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 گیر استقاللى ها به مچ بند قرمز 

اولین و بزرگ ترین کارخانه گندله سازى شرق کشور در 
سنگان خراســان رضوى با اتکا به سرمایه و دانش فنى 
فوالد مبارکه و پیمانکاران داخلــى و با حضور مهندس 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجــارت، دکتر بهرام 
سبحانى، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، محمود نگهبان 
سالمى، نماینده مردم خواف و رشتخوار، مدیـران عامل 
شرکت هاى فوالد خراسان و صنایع معدنى فوالد سنگان، 
استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى و اعضاى شوراى اسالمى و مسئوالن محلى خواف 

به بهره بردارى رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد در آیین بهره بردارى از کارخانۀ 
گندله سازى 5 میلیون تنى فوالد سنگان خراسان، که روز 
سه شنبه دهم مردادماه سال جارى انجام شد، محمدرضا 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانى از 
اقدامات هدفمند فوالد مبارکه در منطقه سنگان که منجر 
به تکمیل هرچه بیشتر زنجیره فوالد کشور شده است، 
گفت: باید ظرفیت هاى معدن و صنایع معدنى در کشور به 
گونه اى افزایش یابد که صادرات سنگ آهن خام و سنگ 
آهن دانه بندى متوقف و به جــاى آن انواع محصوالت 

فوالدى باکیفیت به اقصى نقاط دنیا صادر شود.
وى یکى از اهداف جدى این وزارتخانه را تکمیل زنجیرة 
تولید مواد معدنى معرفى کرد و گفت: جلوگیرى از صادرات 
مواد خام و تبدیل آن به محصوالت با ارزش افزوده باالتر 

که فناورى، اشتغال و بازگشت ســرمایه را در پى دارد، از 
اولویت هاى این وزارتخانه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه اکتشافات 
معدنى، افزود: هم اینــک در یکى از بزرگ ترین مناطق 
داراى ذخایر سنگ آهن کشور واقع در سنگان خواف، 12 
هزار کیلومترمربع اکتشاف تکمیلى در خصوص سنگ 
آهن انجام شده است که نتایج آن نشان مى دهد باید تولید 
کنسانتره را در منطقه سنگان به 22/5 میلیون تن و تولید 

گندله را به 17/5 میلیون تن برسانیم.
وى یادآور شــد: براى تولید این میزان کنسانتره و گندله 
حداقل باید 40 میلیون تن سنگ آهن از معادن سنگان 
تأمین شــود. وى با اشــاره به محدودیت آب در منطقۀ 
سنگان، ابراز داشــت: در خصوص تامین آب مورد نیاز 

رایزنى هایى با وزارت نیرو انجام گرفته است.
نعمت زاده با ذکر این مطلب که تا چند ســال گذشــته 
ایران واردکنندة فوالد بود، اظهار کرد: رویکرد توســعه 
معدن و صنایع معدنى اکنون شرایطى فراهم کرده است 
که خوشبختانه سال گذشــته میزان صادرات فوالد به 
5 میلیون تن رســید؛ این در حالى اســت که براساس 
برنامه ریزى هاى به عمل آمده امیدواریم امسال این رقم 

به میزان 8 میلیون تن برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در ابتداى دولت 
یازدهم، حجم تولید سنگ آهن در کشور ساالنه حدود 63 

میلیون تن بود؛ اما اینک به 75 میلیون تن رسیده و قرار 
است تا پایان سال تولید ساالنه سنگ آهن در ایران به 100 
میلیون تن برسد. وى با بیان اینکه در ابتداى فعالیت دولت 
یازدهم، ساالنه 28 میلیون تن کنسانتره تولید مى شد و 
این رقم اکنون به 46/5 میلیون تن کنسانتره در سال ارتقا 
یافته است، ادامه داد: بنابر برنامه ریزى هاى انجام شده 
مقرر شده است تا پایان ســال، میزان کنسانتره تولیدى 
به 55 میلیون تن برسد. ضمن اینکه در بخش گندله نیز 
میزان تولید 21/5 میلیون تن بود که اکنون به 39/5 میلیون 
تن رسیده و تا آخر سال نیز به گونه اى برنامه ریزى شده 

است که به 45 میلیون تن دست یابیم.
نعمت زاده میزان تولید آهن اسفنجى در سال 92 را 18/7 
میلیون تن اعالم کرد و افزود: در این بخش اکنون به رقم 
30 میلیون تن در سال دست یافته ایم و طبق برنامه تا آخر 
سال افزایش تولید تا 34 میلیون تن را در دستور کار قرار 
داده ایم. عالوه براین، در بخش شمش نیز میزان تولید 
23/5 میلیون تن بود که اکنون به 31 میلیون تن رسیده 

و تا آخر سال نیز به 37 میلیون تن دست خواهیم یافت.

تمامى طرح هاى توسعه در گروه فوالد 
مبارکه یکى پس از دیگرى به بار نشسته است

بنابــر ایــــن گـــزارش، در ایـــن مراســـــم دکتر 
بهرام ســبحانى، مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه نیز از 

سرمایه گذارى 5,500 میلیارد تومانى این شرکت براى 
اجراى طرح هاى توسعه گروه فوالد مبارکه در طول دولت 
یازدهم خبر داد و با بیان اینکه این میزان سرمایه گذارى و 
تمامى طرح هاى توسعه در گروه فوالد مبارکه یکى پس از 
دیگرى به بار نشسته است، ضمن ابراز خرسندى از به بهره 
بردارى رسیدن گندله سازى 5 میلیون تنى فوالد سنگان 
خراسان گفت: تمامى پروژه ها به جز کنسانتره 5 میلیون 
تنى سنگان، که بیش از 52 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، 

به طور کامل عملیاتى شده و به بهره بردارى رسیده است.
دکتر سبحانى در معرفى پروژه گندله سازى سنگان افزود: 
این پروژه به منظور تأمین پایدار گندله و ایجاد توازن در 
زنجیره فوالد به ظرفیت 5 میلیون تن در سال، در مجاورت 
معادن سنگ آهن سنگان استان خراسان، در زمینى به 
مساحت 24 هکتار با سرمایه گذارى 10 هزار میلیارد ریال 

در مدت 36 ماه با موفقیت اجرا شد.
وى ظرفیت کنونى تولید در گروه فوالد مبارکه را 10/3 
میلیون تن فوالد خام و 11/8 میلیون تن آهن اسفنجى در 
سال اعالم و تصریح کرد: گروه فوالد مبارکه براى تولید 

این میزان محصول به 17/5 میلیون تن گندله نیاز دارد.
مدیرعامل بزرگ ترین گروه فوالدســازى کشور افزود: 
مبادى تأمین گندله موردنیاز گروه فوالد مبارکه از خارج 
شــرکت به میزان 5/3 میلیون تن در سال، در سنگان به 
میزان پنج میلیون تن در ســال و در خود شرکت فوالد 

مبارکه 7/2 میلیون تن در سال است.
او با بیان اینکــه 7,500 میلیارد تومان ســرمایه در این 
مجموعه ثبت شده اســت، اظهار کرد: در بخش زنجیره 
تأمین فوالد در بخش باالدســت 2800 شرکت، اعم از 
معادن سنگ آهن تا تأمین قطعات یدکى و در بخش پایین 
دست 1000 شرکت، ازجمله شرکت هاى خودروسازى و 

لوازم خانگى قرار دارند.
دکتر سبحانى در بخش پایانى سخنان خود با تأکید بر اینکه 
شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق هاى 
فوالدى تخت در خاورمیانه و شمال آفریقاست، تصریح 
کرد: این شرکت با 12 واحد احیا مستقیم به ظرفیت 12 
میلیون تن، بزرگترین تولیدکنندة آهن اسفنجى در جهان 

و یکى از موفق ترین شرکت هاى فوالدسازى است.

