتى از 
وجوه به دست آمده از فروش امول مسروقه را صرف 
خریــد موادمخدر مصرفى خود کرده و با قســمت 
دیگرى از پول حاصل از سرقت، به صورت گروهى 
و براى تفریح به مناطق شمال کشور رفته و پس از 
پایان پول مجدداً سرقت هایشان را آغاز مى کردند.

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با 
اعالم این خبر گفت: با بررســى اموال مسروقه به 
دســت آمده از مخفیگاه متهمیــن، تاکنون ده ها 

مالباخته در سطح شهر تهران شناسایى شدند.
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى افزود: از کلیه 
شــکات و مالباختگانى که بدین شــیوه و شگرد 
مورد ســرقت اموال به ویژه کیف دستى و گوشى 
تلفن همراه قرار گرفتند، دعوت مى شــود تا براى 
شناسایى متهمین و پیگیرى شکایات خود به نشانى 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بــزرگ مراجعه 

کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: 27نفر از مسافران یک اتوبوس ولوو در امامزاده 

مختار(ع) دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، پورانفرد درباره جزئیات این حادثه گفت: این 
گازگرفتگى ساعت 7 و 15دقیقه صبح روز سه شنبه اتفاق افتاد. 
او ادامه داد: هر 27 نفر از مســافران بودند که با ولوو به زیارت 
امامزاده مختارآمده بودند، که در ابتداى صبح با عالیم سردرد، 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ از خواب بیدار و با مرکز پیام 

اورژانس تماس گرفتند.

وى گفــت: با اعــالم ایــن خبر بــه مرکــز بالفاصله چند 
دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــدند و اتوبوس 
آمبوالنس به صورت آماده باش در محوطه شــهید بهشــتى 
مستقر شــد. پورانفرد ادامه داد: تکنســین هاى اورژانس، 
22 بیمــار را بــا اقدامــات درمانى مناســب (اکســیژن 
درمانــى) به بیمارســتان امام ســجاد(ع) انتقــال دادند و 
پنج نفر به صورت حضورى به بیمارســتان شــهید بهشتى 
مراجعه کردند. وى افــزود: حال مصدومــان خوب گزارش

 شده است.

55 کلید از جیب یک سارق که قصد سرقت از یک خانه 
در خیابان قزوین تهران را داشت، کشف شد.

رئیس کالنترى 112  ابوسعید در این باره اظهار داشت: 
مأموران گشــت کالنترى شــامگاه سه شــنبه هنگام 
گشــتزنى در خیابان قزوین به رفتار مردى که مشغول 
زاغ زنى یک خانه بود مظنون شده و او را بازداشت کردند. 
مأموران پلیس در بازرســى بدنى از وى 55 کلید کشف

 کردند. 
سرهنگ صادق ضرونى، گفت: مرد مظنون در بازجویى ها 
اعتراف کرد که قصد سرقت  داشته که در دام پلیس گرفتار 
شده است. او در تحقیقات بیشتر به سرقت از چند خانه در 

همان محل اعتراف کرد.

مدرس موسیقى که هنگام تعلیم به دختر هنرجو، او را هدف تعرض قرارداده بود صبح روز چهارشنبه زمانى که 
براى محاکمه در برابر قضات شعبه چهارم دادگاه کیفرى ایستاد ناگهان با رضایت دخترجوان روبه رو شد. شاکى 
به دادرسان دادگاه گفت: «من فقط به دلیل ترس از آبرویم رضایت مى دهم چون هیچکدام از افراد خانواده ام 

از این ماجرا اطالع ندارند.» 
رسیدگى به این واقعه مرداد امســال و در پى شــکایت دختر هنرجو آغاز شد که سراســیمه خود را به یکى 
ازکالنترى هاى شهرستان شهریار رساند و علیه مدرس موسیقى شکایت کرد. «المیرا»ى 24ساله به پلیس گفت: 
«چند ماهى بود که براى آموزش گیتار به کالسى در باغى واقع در شهریار مى رفتم، اما یک روز که من و استاد 

