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جناب آقای عليرضا ریاضی شهردار بم 
 اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف 

نیست، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض می نماییم.

شورای اسالمی شهر بم

جناب آقای عليرضا ریاضی شهردار بم 
با نهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض 

نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و 
غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

روابط عمومی شهرداری بم

جناب آقای عليرضا ریاضی شهردار بم 
ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیز علو درجات 

الهی را مسئلت دارم.
خدیشی نماینده پیام ما در شرق استان کرمان

جناب آقای عليرضا ریاضی شهردار بم 
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما،
از خداوند منان برای شما و خانواده محترم 

صبر و اجر خواهانم.
محمد علی بهرامی شهردار هنزا

از همـان روزی کـه حسـن روحانی رییس جمهور کشـورمان 
پـس از پایـان سـفر 2 روزه خـود، کرمـان را بـه مقصـد تهـران 
تـرک کـرد، بحث تغییـر فرمانداران در اسـتان کرمـان جدی تر 
از گذشـته مطـرح شـد. اگـر تـا پیـش از ایـن فقط رسـانه های 
حامـی دولـت و اصـاح طلبان از علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار 
کرمـان مـی خواسـتند کـه تغییراتـی در برخـی فرمانـداری هـا 
صـورت گیرد، این بار رییس جمهور از وزارت کشـور و اسـتاندار 
کرمـان خواسـت تا دقـت بیشـتری در انتخاب فرمانداران داشـه 
باشـند. حسـن روحانی این موضـوع را در نشسـت خبری که در 
پایـان سـفرش بـه کرمـان برگزار شـد، مطـرح کرد. او در پاسـخ 
بـه سـوال »پیـام مـا« در ارتبـاط بـا عملکـرد برخی فرمانـداران 
غیرهمسـو در اسـتان کرمـان گفـت: از ابتـدای دولـت برنامه ما 
ایـن نبـود کـه هرکس کـه در دولت قبلـی فعالیت مـی کرده در 

دولـت بعـدی تغییـر بکند. ایـن مهم بود کـه همـه برنامه دولت 
را بـه عنوان برنامه اسـتان و برنامه شهرسـتان خودشـان بدانند. 
وی تصریـح کـرد: چـون اگـر کسـی بخواهـد بـه برنامـه دولـت 
عمـل نکنـد در واقـع از رای مـردم تخلـف کـرده اسـت. رییـس 
جمهـور بـا بیـان اینکـه مـردم در واقع بـا رای خودشـان رییس 
جمهـوری را انتخـاب کردنـد، شـعاری را برگزیدنـد و دولتـی را 
انتخـاب کردنـد، افـزود: همـه مـا بایـد بـا آرای مـردم هماهنگ 
باشـیم. هماهنگـی بـا نظـر و رای مردم مهم اسـت. ایـن چیزی 
اسـت کـه مـورد تاکید ما هسـت و اسـتاندار و وزارت کشـور هم 
بایـد در ایـن راسـتا دقـت کننـد. عبـارت پایانـی صحبـت های 
رییـس جمهـور باعث شـد تا احتمـال تغییـر برخـی فرمانداران 

در اسـتان کرمـان بیـش از پیش شـود.
صفحه 2

قطار تغيير فرمانداران به
 ایستگاه نرماشير رسيد

تغيير مبهم
 16 روز پس از تغيير فرماندار انار، متقيان فرماندار نرماشير هم عوض شد

 روز گذشته رضا مشکی سرپرست فرمانداری نرماشير شد
 مشکی شش سال در دولت احمدی نژاد فرماندار بوده است

 متقيان فرماندار سابق: با اصولگرایان تعامل داشتم 
 پيگيری های پيام ما نشان می دهد نيکزادی نماینده مردم بم و از اعضای ليست اميد از این 

تغيير حمایت کرده است
 استاندار کرمان: فرماندار جدید نرماشير همسو با دولت عمل می کند

ملتي را که ارزان 
مي توان خرید
به سادگي هم 

مي توان فروخت
یادداشتی از علی بهرامی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد

اعزام 170  مبلغ در ماه مبارک 
رمضان به بقاع متبرکه

مدیـرکل اوقاف و امـور خیریه اسـتان کرمان گفت: 
170 مبلـغ در چارچـوب طـرح ضیافـت الهـی در مـاه 
مبـارک رمضـان و تابسـتان امسـال بـه بقـاع متبرکـه 
اسـتان کرمـان اعـزام شـدند .بـه گـزارش خبرنـگار ما 
حجت االسـام محمد قاسـمی زاده در نشسـت خبری 
افـزود: اعـزام مبلـغ بـه بقاع متبرکـه طی سـال جاری 
در اسـتان کرمـان 50 نفـر افزایـش یافتـه اسـت. وی 
بیـان کـرد: در این طـرح 96 روحانی از قـم، 48 نفر از 
روحانیـون بومـی، 11 نفر از طرح مسـتقر و 14 نفر در 
قالـب طرح نشـاط معنوی تابسـتانی در اسـتان کرمان 

فعالیـت مـی کنند.
و  بقعـه  در 33  نمـاز جماعـت صبـح  گفـت:  وی 
امامـزاده اسـتان کرمـان، 46 بقعـه نمـاز جماعت ظهر 
و نمـاز مغـرب و عشـاء در 68 بقعـه برگـزار می شـود. 
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمـان افزود: 
جشـن میـاد کریـم اهل بیت امـام حسـن )ع( در 53 
بقعـه، آییـن شـب هـای قـدر در 67 بقعـه، 19 بقعـه 
برپایـی نمایشـگاه با نگاهی به کارنامه شـهید بهشـتی 
بقعـه،   26 در  تفسـیر  هـای  کاس  قضائیـه،  قـوه  و 
ترتیـل خوانـی در 58 بقعـه و طـرح نشـاط معنـوی 
در 37 بقعـه اسـتان کرمـان طـی مـاه رمضـان برگـزار 
مـی شـود.  وی بـر ضـرورت احیـا و ترویـج مناجـات 
خوانـی در مـاه رمضـان اشـاره و تاکیـد کـرد: مناجات 
خوانـی از سـنت های قدیمی اسـت. وی بـا بیان اینکه 
51 نفـر طـی سـال جـاری در کرمـان از محـل نیـات 
واقفـان بـه کربـای معلـی اعـزام شـدند تصریـح کرد: 
ایـن برنامـه بـرای چهارمین سـال متوالی توسـط اداره 
کل اوقـاف و امـور خیریـه این اسـتان انجام می شـود. 
حجـت االسـام قاسـمی زاده افـزود: 28 نفـر از قاریان 
و اسـاتید نیز در اختتامیه مسـابقات بیـن المللی قرآن 
کریـم بـا رهبر معظـم انقاب اسـامی دیـدار کردند و 
شـش محفـل انـس با قـرآن بـا حضـور قـاری مصری 
در مـکان هـای مختلـف برگـزار شـد. وی اظهـار کرد: 
شـش دوره آموزشـی ویـژه نخبـگان قرآنی نیز توسـط 
قـاری مصـری در راسـتای ارتقاء سـطح فرهنگ قرآنی 
جامعـه برگـزار شـده اسـت. وی گفـت: جمـع خوانـی 
قـرآن کریـم بـه صـورت ویـژه در امامـزادگان و شـش 
محفـل انـس بـا قرآن نیـز با حضـور قاری بیـن المللی 
از مصـر در امامـزاده محمـد )ع( کرمـان و دو محفـل 
بـا قاری کشـوری در امامـزاده علی سـیرجان، امامزاده 
سـید احمد سـاردوئیه، مصلـی امام علـی )ع(، امامزاده 
حسـن مثنـی، امامزاده حسـین جوپار، مسـجد الزهراء 
رفسـنجان و امـازاده عبداهلل بردسـیر برگزار می شـود.  
وی افـزود: همچنیـن مرحلـه اسـتانی سـی و نهمیـن 
دوره مسـابقات قرآنـی اوقـاف در هفتـه پایانـی تیرماه 
سـال جـاری برگزار می شـود. مدیـرکل اوقـاف و امور 
خیریـه کرمـان گفـت: پنـج هزار جلـد قـرآن کریم در 
اوقـاف و امـور خیریه کرمـان خریداری شـده و بزودی 
در ایـن اسـتان توزیـع مـی شـود. وی گفـت: مسـابقه 
مشـکات نـور نیـز هر شـب از سـیمای مرکـز کرمان با 
مشـارکت اوقـاف و امـور خیریـه ایـن اسـتان تـا پایان 
مـاه مبـارک رمضـان پخش می شـود. حجت االسـام 
قاسـمی زاده با اشـاره بـه برگزاری طـرح ضیافت الهی 
در بقـاع متبرکـه اسـتان کرمـان افـزود: این طـرح در 
سـال جـاری روز شـهادت حضـرت علـی )ع( و شـام 
اسـتان  ایـن  متبرکـه  بقـاع  در  غریبـان آن حضـرت 
تدارک دیده شـده اسـت. وی بیان کرد: ایسـتگاه های 
همه واقف باشـیم نیز در راسـتای ترویـج فرهنگ وقف 
در بقـاع متبرکـه برپـا مـی شـود. وی برنامـه افطـاری 
هـای سـاده را از دیگر برنامه های اوقـاف و امور خیریه 
اسـتان کرمـان ذکر کرد و گفـت: هدف مـا از برگزاری 
برنامه افطار سـاده آشـنا کردن مردم با سـاده زیسـتی 
و بیـزاری از روحیـه تجمـل پرسـتی اسـت. مدیـرکل 
اوقـاف و امـور خیریه اسـتان کرمـان افـزود: راه اندازی 
خیمـه هـای معرفت بـا برنامه هـای مختلـف از جمله 
مشـاوره، صحـت قرائت نمـاز و غیره در جشـن والدت 
امـام مجتبـی )ع( در شـب و روز والدت آن حضـرت 
برگـزار مـی شـود. وی گفت: طرح نشـاط معنوی نیز با 
تدریس سـه کتـاب با متون آموزشـی تدریـس، برنامه 
مهـارت هـای زندگـی در حـوزه هـای مختلـف، حفظ 
موضوعـی قـرآن کریـم، اردوهـای مختلـف فرهنگی و 
تفریحـی و امامـزاده شناسـی برگـزار مـی شـود. وی 
اظهـار کـرد: همچنیـن طـرح رحلـه دو بـا همـکاری 
برخـی موسسـات قرآنـی از اول تابسـتان سـال جاری 
بـه مـدت 60 روز در حـال اجراسـت. حجـت االسـام 
قاسـمی زاده افـزود: 13 هـزار نفـر در طـرح تربیـت 
حافظـان قـرآن کریـم کـه از سـال 91 آغـاز شـد و 

تاکنـون ادامـه دارد شـرکت کـرده اند.

کرمان ویچ

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان در جلسـه اي کـه با حضـور فرمانده 
بسـیج شـرکت توانیـر و جمعـي از اصنـاف اسـتان کرمـان 
درمحـل سـالن اجتماعـات ایـن شـرکت برگـزار گردیـد،از 

لـزوم مدیریـت مصـرف بـرق و طـرح هـاي تشـویقي توانیر 
بـراي مشـترکین تجـاري و اداري صحبـت شـد.

 فرمانـده بسـیج توانیـر بـا تاکید بـر حفظ سـرمایه هاي 
ملـي گفـت: اسـتفاده صحیـح و بهینـه از نعمـت بـرق در 

شـرایط کنونـي وظیفه اي ملي اسـت و شـرکت هاي توزیع 
بـرق کـه پیشـاني ارتباطـي صنعـت برق بـا مردم هسـتند، 
بـراي حفـظ منافـع ملـي دسـت یـاري بـه سـمت مصـرف 
منطقـي  و  درسـت  انـرژي  تـا  انـد  کـرده  دراز  کننـدگان 

شـود. مصرف 
صحـرا پـور بـا تاکید بـر نقش بسـیج در شـرایط بحراني 
جامعـه گفـت: هـدف بسـیج کمـك بـه جامعـه در شـرایط 
بحرانـي اسـت و در زمـان جنگ، بسـیج براي حفظ کشـور 
وارد عمـل شـد و در شـرایط کنونـي نیـز براي حفـظ منابع 
ملـي و سـرمایه اي پیشـقدم شـده اسـت تـا صنعـت بـرق 
کشـور بـا موفقیـت و بدون خاموشـي پیـك بار تابسـتان را 

پشـت سـر بگذارد.
 وي خاطـر نشـان کـرد: بنـا به گفتـه مسـئولین توانیر ، 
سـال گذشـته بـا همراهـي فرماندهـان بسـیج ادارات پیك 
بـار تابسـتان بـه خوبي پشـت سـر گذاشـته شـد و امسـال 
نیـز امیدواریـم با همراهي مجدد بسـیجیان سراسـر کشـور 
در ترویـج فرهنـگ صحیـح مصـرف انـرژي و یـاري همـه 

هموطنـان پیـك بـار بـه درسـتي مدیریت شـود.
مشـترکین اداري و تجـاري دیمانـدي که بـا صنعت برق 

همـکاري کنند، پـاداش میگیرند
 در ادامـه مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع 
نیروي برق شـمال اسـتان کرمان با اشـاره به تبعات ناشـي 
از سـوختن سـوخت هـاي فسـیلي گفـت: در حـال حاضـر 
دنیـا بـراي تامیـن منابع انـرژي خود به سـمت اسـتفاده از 

انـرژي هـاي تجدیـد پذیـر حرکت کرده اسـت.
عبدالهـي همچنیـن از اباغیـه جدیـد وزارت نیـرو براي 
پرداخـت پـاداش به مشـترکین تجـاري و اداري خبـر داد و 
گفت: مشـترکین تجـاري واداري که دیماند قـراردادي آنان 
بـاالي 30 کیلـووات اسـت در صـورت همـکاري بـا صنعت 
بـرق از ابتـداي خـرداد تـا انتهـاي شـهریور مـاه از پـاداش 

برخـوردار خواهند شـد. 
وي تاکیـد کـرد: مشـترکین اداري در صورتـي کـه در 
سـاعات پیـك روز یعنـي از سـاعت 11 تا 15 و مشـترکین 
و  درصـد   10 حداقـل   24 تـا   20 سـاعت  از  تجـاري 
حداکثر21درصـد وباالتـر ، مصـرف بـرق خـود را کاهـش 
دهنـد، بـه همـان میزانـي کـه بـرق مصـرف نکردنـد، بـه 
چنـد برابـر قیمـت بابـت انرژي مدیریت شـده خـود پاداش 

دریافـت خواهنـد کـرد. 