بایــد اعتبار مناســبى بــراى تکمیل 
زیرساخت صنایع معدنى تأمین شود

در ادامه این مراسم، محمود نگهبان سالمى، نمایندة مردم 
خواف در مجلس شوراى اسالمى نیز با اشاره به اهمیت 
تأمین زیرساخت در توسعه طرح هاى معدنى، تأکید کرد: 
یکى از دغدغه هاى بسیار بزرگ در حوزه معدن، تأمین 
زیرساخت اســت و ازآنجاکه تأمین آب موردنیاز صنایع 
معدنى نیز یکى از زیرساخت هاى این بخش محسوب 
میشــود، بنابراین باتوجه به کم آبى منطقه باید چاره 

جدى نیز در این زمینه اندیشیده شــود که باتوجه به 
انتقال آب از دریاى عمان به شــرق کشور، تأمین آب 

صنایع این منطقه باید موردتوجه قرار گیرد.
وى نبود زیرســاخت هاى الزم درزمینۀ حمل ونقل 
جاده اى و ریلــى را در صنایع معدنــى، یکى دیگر از 
معضالت معدن و صنایع معدنى کشــور برشــمرد و 
یادآور شد: از ســهم حقوق دولتى باید اعتبار مناسبى 
براى تکمیل زیرساخت صنایع معدنى منطقه تأمین 

شود.

بومى سازى صنایع معدنى فوالد سنگان 
با اتکا به دانش فنى و سرمایه گذارى فوالد 
مبارکــه و حضــور پیمانــکاران داخلى از 

ویژگى هاى بارز این پروژه است
در بخــش دیگرى از این مراســم ســید محســن 
میرمحمــدى، مدیرعامل شــرکت صنایــع معدنى 
فوالد سنگان نیز از اشــتغالزایى بیش از 1300 نفر به 
صورت امانى و پیمانــى در اولین و بزرگ ترین گندله 
سازى شرق کشور در ســنگان خراسان رضوى خبر 
داد و بومى ســازى صنایع معدنى فوالد سنگان را با 
اتکا به دانش فنى و ســرمایه گــذارى فوالد مبارکه 
و پیمانکار داخلــى، از ویژگى هاى بــارز این پروژه 

خواند.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنى فوالد مبارکه انجام شد؛

بهره بردارى از اولین و بزرگ ترین گندله سازى شرق کشور در سنگان خراسان رضوى
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محمدعلــى کشــاورز در یادداشــتى ضمــن تقدیر از 
حســن فتحى براى خلق ســریال «شــهرزاد» از جاى 
خالى علــى نصیریــان در فصــل دوم ایــن مجموعه 

نوشت.
کشــاورز در یادداشت خود چنین نوشــته است: قصه آن 
هم از نوع عاشــقانه اش حلقه مفقوده آثار ســینمایى و 
تلویزیونى ماست. مردم تشنه شنیدن قصه هستند و تنها 
با تکیه بر آن اســت که مى توان آنها را با خود همراه کرد. 
طى سال هاى اخیر ما از اهمیت قصه گویى غافل شدیم، 
تاریخ و قصه هاى ناب خودمان را کنار گذاشتیم و درگیر 
رونویسى از آنچه دیگران مى سازند که موجى موقتى به 
راه مى اندازند و خیلى زود از یاد مى روند. درست است که 
این روزها سریال هاى ماهواره اى بیش از گذشته سلیقه 
مخاطبان ایرانى را به خودشان تنزل داده اند،  اما این نکته 
را نمى توان فراموش کرد کــه قصه بکر و جذاب،  حتى با 
وجود محدودیت در روایت، مى تواند نظر هر تماشاگرى را 

به خودش جلب کند.
حسن فتحى از زمانى که سریال سازى را شروع کرد،  هیچ 
وقت به سراغ مد آن روز جامعه نرفت و به جاى آن،  همیشه 
به فکر ساخت سلیقه براى مخاطبانش بود. یک نگاه گذرا 
به کارنامه فتحى به راحتى متمایــز بودن او و آثارش را با 
دیگر ساخته هاى این سال هاى صدا و سیما نشان مى دهد. 
از «پهلوانان نمى میرند» تا «شــهرزاد» همیشه در حال 
تجربه فضاهاى متفاوت بوده و همواره تمرکزش را روى 

قصه گویى و شخصیت پردازى هاى ناب گذاشته است. او 
به سراغ برهه هاى مختلف تاریخى این سرزمین مى رود و 
جهان منحصر به خودش را در این روزگار شتاب زده خلق 

مى کند.
سریال «شــهرزاد» با روایت عشــق و شکست و شادى 
و غصه هاى شــخصیت هایش،  در جایى از تاریخ معاصر 
کشــورمان، یک تنه توانســت با وجود حجم خفه کننده 
ســریال هاى غیر ایرانى، نگاه هــاى میلیون ها ایرانى را 
به خودش جلب کند. تا جایى که ایــن روزها مانند همه 
ســریال هاى موفق دنیا، «شــهرزاد»  به فصل تازه اش 
رســیده و با همان طراوت و جذابیت در حال پیش رفتن

 است.
با اینکه عشق همیشه در قصه هاى حسن فتحى  جایگاه 
ویژه اى داشــته و با اینکه در زمانه اى هستیم که حداقل 
در آثار نمایشى رد پاى عشق در داســتان ها کمرنگ تر 
از همیشه شده، «شــهرزاد»  مانند جانى دوباره در فضاى 
سریال ســازى مى ماند. آدم هاى قصه «شهرزاد »  عاشق 
مى شوند،  براى رسیدن به عشق شان مى جنگند،  شکست 
مى خورند،  مى شــکنند اما دوباره بلند مى شوند. با وجود 
داستانک هاى جذاب و شخصیت پردازى هاى درستى که 
در سریال مى بینیم ، حسن فتحى با همین «عشق»،  این 
جانمایه اصلى داستان سریال جدیدش، حال یکنواختى و 
گاهى خشــمگین این روزهایمان را تلطیف و روحمان را 

آرام مى کند. 