تنها بودیم، هنگام آموزش ناگهان او به طرفم هجوم آورد و بدون توجه به التماس هایم به من تعرض کرد.»
پس ازشکایت دختر جوان، مدرس موســیقى دستگیر شد تا اینکه صبح روز چهارشــنبه شعبه چهارم دادگاه 
کیفرى استان تهران به ریاست قاضى عبداللهى و با حضور قاضى واعظى، مستشار دادگاه براى محاکمه اش 
تشکیل جلسه داد. در آغاز جلســه المیرا با گریه گفت: «از آن روز ســیاه تاکنون آرامش روحى و روانى ندارم 
و روزها و شب هایم با کابوس  سپرى مى شــود که این مرد شیطان صفت ســرم آورد. از این ماجرا هیچیک 
از اعضاى خانواده ام خبر ندارنــد و براى اینکه آبروریزى نشــود مجبورم رضایت دهم، اما باور کنید از ســر 
اجبار اســت که چنین تصمیمى گرفته ام ولى تا آخرعمر این شــیطان صفــت را که زندگــى ام را تباه کرد

 نمى بخشم.»
سپس متهم در برابر دادرسان ایستاد و درحالى  که اتهامش را قبول داشت گفت: «هیچ حرفى براى گفتن ندارم،اما 
مى دانم که اشتباه بزرگى کرده ام و تا آخرعمر شرمنده المیرا هستم. او و خانواده اش به من اعتماد کرده بودند اما 

من از اعتمادشان سوء استفاده کردم، حاال هم به شدت پشیمانم.»
پس ازپایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند تا درباره او حکم صادر کنند.

تنهاترین مرد روستاى زلزله زده «تپانى» پیکر زن و دو فرزندش 
را با دست هاى خود از زیر آوار بیرون کشید، بدون کفن و غسل با 

جامه هاى خونین در دل خاك دفن کرد.
چشــم هاى «فرهاد» کاسه خون است. دســت هایش تنهاترین 
دست هاى روستاست. روى تلى از خاك نشســته. ویرانه اى که 
روزگارى خانه اش بود را با چشــم هایش مى کاود. دست هایش 
را عمود گذاشته روى زانوهایش و سرش را میان آنها گرفته است. 
نگاهش خیره مانده به خاك طــورى که گمان مى کنى دارد با تل 
خاك، با آنچه تا همین یک هفته پیش خانــه اش بود، گرم بود و 
صداى «بنیتا» و «عبدالباسط» در آن مى پیچید نجوا مى کند: «این 

آوار را مى بینى؟ اینجا خانه ام بود، زندگى ام بود که از دست رفت.»

معجزه مهر مادرى
شب بود. برقى از چشم آسمان گذشــت، زمین لرزید، خانه ها فرو 
ریخت و دشت ذهاب سوگوار شــد. از روستاى زلزله زده تپانى که 
بین ســرپل ذهاب و ازگله است فقط یک مدرســه سرپاست و از 
خانه ها فقط ویرانه اى به جامانده است. یکى از این خانه ها، خانه 
فرهاد بود؛ «فرهاد صفرى». تمام زندگى اش زنش و سه بچه اش 
بود. حاال از آن زندگى، «آرین» دو ماهه برایش مانده. معجزه عشق 
و مهر مادرى: «زنم از ترس اینکه آسیبى به بچه کوچکش برسد او 
را در بغل گرفته بود. خم شــده بود روى بچه. سقف خانه که پایین 

آمد، تیرآهن گردنش را شکست اما آرین در آغوشش زنده ماند.»
همراهش مى روم به دل خانه ویرانه اش. میان انبوه تیرآهن خم شده 
و آجرهاى شکسته تلنبار شده روى هم، جایى را با انگشت هایش 
نشانه مى گیرد و مى گوید: «همینجا از زیر آوار بیرون کشیدمشان. 
بدون کفن، بدون اینکه غسلشان بدهم، با لباس خون آلود، زنم و 

بچه هایم را داخل قبرستان روستا خاك کردم.»