در همایش مدیریت مصرف ویژه اصناف عنوان شد

 مدیریت مصرف برق خدمت به جامعه است 

 خبر

توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان برگزار شد

برنامه انتقال یافته ها با عنوان راهكارهاي مدیریتي جهت کاهش مصرف آب
برنامـه انتقـال یافتـه هـا بـا عنـوان راهکارهـاي مدیریتي 
جهـت کاهـش مصـرف آب در زراعت ذرت بـا تأکید بر تغییر 
شـیوه کشـت توسـط مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـي اسـتان کرمـان برگـزار شـد. برنامـه انتقال 
کاهـش  جهـت  مدیریتـي  راهکارهـاي  عنـوان  بـا  یافته هـا 
شـیوه  تغییـر  بـر  تأکیـد  بـا  ذرت  زراعـت  در  آب  مصـرف 
سـازمان  ترویـج کشـاورزی  مدیریـت  همـکاری  بـا  کشـت 
جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان توسـط دکتر حمیـد نجفی 
نـژاد عضـو هیـات علمی و مسـئول بخـش تحقیقـات زراعی 
باغـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی 
اسـتان کرمـان با حضور کارشناسـان ناظر، کشـاورزان و بهره 
بـرداران، مسـئولین و رابطیـن ترویـج در روز دوشـنبه مـورخ 
95/3/17 در مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بردسـیر 
برگـزار گردیـد. وی در ایـن برنامـه انتقـال یافتـه هـا عنـوان 
کـرد: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آب در اکثـر مناطـق 
کشـور اسـتفاده از روش هایـی که بتوان مقـدار آب مصرفی را 
در زراعـت هـر محصـول کاهـش داد بـه عنوان یـك ضرورت 

انکار ناپذیـر مطرح می باشـد. هم اکنون متوسـط مقـدار تولید 
محصـول در کشـور بـه ازاي یـك مترمکعـب آب مصرفـي 
حـدود 900 گـرم مي باشـد کـه نسـبت بـه متوسـط جهاني 
)حـدود 2 کیلوگـرم به ازاي یك مترمکعب آب( بسـیار پایین 
عملـی  راهکارهـای  و  پیشـنهاد ها  مهمتریـن  از  مي باشـد. 
مناسـب بـرای مدیریـت صحیـح مصـرف آب در شـرایط کم 
آبـی در بخـش کشـاورزی می تـوان به کشـت فرا سـرزمینی، 
الگـوی  تغییـر  مجـازی،  آب  واردات  عمـودی،  کشـاورزی 
کشـت و اسـتفاده از گیاهـان مقـاوم بـه خشـکی و شـوری با 
کارآیـی مصـرف آب بـاال، اسـتفاده از سیسـتم هـای آبیـاری 
تحـت فشـار، کشـاورزی حفاظتی، اسـتفاده از ارقـام زودرس 
و تغییـر شـیوه کشـت محصـول اشـاره نمـود. خشکسـالی و 
کمبـود آب طـی سـال های اخیـر، نیـاز زیـاد ذرت بـه آب و 
همچنیـن سـرمازدگی آخـر فصـل از دالیـل اصلـی کاهـش 
تولیـد محصـول ذرت در کشـور اعـام شـده اسـت. بـا توجه 
بـه عـدم امـکان افزایـش سـطح کشـت و کاهش منابـع آبی، 
لـزوم توجـه بـه شـیوه هاي نویـن به زراعـی و مدیریتـی در 

راسـتای افزایـش بهـره وری و کاهـش مصـرف آب بیـش از 
پیـش احسـاس می شـود. بر اسـاس تحقیقات صـورت گرفته 
کشـت ذرت در کـف فارو روشـی مؤثـر برای کاهـش مصرف 
آب بخصـوص در 45 روز ابتـدای فصـل رشـد، کاهـش اثرات 
مضـر شـوری خـاک، کاهـش ورس بوته ها و افزایـش کار آیی 
کودهـای شـیمیایی بخصـوص کـود نیتـروژن گزارش شـده 
اسـت. آبیـاری چویچـه ای یك درمیـان ثابـت بـرای آبیـاری 
ذرت روشـی دیگـر جهت کاهش مقـدار آب آبیاری در نواحی 
خشـك و کـم آب می باشـد. در این شـیوه بـرای صرفه جویی 
حـذف  یك درمیـان  به صـورت  فاروهـا  آب  مصـرف  در 
می شـوند. از دیگـر محاسـن ایـن شـیوه کشـت در اراضـی 
لـب شـور کاهـش اثر شـوری خـاک و عـدم تجمـع نمك در 
محـدوده توسـعه ریشـه گیـاه اسـت.  با تغییر شـیوه کشـت 
ذرت از خشـکه کاری بـه هیـرم کاری نیـز می تـوان حداقل دو 
نویـت آبیـاری کـه به طور متوسـط معـادل 1700 مترمکعب 
در هکتـار می باشـد در مقـدار مصـرف آب صرفه جویی نمود. 
در ایـن شـیوه کشـت کنتـرل مطلـوب و مؤثر علف هـای هرز 

در ابتـدای فصـل رشـد به خوبی صـورت می گیرد. کشـاورزی 
حفاظتـی بـر پایـه حفاظـت از خـاک، آب و گیـاه بنا شـده و 
یکـي از راههـاي موثر بـراي برون رفت از بحران خشکسـالي، 
مدیریـت آب و جبـران کمبـود مـواد آلـي خاک می باشـد. به 
طـور کلـی از مهمتریـن فوایـد کشـاورزی حفاظتـی می  توان 
بـه صرفه جویـی در هزینـه آمـاده سـازی زمیـن و سـوخت، 

کاهـش فاصلـه زمانـی از کاشـت تـا برداشـت، تعدیـل دمای 
خـاک، افزایـش نفـوذ آب در خـاک و کاهش روانـاب، کاهش 
تبخیـر از سـطح خـاک، افزایـش فعالیـت میکروارگانیزم هـا 
در خـاک، افزایـش مـواد آلـی و حاصلخیـزی خـاک، افزایش 
کارآیـی عناصـر غذایـی و تولیـد پایدار محصوالت کشـاورزی 

را نـام برد. 

خبر

فرمانـداران  تغییـر  قطـار 
غـرب  شـمال  از  کرمـان  اسـتان 
به سـمت شـرق حرکت کـرد و به 
حـاال  رسـید.  نرماشـیر  ایسـتگاه 
در کمتـر از 20 روز، 2 فرمانـدار 
در اسـتان کرمـان تغییـر کـرده تا 
بحـث تغییـر فرمانـداران در این 
اسـتان رنـگ و بـوی واقعـی تـری بـه خـود بگیـرد. 
جمهـور  رییـس  روحانـی  حسـن  کـه  روزی  همـان  از 
کشـورمان پـس از پایـان سـفر 2 روزه خـود، کرمـان را بـه 
مقصـد تهـران ترک کرد، بحـث تغییر فرمانداران در اسـتان 
کرمـان جـدی تـر از گذشـته مطـرح شـد. اگـر تا پیـش از 
ایـن فقـط رسـانه هـای حامـی دولـت و اصـاح طلبـان از 
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان مـی خواسـتند کـه 
تغییراتـی در برخـی فرمانـداری هـا صـورت گیـرد، این بار 
رییـس جمهور از وزارت کشـور و اسـتاندار کرمان خواسـت 
تـا دقـت بیشـتری در انتخـاب فرمانـداران داشـه باشـند. 
حسـن روحانـی ایـن موضـوع را در نشسـت خبـری کـه در 
پایـان سـفرش بـه کرمـان برگـزار شـد، مطـرح کـرد. او در 
پاسـخ بـه سـوال »پیـام مـا« در ارتبـاط بـا عملکـرد برخی 
فرمانـداران غیرهمسـو در اسـتان کرمـان گفـت: از ابتـدای 
دولـت برنامـه مـا این نبـود که هرکـس که در دولـت قبلی 
فعالیـت مـی کـرده در دولـت بعدی تغییـر بکنـد. این مهم 
بـود کـه همـه برنامـه دولـت را بـه عنـوان برنامه اسـتان و 
برنامـه شهرسـتان خودشـان بدانند. وی تصریـح کرد: چون 
اگـر کسـی بخواهـد بـه برنامـه دولـت عمـل نکنـد در واقع 
از رای مـردم تخلـف کـرده اسـت. رییـس جمهـور بـا بیان 
اینکـه مـردم در واقـع با رای خودشـان رییـس جمهوری را 
انتخـاب کردنـد، شـعاری را برگزیدنـد و دولتـی را انتخـاب 
کردنـد، افـزود: همه ما بایـد با آرای مردم هماهنگ باشـیم. 
هماهنگـی بـا نظـر و رای مـردم مهـم اسـت. ایـن چیـزی 
اسـت که مورد تاکید ما هسـت و اسـتاندار و وزارت کشـور 
هـم بایـد در این راسـتا دقت کننـد. عبـارت پایانی صحبت 
هـای رییـس جمهـور باعـث شـد تـا احتمـال تغییـر برخی 

فرمانـداران در اسـتان کرمـان بیـش از پیش شـود.
فرماندار انار، اولين تغيير

هنـوز دو هفتـه از سـفر رییـس جمهور به اسـتان کرمان 
نگذشـته بـود کـه اولیـن فرمانـدار در اسـتان کرمـان تغییر 
کـرد. محمـد خادمـی فرمانـدار انار سـوم خردادمـاه جاری 
جـای خـود را به سـید ضیاء الدیـن طباطبائـی داد. خادمی 
در حالـی از سـمت فرمانـداری انـار کنـار رفـت کـه جـزو 
فرمانـداران اصولگـرا بـه حسـاب مـی آمـد و برخـی رسـانه 
هـای حامـی دولـت از عملکـرد ایـن فرمانـدار در انتخابـات 
مجلـس شـورای اسـامی دهـم انتقاد کـرده بودند. سـایت 
محلـی انـار پـرس در ایـن بـاره نوشـته بـود کـه خادمـی 
هیـات  اجرایی انتخابـات مجلس خبرگان و مجلس شـورای 

اسـامی در شهرسـتان انـار را بـه گونه ای انتخـاب کرد که 
اکثریـت آن در اختیـار اصول گرایـان بـود.

قطار تغيير فرمانداران به ایستگاه نرماشير رسيد
از  روز   20 از  کمتـر  زمانـی  فاصلـه  در  و  گذشـته  روز 
تغییـر اولیـن فرماندار اسـتان کرمـان در سـال 95، دومین 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  کـرد.  تغییـر  هـم  فرمانـدار 
اسـتانداری کرمـان صبـح دیـروز بـا حضـور معـاون امـور 
هماهنگـی اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری کرمان و 
مسـئوالن محلـی در آئینـی سرپرسـت فرمانداری نرماشـیر 
معرفـی شـد. براسـاس ایـن گـزارش، محمود متقیـان که از 
خردادمـاه 93 فرماندار نرماشـیر شـده بود، جـای خود را به 
رضـا مشـکی داد. مشـکی در دولـت اصاحات به اسـتخدام 
وزارت کشـور درآمـده امـا 6 سـال در دولـت احمـدی نـژاد 
فرمانـدار بـوده اسـت. البتـه او در سـال اول دولـت روحانی 
هـم فرمانـدار بـوده اسـت. بدیـن ترتیـب او از سـال 87 تـا 
سـال 93 به عنوان فرماندار شهرسـتان دلگان در سیسـتان 

و بلوچسـتان فعالیـت مـی کرده اسـت.
فرماندار برکنار شده نرماشير:

 با اصولگرایان تعامل داشتم
فرمانـدار برکنـار شـده نرماشـیر در ارتبـاط با ایـن تغییر 
انتخابـات سـال  و تحـول بـه »پیـام مـا« گفـت: مـن در 
92 معـاون سـتاد آقـای روحانـی در اسـتان کرمـان بـودم 
و دیدگاهـم همـواره اعتدالـی بـوده اسـت. محمـود متقیان 
افـزود: از روزی کـه بنـده بـه فرمانـداری نرماشـیر منصوب 
شـدم، دیدگاهـم اعتدالـی بـود. در حالی که اصـاح طلبان 
مـی  اعتدالـی  را  هـم خـود  تنـدرو  اصولگرایـان  و  تنـدرو 
دانسـتند امـا سـابقه آن هـا چیـز دیگـری مـی گویـد. وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه تندروهـای دو جنـاح قصـد تحمیـل 
دیدگاهشـان بـه مـن را داشـتند، تصریـح کـرد: مـن امـا بر 
دیـدگاه اعتدالـی اسـتوار بـودم. در ایـن میـان اصولگرایـان 
بـا مـا کنـار آمدنـد امـا اصـاح طلبـان نـه. متقیان بـا بیان 
اینکـه مـا نمی خواسـتیم مثل دولـت احمدی نـژاد و دولت 
هـای قبلـی عمـل کنیـم، اظهـار داشـت: این موضـوع برای 
اصـاح طلبان هضم شـدنی نبـود و مرتب چـوب الی چرخ 
کار مـا مـی گذاشـتند. متاسـفانه اصـاح طلبـان تنـدرو بـا 
مـن مشـکل داشـتند و فشـار می آوردنـد که مـن را برکنار 
کننـد. فرمانـدار سـابق نرماشـیر اضافـه کـرد: در انتخابـات 
مجلـس دهـم هـم منتظـر بودنـد مـن بـه نفـع اصولگرایان 
کار کنـم امـا از آنجـا کـه بـرای مـن رای مـردم بـه مثابـه 
حـق النـاس بـود، بـه نفـع هیـچ کـس کار نکـردم تـا حـق 
پیـروز  کاندیـدای  داشـت:  عنـوان  برسـد. وی  بـه حقـدار 
حـوزه انتخابیـه بـم در انتخابـات مجلـس تصـور مـی کـرد 
کـه مـن اصولگـرا هسـتم و برای همیـن فشـار آورد که من 
را بردارنـد. متقیـان بـا بیـان اینکه اگـر آقایان واقعا دلشـان 
بـرای مـردم می سـوخت در این دو سـال چـوب الی چرخ 
فرمانـداری نمـی گذاشـتند، گفـت: آقـای مشـکی 6 سـال 

در سیسـتان و بلوچسـتان فرمانـدار احمـدی نـژاد بـوده و 
چـون فقـط در دولت اصاحات در وزارت کشـور اسـتخدام 
شـده اسـت، او را اصـاح طلـب خواندند و فشـار آوردند که 
جایگزیـن مـن شـود. وی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا 
نماینـده بـم در مجلس دهم از مشـکی حمایـت کرد، گفت: 
بلـه. البتـه خودشـان گفتنـد نـه اما مـن معتقدم کـه آقای 
نیکـزادی از مشـکی حمایـت کـرده اسـت. وی بـا اشـاره به 
رونـد ایـن جابه جایـی افزود: آقای اسـامی مدیرکل سـابق 
سیاسـی اسـتانداری مرتبـا مـی خواسـت در برنامـه های ما 
تغییـر ایجـاد کنـد و خیلـی اختـاف داشـتیم. بـه یکبـاره 
آقـای مشـکی را از سیسـتان و بلوچسـتان بـه فرمانـداری 
بـم آوردنـد و بعد هـم به فشـار او را بخشـدار رودان کردند. 
وی تصریـح کـرد: مـن بـه آقـای رزم حسـینی گفتـم آقای 
مشـکی بـرای خدمـت نیامده امـا ایشـان دسـتور دادند که 
مشـکی بخشـدار شـود. وقتی مشـکی بخشـدار شـد نه تنها 
برخـاف برنامـه مـن عمـل کـرد کـه زیـرآب زنی هـم می 
کـرد. فرمانـدار سـابق نرماشـیر در پایان گفت: حـاال هم که 
اصـاح طلبـان بـا حمایـت از آقـای مشـکی، مـن را از ایـن 
سـمت برکنـار کردنـد در حالـی که مـن معاون سـتاد آقای 