با «شهرزاد» مى توانیم در خیابان هاى الله زار و  در بین 
مردم طهران قدم بزنیم، ســرى به کافه نــادرى بزنیم و 
از اصیل بودن آدم هایى که هیچ کدامشــان نه سیاه اند و 
نه ســفید،  لذت ببریم. مأمورى که قصد جان «فرهاد» 
قصه را داشــت، وقتى سر و کارش به عشــق مى رسد، 
مســیرش به کلى تغییر مــى کند،  «بــزرگ آقایى» که 
همه از ابهت و قاطع بودنش واهمه داشــتند،  در خلوتش 
دلتنگى و دلسوزى پدرانه به سراغش مى آید. همین تک 
بعدى نبودن نگاه فتحى به شــخصیت ها، باعث شده تا 
کارهایش مثل خود زندگى شوند. مثل طیفى از رنگ ها،  
که هرکدامشان، با همه تضادهایشان در کنار یکدیگر قرار 

گرفته اند.
اما این عاشقانه، همراهِى بزرگى را با خودش داشت، که 
ســایه اش حتى در نبودنش در فصل جدید، هنوز بر سر 
«شهرزاد» سنگینى مى کند؛ آقاى على نصیریان که استاد 
من بودند، به نظرم تنها اســتاد تئاتر این مملکت هستند. 
شــرافت و نجابتى که یک هنرمند باید داشته باشد را او 
درون خودش دارد. سواد باالى او و قدرتش در نویسندگى، 
همیشــه در کار بازیگرى اش هم نمود پیــدا کرده و به 
همین دلیل است که شــخصیت هایى که مقابل دوربین 
ایفاى نقش مى کنند از پردازش و هویت دقیقى برخوردار 
هســتند. على نصیریان، نــه فقط بزرگ آقاى ســریال 
«شــهرزاد»، که بزرگ و اعتبار هنر نمایش این سرزمین

 است.

یادداشت اتابک اعظم  براى «شهرزاد» 

شهرام عبدلى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص آثار 
کمدى پرفروش ســینماى ایران گفت: من واقعًا به آثار 
پرفروش کمدى که در سینماى امروز ایران روى پرده 
مى روند فیلم نمى گویم. اینها تولیداتى هستند که «فیلم 

فارسى» را هم رد کرده اند.
وى در همین راســتا ادامه داد: مــا در حال حاضر یک 
عقبگرد چند ساله را تجربه مى کنیم و فیلم هایى که به 
اصطالح خودشان مى فروشند، کپى بردارى خام و حتى 
بدتر و سخیف ترى از آثار «فیلم فارسى» هستند که نه 
تنها به فرهنگ جامعه کمکى نمى کنند بلکه همه چیز را 

رو به زوال کشانده اند.
بازیگر ســریال «پرســتاران» فیلم هــاى حال حاضر 
ســینماى ایــران را مبتذل دانســت و تصریــح کرد: 
خانواده هــاى ایرانــى بدون شــک با وجــود چنین 

آثارى در ســینما به همه چیز بدبین شــده و باز هم از 
ســینما گریزان مى شــوند. در دهه 70 هم این نوع از 
فیلم ها بــه یکباره به وجــود آمد اما تاریــخ ثابت کرد 
که ایــن نوع از کمــدى مبتذل، محکوم به شکســت

است.
بازیگر سریال «معماى شاه» با نقد فیلم هاى به اصطالح 
عاشــقانه امروزى تأکید کرد: فیلم هاى امروز کارشان 
شده به هر نحوى مخاطب را خنداندن است و براى این 
کار از هیچ چیز نمى گذرند. یک دختر و پســر را در فیلم 
مى گذارند که فقط در فیلم بدوند و به قول خودشان اثر 
عاشــقانه تولید کنند. اثرى که کامًال براساس داستان 

فیلم هاى فارسى ساخته مى شود.
بازیگر فیلم «ماه گرفتگى» دربــاره کم کارى خود در 
عرصه ســینما ادامه داد: من عمده فعالیتم در تلویزیون 

است چون سینما سیستم خود را دارد و باید جزو یکى از 
خانواده ها باشم. من اهل هیچ دسته و گروه و خانواده اى 
نیستم و به همین دلیل در سینما فعالیت کمترى دارم. 
گاهى اوقات پیشــنهاداتى هم مى شــود که اینقدر از 
لحاظ فیلمنامه ضعیف هستند که عطایش را به لیاقش 

مى بخشم.
عبدلى با اشــاره به حضور خود در سریال «سر دلبران» 
خاطرنشان کرد: چند ماهى اســت که در یزد مشغول 
فیلمبردارى سریال «ســر دلبران» هستیم. این سریال 
از آثارى اســت که از حضور در آن بسیار راضى هستم 
چون با وسواس و کیفیت بسیار باالیى تولید مى شود. در 
این اثر نقشى متفاوت را ایفا مى کنم نقشى که براى همه 
مخاطبان کامًال تازه است. شخصیتى ساده و پاك که تا 

به حال در کارنامه من نبوده است.

سینماى 
ایران
 مبتذل است

مجید صالحى، بازیگر سینما و تلویزیون که ســال گذشته با فیلم «چراغ هاى 
ناتمام» در نقشى متفاوت ظاهر شده بود، درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 

ســینما گفت: فیلمنامه هاى فراوانى، هم جهت بازى و هم براى کارگردانى در سینما و 
تلویزیون به من پیشنهاد شده که فعًال در حال بررسى آنها هستم. البته در این میان هنوز 

هیچ اثرى مرا براى اولین تجربه کارگردانى ام در تلویزیون وسوسه نکرده است.
بازیگر سریال «ســه در چهار» درباره امکان حضور خود به عنوان کارگردان تلویزیون 
افزود: کارگردانى براى من اتفاق جذابى است و طى ســال گذشته بسیارى از دوستان 
هم در تلویزیون و هم در سینما به من پیشنهاداتى براى کارگردانى داده اند اما هنوز هیچ 
فیلمنامه اى نبوده که نظر مرا براى کارگردانى جلب کند. حتى اوایل امسال صحبتى جدى 
براى کارگردانى یک سریال نوروزى داشتم اما بنا به دالیلى و همچنین زمان کوتاه ساخت 

نتوانستم اولین تجربه ام را در تلویزیون رقم بزنم.
وى با اشــاره به جذاب بودن چالش کارگردانى، دغدغه هاى خود در قبال کارگردانى را 
اینگونه تشریح کرد: دغدغه هاى زیادى براى ســاخت اولین فیلمم دارم اما ژانر آن اثر 
براى من تفاوت چندانى ندارد. اگر فیلمنامه خوب پیشنهاد شود چه در ژانر کمدى و چه 
در ژانر جدى آن را خواهم ساخت. هم اکنون با برخى 
از دوســتان در حال نگارش چندین اثر هستم و 
اگر شرایط مهیا شود امســال اولین فیلم خود 
را کلید خواهم زد اما اگر هم شرایط جور نشود 