تا قیامت یادم نمى رود
فرهاد را برادرانش و همســایه ها از زیــر آوار درآوردند. اما فرهاد 

داســتان ما مثل «فرهــاد کوهکن» افســانه ها نــاکام مانده 
اســت. عشــق زندگى اش را جایى زیر این آوارها از دست داده 
اســت و براى اینکه کارى براى نجات آنها از دســتش برنیامده 
خودش را مدام ســرزنش مى کند: «هر لحظه و هــر روز به آنها 
فکر مى کنم. تا قیامت یــادم نمى رود. ویرانه هــاى خانه ام را 
که مى بینم عذاب وجدان مى گیرم. چرا نتوانســتم کمکشــان 
کنم. غروب همــه بچه ها مى رونــد پیش پدر و مادرشــان اما 
بچه هــاى مــن کجــا هســتند؟ از آن روز تــا حاال بــه زور 
چند لقمــه غذا خــوردم. فقــط آب. چیــزى از گلویــم پایین

 نمى رود.»

بابا جایزه ام را مى خرى؟
مثل یک مهمــان مرا بــه پذیرایــى خیالى خانــه اش دعوت 
مى کند. درســت در دل ویرانه خانه اش سجاده و تسبیح و قرآنى 
را گذاشــته کنارهم. مى پرسم اینها چیســت؟ مى گوید: «قرار 
بود صبح بنیتا را براى نماز بیدار کنم.» قرآن دخترش را نشــانم 
مى دهد: «گفت بابا اگر قرآن را حفظ کنم برایم جایزه مى خرى؟» 
سیل اشک ســرازیر مى شــود و کلمات، فرهاد را با خود مى برد. 
دفترچه هاى بیمه بنیتا و عبدالباســط را از جیبــش در مى آورد. 
خدایا چه چشم هایى. بنیتا درست مثل همه دختران کرد سرزمینم 

زیباســت. چهره عبدالباســط اما مغرور اســت و معصوم. فرهاد 
عکس ها را مى بوسد و براى لحظه اى صورت غم زده اش پشت 

دفترچه ها پنهان مى شود.

همچون کوه ابوذر
باید داغ دیده باشى، داغى چنین ســترگ که او را، تنهاترین مرد 
روستاى تپانى را، با گوشت و پوستت درك کنى. فرهاد همچون 
کوه ابوذر در دشت ذهاب مى ماند. دلش ترك برداشته اما استوار 
ایستاده است. حاال آرین تنها چیزى اســت که از زندگى برایش 
مانده. تنها دلخوشى و بارقه اى از امید که زهر این روزهاى دشوار 
را مى گیرد. چادرى که هالل احمر داده را کنار خانه اش برپا کرده. 
آرین معصومانه در گهواره اى به خواب رفته اســت. مادر و خواهر 
فرهاد مثل فرشته هایى که خدا از آسمان فرستاده باشد تنها یادگار 
همسرش را در آغوش مى گیرند. سوز ســرما از راه رسیده است. 
فرهاد مى گوید در این مصیبت، کمک هاى مردم تنها کورسوى 
امیدى است که به آن دلبسته اســت. زندگى در دشت ذهاب به 
او آموخته در نبرد بین انســان هاى سرسخت و روزهاى سخت، 
این انسان ها هســتند که مى مانند. زندگى براى فرهاد و آرین در
 ویرانــه هــاى روســتاى تپانــى در بیــم و امیــد ادامــه

 دارد.

  زن جوان داخل اتاقک واژگون شده خودروى پژو پارس 
محبوس شد.

ساعت 21و46دقیقه سه شنبه شب هفته گذشته واژگونى 
خودروى سوارى در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار 
امام (ره)تهران به ســامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
نیروهاى آتش نشانى دو ایســتگاه به محل حادثه اعزام 

شدند.
نعمت محمدپور افسر آماده منطقه 2 عملیات آتش نشانى 
درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: یک دستگاه 
خودروى ســوارى پژو پارس حین حرکت در بزرگراه، 
ناگهان از مســیر خود منحرف شــده و در فضاى سبز 
حاشــیه بزرگراه، به حالت واژگون قرار گرفته بود. وى 
افزود: براثر این حادثه یکى از سرنشینان (مرد 42 ساله) 