روحانـی در اسـتان کرمـان بودم.
سرپرست فرمانداری نرماشير:

قبل از فرمانداری در دولت احمدی نژاد، در دولت 
اصالحات بخشدار بودم

سرپرسـت فرمانـداری نرماشـیر هـم در رابطه بـا تغییر و 
تحـوالت اخیـر بـه »پیـام ما« گفت: در تشـکیات سیاسـی 
همـه چیـز بررسـی مـی شـود و بـه ایـن راحتی نیسـت که 
یك نفر غیرهمسـو را فرماندار کنند. رضا مشـکی در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال که شـما که 6 سـال فرمانـدار احمـدی نژاد 
بودیـد، چگونـه خـود را همسـو بـا دولـت تدبیـر و امید می 
دانیـد، اظهـار داشـت: ببینیـد مـن کارمنـد وزارت کشـور 
هسـتم. قبـل از اینکـه فرمانـدار احمـدی نـژاد شـوم، در 

دولـت اصاحـات بخشـدار بـودم. ضمنـا بنـده بـه عنـوان 
کارمند وزارت کشـور هسـتم. در مورد فرمانـداری در دولت 
تدبیـر و امیـد هـم بگویـم وقتـی مسـئولیتی را قبـول کنم 
نسـبت بـه اجـرای آن برنامـه ها متعهـد هسـتم و امروز هم 
بـه برنامـه هـای دولت تدبیـر و امید متعهدم. وی در پاسـخ 
به این سـوال که شـما چون کارمند وزارت کشـور هسـتید، 
بـا هـر دولتـی کـه سـرکار بیاید همسـو مـی شـوید، عنوان 
کـرد: خیـر. ببینید مـن فرماندار شـهر تازه تاسـیس دلگان 
در سیسـتان و بلوچسـتان بـودم کـه امکاناتی نداشـت. من 
آنجـا کار سیاسـی نکـردم و عضـو هیـچ حزبـی نبـودم. آن 
جـا فقـط خدمـت کـردم تـا زیرسـاخت هـا را فراهـم کنم. 
بخشـدار   94 فروردیـن  از  مـن  اینکـه  بیـان  بـا  مشـکی 
رودان بـودم و انتخابـات خوبـی را برگـزار کردیـم، گفـت: 
مـن متعهـد بـه برنامـه هـای دولـت تدبیـر و امید هسـتم. 
سرپرسـت فرمانداری نرماشـیر در پاسـخ به این پرسـش که 
آیـا نیکـزادی نماینـده بـم در مجلـس دهـم بـرای فرماندار 
شـدن شـما فشـار وارد کـرد، اظهـار داشـت: خیـر. ممکـن 
اسـت نظـر مثبتـی داده باشـند اما یـك نماینده نمـی تواند 
بـه تنهایـی کاری کنـد. همانطـور کـه آقـای غضنفرآبـادی 
نماینـده سـابق مخالـف بخشـداری مـن در رودان بـود. وی 
در پایـان گفـت: مـن اعتـدال را قبـول دارم و خـودم را در 

قالـب اعتـدال گرایـی مـی بینم.
استاندار کرمان: فرماندار جدید نرماشير همسو با 

دولت عمل می کند
علیرضـا رزم حسـینی هـم در ارتبـاط بـا ایـن تغییـر و 
تحـول، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش »پیـام ما« که چرا شـما 
فـردی  کـه 6 سـال در دولـت احمـدی نـژاد فرمانـدار بوده 
را جایگزیـن فـردی کردیـد که معاون سـتاد روحانـی بوده، 
اظهـار داشـت: قضاوت اشـتباه نکنیـد. اینطور که شـما فکر 
مـی کنیـد نیسـت. وی افـزود: فرمانـدار جدیـد نرماشـیر 

همسـو بـا دولـت عمل مـی کند.

قطار تغيير فرمانداران به ایستگاه نرماشير رسيد

تغيير مبهم
رضا عبادی زاده

reza@payamema.ir
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زمان بازی ها به وقت اروپا است
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ویژه

در پاییـن جـدول پردرآمدتریـن مربیان یـورو 2016 نیز 
آنخـل ایوردانسـکو، سـرمربی تیـم ملـی رومانـی بـا حقـوق 
تنهـا 120 هـزار یـورو در سـال کـم درآمدتریـن سـرمربی 
رقابت هاسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه لئونید اسلوتسـکی 

سـرمربی تیـم ملـی روسـیه کـه جانشـین فابیو کاپلو شـد، 
حقـوق مشـخصی از فدراسـیون فوتبـال روسـیه نمی گیـرد 
و درآمـدش صرفـاً همـان پاداش هایـی اسـت کـه در نتیجه 

کسـب نتـاج مطلـوب از روس هـا خواهـد گرفت.

پردرآمدترین و کم درآمدترین سرمربيان یورو 2۰16

بازی زیبا 
Beau Jeu،، نام رسمی توپی است که در 

رقابت های یورو 2016 از آن استفاده خواهد شد. معنای 
اسم این توپ، »بازی زیبا« است که توسط »زین الدین 

زیدان« رونمایی شد. او در سال 2000 توانسته بود 
همراه تیم ملی فرانسه به قهرمانی در این رقابت ها نیز 

برسد.
این توپ توسط بازیکنان بزرگی مورد ارزیابی قرار 

گرفت. یکی از این بازیکنان، گرت بیل بود که این 
توپ را ارزیابی کرد و آن را بهترین توپی توصیف کرد 
که تا به حال دیده است. او درباره این موضوع گفت: 
در تمرینات از این توپ برای شوت زدن، پاسکاری و 
حمل آن استفاده کردم و باید بگویم بی نظیر است. 

خصوصا روی ضربات از راه دور و به نظرم این رقابت ها 
با این توپ بی نظیر خواهد بود. بی صبرانه منتظر شروع 
رقابت های یورو هستم تا در این رقابت ها همراه کشورم 

به میدان بروم.
Beau Jeu که از سه رنگ آبی، قرمز و سفید )سه 
رنگ پرچم کشور فرانسه( تشکیل شده است، محصول 

کمپانی آدیداس است و جام قهرمانی مسابقات و 
عددهای 6-1-0-2 بر آن حك شده است.

سوپر ویكتور 
از نماد یورو 2016 فرانسه در تاریخ 18 نوامبر 

2014 به نام سوپر ویکتور رونمایی شد. این نماد، نشان 
کودکی است با لباس فرانسه و با یك شنل قرمز که در 

پشت آن لوگو طراحی شده است.

دور اول مرحله گروهی:
جمعه، 21 خرداد:

A ساعت 23 و 30 دقیقه- فرانسه - رومانی )پاریس( گروه
شنبه، 22 خرداد:

A ساعت 17 و 30 دقیقه- آلبانی - سوئیس )لنز( گروه
B ساعت 20 و 30 دقیقه- ولز - اسلواکی )بوردو( گروه

B ساعت 23 و 30 دقیقه- انگلیس - روسیه )مارسی( گروه
یكشنبه، 23 خرداد:

C ساعت 17 و 30 دقیقه- ترکیه - کرواسی )پاریس( گروه
C ساعت 20 و 30 دقیقه- لهستان - ایرلند شمالی )نیس( گروه

D ساعت 23 و 30 دقیقه- آلمان - اوکراین )لیل( گروه
دوشنبه، 24 خرداد:

D ساعت 17 و 30 دقیقه- اسپانیا - جمهوری چك )تولوز( گروه
E ساعت 20 و 30 دقیقه- جمهوری ایرلند - سوئد )پاریس( گروه

E ساعت 23 و 30 دقیقه- بلژیك - ایتالیا )لیون( گروه
سه شنبه، 25 خرداد:

F ساعت 20 و 30 دقیقه- اتریش - مجارستان )بوردو( گروه
F ساعت 23 و 30 دقیقه- پرتغال - ایسلند )سن اتین( گروه

دور دوم مرحله گروهی:
چهارشنبه، 26 خرداد:

B ساعت 17 و 30 دقیقه- روسیه - اسلواکی )لیل( گروه
A ساعت 20 و 30 دقیقه- رومانی - سوئیس )پاریس( گروه

A ساعت 23 و 30 دقیقه- فرانسه - آلبانی )مارسی( گروه

پنجشنبه، 27 خرداد:
B ساعت 17 و 30 دقیقه- انگلیس - ولز )لنز( گروه

C ساعت 20 و 30 دقیقه- اوکراین - ایرلند شمالی )لیون( گروه
C ساعت 23 و 30 دقیقه- آلمان - لهستان )پاریس( گروه

جمعه، 28 خرداد:
E ساعت 17 و 30 دقیقه- ایتالیا - سوئد )تولوز( گروه

D ساعت 20 و 30 دقیقه- جمهوری چك - کرواسی )سن اتین( گروه
D ساعت 23 و 30 دقیقه- اسپانیا - ترکیه )نیس( گروه

شنبه، 29 خرداد:
E ساعت 17 و 30 دقیقه- بلژیك - جمهوری ایرلند )بوردو( گروه

F ساعت 20 و 30 دقیقه- ایسلند - مجارستان )مارسی( گروه
F ساعت 23 و 30 دقیقه- پرتغال - اتریش )پاریس( گروه

دور سوم مرحله گروهی:
یكشنبه، 30 خرداد:

A ساعت 23 و 30 دقیقه- رومانی - آلبانی )لیون( گروه
A ساعت 23 و 30 دقیقه- سوئیس - فرانسه )لیل( گروه

دوشنبه، 31 خرداد:
B ساعت 23 و 30 دقیقه- روسیه - ولز )تولوز( گروه

B ساعت 23 و 30 دقیقه- اسلواکی - انگلیس )سن اتین( گروه
سه شنبه، اول تیر:

C ساعت 20 و 30 دقیقه- ایرلند شمالی - آلمان )پاریس( گروه
C ساعت 20 و 30 دقیقه- اوکراین - لهستان )مارسی( گروه

D ساعت 23 و 30 دقیقه- جمهوری چك - ترکیه )لنز( گروه

از فـردا بـار دیگر فوتبال با مسـابقات 
داغ یـورو 2016 بـه خانه ها بازمی گردد. 
پانزدهمیـن دوره مسـابقات فوتبال جام 
ملتهـای اروپـا در حالی از فـردا با دیدار 
آغـاز می شـود کـه  رومانـی  و  فرانسـه 
بسـیاری از فوتبال دوسـتان این مسـابقات را مهم ترین 
تورنمنـت پـس از جام جهانـی می دانند و بدون شـك 
بسـیاری از فوتبال دوسـتان ایرانـی نیـز بـرای آغاز این 

مسـابقات لحظه شـماری می کنند.
جـام ملت هـای اروپا تـا پیـش از راه اندازی، 

چه فرآیندی را پشـت سرگذاشـت؟
بـدون تردیـد جام ملت هـای اروپا یکـی از بزرگترین 
ایـن  پیدایـش  و  اسـت،  ورزشـی جهـان  رویدادهـای 
بـود.  انتظـار  از حـد  رویـداد بـزرگ بسـیار دشـوارتر 
انـدازی  راه  اروپایـی در فکـر  زمانـی کـه کشـورهای 
رقابـت هایـی در سـطح کشـورهای قـاره اروپـا بودند، 
سـایر قـاره هـا مـدت زمانـی بـود کـه رقابت هایـی را 
بین کشـورهای مختلـف برگزار می کردنـد. این دوران 
بـه دهـه 1950بـاز می گـردد، یعنـی در همـان زمانی 
کـه یوفـا )اتحادیـه فوتبال اروپا( تأسـیس شـد. در آن 
زمـان یـك روزنامـه نگار ورزشـی اهل کشـور فرانسـه 

از روزنامـه اکیـپ پیشـنهاد برگـزاری دیدارهایـی بین 
کشـورهای مختلـف قـاره به صـورت رفت و برگشـت و 

در روزهـای میـان هفتـه را مطـرح کـرد.
در سـال 1927، هنری دونوله بـه عنوان اولین دبیر 
کل یوفـا کـه سـابقه ریاسـت اتحادیـه فوتبال فرانسـه 
را هـم در کارنامـه خـود داشـت، طـرح پیشـنهادی را 
مبنـی بـر این بـه فیفـا ارائه کرد تـا در کنـار برگزاری 
بـازی هـای جام جهانـی، رقابـت هایی در سـطح قاره 
اروپـا برگـزار شـود کـه تیـم هـای شـرکت کننـده در 
ایـن تورنمنـت هماننـد جـام جهانـی، از طریـق بازی 

هـای انتخابـی تعیین شـوند.
دونولـه در سـال 1954 نامـه ای را بـه مجمـع فیفا 
در بـازل نوشـت کـه طـرح پیشـنهادی خـود بـرای 
برگـزاری ایـن رقابتهـا را شـرح داده بـود. دو شـرط 
اساسـی دونولـه بـرای برگـزاری رقابـت های قـاره ای 
ایـن بـود کـه اوالً ایـن رقابتهـا بایـد بـا تعـداد تیمهـا 
و مسـابقات محـدودی برگـزار شـود. زیرا قرار نیسـت 
برنامـه ریـزی ایـن رقابتهـا کوچکتریـن خدشـه ای به 
رقابـت هـای جـام جهانـی وارد کنـد. ثانیاً کشـورهای 
شـرکت کننـده نباید در هـر دوره با رقبـای تکراری و 

در گـروه هـای تکـراری و مشـابه بـازی کننـد.

برنامه کلی مسابقات به وقت ایران

گروه بندی مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال اروپا 2016

گروه  C: آلمان-لهستان-ایرلند شمالی-اوکراینگروه  B: انگلستان-ولز-روسيه-اسلوواکیگروه  A: فرانسه-سویيس-آلبانی-رومانی

روی هاجسون در میان 24 
سرمربی تیم های حاضر در جام 
ملت های اروپا بیشترین حقوق 
را می گیرد. سرمربی انگلیسی 
تیم ملی انگلیس با حقوقی 
معادل 5 میلیون یورو در سال 
پردرآمدترین فرد است.

پس از سرمربی سه شیر، سرمربی 
ایتالیایی تیم ملی ایتالیا، آنتونیو کونته 
با حقوقی معادل 4.1 میلیون یورو در 

سال در جایگاه دوم قرار دارد هرچند که 
قرارداد او با آتزوری در پایان یورو تمام 
می شود و پس از آن به انگلیس می رود 

تا هدایت چلسی را برعهده بگیرد.

در جایگاه سوم پردرآمدترین مربیان 
یورو 2016 کسی حضور دارد که شاید 

کمتر کسی تصورش را بکند و او فاتح تریم، 
سرمربی ترکیه ای تیم ملی ترکیه است. او 
در سال 3.5 میلیون یورو حقوق می گیرد. 

یواخیم لو، 
سرمربی آلمان 
قهرمان جام جهانی 
2014 با حقوق 
ساالنه 3.2 میلیون 
یورو در این فهرست 
در رده چهارم قرار 
دارد.