عجله اى براى ساخت آن ندارم.
بازیگر «استراحت مطلق» درباره فعالیت هاى 
اخیر خود در ســینما تأکید کــرد: در حال حاضر 
شــش فیلم ســینمایى در نوبت اکران دارم که به 
زودى همگى آنها روى پرده سینما خواهند 
رفت. از جمله این فیلم ها مى توان به 
«ثبت با سند برابر است» اشاره 
کرد که چند روز پیش پروانه 
نمایش خود را دریافت 
کرد و به زودى اکران 

مى شود.
فیلــم  بازیگــر 
«چراغ هاى ناتمام» 
با اشاره به همکارى 
مجدد خود با علیرضا 
امینى خاطرنشــان کرد: عالوه بر فیلم 
«ثبت با سند برابر است» دو فیلم دیگر 
من نیز به زودى اکران خواهد شد. «من 
دیوانه نیستم» نام فیلمى به کارگردانى 
علیرضا امینى است که در آن با مهران 
احمدى، برزو ارجمند و هادى کاظمى 
همبازى هستم. همینطور فیلم «من 
و شارمین» ســاخته رضا شیرمرز 
دیگر فیلمى اســت کــه در روند 

اکران قرار گرفته است.
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سوسن پرور، بازیگري که در بسیاري از فیلم ها و سریال ها با بازي در نقش دختران نازیبا خوش درخشیده است در 
گفتگویی، از دغدغه هایش گفت. وى درباره موضوع آرایش زنان گفت: فکر کنم من تنها زن بازیگري هستم 
که آرایش نمی کنم و با احترام به همه کسانی که آرایش می کنند این انتخاب من است و دلیلش هم این است 

که همیشه فکر کرده ام هر چه به خود واقعی ام نزدیک تر باشم زیباتر است.
پرور در این گفتگو ضمن انتقاد از سرك کشیدن افراد جامعه در فضاي شخصی یکدیگر گفت: این خیلی 
بد است که ما یکدیگر را قضاوت می کنیم اما اجازه قضاوت شدن را خودمان وقتی به دیگران می دهیم که 
آنها را قضاوت می کنیم. مثًال وقتی من همه را شماتت کنم که چقدر سنگدل هستید که گوشت می خورید، 
آنوقت شیشلیک خوردن من در رستوران همه را کنجکاو و دوربین به دست می کند اما اگر من همانی باشم 
که هستم، با کنکاش دیگران هم چیز خاصی کشف نخواهد شد. این بازیگر با ابراز تأسف از اتفاقات تلخی که 
این روزها براي کودکان می افتد و به گوش جامعه می رسد، با نگاهی جامعه شناختی به موضوع امنیت در جامعه، 
بخشی از این ناامنی ها را حاصل تنهایی انتخابی افراد دانست و گفت: از زمانی که انتخاب کردیم تنها زندگی کنیم 
و حتی همسایه هایمان را نشناسیم، پذیرفتیم که تأمین بخشی از امنیت پیرامونمان به عهده خودمان باشد و خودمان 

به تنهایی بار زندگیمان را به دوش بکشیم.

                      من تنها زن بازیگري هستم که آرایش نمی کنم  

قربان محمدپور، کارگردان سینما با اشاره به آخرین اخبار درباره فیلم «دختر شیطان» (سالم بمبئى2) گفت: مدتى 
پیش پروانه ساخت این فیلم در ایران صادر شد و در حال حاضر مشغول بازنویسى فیلمنامه هستم و فکر مى کنم تا 
یک هفته دیگر بازنویسى آن به پایان مى رسد. وى ادامه داد: بعد از پایان بازنویسى به هندوستان سفر مى کنم 
تا با تهیه کننده فیلم و چند بازیگر هندى مالقات کنم و قراردادهاى مورد نظر را ببندم. بعد از آن به ایران باز
 مى گردم تا با هنرمندان مورد نظر خود قرارداد ببندم. این کارگردان ســینما تأکید کرد: زمان فیلمبردارى 
«دختر شیطان» (ســالم بمبئى2) هنوز مشخص نیست و همه چیز بســتگى به این دارد که دولت هند 

مجوزهاى ساخت این فیلم را صادر کند تا زمان فیلمبردارى مشخص شود چرا که براى ساخت فیلم در بالیوود 
حتماً نیازمند دریافت پروانه ساخت هستیم. وى ادامه داد: عوامل ایرانى پشت دوربین تا حدودى مشخص شده 
و قرار است دو بازیگر اصلى مرد ایرانى نیز در این فیلم حضور داشته باشند. البته تأکید مى کنم که قرار نیست مانند 
«سالم بمبئى1» از بازیگر-خواننده استفاده کنیم و بى شک دو هنرمند ایرانى این پروژه از بازیگران شناخته شده 
مرد سینماى ایران هستند.کارگردان فیلم سینمایى «زبان مادرى» توضیح داد: با توجه به اینکه تمام این پروژه در 
هندوستان جلوى دوربین مى رود از موسیقى هندى استفاده مى کنیم. «دختر شیطان» داستان یکى از بچه هاى ابلیس 
است که مى خواهد توبه کند و شرط پذیرش توبه اش آن اســت که به یک آدم بى گناه سجده کند. دختر شیطان وارد زمین

 مى شود و به دنبال یک آدم بى گناه مى گردد.

                       «دختر شیطان» با 2 بازیگر ایرانى به هند مى رود 

فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى مسعود تکاور و تهیه کنندگى عزت ا... جامعى ندوشن پروانه ساخت گرفت. فیلم 
سینمایى «بالن» که به تازگى پیش تولید آن شروع شده این روزها به دنبال جذب عوامل و بازیگران خود است.
کورش تهامى، بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان اولین نفر به پروژه سینمایى «بالن» پیوسته و با این فیلم 

قرارداد بسته است.
مسعود تکاور، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایى «بالن» درباره فیلمنامه گفت: «من چندین سال را صرف 
نوشتن این فیلمنامه کردم و در پى فرصتى براى ساختن آن، که مضمونى اجتماعى و فضایى پر از حادثه 

دارد، بودم.»
وى درباره قصه فیلم گفت: «فیلم سینمایى "بالن" به جوانانى مى پردازد که مى خواهند یک شبه ره صدساله 

را طى کنند اما حوادث بى شمارى در مسیر آنها قرار مى گیرد.»
به گفته تکاور، لوکیشن هاى این فیلم بیشتر در تهران و بخش هایى از آن هم در شمال کشور خواهد بود.

اگرچه «بالن» اولین فیلم سینمایى مسعود تکاور اســت، با این حال وى با پروژه هاى تلویزیونى و به ویژه سریال 
پلیسى «رهایى» در ژانر حادثه اى شناخته شده است.