با کمک شهروندان از اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده 
و سرنشین دیگر (خانم 35 ساله) داخل اتاقک این وسیله 

نقلیه گرفتار شده بود.
محمدپور تصریح کرد: نیروهاى آتش نشانى به سرعت 
جریان برق خودروى ســوارى را قطــع کردند و پس از 
رفع نشتى بنزین این وسیله نقلیه، عالئم هشداردهنده 
را در اطــراف محل حادثه قرار دادند. وى خاطرنشــان 
کرد: آتش نشــانان به وســیله تجهیزات هیدرولیکى، 
قســمتى از بدنه متالشــى شده خودروى ســوارى را 
بریدند و خانم جوان که به شــدت دچــار مصدومیت 
شده بود را از اتاقک این وسیله نقلیه خارج کرده و براى 
اقدامات بعــدى در اختیار کادر پزشــکى اورژانس قرار

 دادند.

فرمانده انتظامى کرج از دستگیرى کیف قاپ زن 19 ساله 
در هنگام سرقت خبر داد.

سرهنگ حســنعلى فیروزخواه گفت: در پى مراجعه سه 
نفر از کسبه یکى از مناطق کرج و اعالم شکایت مبنى بر 
کش رو زنى وجه نقد و مدارك و گوشى موبایل از داخل 
مغازه هاى آنها، شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان در 
دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. وى افزود: مأموران 
کالنترى با گشتزنى هوشمندانه و اجراى تاکتیک هاى 
انتظامى موفق شدند پس از مدت کوتاهى سارق را حین 

ارتکاب جرم دستگیر کنند.
سرهنگ فیروزخواه با بیان اینکه متهم دختر 19 ساله اى 
بود که با شگرد مردانه اقدام به سرقت مى کرد، ادامه داد: 
ســارق جوان در بازجویى هاى اولیه خود به هفت فقره 
ســرقت کیف قاپى و کش رو زنى اعتراف کرد و پس از 

تکمیل پرونده به دادسرا اعزام شد. 

روایت زندگى تنهاترین مرد روستاى زلزله زده تپانى

 مسمومیت 27 نفر از مسافران یک اتوبوس با گاز

55کلید براى سرقت از منازل! چرا مدرس موسیقى متجاوز بخشیده شد

حبس زن جوان داخل پژو پارس

کیف قاپى به شیوه دختر 19 ساله

مرگ شیرین فرهاد

المیرا: از ترس آبرویم رضایت مى دهم

دستگیرى باند6نفره سارقان موتورسوار
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اولین نسخه از سیستم عامل ویندوز در تاریخ 20 نوامبر ســال 1985 به نام MS-DOS پا به میدان گذاشت و انقالب 
مایکروسافت آغاز شد. هفته گذشته ویندوز و انقالبش 32 ساله شدند، البته شاید بسیارى از ما اولین نسخه  ویندوز را به خاطر 

نیاوریم.
سیستم عامل داس را شاید بتوان در مقابل پیشرفت و تکنولوژى ویندوز امروزى خنده دار دانست اما براى دنیاى تکنولوژى آن 
روزگار یک انقالب بود! سیستم عامل 1.0 مایکروسافت هیچ شباهتى به نسخه 10 آن ندارد اما این دو سیستم عامل در یک نفطه 
با یک دیگر اشتراك دارند: هر دو آنها از دریچه ى ویندوز بیرون آمده اند و همانطور که نسخه اول ویندوز انقالبى به پا کرد، ویندوز 
10 هم قصد ایجاد تغییرى بنیادین در دنیاى سیستم عامل ها را دارد اما با این حال هنوز مایکروسافت نیاز به تالش زیادى دارد.

ویندوز 1.0 بسیار ساده بود و با سخت افزار آن زمان فقط مى توانست چند کار بسیار ساده امروزى را انجام دهد، موس براى اولین 
بار با این سیستم عامل مورد استفاده قرار گرفت و تغییر بزرگى در استفاده از کامپیوتر ایجاد کرد.