 ویسنته دل بوسکه 
سرمربی اسپانیای مدافع 

عنوان قهرمانی یورو 
2016 با سه میلیون 

یورو حقوق در سال نفر 
پنجم است.

دیدیه دشان با نزدیك به 2 
میلیون یورو حقوقی که از فرانسوی ها 

می گیرد، ششمین سرمربی پردرآمد 
جام ملت های اروپاست.

 11 استعداد جوان رقابت های یورو 2016

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

یک قرار عاشقانه فوتبالی
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ویژه

ایکر کاسياس
لطفـاً فصـل ناموفـق ایکر مقـدس در پورتو 
را فرامـوش کنیـد! او یك اسـطوره تمـام عیار 
بـرای رئـال مادریـد، فوتبـال اسـپانیا، اروپـا و 
جهـان اسـت. تنهـا کاپیتانـی که توانسـته دو 
بـار، آن هـم به صـورت متوالی جـام قهرمانی 
یـورو را بـاالی سـر ببرد، سـنگربان 35 سـاله 
ماتادورهاسـت. او در 2012 فقـط و فقـط یك 
اول مرحلـه گروهـی  بـازی  گل، آن هـم در 
خـورد و نقـش پررنگـی در تکـرار و دفـاع از 
عنـوان قهرمانـی داشـت. ضمـن آنکـه قدرت 
رهبـری کاسـیاس، همیـن حـاال هم بـا وجود 
رقیبـی آمـاده بـه نـام دخـه آ، او را بـه عنوان 
سـنگربان شـماره یـك الروخـا در فرانسـه به 
شـمار مـی آورد. 167 بـازی ملـی )بیشـترین 
اسـپانیا(  فوتبـال  بازیکنـان  بیـن  در  تعـداد 
چیزی نیسـت کـه بتوان به راحتـی از کنارش 
گذشـت. روبـرو شـدن با نـام چنیـن دروازبان 
پـر افتخـاری کـه سـابقه قهرمانـی جهـان را 
نیـز در کارنامـه درخشـانش دارد، از پـس هر 

مهاجمـی بـر نمـی آید.

جيان لوئيجی بوفون
 اگـر در حـال حاضـر انتخـاب بیـن رونالـدو 
و مسـی امـکان پذیـر نیسـت، انتخاب شـماره 
یـك دنیـای فوتبال هم غیرممکن اسـت، وقتی 
رقیـب کاسـیاس، کسـی اسـت که نزدیـك دو 
دهـه، دروازبان تیم ملی ایتالیاسـت! سـنگربان 
قهرمـان  نایـب  و  در 2006  جهـان  قهرمـان 
یـوروی پیشـین، از همـه نظر الیق و شایسـته 
اسـت. چهـره دوسـت داشـتنی، رفتـار باوقـار، 
بازیکـن وفـادار، دروازبانی کامـل و کاپیتانی بی 
جانشـین. 38 سـالگی بـرای بوفـون بـی معنی 
اسـت وقتی او در فصل جاری رکورد بسـته نگه 
داشـتن دروازه در سـری آ را شکسـت و بـا این 
رکـورد خـارق العـاده کـه 22 سـال دوام آورده 
بـود پـای بـه یـورو 2016 می گـذارد. شـاید با 
ظهـور دروازبـان جوانی چـون دخـه آ، این یورو 
را آخریـن شـانس ایکـر بـرای پوشـیدن لباس 
تیـم ملی بدانیـم اما آتزوری یـك جام جهانی و 
حتـی یك یـوروی دیگر مـی توانـد روی بوفون 
حسـاب کند، به شـرط آنکه خودش از حراست 

از دروازه الجوردی پوشـان خسـته نشـود.

مانوئل نویر
 دروازبـان قهرمـان فعلـی جهـان، بـرای 
ای  افسـانه  چهـره  دو  کنـار  ایسـتادن 
دروازبانـی اروپـا و جهـان، چـاره ای نـدارد 
جـز اینکـه یـورو 2016 را با قهرمانی پشـت 

سـر بگـذارد. 
جانشـین خلـف سـپ مایـر، الیـور کان و 
بقیه سـنگربانان بزرگ و خوشـنام مانشـافت 
آنقـدر قابلیـت دارد کـه لـوو بـرای قهرمانـی 
در یـوروی پیـش رو، نیمـی از بـار قهرمانـی 
را روی دوش او بگـذارد و بـه نیـم دیگر و راه 

هـای فتـح دروازه رقبا بیاندیشـد.
نویـر در یـوروی قبلـی هـم شـماره یـك 
ژرمـن هـا بـود امـا در نیمـه نهایی نتوانسـت 
تـا  کنـد  مقاومـت  بالوتللـی  دیوانگـی  برابـر 
مجبور شـود بـرای فتح یورو 4 سـال بیشـتر 
صبـر کند. نویر سـی سـاله در همـه رده های 
سـنی بـرای کشـورش بـه میـدان رفتـه و به 
خاطـر مهـارت های خـاص و آمادگی باالیش 
در حـال حاضـر بهتریـن دروازبـان فوتبـال 

دنیـا شـناخته می شـود.

پتر چک
 اگـر قبـول داشـته باشـیم بـرای موفقیت 
داشـتن  نیـاز،  مـورد  مهـره  اولیـن  یـورو  در 
دروازبانـی مطمئـن اسـت فقط یك نـام دیگر 
اسـت کـه در بیـن تمـام دروازبانـان 24 تیـم 
حاضـر در فرانسـه مـی تواند خواسـته های ما 
را بـرآورده کنـد. اگـر بتـوان کریـس رونالـدو 
و مسـی را بـه خاطـر نرسـیدن بـه جـام های 
قهرمانـی بـا لبـاس ملـی، از لیسـت بهتریـن 
بازیکنـان جهـان حـذف کـرد آن وقـت مـی 
شـود از نـام پتـر چـك هم گذشـت. بـا 119 
بـازی ملـی، نزدیـك 2 متـر قـد و 34 سـال 
سـن مهمتریـن عنصـر جمهـوری چـك بـه 
شـمار مـی آیـد که کشـورش مـی توانـد با او 
از گـروه مـرگ جان سـالم به در ببـرد. یادمان 
نـرود، پتر چـك از اصلی تریـن دالیل راهیابی 
جمهـوری چـك به جمـع 4 تیم یـورو 2004 
بـود و از آن موقـع او سـنگربان اصلی این تیم. 
چهارمیـن تجربه حضـور در یورو بـرای چك، 
تجربـه ای خـاص اسـت چـرا کـه همـه امید 

کشـورش، تنهـا خود اوسـت. 

پـس از مرگ دونوله در سـال 1955، پیه ری فرزند 
ایـن روزنامـه نـگار فرانسـوی راه پـدر را ادامـه داد و 
تصمیـم گرفـت همـه تـاش خـود را بکنـد تـا رؤیای 

پـدر را جامـه عمل بپوشـاند. 
پـس از مدتـی، پیـه ری دونولـه بـه عنـوان دبیـر 
منصـوب  اروپـا  ملت هـای  جـام  برگـزاری  کمیتـه 
شـد، و بنابرایـن از قـدرت عمـل بیشـتری بـرای راه 
انـدازی رقابـت هایی که پـدرش آرزوی آن را داشـت، 
برخـوردار بـود. پـس از انجـام توافقات کلی بر سـر راه 
انـدازی ایـن رقابتهـا، جـام قهرمانی به پـاس قدردانی 
فوتبـال  بـرای  ارزشـمند هنـری دونولـه  از زحمـات 

اروپـا، بـه نـام وی نامگـذاری شـد.
مقـرر شـد تـا حداقـل تیـم هـای شـرکت کننـده 
در ایـن رقابتهـا 16 تیـم، شـامل تیـم هـای حاضر در 
مرحلـه انتخابـی، باشـد. در اولیـن دوره ایـن رقابتهـا 
17 تیـم شـرکت کردنـد؛ از اینـرو بـا قرعه کشـی که 
انجـام شـد، یك بـازی پلـی آف بین جمهـوری ایرلند 
و چکسـاواکی برگـزار شـد کـه چکسـاواکی طی دو 
بـازی رفـت و برگشـت بـه پیروزی دسـت یافـت. قرار 
بـر ایـن بـود کـه رقابت هـای جام ملـت هـای اروپا تا 
مرحلـه یـك چهارم نهایـی به صورت رفت و برگشـت 

در خـاک کشـورهای شـرکت کننـده برگـزار شـود. 
نخسـتین بـازی تاریـخ جام ملـت های اروپـا در تاریخ 
مسـکو  مرکـزی  اسـتادیوم  در   1958 سـپتامبر   28
برگـزار شـد کـه طـی آن تیـم ملی شـوروی سـابق با 
حسـاب 3 بـر یك مجارسـتان را شکسـت داد. شـیوه 
برگـزاری ایـن رقابتهـا در دوره های اولیه بـه گونه ای 
بـود کـه از بـازی افتتاحیـه تـا فینـال مسـابقات بیش 
از 22 مـاه بـه طـول انجامید و سـرانجام فینـال اولین 
دوره جـام ملـت هـای اروپـا در سـال 1960 برگـزار و 

ایـن رقابتهـا بـه پایان رسـید.
و اما یورو 2016 فرانسه.......

یـورو 2016 در فرانسـه از فـردا جمعـه 21 خـرداد 
بـا دیـدار افتتاحیـه آغـاز می شـود و روز 20 تیرمـاه با 

برگـزاری دیـدار فینـال بـه پایان می رسـد.
ایـن مسـابقات بـرای اولین بار با حضـور 24 تیم در 
قالـب 6 گـروه چهـار تیمـی برگـزار می شـود و صعود 
تیم هـا از گروه هـا بـه ایـن شـکل اسـت کـه 2 تیـم 
نخسـت همـه گروه هـا بـه اضافه چهـار تیم برتـر قرار 
گرفتـه در رتبـه سـوم گروه هـا بـه مرحله یك هشـتم 
نهایـی صعـود می کننـد. پیـش از این از سـال 1996 

مسـابقات در قالـب 16 تیمـی برگزار می شـد.

برنامه کلی مسابقات به وقت ایران

گروه بندی مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال اروپا 2016

گروه  F: پرتغال-اتریش-ایسلند-مجارستانگروه  E: ایتاليا-بلژیک- سوئد-جمهوری ایرلند گروه  D: اسپانيا-کرواسی-جمهوری چک-ترکيه

D ساعت 23 و 30 دقیقه- کرواسی - اسپانیا )بوردو( گروه
چهارشنبه، 2 تیر:

F ساعت 20 و 30 دقیقه- ایسلند - اتریش)پاریس( گروه
F ساعت 20 و 30 دقیقه- مجارستان - پرتغال)لیون( گروه

E ساعت 23 و 30 دقیقه- سوئد - بلژیك)نیس( گروه
E ساعت 23 و 30 دقیقه- ایتالیا - ایرلند)لیل( گروه

مرحله یک هشتم نهایی:
شنبه، 5 تیر:

ساعت 17 و 30 دقیقه- تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C )سن اتین( مسابقه شماره 37
سـاعت 20 و 30 دقیقه- تیم اول گروه B - تیم سـوم برتر بین گروه های A، C و  D)پاریس( 

مسابقه شماره 38
سـاعت 23 و 30 دقیقـه- تیـم اول گـروه D - تیم سـوم برتر بیـن گروه هـای B،  E و F )لنز( 

مسـابقه شماره 39
یكشنبه، 6 تیر:

سـاعت 17 و 30 دقیقـه- تیـم اول گـروه A - تیم سـوم برتر بین گروه هـای C، D و E )لیون( 
مسابقه شماره 40

سـاعت 20 و 30 دقیقـه- تیـم اول گـروه C - تیم سـوم برتـر بین گروه هـای A، B و F )لیل( 
مسـابقه شماره 41

ساعت 23 و 30 دقیقه- تیم اول گروه F - تیم دوم گروه E )تولوز( مسابقه شماره 42
دوشنبه، 7 تیر:

ساعت 20 و 30 دقیقه- تیم اول گروه E - تیم دوم گروه D )پاریس( مسابقه شماره 43
ساعت 23 و 30 دقیقه- تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F )نیس( مسابقه شماره 44

مرحله یک چهارم نهایی:
پنجشنبه، 10 تیر:

سـاعت 23 و 30 دقیقـه- برنـده مسـابقه شـماره 37 - برنـده مسـابقه 39 )مارسـی( مسـابقه 
شـماره 45

جمعه، 11 تیر:
سـاعت 23 و 30 دقیقه- برنده مسـابقه شـماره 38 - برنده مسـابقه شـماره 42 )لیل( مسـابقه 

46 شماره 
شنبه، 12 تیر:

سـاعت 23 و 30 دقیقه- برنده مسـابقه شـماره 41 - برنده مسـابقه شـماره 43 )بوردو( مسابقه 
شماره 47

یكشنبه، 13 تیر:
سـاعت 23 و 30 دقیقـه- برنـده مسـابقه شـماره 40 - برنـده مسـابقه شـماره 44 )پاریـس( 

مسـابقه شـماره 48
مرحله نيمه نهایی:
چهارشنبه، 16 تیر:

سـاعت 23 و 30 دقیقه- برنده مسـابقه شـماره 45 - برنده مسـابقه شـماره 46 )لیون( مسـابقه 
شماره 49

پنجشنبه، 17 تیر:
سـاعت 23 و 30 دقیقـه- برنـده مسـابقه شـماره 47 - برنـده مسـابقه شـماره 48 )مارسـی( 

مسـابقه شـماره 50
فينال:

یكشنبه، 20 تیر:
ساعت 23 و 30 دقیقه- برنده مسابقه شماره 49 - برنده مسابقه شماره 50 )پاریس(

4 دروازه بان شگفت انگیز جام

بهترین گلزنان تاریخ جام ملت های اروپا
15. زین الدیـن زیـدان: اسـطوره بـزرگ فوتبـال فرانسـه در سـه دوره جـام ملت هـا حضـور داشـته. کاپیتـان سـابق 

خروس هـا در سـال های 96، 2000 و 2004 مجموعـا 14 بـار بـرای ایـن تیـم بـازی کـرد و 5 گل زد.

14.فرنانـدو تـورس: مهاجم باتجربـه فوتبال اسـپانیا هرچند در اتلتیکو سـال نسـبتا خوبی داشـت اما از لیسـت تیم ملی 
کشـورش بـرای یـورو امسـال خـط خورد. تورس کـه گل قهرمانی اسـپانیا در یـورو 2008 را زد در سـه دوره 2004، 2008 و 

2012 سـیزده بـار بـرای ماتادورهـا به میـدان رفت و 5 بـار دروازه  حریفـان را باز کرد.

13. یورگـن کلينزمـن: کاپیتـان سـابق آلمان هـا در آخریـن قهرمانی این تیـم در جـام ملت ها، یکـی از بهتریـن بازیکنان 
تاریـخ رقابت هـا هـم بـه شـمار مـی رود. کلینزمـن در سـال های 88، 92 و 96 همـراه آلمان در یـورو حاضر بـود و 5 گل برای 

ایـن تیم زد.

12. ميـالن بـاروش: مهاجـم اسـبق تیـم ملـی فوتبـال چـك در سـال های 2004، 2008 و 2012 ایـن تیـم را در یـورو 
همراهـی کـرد. او در 11 بـازی، 5 گل بـرای جمهـوری چـك زد.