                       کورش تهامى سوار بر «بالن»

الهام حمیــدى با انتشــار عکســى از خــود در 
اینستاگرامش به توهین کنندگان در فضاى مجازى 

تاخت.
این بازیگر نوشت:« فکر کنم عده اى بیکار در فضاى 
مجازى و حتى در فضاى حقیقى هستند تا عده اى 
را به حاشیه ببرند.هر چى بیشتر تالش مى کنم وارد 
بازى آنها نشوم بعضاً نمى شود.من در ایام انتخابات 
ناجوانمردانه وارد حاشیه سازى آن گروه بى اخالق 
و بى فرهنگى شدم که آگاهانه یا نا آگاهانه آرامش، 
اعتماد و آسایشم را به نوعى تحت تأثیر قرار دادند در 
گفتگویى اخیراً باز آن عده را که با آبرو و اعتبار من 
و برخى همکارانم بازى مى کنند را محکوم کرده و
 بى فرهنگ قلمــداد کردم که بعید اســت مردم 
فرهیخته و هوشیار با اینگونه افراد بى اخالق موافق 
باشند. آنها مثل تماشــاگر نماها در ورزش هستند، 
به هر حال باز در این شب عزیز از همه مردمى که 
در طول این دوران و عمر هنریم من و کارهایم را 
حمایت کرده اند و محبت خودرا از من دریغ نکرده 
اند تشکر و قدرشناسى مى کنم و از ابراز لطف آنهاچه 
به صورت مستقیم و چه در پاسخ به کامنت هاى آن 

عده کم بى فرهنگ مراتنها نمى گذارند ممنونم.»

پاسخ الهام حمیدى به 
تماشاگر نماها در دنیاى مجازى 

بهزاد فراهانى درباره فعالیت هاى این روزهایش 
گفت : در سریال «ســایبان» برادران محمودى 
بازى مى کنم . درحال حاضر 15قسمت از فیلمنامه 
این مجموعه به من داده شده است که  نقش من 
از قسمت دوازدهم شروع مى شود. به طور دقیق 
نمى توانم راجع به نقشــم در ایــن کار صحبت

 کنم .
بهزاد فراهانى بازیگر پیشکسوت تلویزیون، سینما 
و تئاتر در ســریال هایى مانند:«زیرپاى مادر»، 
«مدینه» ،« پشت بام تهران » ،«امام على»،«قائم 
مقام فراهانــى »،«با سلســله حکمت»، «کت 
جادویى»،«پس از باران» و «ستاره حیات» ایفاى 

نقش کرده است.

بهزاد فرهانى درسایبان 

فیلم ســینمایى «نهنگ عنبر 2: سلکشن رؤیا» 
در پایان هفته گذشــته به پر فــروش ترین فیلم 
تاریخ سینماى ایران تبدیل شد و با عبور از فروش 
«گشت 2» به اولین فیلم سینمایى ایران تبدیل 
شد که توانســته بیش از 20 میلیارد تومان درآمد 

کسب کند.

«نهنگ عنبر 2»، اولین فیلم
 20 میلیاردى سینماى ایران

ژانر جدى آن را خواهم ساخ در
از دوســتان در حال نگار
اگر شرایط مهیا شود امس
را کلید خواهم زد اما اگر
عجله اى براى ساخت آن
بازیگر «استراحت مطلق
اخیر خود در ســینما تأکید
شــش فیلم ســینمایى در
زودى همگى آنها رو
ا رفت. از جمله
«ثبت با س
کرد ک
نم

امینى خاطرنشــ
سند برابر «ثبت با
من نیز به زودى اک
دیوانه نیستم» نام
علیرضا امینى اس
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در این مطلب به برخــى خواص شــگفت انگیز یکى از 
میوه هاى تابستانى اشاره خواهد شد که نقش بسزایى در 
جلوگیرى از رشد سلول هاى ســرطانى و تقویت سیستم 

ایمنى بدن دارد.
اگر مى خواهید سبک زندگى سالمى داشته باشید باید به 
این نکته توجه داشته باشــید که یک برنامه روزانه سالم 
براى نگه داشتن سالمت بدن بســیار ضرورى است در 
حالى که اکثر متخصصــان ســالمت از اهمیت میوه و 
ســبزیجات در رژیم غذایى حمایت مى کنند اما خیلى از 

این افراد در مورد مزایاى هلو براى سالمتى آگاه نیستند.
میوه هلو به دلیل محتواى غنى از آب و آنتى اکســیدان، 
یک ماده ایده آل محسوب مى شود که مى تواند براى شما، 

پوستى سالم تر و شاداب تر را به ارمغان بیاورد.
بر اســاس برخى یافته ها، زیگزانتین و لوتئین موجود در 
هلو به ترمیم و بازسازى پوست ملتهب ناشى از اشعه هاى 
مضر VU کمک مى کند؛ قابل ذکر اســت عصاره هلو که 
در محصوالت مراقبت از پوســت یافت مى شود مى تواند 
پوست مرده را پاکسازى کند و هیدراتاسیون مؤثرترى را 

براى پوست فراهم آورد و آن را شاداب تر سازد.

کاهش تأثیر و سرعت پیرى
فرآیند طبیعى پیرى براى بیشــتر افراد وحشتناك است؛ 
خوشــبختانه محتواى «روى» موجــود در هلو مى تواند 

فرآینــد پیــرى را کندتر کند؛ ایــن میوه نه تنهــا تولید 
تستوســترون در بدن را افزایش مى دهد بلکه به ترمیم 
سلول هاى آســیب دیده توســط رادیکال هاى آزاد نیز 

کمک مى کند.

مدیریت سیستم عصبى بدن
یکى از فواید جالب هلو، توانایى آن براى بهبود سیســتم 
عصبى بدن است؛ وجود منیزیم در این میوه براى کاهش 
سطح اســترس و اضطراب در بدن و نگه داشتن سیستم 
عصبى در یک سطح مناسب بسیار ضرورى است عالوه 
بر این، مطالعات انجام شده نشان مى دهد که منیزیم در 

کاهش اثرات افسردگى بسیار مفید است.

جلوگیرى از رشد سلول هاى سرطانى
با مصرف هلو، محتواى فنولــى و کارتنوئیدى باالى آن 
به کاهش گسترش سلول هاى سرطانى کمک مى کند؛ 
مطالعات انجام شده نشان مى دهد که این عناصر سلول 
هاى سرطانى را هدف قرار مى دهد و آنها را بدون آسیب 

رساندن به سلول هاى سالم از بین مى برند.

تقویت سیستم ایمنى بدن
سیستم ایمنى بدن بسیار حساس است و به آسانى و توسط 
فاکتورهــاى مختلفى همچون بیمارى هــا و عفونت ها 

تحت تأثیر قرار مى گیرد؛ با استفاده از اسید آسکوربیک و 
محتواى روى موجود در هلو، مى توان سیستم ایمنى را به 

حالت طبیعى قبل برگرداند.

کاهش چاقى با مصرف هلو
اینکه چرا هلو در مقاله هاى مرتبط با کاهش وزن نیامده 
بسیار عجیب است؛ این میوه حاوى عناصر فعالى همچون 
ترکیبات فنولى است که مى تواند با عدم تعادل متابولیسم 
بدن مبارزه کند و اختالالت مرتبط بــا رژیم غذایى را به 

طور مستقیم درمان کند.