در سال 19850ویندوز 1.0 براى نصب به 2 فالپى دیسک و 256 کیلوبایت ممورى و همچنین یک کارت گرافیک نیاز داشت. 
اگر مى خواستید چند برنامه را اجرا کنید به یک هارد دیسک با ظرفیت 512 کیلوبایت نیز احتیاج پیدا مى کردید. این مقدار حافظه 

در حال حاضر حتى در محاسبات هم به حساب نمى آید اما در آن زمان براى خودش فضاى بسیار زیادى بود!
حاال ویندوز 32 ساله شده و با تمامى پستى و بلندى ها، فرسنگ ها از رقیبان خود پیش افتاده است. مایکروسافت قصد دارد با 
آخرین نسخه از ویندوز که دو سالى از انتشار آن مى گذرد شکوه و عظمت سالیان گذشته خود را به رخ کشیده و قدرت خود را بار 
دیگر به اثبات برساند. این کمپانى افکار بلند پروازانه اى در سر دارد و مى خواهد حضور ویندوز را در فضاى ابرى و دیوایس هاى 

مختلف گسترش دهد. هر چند که پروژه ویندوز فون این کمپانى به نوعى با شکست روبرو شده است!
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ss
ویندوز 1.0 
(سال 1985)

ویندوز 95 
 ( سال 1995)

ویندوز 98 
(سال 1998)

 ME ویندوز
( سال 2000)

ویندوز 2000 
( سال 2000)

 XP ویندوز
( سال 2001)

ویندوز 7
 ( سال 2009)

ویندوز 8 
( سال 2012)

 NT 3.5 ویندوز
( سال 1994)

ویندوز 3.0
 ( سال 1990)

شــروع یک انقالب: ویندوز 
1.0 به همــراه رابط کاربرى 

گرافیکى، پشتیبانى از موس 
و اپلیکیشــن هاى مهم پا به 

عرصه وجود گذاشت.

یکى از مهمترین آپدیت هاى ویندوز در طول تاریخ: 
ویندوز 95 مایکروسافت را وارد دنیاى 32 بیتى کرد و 
منوى دوست داشتنى اســتارت از همین نسخه پا به 
زندگى گذاشت. اینترنت اکسپلورر و چندین اپ دیگر 

از ویژگى هاى دیگر این سیستم عامل بود.

ویندوز98 دنبالــه روى موفقیت 
ویندوز95 با پشــتیبانى از سخت 
افزار بیشتر و بهتر منتشر شد. تمرکز 
در این نسخه روى وب گردى بود 
و با خود اپلیکیشــن هاى جدیدى 
 Outlook Express، ماننــد 
 Microsoft Chat، NetMeeting

و Active Desktop را بــه همراه 
داشت.

در این نسخه مایکروسافت بر روى 
پخش چند رسانه اى تمرکز کرده 
و هدفش بیشــتر جذب کاربران 
خانگى بود. این نســخه نرم افزار 
Windows Movie Maker را با 

خود داشــت و اپ هاى دیگرى از 
جمله مدیا پلیر و اینترنت اکسپلورر 
به طور محسوسى تقویت و بهتر از 

گذشته شدند.

وینــدوز 2.0 ادامه مى دهد: 
پشــتیبانى از کارت هــاى 
گرافیک 16 بیتــى و اولین 

نسخه از ورد و اکسل.

ویندوز NT 3.5 دومین نسخه از ســرى NT بود که توانست توجه 
کاربران تجارى را بیش از پیش به خود جلب کند. امنیت بیشتر 

و اشتراك گذارى فایل از مهمترین ویژگى هاى این سیستم 
عامل بود.

ویندوز 3.0 با رابط کاربرى بهتر گرافیکى و 
نرم افزارهاى جدید از جمله اپ مدیرت فایل.

ویندوز 2000 با هدف قرار دادن جذب کاربران تجارى و ادارى منتشــر شد. در این 
نســخه تمامى تمرکز بر روى ســرور و کالینت ها بود و با حافظه DLL، مدیرت 
فایل و سیستم hardware plug and play، امنیت بیشتر را براى این دسته 

از کاربران به ارمغان آورد.