11. مارکـو فـان  باسـتان: خالـق بهتریـن و زیباتریـن گل تاریـخ رقابت هـا در دو دوره 88 و 92 همـراه هلنـد در ایـن 
رقابت هـا حضـور داشـت. فان باسـتن در 9 بـازی، 5 گل بـرای هلنـد زد.

10. ویـن رونـی: کاپیتـان فعلی تیم ملـی انگلیس اگـر در یـورو 2008 حضور داشـت قطعا آمار بـه مراتب بهتری داشـت. 
ویـن رونـی در یـورو 2004 و 2012 حاضر بـود و در 6 بازی، 5 گل زد.

9. سـاوو ميلوشـویچ: مهاجـم قدبلند شـوروی سـابق در این فهرسـت دومیـن آمار درصد گل نسـبت بـه بـازی را دارد. او 
کـه فقـط در یـورو 2000 حضـور داشـت، در 4 بـازی 5 گل بـرای تیم ملی کشـورش زد.

8. نونـو گومـژ: مهاجم سـابق تیم ملی فوتبـال پرتغـال در سـال های 2000، 2004 و 2008 بـرای تیم ملی کشـورش 14 
بـار بـه میدان رفـت و 6 گل زد.

7. کریسـتيانو رونالـدو: یکـی از سـه بازیکـن ایـن فهرسـت کـه در یـورو 2016 هـم حضـور دارد. رونالـدو در سـال های 
2004، 2008 و 2012 بـرای تیـم ملـی کشـورش 14 بـار بـازی کـرد و 6 گل زد.

6. تيـری آنری: فوق سـتاره سـابق تیـم ملی فوتبـال فرانسـه سـه دوره در یورو حضور داشـته. آنـری در سـال های 2000، 
2004 و 2008 یـازده بـار بـرای تیـم ملی کشـور بـه میدان رفـت و 6 گل زد.

5. زالتـان ابراهيموویچ: کاپیتان تیم ملی سـوئد امسـال بـرای آخرین بـار در این رقابت هـا حضور خواهد داشـت. زالتان 
پیـش از ایـن در سـال های 2004، 2008 و 2012 ده بـار برای سـوئ به میـدان رفت و 6 گل زد.

4. پاتریـک کالیـورت: مهاجم خوش اسـتیل هلنـد در اواخـر دهـه 90 در دو دوره 96 و 2000 حضور داشـت و در 9 بازی 
6 گل بـرای نارنجی هـا زد.

3. رود فن نيسـتلروی: فوق سـتاره اسـبق یونایتـد و رئال مثـل کایـورت در دوره )2004 و 2008( برای هلنـد بازی کرد. 
او در 8 بـازی 6 گل بـرای هلند زد.

2. آلـن شـيرر: بهتریـن گل زن تاریـخ لیـگ برتر انگلیـس، آقـای گل کشـورش در رقابت هـای یورو هـم به شـمار می رود. 
شـیرر در سـال های 92، 96 و 2000 در ترکیـب انگلیـس حضـور داشـت. او در 9 بـازی 7 گل بـرای سه شـیرها زد.

1.ميشـل پالتينـی: رئیـس سـابق یوفـا کـه ایـن روزهـا درگیـر فسـاد مالـی گسـترده شـده، در زمـان بـازی یـك بازیکن 
فوق العـاده بـود. سـتون اصلـی قهرمان سـال 84 جـام ملت های اروپـا با همان یك بـار حضور به رکـوردی خارق العاده رسـید. 

پاتینـی در 5 بـازی آن سـال 9 گل زد و آقـای گل تاریـخ یورو شـد.

اخبار، نتایج و حواشی جام ملت های اروپا را در کانال تلگرامی زیر پیگیری کنید
https://telegram.me/EURO2016Results
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ویژه

توئیت کده 

از فـردا شـب  رضـا عبـادی زاده- 
رقابـت هـای یـورو 2016 یـا همـان 
جـام ملت هـای اروپا آغاز می شـود. 
فرانسـه، مهد دموکراسی دنیا میزبان 
ایـن رقابـت هاسـت. فرانسـه ای کـه 
از یـك سـال پیـش درگیـر  کمتـر 
حمـات تروریسـتی شـد. آبـان مـاه 
94 در قلـب اروپـا چند نفر منسـوب 
به داعش به رسـتوران ها، یك سـالن 
کنسـرت و یك اسـتادیوم ورزشی در 
پاریـس حمله کردنـد و بیش از 150 
نفـر را کشـتند. یـك سـال قبـل تـر 
از ایـن هـم بـه نشـریه شـارلی ابـدو 
حمـات  ایـن  بـود.  شـده  حملـه 
تروریسـتی زمانـی رخ داد کـه خبـر 

خاصـی هـم در پاریـس نبـود و قرار 
نبـود جمعیـت خاصـی بـه فرانسـه 
سـفر کننـد. حـاال حسـاب کنید که 
یـورو 2016 قـرار اسـت برگزار شـود 
و کلـی آدم بـه فرانسـه مـی آینـد تا 
رقابـت ها را از نزدیـك ببینند. عاوه 
بـر ایـن، تیـم هـای مختلـف فوتبال 
مـی  مسـتقر  کشـور  ایـن  در  هـم 
شـوند. ایـن یك هـدف بـزرگ برای 

اسـت. داعش 
 در روزهـای اخیـر هـم خبرهـای 
حملـه  احتمـال  دربـاره  زیـادی 
تروریسـتی بـه یـورو 2016 منتشـر 
شـده اسـت. امریـکا هشـدار داده که 
ملت هـای  جـام  فوتبـال  مسـابقات 

در  آینـده  مـاه  کـه   2016 اروپـا 
ممکـن  می شـود،  برگـزار  فرانسـه 
اسـت هدف حمات تروریسـتی قرار 
گیـرد. وزارت امور خارجـه آمریکا به 
شـهروندان ایـن کشـور هشـدار داده 
اسـت: »شـمار باالی گردشگرانی که 
در تابسـتان بـه اروپا سـفر می کنند، 
مـی توانـد هدف های بیشـتری برای 
حمـات تروریسـتی ایجـاد کننـد«. 
جمهـوری  رئیـس  اوالنـد،  فرانسـوا 
فرانسـه هم تائیـد کرده کـه احتمال 
وقـوع حملـه ای تروریسـتی در طول 
جـام  فوتبـال  مسـابقات  برگـزاری 
ملت هـای اروپـا، منتفـی نیسـت. اما 
آقـای اوالنـد تاکیـد کـرده اسـت که 

»فرانسـوی ها، مرعـوب نمی شـوند.« 
روز دوشـنبه هـم سـازمان امنیتـی 
کـه  شـخصی  کـه  گفـت  اوکرایـن 
مـاه گذشـته دسـتگیر کـرده، قصـد 
حملـه  گسـترده به مسـابقات فوتبال 
جـام ملت هـای اروپـا در فرانسـه را 
داشـته اسـت. مظنـون که شـهروند 
فرانسـه است 25 سـال دارد و نامش 
»گرگـوری ام« گزارش شـده اسـت. 
او مـاه گذشـته میـادی در حالی که 
مقادیـر زیادی سـاح و مواد منفجره 
اوکرایـن-  مـرز  در  داشـت  همـراه 

لهسـتان دسـتگیر شـد.
پنـج  تی ان تـی،  کیلوگـرم   125 
نارنجـك  دو  کاشـنیکف،  قبضـه 

انـداز ضـد تانـك، 5 هـزار فشـنگ 
و حـدود 100 چاشـنی انفجـاری از 
جملـه سـاح ها و مهماتی اسـت که 
او همـراه داشـته اسـت. ایـن اتفاقات 
باعـث شـده تا دولت فرانسـه تصمیم 
بگیـرد تماشـای رقابـت هـا در کنـار 

بـرج ایفـل را ممنـوع کنـد.
 ایـن هـا همـه نشـان از افزایـش 
داعـش  حملـه  از  تـرس  و  نگرانـی 
و یـا هـر گـروه تروریسـتی دیگـری 
بـه یـورو 2016 دارد. ایـن یـورو بـه 
همیـن دلیـل شـاید از مهـم تریـن 
رقابـت هـای فوتبالـی و ورزشـی در 
جهان محسـوب شـود. رقابـت هایی 
کـه اگرچه تیـم های فوتبـال مطرح 

اروپـا در آن تـا پـای جانشـان بـرای 
قهرمانـی و موفقیت مـی جنگند، اما 
همـه ایـن تیـم هـا و کشورهایشـان 
زمیـن  از  خـارج  زمینـی  در  بایـد 
فوتبـال بـا گـروه هـای تروریسـتی 
بجنگنـد. اگـر حملـه ای تروریسـتی 
در یـورو 2016 رخ دهـد، آن وقـت 
هـای  رقابـت  فاتحـه  بایـد  دیگـر 

ورزشـی جهانـی را خوانـد. 
ورزشـی کـه همیشـه در خدمـت 
صلـح اسـت، این بار بایـد وارد جنگ 
شـود تـا صلـح بمانـد. امیـدوارم در 
ایـن رقابت ها، حملـه ای رخ ندهد و 
گـروه های تروریسـتی ماننـد داعش 

قهرمان نشـوند.

داعش قهرمان نشود!

بردیـا اميرتيموری)سـردبير(: مـن همیشـه بـا هـزار و امیـدو 
آرزوی قهرمانـی بریتانیـا، مسـابقات جـام ملـت هـا و جـام جهانـی 
رو نـگاه مـی کـردم امـا پسـرهای جزیـره هیـچ وقـت موفق نشـدند، 
بهتریـن بازیکنـان بـا بزرگترین اشـتباهات،تیمی که البته بدشانسـی 

هـم همیشـه دامنگیرشـون بود.
نکيسـا خدیشـی )روزنامه نگار(:من خودمـم نمی دونـم چقدر 
فوتبالیـم . بیشـتر جـو هسـت کـه ایـن رو مشـخص مـی کنـه. بـه 
نظـرم قهرمـان ایـن دوره را بایـد از بیـن آلمـان و اسـپانیا جسـتوجو 
کـرد. جرمـن هـا به قول مفسـر معـروف فوتبـال از وضعیـت ایده آلی 
برخوردارنـد و چـه بسـا کـه بتواننـد جـام را به خانـه ببرنـد. اما نمی 
شـود از اسـپانیایی هـا به راحتی چشـم پوشـی کرد. هرچند پسـران 
سـرخ قـاره سـبز وداع تلخـی بـا جـام جهانـی 2014 داشـتند و در 
دیدارهـای ابتدایـی مرحلـه مقدماتـی اندکـی لغـزش داشـتند ولـی 
نمـی تـوان اسـپانیا را دوسـت نداشـت. مگـر مـی شـود به »ویسـنته 
دل بوسـکه« 65 سـاله اعتمـاد نکـرد و روی دیـوار بازیکنانی همچون 
:سـرخیو رامـوس، جـرارد پیکـه، یـوردی آلبـا، خـوان فران،سـرخیو 
بوسـکتس، آنـدرس اینیسـتا، برونـو، پـدرو، سسـك فابـرگاس، کوکه 
، تیاگـو، سـیلوا، لـوکاس واسـکس ، آرتیـز آدوریتـس، آلـوارو موراتا و 
نولیتویـادگاری ننوشـت. من معتقـدم قهرمان از دل آلمان یا اسـپانیا 

بیـرون میـاد .مـن اسـپانیایی ترم.
رضـا عبـادی زاده)دسـتيار سـردبير(: از وقتـی کـه فوتبالو 
انگلیـس رو دوس داشـتم. امیـدوارم امسـال  شـناختم، تیـم ملـی 
برخـاف دوره هـای قبـل، موفـق باشـن و حداقل جزو 4 تیم باشـن.
بـه نظـر مـن آلمان و فرانسـه شـانس هـای اصلـی قهرمانی هسـتن.
هـادی کاربخش )دبيـر گـروه ورزش(: از زمانـی کـه یادمه 
عاشـق فوتبـال و مسـابقات فوتبال بودم.اللـه های نارنجـی اروپا رو از 
وقتی بیشـتر شـناختم کـه مثلث رویایـی رود گولیت، فرانـك ریکارد 
و مارکـو وان باسـتن، در زمین سـبز فوتبال شـعبده بـازی می کردند 
و زیبایـی فوتبـال را بـه رخ همـه مـی کشـیدند.هرچند آن هلنـد بـا 
رونالـد کومـان و هانـس فـان بروکلـن دیگر هرگـز تکرار نشـد، اما در 
خاطر من و فوتبالدوسـتان آن دوره ماند.شـاید هم بخاطر کار گولیت 
بـود کـه بعـد از انتخابـش به عنـوان برتریـن فوتبالیسـت اروپـا و نیز 
بهتریـن بازیکـن جهان در سـال 1987 و تقدیم جایزه اش به نلسـون 
مانـدال،  کـه آن زمـان هنـوز در زنـدان بـود، بیـش از پیـش در نظرم 
دوسـت داشـتنی شـد امـا امسـال هلنـد، غایب بـزرگ بازی هاسـت 
و بـه نظـر، اسـپانیا، بلژیـك و آلمان از شـانس بیشـتری برای کسـب 

عنـوان قهرمانـی برخوردارند.
یاسـر سيسـتانی)دبير گروه کرمـان(: آن قـدر از سـال های 
فوتبـال دوسـتی ام فاصلـه گرفتـه ام کـه نام بسـیاری از فوتبالیسـت 
هـای ایـران و جهـان را نمـی دانم و در مسـابقات »یـورو 2016« نیز 
نمـی دانـم کـه شـانس پیـروزی با کیسـت؟ امـا دوسـت دارم هر چه 

بیـش تر شـادی مـردم فرانسـه را در فینـال مسـابقات ببینم.
نجمه سـعيدی )دبيرسـرویس اجتماعی(: من خوشـبختانه یا 
بدبختانـه از سـال های دور درمحیطی بودم وهسـتم کـه فوتبال یکی 
از تفریحـات اصلـی قلمداد میشـود. هـم دیدنش وهم بـازی کردنش.
در محیطی که حتی مادر بزرگ را وا می داشـت تا تسـبیح برداشـته 
و دعـا کنـد کـه کریـس رونالـدو گل بزند یا مسـی مصدوم شـده وبه 
بـازی بعـدی نرسد،خواسـتم ایـن را بگویـم تـا عمـق ماجرا دسـتتان 
بیاید.حـاال هـم ایـن محیط وبالطبـع من، انتظـار یورو را می کشـیم. 
نمـی دانـم از کی ولـی فکر کنم از نوجوانی عشـق تیـم فوتبال آلمان 
بـودم حـاال اینکـه دلیلش فوتبـال خاص یـا قیافه وتیپ هـای خاص 
بازیکنـان بـود بعـد از این همه سـال، هنوز دسـت خودم هـم نیامده 
اسـت.آلمان تیـم  محبـوب من وکلیزمن هـم بازیکن محبـوب ...حاال 
هـر چقـدر هـم مـی خواهیـد بگویید کـه این »آقا« سـالها اسـت که 
بـازی نمـی کند ویا اصـا االن مربی تیـم فوتبال آمریکا اسـت.همین 
ابتـدا بگویـم تاثیـری نـدارد قبـا هـم تاش هـای این چنینی شـده 
اسـت ولـی بـه جایـی ختـم نشـده تیـم فقـط آلمـان وبازیکـن فقط 