مبارزه  با رادیکال هاى آزاد
مقدار بیش از حد رادیکال هاى آزاد مى تواند بدن شما را 
نابود کند؛ رادیکال هاى آزاد مضر از عناصر مضر موجود در 
طبیعت همچون آالینده هاى هوا و اشعه خورشید به بدن 
مى رسند؛ خاصیت آنتى اکسیدانى موجود در هلو به حذف 

و نابودى این رادیکال هاى آزاد کمک مى کند.

کنترل سطح کلسترول خون
تحقیقات علمى نشــان داده ترکیبــات فنولى موجود در 
هلو مى تواند سطح کلسترول بد خون را کاهش دهد؛ این 
موضوع براى داشتن سیستم قلبىـ  عروقى سالم بسیار 

حیاتى است.

جنگ هلو با سرطان  

اگر بخواهیم مقایسه داشــته باشیم مردان 
نسبت به زنان عالقه بیشترى به خوراکى هاى 
شیرین دارند و به همین خاطر برابر تبعات این 
ماده آسیب پذیرتر هســتند. نکته جالب این 
است که قند به شدت اعصاب و روحیه مردان 

را هدف مى گیرد.
بر اســاس نتایج به دســت آمده از آخرین 
تحقیقات انجام شده، مردانى که در طول روز 
بیشتر از 67 گرم قند مصرف مى کنند 23 درصد 
بیش از دیگران در معرض ابتال به افسردگى 
هستند. به گفته دانشــمندان، استفاده روزانه 

این مقدار مواد قندى موجب افزایش احتمال 
بروز نشانه هاى اختالالت ذهنى در مردان مى 
شود. این در حالى اســت که چنین اتفاقى در 

مورد زنان رخ نمى دهد.
در واقع، اگر زنى تا به حال دچار افســردگى و 
اضطراب نشده است مصرف مواد قندى موجب 
بروز چنین مشکالتى در او نمى شود. موضوعى 
که در مورد مردان مصداق عینى دارد. با وجود 
این، مصرف زیاد از حد شیرینى توسط مردان 
و زنانى که نوعى از اختالالت ذهنى و روحى را 
تجربه کرده اند، احتمال بازگشت مشکل را در 

آنها افزایش مى دهد.
على رغم وجود چنین تبعاتى آنچه زنان و مردان 
را هنگام ناراحتى به سمت خوراکى هاى شیرین 
سوق مى دهد، شادى آور بودن مواد قندى در 
کوتاه مدت است. اغلب افراد پس از خوردن 
یک شیرینى کوچک احساسات منفى خود را 
فراموش مى کند و همین موضوع منجر به زیاده 
روى آنها مى شود. بنابراین، یکى از دالیل شیوع 
چاقى میان افرادى که از افسردگى و اضطراب 
رنج مــى برند، همین نقش تســکینى کاذب 

شیرینى است.

غالمرضا زمانى، فوق تخصص مغز و اعصــاب کودکان با بیان اینکه 
از جمله مســائلى که خانواده ها باید به آن توجه کنند پیشــگیرى از 
تشنجات ناشى از تب است. وى ادامه داد: اگر علت تشنج ناشى از تب، 
سرماخوردگى بود، درمان گذرایى مى خواهد؛ اما اگر عفونت گوارشى 

بود جداى از درمان، باید پیشگیرى هم کرد.
این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان بیان کرد: بنابراین در برخورد 
با هر پدیده تب دار ضمن اینکه خانواده ها به پزشک مراجعه و علت تب 
را جستجو و توصیه هاى پزشکى را اجرا مى کنند، آموزش هایى را هم 

باید براى پیشگیرى از تشنج ناشى از تب داشته باشند.
وى تصریح کرد: از جمله این موارد کاهش و کنترل تب است و در صورت 
توصیه پزشــک معالج، همزمان با تب بر، دارو هایى تجویز مى شود . 
زمانى یادآور شد: این دارو ها به صورت موقت براى افرادى که سابقه 

تشنج ناشى از تب دارند به مدت 24 ساعت تجویز مى شوند.

کرفس یکى از مواد غذایى شــفادهنده شناخته شده 
است و براى بهره مندى از فواید آن مى توانید مصرف 
آب کرفــس را مد نظر قرار دهیــد. اگرچه مى توانید 
کرفس را به صورت کامل نیز مصرف کنید اما بدون 

تردید این کارى چالش برانگیز و دشوار خواهد بود.
آب کرفس از ویژگى ضد التهابى باال ســود مى برد و 
از این رو، براى افرادى که از بیمارى هاى خودایمنى 
مانند فیبرومیالژیا، سندروم خستگى مزمن، میگرن، 
ســرگیجه، ســندروم روده تحریک پذیــر، آرتریت 
روماتوئید، سوریازیس، اگزما، آکنه، لوپوس و نقرس 

رنج مى برند، مفید است.
کرفس یک ادرارآور طبیعى است و این امکان را فراهم 
مى کند تا سموم هرچه سریع تر از بدن خارج شوند. این 
اثر ادرارآور موجب خروج سدیم اضافى از بدن نیز مى 
شــود که به طور قابل توجهى در کاهش فشار خون 
مؤثر است. افزون بر این، کرفس حاوى مواد شیمیایى 
گیاهى به نام فتالیدهاست که بافت دیواره سرخرگ ها 
را آرام مى سازند تا جریان خون افزایش یافته و فشار 

خون کاهش یابد.
همچنین، فتالیدهاى موجــود در کرفس به کاهش 
کلسترول بد (LDL) از طریق افزایش ترشح اسیدهاى 
صفراوى در کبد کمک مى کنند. اسیدهاى صفراوى 
بیشتر جریان صفراوى بیشتر را به همراه دارد، که به 
بهبود گوارش و جذب چربى و کلسترول غذایى منجر 

مى شود.
کرفس سرشار از نمک هاى ارگانیک است که سدیم 
طبیعى را براى بدن انســان تأمین مى کند (مشــابه 
سدیم دریافتى از نمک طعام نیست) که توانایى تخلیه 
رسوبات کلسیم از مفاصل و محلول نگه داشتن آنها تا 
زمانى که به طور مؤثر توسط کلیه ها دفع شوند را دارد.

تا حد امکان از انتخاب کرفس هاى ارگانیک اطمینان 
حاصل کنید زیرا به طور معمول آفتکش هاى مختلف 

روى کرفس هاى معمولى اسپرى مى شوند.
در صورت مصرف روزانه، آب کرفس کامل مى تواند 
شرایط سالمت و گوارش شما را تنها طى یک هفته به 

طور کامل تغییر دهد.