درســت در ســال 2001 بود که ویندوز محبوب XP از ســوى 
مایکروسافت معرفى و منتشر شد. این گام باعث شد این کمپانى 
تعداد بسیارى کاربر جدید جذب خود نماید. ویندوز اکس پى طراحى 
شده بود تا روى هرگونه دستگاهى چه سرور و چه کالینت به خوبى کار 
کند. به نوعى این ویندوز تلفیقى از دو سیستم عامل آخر مایکروسافت 

بود اما با رابط کاربرى گرافیکى تر و هزاران ویژگى جدید.

دومین سیستم عامل بسیار محبوب مایکروسافت در 
سال 2009 منتشر شد و کارى کرد که کاربران تمامى 

بدى ها و شکســت ویستا را 
از یاد ببرند. ویندوز 7 همان 
هدف و رابط کاربرى ویستا 
را دنبال مى کرد اما به نوعى 
دیگر و البته در مسیر درست. 
هــم اکنون این نســخه از 
ویندوز محبوب ترین سیستم 
عامل مایکروسافت به شمار 

مى رود.

مایکروسافت در سال 2012 
دست به تغییر بنیادى و ریسک 

پذیرى زد و منوى دوست 
داشتنى استارت را به کلى حذف 

و جایگزین یک صفحه کاشى وار 
کرد. این نسخه از ویندوز براى 

کاربران مانیتورهاى لمسى 
ساخته شده بود و مایکروسافت 

یک بار دیگر کاربران قدیمى 
خود را از یاد برد. با این حال این 

کمپانى توانست با ارائه چند 
آپدیت کمى از ناراحتى کاربرانش 
بکاهد.این نسخه از ویندوز با خود 

منوى کاشى وار، 
اپلیکیشن هاى مدرن و تمام 

صفحه را به همراه داشت و 
به نوعى یک سیستم عامل 

اینترنت محور محسوب مى شد.

ویندوز ویســتا با تمامى خوبى هایش نتوانست محبوبیتى براى خود دست و 
پا کند و به نوعى این سیستم عامل بدترین شکست مایکروسافت محسوب 
مى شود. این نسخه از ویندوز براى زمان خود و سخت افزار آن زمان مناسب 
نبود و کاربرانى که با کم ترین سخت افزار در حال کار با ویندوز اکس پى بودند 
براى نصب و اجراى ویندوز ویستا مجبور به ارتقا سیستم رایانه اى خود شدند 

اما فقط تعداد بسیار کمى از کاربران تن به این تغییر دادند.
ویندوز ویستا با اینکه رابط کاربرى جدید و جذاب Aero  و بهبود هاى بسیار 
امنیتى با خود داشت اما بسیار سنگین بود. به نظر مى رسید مایکروسافت 7 
سال از وقت خود را روى رابط و سیستم عاملى براى سخت افزار به روز گذاشته 

و به کلى کاربران قدیمى و دیوایس هاى ضعیفشان را از یاد برده بود.

سال  2015 و قصد راه  اندازى یک انقالب جدید!
برگشت منوى استارت را مى توان بهترین اتفاق ویندوز 10 دانست. این نسخه از ویندوز در حقیقت مدرن است: کرتانا دستیار صوتى مایکروسافت براى اولین بار پا به سیستم هاى 
دسکتاپ گذاشته و مایکروسافت، مرورگر بدنام اینترنت اکسپلورر را رها کرده و به جاى آن یک مرورگر جدید و مدرن به نام «مایکروسافت اج» را به این نسخه آورده است. این نسخه از ویندوز 
براى عاشقان بازى و طرفداران کنسول اکس باکس وان نیز ویژگى هاى بسیارى دارد.مایکروسافت ویندوز 10را با هدف اجرا بر روى تمامى دیوایس ها پرورش داده و خواهد 
داد. براى ویندوز 10 تفاوتى ندارد دستگاهى که روى آن اجرا مى شود یک سیستم دسکتاپ است و یا یک تبلت، چرا که این ویندوز خودش را با آن هماهنگ خواهد کرد.شاید 

این آخرین نسخه از ویندوزها باشد و دیگر شاهد نامى به عنوان ویندوز 11 نباشیم بنابراین در سال هاى آینده نمى دانیم چگونه تولدهاى دوباره ویندوز را گرامى بداریم.