کلیزمن.
یاسـر خدیشـی )دبيـر سـرویس عکس(:موسـیقی فوتبـال 
هیجانـی بـه وجـود مـی آورد وصف نشـدنی، ولی این بار در کشـوری 
کـه مهـد هنر اسـت یـورو لذت ندارد، مگـر یورو بی هلنـد و روبن هم 
ممکن اسـت ؟ الله های نارجی پرپر شـده دوسـت داشـتنی امسـال 
نـه فینـال را بلکـه کل بازی هـا را از منـزل نگاه میکنن درسـت مثل 
مـا و چندیـن تیـم دیگـر باشـگاهی و ملی که بـازی های اخیـر را در 
منـزل بـه صـرف تخمه پفـك دیدن مثـل بارسـا و پرسـپولیس . این 
یـورو مـن طرفدار گاوبازان اسـپانیایم چـون روی نیمکت خود پیرمرد 
مهربان و سـیبیلوی متولد سـاالمانکای اسـپانیا را دارند شخصینی که 
نمی شـود دوسـتش نداشت دل بوسـکه ی که خاطرات خیلی خوبی 
بـرای رئالـی ها سـاخته ولی یکی از شـانس هـای قهرمانی را فرانسـه 
میزبـان میدانـم تیـم خـروس هـا هـر زمـان میزبـان بـوده انـد برای 

حریفـان خوب شـاخ و شـانه کشـیده اند.
جاویـد مومنـی )توسـعه دهنـده وب(: بابای مـن به شـدت 
فوتبالیـه و هنـوز هـم طرفـدار سرسـخت برزیـل! خوشـبختانه اینجا 

دیگـه برزیلـی در کار نیسـت و انگلیـس قهرمـان میشـه.
عطيه بهـره بر)خبرنگار(: مـن اهل فوتبال نیسـتم امـا به دلیل 
عاقـه ای کـه بـه کشـور فرانسـه دارم، اون هـم نـه به دلیـل فوتبال، 

دوس دارم ایـن تیم موفق شـه.
سـپيده ایران منـش )خبرنـگار(: فرانسـه درایـن دوره مدعی 
و  هسـتم  آلمـان  طرفـدار  مـن  اسـت.  قهرمانـی  بـرای  سرسـختی 
امیـدوارم مانشـافت خـوب عمـل کند.  اسـپانیا هـم با اینکـه در جام 
جهانـی 2014عملکـرد ضعیفی داشـتند  اما ارزیابی ها شـانس باالی 

قهرمانـی شـان را نشـان مـی دهد.
آرین اسـدی) خبرنـگار(: گـروه E هـم گـروه جالبیـه در این 
گـروه شـاهد تقابل زالتان افسـانه ای، ده بروین اسـتثنایی و چیلینی 
بـا غیـرت هسـتیم بـا وجـود ایـن بازیکنـان سـطح  A در ایـن گروه 
شـاهد بـازی هایـی جـذاب و پرتنـش خواهیم بـود. تیم ملـی ایرلند 
هـم اگـر امتیـازی کسـب نکنـد تاش خواهـد کرد کـه فوتبـال اروپا 
را جـذاب تـر از قبل سـازد. در فوتبال احتمال هراتفاقی اسـت شـاید 
شـاهد حـذف تیـم هـای بـزرگ این گـروه توسـط ایرلنـد بودیـم! به 
هـر حال امسـال باید منتظـر رقابت ها و مسـابقات جذابی در سـطح 

جهانـی در کشـور برج ایفل باشـیم.
صابر خدیشـی)خبرنگار حوزه معمـاری(: از زمانی کـه یادم 
میـاد هلنـدی بودم و هسـتم ، امـا متاسـفانه در سـالهای اخیر خوب 
کار نکـرد و در حـال حاضـر جـای خالیش میـان خوب هـای اروپایی 
احسـاس میشـود. با ایـن حـال از بین تیم هـای حاضر ماتـادور های 
اسـپانیایی رو امیـد اول میدونـم بخاطـر نزدیکـی سبکشـون بـه آبی 
انـاری هـای کاتـاالن و امیـدوارم بـرای چهارمیـن بـار مدافـع عنوان 
قهرمانـی کاپ رو بـا خـودش بـه اسـپانیا ببرد تا جـای آلمانهـا رو در 
صـدر جـدول پـر افتخارتریـن های یـورو بگیـرد. بـا احترامـی که به 

زالتـان و اون خـاص بـودن دوس داشـتنیش دارم.
ارشـيا اسـدی)خبرنگار(: به نظـر مـن اسـپانیا به نسـبت دیگر 

تیـم هـا شـانس بیشـتری داره و البتـه کـه منم طرفدارشـم.
محسـن رجب پور)عکاس(: مـن زیـاد اهل فوتبـال نیسـتم اما 
خیلی دوس دارم آلمان و فرانسـه برنده بشـه و بیشـتر موفقیت را در 

فرانسـه می بینم.

دوست دارم ویكتور هوگو قهرمان 
یورو 2016 شود!

یاسـر سیسـتانی نـژاد- سـال هـای نوجوانی بـه فوتبال 
هـای  عکـس  از  آلبومـی  و  بـودم  منـد  عاقـه  بسـیار 
فوتبالیسـت هـای پرسـپولیس، تیـم  هـای ملـی ایـران 
و جهـان داشـتم و شـاید هنـوز هـم آن آلبـوم  و عکـس 
هایـش تـوی وسـایل قدیمی خانه مـان از پـس این همه 
سـال هـا مانـده باشـد. سـید مهـدی ابطحـی را دوسـت 
داشـتم چـون یـك مجلـه در خانـه اش بـا او مصاحبـه 
کـرده بـود و در عکـس مصاحبـه تابلوهـای خوشنویسـی 
کـه خودش نوشـته بـود را بـر دیـوار اتاقش آویختـه بود. 
و احمدرضـا عابـد زاده را بـه خاطـر خنـده هـای پیـروز 
مندانـه اش هنـگام مهـار تـوپ ها و شـاید هم بـه همین 
خاطـر ترجیـح دادم کـه بعـد از پیوسـتن به تیـم فوتبال 

مدرسـه درون دروازه قـرار گرفتـم و تمـام سـعی ام را بکنـم کـه مثـل عابد زاده شـیرجه بزنـم، مثل او تـوپ را توی 
دسـت هایـم بگیـرم و مثـل او بـا اعتمـاد بـه نفس تـوپ را تـا چند متـر باالتر از18 قـدم پا بـه پای خودم بکشـانم. 
اما در هیچ کدام از این ها موفق نبودم. امکان شـیرجه زدن روی زمین آسـفالت و سـخت مدرسـه نبود. دسـتکش 
پوشـیدن دروازه بـان تیـم مدرسـه هـم خیلـی ُمـد نبود. مـِن نوجـوان فوتبال دوسـت بـودم و کف دسـت هایی که 
از ضـرب شـلیك تـوپ، کبـاب می شـد. شـجاعت دور شـدن از دروازه و »عابدزاده بـازی« را هم نداشـتم. چون یك 
لحظـه غفلـت کافـی بـود تـا همه زحمـات تیم بر بـاد بـرود. رونالدوی بزریلـی را به خاطر سـرعت و دقتش دوسـت 
داشـتم. اصـا بـازی هـای تیـم ملی بزریل را بـه خاطر رونالدو نـگاه می کردم. و بـرای مخالفان تیـم برزیل هم کری 
مـی خوانـدم که:»لبـاس زرد روی چمـن سـبز خیلی میـاد.« زین الدین زیـدان را هم هیچ وقت فرامـوش نمی کنم.

 مخصوصـاً آخریـن بـازی اش را.  بعدهـا کـه تقویـم هـا و سررسـیدهای مختـص قرمز و آبـی هم باب شـد، دو تا 
سررسـید خریـدم قرمـز و آبـی. بـی تعصـب! و با نوشـته هـا و عکس هایش به سـال هـای دور رفتم سـال هایی که 
اصـًا بـه دنیـا نیامـده بـودم و بـازی کنـان تیـم های قرمـز و آبی هـم معلوم نبـود که کجـا زندگی می کننـد. هیچ 
کدامشـان را نمـی شـناختم جـز همـان هایـی که بعد از سـپری کـردن دوران بازی گری شـان به مربـی گری روی 
آورده بودنـد. علـی پرویـن، ناصـر حجـازی و... و از خارجـی هـا هـم فرگوسـن، بکن بائـور و...  حـاال که قـرار بر این 
اسـت هـر کـدام از اهالـی روزنامـه پیـام ما نظـری و یادداشـتی به مناسـبت رقابتی که»یـورو 2016« مـی نامندش 
بنویسـند. مـن هـم بـرای این که از قافلـه عاقه مندی هـای جامعه عقب نمانده باشـم باید مقداری پـر حرفی کنم.

امـا صادقانـه بگویـم کـه امروز حتی یك فوتبالیسـت را هم نمی شناسـم. اما از شـادی یك ملت بعـد از پیروزی تیم 
شـان شـاد مـی شـوم. و نمـی دانم چـرا و به چـه دلیل دوسـت دارم که مـردم فرانسـه را در ایـن دوره از مسـابقات 
شـاد ببینـم. شـاید بـه خاطـر همان زیـن الدین زیدان باشـد. شـاید به خاطر مـوزه لوور و برج ایفل باشـد. شـاید به 
خاطـر خیابـان شـانزه لیـزه باشـد. نه! به احتمـال زیاد به خاطر ویکتور هوگوسـت. دوسـت دارم ویکتـور هوگو برنده 

شـود. کـوزت و ژان والـژان برنده شـوند. بینوایان برنده شـوند!

فوتبال، لذت باهم بودن
نجمه سـعیدی -ایـران یکی از معدود کشـورهایی اسـت 
کـه در پیـچ وخـم پیشـرفت وتکنولـوژی همچنـان بـه 
ارتباطـات خانوادگی پایبند بـوده ودر زنجیره ی خانودگی، 
اکثریـت اعضـا تـاش بـرای حفـظ ایـن ارتبـاط  دارنـد.
ارتباطـی کـه یکـی از زیباتریـن وارزشـمند ترین سـرمایه 
هـای بشـریت اسـت. حتـی در کشـورهای پیشـرفته هـم 
ایجـاد ارتباطـات عمیـق خانوادگـی بـرای بسـیاری از درد 
هـای روحـی افـراد توصیـه میشـود، زیـرا بسـیاری از درد 
هایـی روحـی در تنهایی عمیق تر شـده وریشـه میدوانند. 
درعلـم روانشناسـی هـم طـرح هـای جدیـدی از درمـان 
تعریـف شـده اسـت کـه به صـورت گروهـی اجرا میشـود 
واعتقـاد براین اسـت کـه بسـیاری از راهکارهـای بهبودی 
روحـی وروانـی در جمـع  نتیجـه بخش تر اسـت. فرهنگ 
سـرزمین ایـران بـه واسـطه ی غنای کـه دارد بـرای همه 
ی نیازهـای روحـی انسـان توصیـه هایـی میکند و بر باهم بـودن هم تاکیـد ویـژه ای دارد وکانون خانـواده وهمچنین 
ارتبـاط هـای خانوادگـی را مقـدس میدانـد، تعـداد زیاد جشـن ها در کشـور ما بیان روشـنی اسـت بـر این ادعـا، زیرا 
جشـن هـا بهانـه ی قشـنگی بـرای دورهم بـودن ودورهـم ماندن هسـتند وپدرومادرهـای این مـرز وبوم تمـام تاش 
خـود را میکننـد تـا فرزنـدان طعـم شـیرین وبه یـاد ماندنی با هم بـودن را چشـیده و بـرای حفظ آن کوشـش کنند. 
نـوروز یکـی از زیباتریـن ایـن جشـن هاسـت و مـردم این سـرزمین بهانه ی لطیـف وزیبایی بـه نام بهار پیـدا میکنند 
تـا هـم دیگـر را دریابنـد ودیدارهایی تازه میشـود که شـاید فقط سـالی یك بار میسـر شـود وخانـه ها هـر روز انتظار 
باهـم بـودن جدیـدی را میکشـند که بـوی مهر میدهد ورنگ امید. ولبخند اسـت توشـه ی نوروز، نـوروزی که بهترین 
خاطـره هـا را بـا خـود یدک میکشـد واین انـرژی مثبت آنچنـان دقایق زندگی رانیرو میبخشـد که حتی بعد گذشـت 
مـاه هـا، خاطـره اش پررنـگ میماند.امـا حـاال هم اتفـاق جدیـدی در حال رخ دادن اسـت که بـه بهانـه ی آن میتوان 
دورهمـی هایـی بـی نظیـری را تجربه کرد. به واسـطه ی عاقه ی ویژه ای که نسـل هـای مختلف در ایـران به ورزش 
فوتبال دارند و کمتر خانواده ای اسـت که حداقل یك نفر»فوتبالی« نداشـته باشـد.میتوان پیشـنهاد ویژه ای را مطرح 
کـرد، حـاال کـه یکـی از بزرگتریـن رویدادهای جهان فوتبال در حال شـکل گیری اسـت به بهانه اش سـود مضاعفی از 
باهـم بـودن را نصیـب خانـواده هـا کنید. با نگاهی به زمان بندی مسـابقات متوجه میشـوید که به واسـطه ی برگزاری 
مسـابقات در شـب، فرصتـی بـه دسـت می آید تا بعـد از تاش روزانـه در کنار خویشـاوندان لذت تمام را،هـم از دیدن 
فوتبال وهم از باهم بودن ببرید. میتوان قابلمه ی غذای شـب را برداشـت و با آَشـنایی هم سـفره شـد.و تمام شـب را 
خاطـره سـاخت و کـودکان را آمـوزش داد کـه بجنگنـد با تنهایی و فرد شـدن و یادآور شـد که هر کسـی سـرمایه ی 
باهم بودن را داشـته باشـد، غنی اسـت، ازروح زاللی که همه ی کژکارکردی های روان را درمان میکند. وقتی میلیون 
هـا تومـان هزینـه  میشـود تا مـا رایگان بیننده ی مسـابقات فوتبال باشـیم واز آن لـذت ببریم. خودمـان هم میتوانیم  

خاقیتـی بـه خـرج داده، تـا عـاوه بـر لذت دیـدن فوتبـال از با هم بـودن هم حـظ تمـام را ببریم. 