معجزه آب کرفس

افراد اغلب پس از وقایع ناراحت کننده، کابوس مى بینند 
و بیشتر تحقیقات در حوزه کابوس هاى شبانه، بر روى 
افراد مبتال به اختالل اســترس پس از سانحه متمرکز 
است. با این حال، بسیارى از افراد که در این دست جاى 
نمى گیرند نیز، از مشکل دیدن کابوس هاى شبانه رنج 

مى برند.
محققان دانشگاه آکسفورد بزرگ ترین مطالعه در حوزه 
کابوس هاى شبانه در بین عموم مردم را انجام دادند. در 
این مطالعه، از طریق تبلیغات در رسانه ها و پایگاه هاى 

اطالعاتى، افراد عالقه مند به حضــور در یک مطالعه 
گســترده در حوزه خواب، دعوت به همکارى شــدند. 
از 846 داوطلب خواسته شــد که به صورت آنالین به 

پرسشنامه اى پاسخ دهند.
در این پرسشنامه، در مورد تعداد دفعات دیدن کابوس 
در طول دو هفته گذشــته و میزان بد بودن کابوس ها، 

سئواالتى مطرح شد.
از طریق پاسخ به این ســئواالت، نمره کلى «مقیاس 
شدت کابوس» مشخص شد. همچنین از هر داوطلب 

در مورد اختالل استرس پس از سانحه و سایر جنبه هاى 
زندگى مانند تجربه طالق، مشکالت قانونى، نگرانى ها، 

میزان خواب و... سئوال شد.
محققان دریافتند، نگرانى در مورد آینده یا انجام کارهاى 
اشتباه، با فرکانس و شــدت کابوس ها در ارتباط است. 
نگرانى قبل از خواب، تأثیر مســتقیم بر محتواى منفى 
خواب گذاشــته و احتمال دیدن کابوس را افزایش مى 

دهد.
نتایج این یافته ها تقریبًا منطبق با این ایده هســتند که 
رؤیاها، منعکس کننده تجربیات زندگى افراد در بیدارى 
هســتند و نگرانى ها در طول روز، در کابوس ها خود را 

نشان مى دهند.
در عین حال، محققان ارتباطى بیــن وقوع کابوس ها 
و مدت زمان خواب شــبانه بیش از 9 ســاعت کشف 
کردند. خواب شــبانه طوالنى تر، مــدت زمان خواب 
REM (نخســتین چرخه خــواب) را افزایش مى دهد؛ 
این زمانى اســت که بیشــتر کابوس ها در آن شکل 

مى گیرد.
به گفتــه محققان، بررســى ارتباط میــان نگرانى ها، 
کابوس هاى شــبانه و خواب زیاد به تحقیقات بیشترى 
نیــاز دارد. در عیــن حال، تأثیــر مواد غذایــى (مثل 
خوردن پنیر) بر دیدن کابوس هنوز مشــخص نشــده 

است.

محمد حسین عزیزى، رئیس انجمن صنایع غذایى 
ایران با ابراز نگرانى  از گسترش پیتزاهاى ارزان قیمت 
پنج هزار تومانى در جامعه گفت: در پخت پیتزاى پنج 
هزار تومانى از مواد مرغوب استفاده نمى شود و همین 
موضوع مى تواند باعث به وجود آمدن مشکالت جدى  

براى  افراد شود. 
عزیزى در خصوص عوارض مصرف فست فود ابراز 
داشت: مشکالت گوارشى، کبد چرب، بیمارى هاى  
قلبى و عروقى، اضافه وزن، فشــار خون و خطر ابتال 
به دیابت از جمله خطرات احتمالــى مصرف پیتزا و 
ساندویچ است.حاال در این میان وقتى افراد پیتزاهاى 
ارزان  قیمت پنج هزار تومانى با مــواد نامرغوب و با 
کیفیت پایین اســتفاده کنند به طور حتم باید بیش از 

پیش در انتظار انواع بیمارى ها باشند.
وى بیان کرد: پیتزاهاى کوچک و با قیمت کم بیشتر 
کارخانه اى بوده و در مکانى دیگر آماده مى شــود و 
تنها در مغازه ها آنهــا را داغ  مى کنند و تحویل مردم 

مى دهند؛ هنگام آماده سازى برخى از این پیتزاهاى از 
پیش تهیه شده ممکن است مسائل بهداشتى رعایت 
نشده باشند و همین امر تهدید بزرگى براى سالمت 

بهداشت مردم تلقى مى شود.
عزیزى عنوان کرد: پیتزاهاى ارزان قیمت پنج هزار 
تومانى بیشــتر از پنیر، خمیر و سوســیس و کالباس 
با کیفیت بسیار پایین تهیه مى شــوند و در این مواد 
غذایى گوشت جایگاهى ندارد و همین مسئله باعث 
کاهش کیفیت این ماده غذایى در بین ســایر فست 

فودها شده است.
وى تأکید کرد: پیتزاهــاى ارزان قیمت داراى چربى 
و نمک باالیى هستند و این فست فودهاى با قیمت 
پایین باعث بروز بیمارى هاى غیرواگیر مانند چاقى، 
قلب و عروق و افزایش کلســترول بــد خون و حتى 
فشار خون در بین مصرف کنندگان مى شود، به همین 
منظور افراد باید از خوردن پیتزا هاى ارزان قیمت پنج 

هزار تومانى پرهیز کنند.

هرگز پیتزاى 5000 تومانى نخرید 

هنگام 
تب از 

این مورد 
پیشگیرى 

کنید

این 
خوراکى 

همسرتان را 
افسرده 
مى کند

نتایج تحقیقات جدید ثابت مى کند حذف پروتئین هاى 
حیوانى و رعایت هر نوع گیاهخوارى اساسًا براى قلب 
مفید نیست.در واقع رژیم گیاهى همراه با مصرف زیاد 
قندهاى تصفیه شده و چربى هاى ناسالم نیز خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبى- عروقــى را افزایش مى دهد. 
محققان در ایــن زمینه مطالعــه اى روى 200 هزار 
فرد بدون سابقه بیمارى قلبى -عروقى، سکته مغزى 
و ســرطان انجام دادند تا تأثیرات تغذیه بر شاخص 
بیمارى هاى عروقى را تشخیص دهند. طى این مدت 
هشــت هزار و631 نفر مبتال به بیمارى هاى قلبى- 
عروقى شدند و در مجموع پذیرش رژیم گیاهخوارى 
سرشار از غالت سبوس دار، میوه ها، سبزیجات و... با 

کاهش خطر این بیمارى ها همراه بود. 
البته مصرف زیاد نوشــیدنى هاى شــیرین، غالت 

تصفیه شده، ســیب زمینى و قندهاى ســاده تأثیر 
عکسى داشت.

در واقع، گیاهخوارى سالم با کاهش خطر 25 درصدى 
بیمارى هاى قلبى همراه اســت که در صورت عدم 
رعایت اصول صحیح احتمــال بروز این بیمارى ها تا 

32 درصد نیز افزایش مى یابد.
گیاهخوارى همیشه روش ســالمى نیست و بعضى 
از این نــوع رژیم ها حتى زمینه ســاز بیمــارى نیز 
مى شوند. این در حالى اســت که امروزه بسیارى از 
رژیم هاى با پایه ســبزیجات به عنوان گیاهخوارى 
مطرح مى شــود که باید در هر صــورت ویژگى هاى 
هر کدام مورد توجه باشــد. به خصــوص اینکه همه 
این نوع رژیم ها سالم و متناســب با نیازهاى غذایى 

نیستند.