T 3.5 5ویندوز

کاربران تجارى
و اشتراك گذ

عامل بود.

بدى ها و شکســت ویستا را 
7 همان  7یاد ببرند. ویندوز یاز 
هدف و رابط کاربرى ویستا 
را دنبال مى کرد اما به نوعى 
ددیگر و البته در مسیر درست. 
هــم اکنون این نســخه از 
تویندوز محبوبترین سیستم 
عامل مایکروسافت بهشمار 

مى رود.

5سال  2015 و قصد
برگشت منوى استارت
دسکتاپ گذاشته و مایکروسافت، مرورگر
براى عاشقان بازى و طرف
0داد. براى ویندوز 10 تف
این آخرین نسخه

ن گذاشت و انقالب
خه  ویندوز را به خاطر 

 دنیاى تکنولوژى آن 
تم عامل در یک نفطه 
ز یند د بهپاک الب

5(سال 1985)

شــروع یک انقالب: ویندو
1.0 به همــراه رابط کاربرى

پشتیبانى از موس گرافیکى،
و اپلیکیشــن هاى مهم پا به

عرصه وجود گذاشت.
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 ساله شد
دوز مایکروسافت 3232 ساله شد
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شرکت ویوو به تازگى به صورت رسمى از یک گوشى 
 (Vivo V7) 7 جدید با نــام اختصاصى ویــوو وى
رونمایى کرد. این گوشى هوشمند از صفحه نمایشى 
5,7 اینچى و بدون حاشیه بهره مى برد و دوربین سلفى 

آن 24 مگاپیکسلى است! 
ویــوو وى 7 در واقع بــرادر کوچک تر گوشــى ویوو 
وى 7 پالس محسوب مى شــود. یکى از اصلى ترین 
ویژگى هاى این گوشــى مربوط به دوربین ســلفى 
آن مى شــود که از یک سنســور 14 مگاپیکسلى و 
بسیار قدرتمند تشکیل شده است. این گوشى از یک 

الگوریتم اختصاصى براى بهبود بخشــیدن کیفیت 
عکس هاى سلفى استفاده مى کند که منجر به زیباتر 
شــدن صورت کاربران در عکس هاى سلفى خواهد 
شــد. بنابراین اگر عالقمند عکس بردارى ســلفى 
باشید، گوشــى ویوو وى 7 هرآنچه مى خواهید را در 
اختیارتانقرار مى دهد.جالب اســت بدانید که دوربین 
سلفى گوشــى ویوو وى 7 عکســبردارى در حالت 
پورتریت (Portrait Mode) هم پشــتیبانى به 
عمل مى آورد. دوربین اصلى این گوشى هوشمند هم از 
سنسورى 16 مگاپیکسلى تشکیل شده که بنا به ادعاى 

ویوو مى تواند عکس هاى با وضوح 64 مگاپیکســلى 
اولتــرا اچ دى را بــا ادغام چند عکــس مختلف ارائه 

کند.
 IPS صفحه نمایش گوشــى ویوو وى 7 از یک پنل
LCD با اندازه 5,7 اینچى تشــکیل شده است که 
حاشیه هاى بسیار باریکى دارد و تقریباً سبک طراحى 
بدون حاشــیه را ارائه مى کند. وضوح تصویر صفحه 
نمایش این گوشــى 1440 در 720 پیکسل است و 
نســبت تصویر آن 18 به 9 خواهد بود. نسبت تصویر 
به بدنه این گوشــى هم برابر بــا 83/6  درصد عنوان 

شده است. ویوو به نمایشگر این گوشى لقب فول وییو 
(FullView) را داده است. تراشه اسنپدراگون 450 
کوالکام در گوشى ویوو وى 7 به کار رفته و رم دستگاه 
ظرفیت 4 گیگابایتى دارد. باترى آن 3000 میلى آمپر 
ساعتى است و متأسفانه دستگاه از قابلیت شارژ سریع 
پشتیبانى نمى کند. حافظه داخلى این گوشى به طور 
پیش فرض ظرفیت 32 گیگابایتى دارد و دســتگاه از 
اتصال حافظه SD هم پشتیبانى مى کند. ضمنا ویوو 
گوشى ویوو وى 7 را به اسکنر انگشت هم مجهز کرده 

که این اسکنر در پنل پشت دستگاه نصب شده است.