یادداشتیادداشت

وقتـی صحبـت از یـك تورنمنـت مهـم ملـی می شـود، 
چـه در بحـث یـورو و چـه در بحـث جام جهانـی، بسـیاری 
ارائـه  توقـع  تیم هایشـان  سـتارگان  از  فوتبال دوسـتان  از 
عملکـردی بـه مراتـب بهتـر از بازی هـای باشـگاهی آن هـا 
دارنـد. بـا شـروع یـورو 2016 سـتاره هایی پـا بـه زمیـن 
می گذارنـد کـه یـا بـرای ادامـه  راه نیاز بـه یك شـروع دوباره 
دارنـد و یـا بـرای خداحافظـی نیـاز به پایانـی به یـاد  ماندنی. 
ویـن رونـی ، اسـم بزرگـی که بـه دلیل آمـاده نبـودن بحث 
کنـار گذاشـتنش از ترکیـب اصلـی پیـش آمـده. بحثـی که 
البتـه روی  هاجسـون هـم مثـل تـری ونبلـز عاقـه ای بـه 
شـرکت در آن نـدارد.  حقیقـت دربـاره  رونی این اسـت که او 
از یـورو  2004 بدین سـو، جایی کـه از روی دفاع فرانسـه مثل 
غلتـك رد می شـد، هیچ تورنمنت خوبی با انگلیس نداشـته. 
شـاید ایـن آخریـن فرصـت بـرای رونـی باشـد کـه میـراث 
خـودش در تیم ملـی را فراتر از صرفا رکـورد گل هایش ببرد.

زالتـان  آینـده اش،  احتمالـی  همبـازی  رونـی،  کنـار   
ایبراهیموویـچ هـم وضعیتـی مشـابه دارد. زالتـان هـم مثل 
رونی آخرین تورنمنت فراموش نشـدنی اش را با آن گل پشت 
پای باورنکردنی به ایتالیا، سـال 2004 پشـت سـر گذاشـت. 
درسـت اسـت که زالتـان در یوروهـا و جام جهانی های بعدی 
هـم بـرای سـوئد موثر بـود، اما هرگـز به پـای نمایش هایش 
بـرای تیم هـای باشـگاهی اش نرسـید. نابـود کـردن تیم های 

ضعیـف فرانسـوی و قهرمانـی پیاپـی در لیـگ یـك بـرای 
زالتـان امـری عـادی شـده بـود، امـا او نیـاز به چیـزی فراتر 
از بـاال رفتـن تـا یك چهارم نهایـی چمپیونزلیگ داشـت. اما 
جـدا از رونـی و زالتـان کـه به پایـان اوج فوتبالشـان نزدیك 
می شـوند، سـتاره های دیگـری هـم هسـتند کـه سـالی نـه 
چنـدان خـوب را سـپری کرده انـد و آمـاده  درخشـش و ابراز 
وجودی دوباره هسـتند. 6 سـال پیش سسـك فابـرگاس در 
فینـال جام جهانـی پاس گل قهرمانـی را به اینیسـتا داد و 4 
سـال بعـد ماریو گوتـزه گل قهرمانی آلمـان در فینـال را زد. 
اما در فصلی که گذشـت 2 سـتاره  چلسی و بایرن خیلی دور 
از سـطحی کـه بایـد بودنـد، مخصوصا گوتـزه. فوتبـال ماریو 
گوتـزه بعـد از گلـی کـه بـه آرژانتیـن در فینـال 2014 زد، 
سـیری نزولـی را طـی کرده اسـت. در پایان ایـن فصل حتی 
کار بـه جایـی کشـید که بایـرن عما اعـام کرد اگـر گوتزه 
تصمیـم گرفتـه در آلیانتس آرنـا باقـی بمانـد، بایـد بداند که 
خیلـی بـه او بازی نخواهد رسـید. امـا آمدن کارلـو آنچلوتی 
بـه جای پـپ گواردیـوال حداقل می تواند شانسـی بـه گوتزه 
بدهـد تـا با بازگشـت به دوران خوبش در تیم ملـی و در یورو 
اثـری مثبـت روی ذهن مربی جدیدش، قبل از شـروع فصل 
جدیـد بگـذارد. سسـك فابـرگاس هم مثـل گوتـزه در فصل 
جدیـد مربی جدیدی خواهد داشـت و مثـل گوتزه فصلی بد 

را پشـت سر گذاشـته است. 

بازیکنـان فوتبـال دانمارک یـك هفته پیـش از برگزاري 
یـورو 92 خبـر دار شـدند کـه مي تواننـد در ایـن رقابت هـا 
شـرکت کننـد اما یك مـاه بعد آنهـا به طور شـگفت انگیزي 
قهرمـان اروپـا لقـب گرفتنـد. داسـتان از ایـن قرار بـود که 
در رقابت هـاي مقدماتـي، دانمـارک با یوگسـاوي سـابقي 
هـم گروه شـده بود کـه در اوج قـدرت بود و از شـانس هاي 
اصلـي قهرمانـي یـورو محسـوب مي شـد. در نهایـت نیـز 
دانمـارک پس از یوگسـاوي در رتبه دوم گـروه قرار گرفت 
و از حضـور در مرحلـه نهایـي رقابت هـاي یـورو بازمانـد. اما 
یـك اتفـاق تلـخ بـراي مـردم یوگسـاوي دوبـاره امیـد را 
بـه اردوگاه دانمارکي هـا بازگردانـد؛ جنـگ داخلـي مانـع از 
حضور یوگسـاوها در یورو 92 شـد، بنابرایـن دانمارک رده 

دومـي بـه جـاي آنها راهي مسـابقات شـد.
یـورو 92 بـه میزبانـي سـوئد، بـا شـرکت هشـت تیـم و 
در دو گـروه چهـار تیمـي برگزار مي شـد. دانمـارک در این 
رقابت هـا بـا سـوئد، فرانسـه و انگلسـتان هم گروه شـد که 
بـا توجـه بـه میزباني سـوئد گـروه مرگ محسـوب شـده و 
مي دانسـتند.  گـروه  تفریـح  زنـگ  را  دانمـارک  خیلي هـا 
ولیفـورت که از سـتاره هاي دانمارک در طـول این رقابت ها 
بـود، مي گویـد: »هم تیمي هایش، بسـیار بهتـر از چیزي که 
همـگان فکـرش را مي کردنـد خـود را آمـاده کـرده بودنـد. 
« او ادامـه مي دهـد: » پـس از اینکـه زمزمه هـاي حضـور 

دانمـارک در یـورو شـنیده مي شـد، کسـاني بودنـد کـه 
اعتقـاد داشـتند مـا نباید در این مسـابقات باشـیم امـا ما از 
بحث هـاي کوچکي کـه در این شـرایط مي توانسـت مطرح 
باشـد آگاه بودیـم. سـپس مـا به اخبـار گوش دادیـم، هیچ 
بحثـي نبـود؛ دانمارک بایـد در رقابت ها شـرکت مي کرد. به 
هیچ شـکلي نمي شـد بـه حضور ما در مسـابقات نـه گفت، 
چـون هیـچ ارتباطي بین فدراسـیون دانمـارک و یوفا وجود 
نداشـت. « در ادامـه» ذهـن بازیکنـان سـریعا بـر رقابت هـا 
متمرکـز شـد و نکتـه مثبـت ایـن بـود کـه تیم مـا چیزي 
براي از دسـت دادن نداشـت. اگر ما هر سـه مسـابقه را نیز 
5-0 مي باختیـم بـراي هیـچ کـس اهمیتـي نداشـت اما ما 
در مجمـوع تیـم خوبـي بودیـم و در مرحلـه مقدماتـي نیز 

یوگسـاوي را بـرده بودیم. «
ویلفـورت علـت موفقیـت تیـم را با وجـود انتظـار کمي 
کـه از آنهـا وجـود داشـت، پیونـد قـوي بیـن اعضـاي تیـم 
بیـان مي کنـد: » 10 نفـر از بازیکنـان مـا پیـش از یـورو 
در »بروندبـي « هـم بـازي بـوده یـا پیـش از آن بـراي ایـن 
تیـم بـازي کـرده بودنـد؛ بروندبي تیمـي بود که یك سـال 
پیـش نیـز به نیمه نهایي جـام یوفا راه یافتـه بود. همچنین 
تعـدادي از بازیکنـان مـا در تیـم زیر 21 سـال و المپیك با 
یکدیگـر هم بـازي بودند.« ویلفـورت مي افزایـد: » ما روحیه 

تیمـي فوق العاده اي داشـتیم. 

قهرمان غیر منتظره یورو 92امید به درخشش ستاره های خاموش
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فضای مجازی

فضـای  در  بازیگـران  آرایـش  بـدون  عکـس  چالـش 
مجازی با اسـتقبال شـدید هنرمندان مواجه شـده اسـت.

پـس از چالش سـطل آب یخ و چالـش مادرانه کمپین 
جدیدی توسـط لیا اوتادی بازیگر زن سـینما و تلویزیون 

بـه راه افتـاده کـه  در آن  بازیگـران ایرانـی تصاویـر بدون 
آرایـش خـود را منتشـر مـی کننـد. لیـا اوتـادی نیـز به 
عنـوان اولیـن نفـر عکـس بـدون آرایش خـود را منتشـر 

کرده اسـت.

سلفی ستاره های پرسپولیسی 
پس از برد تیم  ملی 

رابطـه  کـه  آزمـون  سـردار  و  طارمـی  مهـدی 
صمیمانـه ای باهـم دارنـد، بعـد از بـرد 6تایـی تیم ملی 
برابـر قرقیزسـتان سـلفی گرفتنـد. طارمی و سـردار در 

ایـن بـازی دوسـتانه گلزنـی کردنـد.

در اینستاگرام رحمانی منتشر شد؛ 
رخصت خرید جدید استقالل از فرهاد 

مجیدی برای پوشیدن شماره 7

»پیراهـن  کـرد:  اعـام  اسـتقال  شـماره 7 جدیـد 
اسـتقال و شـاد کـردن دل هـواداران میلیونـی آن از 
همـه چـی مهمتره و هـر بحث حاشـیه ای خـارج از این 
ممنـوع و مـن تکذیب می کنـم.«  چندی پیـش بختیار 
رحمانـی اعـام کـرد کـه قصـد دارد بـا پیراهـن شـماره 
7 بـرای اسـتقال بـازی کنـد و حتـی یکی از شـروطش 
نیـز پوشـیدن ایـن پیراهـن بـود.  فرهاد مجیـدی هم در 
واکنـش به این موضوع در اینسـتاگرامش نوشـت برایش 
فرقـی نمـی کنـد چـه کسـی پیراهـن او را بپوشـد و هر 
کـس خواسـت مـی توانـد شـماره 7 اسـتقال را بـر تن 
کنـد. شـب گذشـته رحمانـی هـم بـا انتشـار عکسـی از 
فرهـاد در اینسـتاگرامش از او کسـب رخصـت کـرد تـا 
فصـل بعـد بـا پیراهـن شـماره 7 وارد میـدان شـود. وی 
نوشـت: »فـرا رسـیدن ماه مهمانـی خدا مبـارک از لطف 
شـما هـواداران سپاسـگزارم، بـه امیـد تکرار در سـاختن 
اسـتقالی کـه هـواداران راضی و نتایج خـوب بگیره آمده 
ام و قبـل از ماهـا بازیکنـان و مربیان بزرگـی این امر مهم 
را انجـام داده انـد کـه یکـی از آنهـا آقای فرهـاد مجیدی 
هسـت که در قلب شـما هواداران و من جا داشـته و دارد 
و همانطورکـه قبا گفتم پیراهن اسـتقال و شـاد کردن 
دل هـواداران میلیونـی آن از همـه چـی مهمتـره و هـر 
بحث حاشـیه ای خـارج از این ممنـوع و من تکذیب می 

کنم.  شـاد باشـید ایـام بـکام. چاکریم.«

کیك تولد زیباي امین حیایي 

بـه گـزارش سـتاره هـا، امیـن حیایـي متولـد 19 
خـرداد 1349 در تهـران اسـت او همزمـان بـا سـالروز 
تولـدش بـا انتشـار عکـس زیبایـي از کیـك تولـد46 
سـالگي اش بـراي طرفدارانش نوشـت: در این سـالیانی 
کـه از عمـرم گذشـت، هـر چنـد پر فـرازو نشـیب، اگر 
توانسـته باشـم حتی برای دقایقـی تأثیرگذار بـوده و یا 
لبخنـد را مهمـان لبها و شـادی را تقدیـم دلهای مردم 

عزیـزم کنـم خداونـد را بسـیار شـاکرم .

چالش عکس بدون آرایش بازیگران 

شبكه

افقی
1-سد همدان- خودرو سواری- واژه تمجید

و  بیهـوده- شـرح  هـم-  کنـار  2-تعـدادی سـاختمان 
قضیـه تفصیـل 

3-پخش صوت جیبی- غذای روسی- حاجت
4-تندی و تیزی- غذای ابکی- ماه قمری- سره

5-هنر ، ترفند- هنر هفتم- نام مردانه
6-ژست بازیگر- کیش ، رسم- موسیقی غربی

7-توافـق و صلـح- پرنـده ای اسـت کوچـك و قهوه ای 
رنـگ- کم و کاسـت

8-نویسـنده کیمیـای سـعادت- سـرزمینی در اسـیای 
مرکـزی- سـاکن

9-به رو خوابیده- بیستم صفر- وطن
10-بله المانی- موضعی در مناسك حج- ثروتمندان

11-نصرت- ارزوی بزرگ- دیروز
12-جعبـه میـز- بـا پاخت تبانی اسـت- کلمـه اخطار- 

گوالیدن
13-دهنه- تازه و نو- نفسی که از سینه براید
14-نوعی شتر مرغ- پلکان زین- نرخ رسمی
15-گیاه ناژو- رشك ورزیدن- جمع مشهور

عمودی
1-نخستین شاعر پارسی زبان بعد از اسام- سرهنگ

2-گیاهی طبی- فیلمی به کارگردانی حمید امجد
3-فر و شکوه- زیارتگاه- وقت

4-عـدد ترتیبی- کشـوری جزیـره ای در اقیانوس هند- 
واحد عملی سـنجش رسـانایی برق- ستایش

5-خوابیده- کمك کننده- همان بس است
6-غم- با گفت اید- جنین

7-خواندن گوسفند- نامه نوشتن- با زد اید
8-دیدن- یك چهارم- برچسب فرنگی

9-سرمشق- برگزیدن- بوی ماندگی
10-پرداخت- اواز- اوای درشت

11-نگهبان گله- سگ فضانورد- جانشین
سـمت  وحـده-  متکلـم  ضمیـر  کویـر-  12-مرواریـد 

، سـرور راسـت- سـید 
13-خرگوش- قاره کهن - پاک و پاکیزه

14-اثـر مـارگارت میچـل - هـر لحظـه تغییـر عقیـده 
هد د

15محافظ فشنگ- نوعی مقاومت سه پایانه
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون
 تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

 فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139560319012000666 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملك سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا محمودآبـادی فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه 203 
صـادره از سـیرجان در یـك باب خانه به مسـاحت 164/80 مترمربع پاک 249 
فرعـی از 629 اصلـی واقـع در آباده بخـش 36 کرمان خریداری از مالك رسـمی 
آقـای احمـد علـی یزدانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/05   تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/20
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی 

آگهی مزایده غیرمنقول - نوبت دوم 
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختاف دادگسـتری کرمـان در نظر 
دارد در خصـوص پرونـده کاسـه 945680 اجرایـی لهـای آقـای 
مهـدی ابراهیمی سـلطان فوسـکی علیه خانم صدیقـه صبری فرزند 
غامحسـین شـش دانگ یك باب منزل مسـکونی بشـماره پاک 7698 فرعی 
از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان به مسـاحت عرصـه 283 مترمربع : با 
مشـخصات اعیانـی بـا دیـوار آجـری و فاقد شـناژ با قدمـت تقریبی 25 سـال و 
متراژ حدود 200 مترمربع با نمای سـیمانی و دارای انشـعاب آب، برق، گاز، تلفن 
به ادرس کرمان سرآسـیاب فرسـنگی خ اصلی سراسـیاب )شهید صیاد شیرازی( 
شـهید ابراهیمی شـمالی ک 7 که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
کرمـان بـه مبلـغ 807/700/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده اسـت را از طریق 
مزایـده بـه بفروش برسـاند لذا جلسـه مزایده در مـورخ 95/04/08 راس سـاعت 
10 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـاف دادگسـتری 
کرمـان و بـا حضـور نماینـده محترم دادسـتان برگزار مـی گردد عاقمنـدان به 
خریـد مـی تواننـد تا یك هفتـه قبل از جلسـه مزایـده از ملك مذکـور بازدید و 
10 درصـد قیمـت مـورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانك 
ملـی مرکـزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشـنهاد کتبی خود در داخل 
پاکـت درب بسـته تحویـل ایـن اجـرا نمایند بدیهی اسـت کسـی برنـده مزایده 
شـناخته می شـود که باالترین قیمـت را تقاضا نماید و در صـورت انصراف برنده 

مزایـده 10درصـد واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
م الف 534    دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان- 
اسماعیلی

گریم های ماندنی فیلم های ایرانی در 
اینستاگرام عبداهلل اسكندری 
صفحـه اینسـتاگرام عبـداهلل اسـکندری بـا تصویـر چهـره 
پـردازی هـای بازیگـران در فیلم هـای مختلـف نمایانگر هنر 

ایـن هنرمند اسـت.
عبـداهلل اسـکندری در سـال 1324 در تهـران متولد شـد. 
چهره پـردازی را از سـال 1351 زیـر نظـر بیژن محتشـم آغاز 
کـرد. اسـکندری از جملـه اولیـن هنرمندانی اسـت که توفیق 

یافـت چهره پـردازی را بر اسـاس شـخصیت بنیـاد نهاد.
سـی و دو سـال تاش بی وقفـه و ارزشـمند وی در عرصه 
چهره پـردازی و تربیـت شـاگردان فراوانی که بسـیاری از آنها 
هـم اکنـون جزو طراحـان خوب چهره پـردازی ایران هسـتند 
 Make-up artist باعـث شـد تا مجله معتبـر چهره پـردازی
کشـور ایـران را در زمره ده کشـور برتر جهان و اسـکندری را 

جـزو ده طـراح مهم جهـان در سـال 1999 برگزیند.
وی تاکنـون موفـق بـه دریافـت پنج سـیمرغ بلورین از جشـنواره فیلم فجر و نیز برنده تندیس خانه سـینما شـده اسـت. 
عبـداهلل اسـکندری تاکنـون بیـش از یکصـد و شـصت پـروژه سـینمایی و تلویزیـون را در ایـران طراحـی کرده اسـت که از 
جملـه آثـار شـاخص و بـه یاد ماندنی آن می شـود به »هزاردسـتان«، »مثـل آباد«، »سـایه های بلند باد«، »دسـت فروش به 
بانـو«، »ناصرالدیـن شـاه آکتور سـینما«، »روز واقعه«، »بازمانده«، »سـاحره«، »آدم برفی«، »دلشـدگان«، »مادر«، »مسـافر 

ری« و ... اشـاره کرد.
صفحه اینستاگرام این گریمور حرفه ای با عکس هایی از بازیگران مختلف در گریم های متفاوت به روز می شود.

سینما

از قافله »جدید ترین قابلیت 
اینستاگرام« جا نمانید

در الگوریتـم جدیـد اینسـتاگرام شـما مـی توانیـد 
ابتـدا پسـت هایی را کـه بیشـتر برایتـان اهمیـت دارد 

. ببینید
بـه گـزارش دریچـه فنـاوری گـروه فضـای مجـازی 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ بدون شـك اینسـتاگرام را 
مـی تـوان بـه عنـوان یکـی از محبـوب تریـن شـبکه 
هـای اجتماعـی در سراسـر دنیـا دانسـت، حـاال ایـن 
از  اپلیکیشـن محبـوب، در جدیـد تریـن نسـخه اش 
قابلیـت و الگوریتـم جدیـدی رونمایـی کـرده اسـت.

می خواهـد  کـه  اسـت«  کـرده  اعـام  اینسـتاگرام 
الگوریتـم جدیـد خـود را بـرای تایم الیـن اجـرا کند و 
بدیـن ترتیـب پسـت هایی کـه بـرای کاربـران اهمیـت 

می شـوند«. داده  نمایـش  اول  دارد،  بیشـتری 
اینسـتاگرام در وبـاگ خـود نوشـته اسـت:« بـا ایـن ترتیـب جدیـد، شـما ویدیوی گـروه مـورد عاقه خود 
پـس از کنسـرت را از دسـت نخواهیـد داد، حتـی اگر در آن طرف دنیـا و ناحیه زمانی متفاوتی رخ داده باشـد، 
همچنیـن مهـم نیسـت کـه چـه تعـداد حسـاب کاربـری را دنبـال کنیـد، شـما می توانیـد آخرین پسـت های 

بهتریـن دوسـتانتان را ببینید«.

اینستاگرام

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

لیال اوتادی )متولد 14 مرداد 1362( بازیگر سینما، تلویزیون، 
تئاتر و شاعر ایران است. در ادامه نیز سایر بازیگران در این 

کمپین شرکت کرده و تصاویر خود را در فضای مجازی منتشر 
کرده اند که آنها را برای شما قرار داده ایم.

حمیرا ریاضي بازیگر کشورمان نیز به چالش عكس بدون 
آرایش بازیگران زن پیوست. حمیرا ریاضي  فعالیت خود را در 
تئاتر در سال 1369 شروع کرد. سپس به تلویزیون و سینما 
راه یافت. او درسال 1378 با علیرضا اوسیوند  ازدواج کرد.

هانیه توسلی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عكس زیر را منتشر 
کرد و نوشت:  ممنونم از همتون که تولدم رو تبریك گفتین.امروز سی و هفت 

ساله شدم و خوشحالم.زندگی پیش می ره و کلی باال پایین داره.این روزها 
حالم خیلی خوبه.خیلی زیاد.کلی خوشبختم و خدا رو شكر می کنم باهمه ی 

وجودم.هنوز مثل همیشه یه کم آشفته و تنبلم. ولی درونم آرومه و عاشق لحظه 
لحظه های زندگیمم.انگار درس زندگی رو گرفتم ازش.کلید اصلی رشد کردن 
و عشق ورزیدنه. و این چیزیه که هرگز متوقف نمی شه.رشد از درون شروع 
می شه.آگاهی و درک کردن و شناختن خودمون از درون.کلی عیب و ایراد 

دارم ولی بهش آگاهم.کمتر از قبل کتاب می خونم و این چیزیه که امسال باید 
درستش کنم به اضافه ی کلی کار دیگه که باید انجام بدم.حالم خوبه و هارمونی 
زندگیم کوکه.دوروبری هام آدم حسابین.بزرگ شدم و خدا رو شكر بابت عشقی 

که بهم داده، که همه چیز از اونه و ما هیچ هیچیم.باز هم ممنون از همتون که 
همیشه مهربون بودین و لطف داشتین به من چهارده خرداد نود و پنج. 

 پی نوشت:عكس از همون سری دست و صورت شسته های اول خرداده

بهناز جعفري بازیگر 42 ساله کشورمان با 
انتشار عكس بدون آرایش خودش نوشت: 
ازین چالش بازیگران بدون آرایش خوشم 

امد،خودخودبودن،این منم زنی تنها ایستاده 
درمقابلتان درنقش خودخودم. بهناز جعفری 

فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از 
دانشگاه آزاد اسالمی است. اولین فیلم او که 

در نقش کوتاهی حضور داشت روسری آبی در 
سال 1373 بود. او برای بازی کوتاهش در فیلم 

»خانه ای روی آب«، از بیستمین جشنواره 
فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

مكمل زن را گرفت. او همچنین در نمایش 
شب هزار و یكم بهرام بیضایی بازی کرده 

است. وی مبتال به ام اس می باشد.

الناز شاکردوست )زاده 7 تیر 1363 در 
تهران( بازیگر و طراح صحنه و لباس سینما، 

تلویزیون و تئاتر ایرانی است.
او بازیگری را با تئاتر آغاز کرد. در سن 

نوزده سالگی، با بازی در فیلم گل یخ در سال 
1383، به کارگردانی کیومرث پوراحمد، پا 

به عرصه سینما گذاشت و ظرف کمتر از یك 
سال در 4 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد. 

گل یخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی 
کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگی غالمرضا 

موسوی ساخته سال 1383 است.
او در سال )1383( با بازی در فیلم گل یخ 

به کارگردانی کیومرث پوراحمد به سینما وارد 
شد.
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بگذار بنشینم

بگذار قرار گیرم و سامان، مرا تکیه 

گاه باش. چون قمری شده ای که با 

سیاره اش 8۷60 روز ِنوری فاصله دارد. 

8۷60 روز ِ نوری!!! دقیقا بیست و چهار 

سال. و تو نشسته ای اندر میان و من 

سرگردان. بگذار قرار گیرم.

چون روز آغازینت باش. بگذار قرار 

گیرم و سامان. مرا تکیه گاه باش،

مرا تکیه گاه باش

عکس نوشت

سینما

اژدها وارد می شود
کارگردان : مانی حقیقی

در سانس های : 20 و 22  در سینما شهرتماشا کرمان

یادداشت

ملتي را که ارزان مي توان خرید
به سادگي هم مي توان فروخت

علی بهرامی

مـردم سـوئیس از پذیـرش یارانـه حـدود هشـت میلیـون تومانـي در ماه 
امتنـاع نمودنـد، حتـي بسـیاري که بیـکار و یـا از طبقه کم درآمد سـوئیس 
بودنـد هـم بـه ایـن طـرح راي منفـي دادند،  چـرا کـه آن را باعـث تضعیف 
اقتصـاد و مسـئولیت هاي فـردي مي دانسـتند و ایـن یعنـي مـردم کشـور 
سـوئیس بـه صـورت یك دسـت و یـك پارچـه منافـع کان ملـي را در نظر 

گرفتـه و از منافـع کوچـك کوتـاه مدت دسـت شسـتند.
مـردم سـوئیس بـه طـور یـك صـدا اول بـه خودشـان و بعـد بـه دیگران 
یـادآوري کردنـد کـه سـطح درخواسـت و افقـي کـه بـراي خودشـان تصور 
کرده انـد، کجاسـت، تاکیـد کردند ملتي هسـتند که نمیشـود آنهـا را با چند 
هـزار دالر خریـد، پـس نمي تـوان حتـي بـه میلیاردهـا دالر آنهـا را فروخت.
ایـن خبـر از یـك سـو براي مـا متحیرکننـده و از سـوي دیگـر برخورنده 
بـود، چـرا کـه نـه مـردم سـوئیس از مـا بـا هوش ترنـد و نـه سرزمین شـان 
غني تـر از ایـران اسـت، امـا میدانیـم حتـي بسـیاري از مـا که درآمد نسـبتا 
مناسـبي هـم داشـتیم براي ثبـت نام  یارانـه ي محقرانه ي چهـل و پنج هزار 
تومانـي در صـف ایسـتادیم، فـرم پرکردیـم و فریـاد زدیـم، عاقبتـش را هـم 
دیدیـم، دیدیـم کـه چگونـه منافـع ملـي مـا را همان طراحـان یارانـه نقدي 
بـي هیچ شـرمي به چنـد دالل نفتي و چند واسـطه ي بین المللـي فروختند.

بـه نظـر مي رسـد مـا همبسـتگي اجتماعـي الزم را تـا حدودي از دسـت 
داده ایـم، مي خواهیـم بـه تنهایـي گلیم مـان را از آب بیرون بکشـیم و برویم 
در آسـودگي زندگـي کنیـم. اما تجربه نشـان داده اسـت که ایـن امکان پذیر 
نیسـت، افـراد  یـك کشـور نمي تواننـد بـه تنهایـي بـه سـعادت برسـند. 
سرنوشـت همـه ي مـا به هم وصل اسـت و در حـال حاضر که هـر کدام یك 
طـرف گلیـم را گرفته ایـم و مي کشـیم، تنهـا خودمـان را خسـته مي کنیم و 

گلیمـي هـم از آب بیـرون نمي آید.  
کشـور مـا مردمي متکثر و متفـاوت دارد، آدم هایي که از زمین تا آسـمان 
بـا هم فـرق دارند، اندیشـه ها، قومیت هـا، جنسـیت ها، تمایـات و اعتقادات 
متفاوتـي کـه البتـه هـر کدام بـراي حل کـردن مشـکلي و براي جلـو راندن 
کاري بـکار مي آینـد، هنـر مـا باید این باشـد که ایـن تفاوت هـا در راه تعالي 
کشـور خـود بـکار گیریم نـه این که تفـاوت را به تضاد و تضاد را به دشـمني 
بـدل کنـد و در نهایـت همـه خسـته، ناراضـي و دلـزده باشـیم و ندانیم چرا 
ایـن همـه تـاش و برنامـه و هیاهـو بـه سـرانجامي که بایـد نمي رسـد، چرا 
بایـد جوانـان سـرزمینمان دعـواي کار کـردن داشـته باشـند و مـا نتوانیـم 
خواسته هایشـان را بـرآورده سـازیم و ناچـار به هر شـکل شـده ساکت شـان 
کنیـم، چـرا بایـد نخبه هـاي سیاسـي خودمـان را خودمـان خانه نشـین و از 
کار افتـاده کنیـم، چـرا بایـد نخبه هاي علمي مـان، کشورشـان را ترک کنند 
و چـرا بایـد عدهـاي از مـا از موفقیـت هموطنان مـان در دنیا نارحت باشـیم 
و پشـتمان بلـرزد. بـه نظـر مي آیـد مـا امـروز بیـش از هـر چیز بـه پذیرش 
یکدیگـر، بـه احتـرام به هم و بـه اعتماد به یکدیگـر و در نتیجه یك پارچگي 
احتیـاج داریـم، مسـیري کـه بـه نظـر مي رسـد عدهـاي از صاحبـان قدرت 

درسـت عکـس آن را طـي مي کنند.

 اطالعات

سکه

10,120,000 ریال طرح جدید

10,150,000 ریال طرح قدیم 

5,060,000  ریال نیم سكه 

ربع سكه  2,720,000 ریال

یك گرمی 1,810,000 ریال

طال

1,029,270 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,372,620 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,640 ریال دالر آمریكا

39,430 ریال یورو

9,470 ریال درهم امارت

5,350 ریال  یوآن 

50,350 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جك

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

18 تا 37 /نیمه ابری امروز

17 تا 37 /آفتابی فردا

کنسرت

کنسرت ساالری عقیلی
زمان : 28 خردادماه     ساعت : 21/30     در سالن فجر