سیســتم عامل پیش فرض نصب شــده روى ویوو 
وى 7 اندرویــد 7,1 نوقا خواهد بــود و رابط کاربرى 
 3,2 FunTouch OS اختصاصى ویوو با عنــوان
هم در کنار آن نصب مى شــود. بدنه گوشــى از فلز 
ساخته شده و ابعاد 7/9 در 72/8 در 149/3 میلیمترى 
را ارائه مى کند. وزن این گوشــى هوشمند هم 139 
گرم است. شــرکت ویوو قرار اســت گوشى مذکور 
را در رنگ هاى مشــکى و طالیى روانه بــازار کند. 
قیمت ویــوو وى 7 برابر بــا 280 دالر در نظر گرفته

 شده است.

ویوو وى 7 مجهز به دوربین سلفى 24 مگاپیکسلى معرفى شد 
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منبع: مهر

منبع: فارس

منبع: جام جم آنالین 

منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: ایرنا 

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا 

فسور مریم میرزاخانى عصر  سه شنبه با حضور 
مراسم بزرگداشت پر

جویان و استادان دانشکده شریف 
اده مرحومه و جمعى از دانش

خانو

جبارى این دانشکده برگزار شد.
در سالن شهید 

جلسه علنى 
مجلس شوراى 

اسالمى

اولین 
نشست 
خبرى 

فرمانده 
نیروى 
دریایى 
ارتش

براى آنها سخت شده است.ترس دارند و تصمیم گیرى آنها از آینده خود و کودکان آواره خیابان ها شدند. بیشتر این مناطق ویران شده و مردم به خود ببینند. بیشتر خانه ها در بیشترین خسارت جانى و مالى را شهر سرپل ذهاب و توابع آن 21/48دقیقه باعث شد 7/3ریشترى در ساعت از غرب کشور رخ داد. زلزله اتفاق براى مردم بخش هایى یک شنبه 21 آبان تلخ ترین 

در آخرین دیدار هفته ششم لیگ والیبال جام شهید حججى دو 
تیم بانک سرمایه و کاله مازندران عصر چهارشنبه اول آذر در خانه 
والیبال تهران به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مصطفى 
کارخانه در تیم سرمایه موفق شدند با ارائه یک بازى بى نقص با 

حساب 3 بر صفر از سد مهمان خود عبور کنند.

روز جهانى یادبود 
قربانیان حوادث رانندگى در شیراز

بدون شرح

شناسان کشاورزى 
 به اعتقاد کار

شناسان کشاورزى 
 به اعتقاد کار

حصوالتى که دراین 
یکى از م

حصوالتى که دراین 
یکى از م

مى اساسى بر روى 
وضعیت مره

مى اساسى بر روى 
وضعیت مره

سالى در استان فارس 
زخم خشک

سالى در استان فارس 
زخم خشک

کشت گیاه زعفران 
به شمار مى رود 

کشت گیاه زعفران 
به شمار مى رود 

تغییر الگوى کشت 
در اجراى طرح 

تغییر الگوى کشت 
در اجراى طرح 

ه با مصرف آب کم 
است. گیاهى ک

ه با مصرف آب کم 
است. گیاهى ک

ادى باال به نوعى به 
و درآمداقتص

ادى باال به نوعى به 
و درآمداقتص

دم که از محصوالت 
ساقه هاى گن

دم که از محصوالت 
ساقه هاى گن

ف آب دراستان فارس 
پرمصر

ف آب دراستان فارس 
پرمصر

است تنه مى زند.است تنه مى زند.