گیاهخوارى براى قلب مفید است؟

مجیدحاجى فرجى، متخصص تغذیه درخصوص 
تبلیغات دمنوش هاى مفید براى شفافیت و زیبایى 
پوست اظهار داشــت: اصوًال از دمنوش ها براى 
مشــکالتى نظیر نفخ معده و آرام بخشى استفاده 

مى شود.
وى افزود: آنچه امروزه به عنوان روش هاى درمانى 
در برخى شــبکه هاى مجازى تبلیغ مى شــود از 
هیچگونه مستندات علمى برخوردار نیست و تأیید 

این ادعاها نیازمند آزمایش هاى بالینى است.
حاجى فرجــى تصریــح کــرد: ایــن گیاهان 
دارویى باید عصاره گیرى شــوند و پس از انجام 
کارهاى آزمایشــگاهى و بالینى اثرات مفید آنها 
در شــاخص هایى که قابل اندازه گیرى هســتند 

مشخص شود.
این متخصص تغذیــه عنوان کــرد: در برخى از 
شبکه هاى مجازى مشــاهده مى کنیم که برخى 
دمنوش ها را با ادعــاى الغرى،چاقى و برطرف 
کردن ریزش مو تبلیغات مى کنند که این موارد نیز 
نیازمند انجام آزمایشات دقیق است و تازمانى که 
خواص آنها اثبات نشود نمى توان انتظار داشت که 
این گیاهان براى روش هاى پیشگیرى و درمانى 

مفید واقع شوند.
وى ادامه داد: مصرف ایــن دمنوش ها به صورت 
روزانه و متنوع منع نمى شــود اما اگر در مصرف 
آنها زیاده روى شود ممکن اســت عوارض خود 

را دارا باشد.
حاجى فرجى تصریح کرد: متأســفانه در برخى از 
فروشگاه ها نیز شاهد این موضوع هستیم که براى 
جذب مشترى صحبت ضمانت تأثیر این دمنوش ها 
مى شود که این نوع تبلیغات فقط براى اغواگرى و 

جلب نظر مشترى صورت مى گیرد.
وى در پایان گفت: در علم پزشــکى چیزى به نام 
ضمانت وجود نــدارد و بســیارى از داروها که در 
سال هاى گذشــته مورد اســتفاده بوده اند اکنون 
منســوخ و داروهاى دیگرى جایگزین آنها شده 

است.

جلب نظر مشتریان 
با تبلیغات 

دمنوش هاى گیاهى

خواب بیش از حد، عامل  کابوس دیدن

محققان انگلیسى  پس از بررسى جامع اخیرشان اعالم 
کردند که پوشیدن کفش هاى پاشــنه دار در محل کار 
مى تواند به ســالمتى زنان آسیب برســاند. آنان در این 
بررسى و براى اولین بار،  آســیب هاى جسمانى ناشى از 
پوشیدن کفش هاى پاشنه دار را در کنار تأثیرات فرهنگى 
و اجتماعى آنها مورد ارزیابى قرار دادند. یافته هاى آنان 
پس از بررسى جامع درباره چندین مورد از مطالعات مهم 
در این زمینه نشان دادند که پوشیدن کفش هاى پاشنه دار 
با ابتال به درد عضالنى-اســکلتى و واسکولیت ناشى از 
افزایش حساسیت (HV) مرتبط است. به گفته محققان، 
اثرات جسمانى این کار مى تواند بدن را «از ستون فقرات 

گرفته تا انگشتان پاها» تحت تأثیر قرار بدهد.

پوشیدن کفش پاشنه دار 
در محیط کار،ممنوع
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نصف جهــان  در روزهاى اخیر گــزارش هاى مختلفى در 
مورد چالش هــاى پیش روى نمایندگان ایــران در لیگ 
قهرمانان آسیا منتشر شده اســت .طبق قوانین AFC در 
صورتى که چهار نماینده اصلى ایران براى لیگ قهرمانان 
آسیا در سال2017 موفق به اخذ مجوز حرفه اى نشوند، طبق 
جدول رده بندى، تیم هاى بعدى به AFC معرفى خواهند

 شد.
  کنفدراسیون فوتبال آسیا با استناد به آیین نامه حرفه اى سازى 
باشگاه ها اقدام به تعیین ضرب االجلى براى پرداخت بدهى 

تیم هاى حاضر در فصل پیش روى این مسابقات کرد.
طبق اطالعیه این فدراسیون،  در صورتى که باشگاه هاى 
حاضر در ایــن مســابقات نتوانند تا 9 شــهریور ماه تمام 
بدهى هاى خــود را به شــخصیت هاى حقوقى و حقیقى 

پرداخت کنند، مجوز حرفه اى آنها صادر نخواهد شــد و بر 
همین اساس نمى توانند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

حاضر شوند.
در شــرایط فعلى تیم هاى پرســپولیس، نفت، استقالل و 
تراکتورســازى چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
2018 هستند که هر چهار باشگاه بدهى هاى هنگفتى را از 
سال هاى گذشته دارند و در طول یک ماه گذشته نتوانستند 

این بدهى هاى چند ده میلیاردى را پرداخت کنند.
سئوالى که براى جامعه فوتبال مطرح شده این است که در 
صورت صادر نشدن مجوز حرفه اى به باشگاه هاى مذکور، آیا 

تیم دیگرى از ایران مى تواند جایگزین آنها شود؟
 بر این اساس خبرگزارى ایسنا، هم گزارشى را منتشر کرده و 
در آن هشدار داده است  در صورتى که هر کدام از نمایندگان 

ایران موفق به اخذ این مجوز نشوند، فدراسیون فوتبال پس 
از تعامل با AFC بر اساس جدول رده بندى مسابقات لیگ 

برتر، نماینده بعدى را معرفى مى کند.
طبق جدول رده بندى لیگ شانزدهم پس از تراکتورسازى، 
تیم ســوم جدول که به عنوان چهارمین نماینده ایران به 
AFC معرفى شــده به ترتیب ذوب آهن، سپاهان، پیکان، 
استقالل خوزستان و گسترش فوالد در رده هاى چهارم تا 

هشتم قرار دارند.
در صورتى که هر یک از نمایندگان ایران در آســیا، نتواند 
مجوز حرفه اى را اخذ کند، یکى از تیم هاى رده چهارم به بعد 
لیگ قبل که از نظر بدهى در شرایط مطلوب ترى نسبت به 
نمایندگان ایران باشند، به عنوان تیم بعدى به AFC معرفى 

خواهد شد.

 نصف جهان  خرید جنجالى و گران استقاللى ها 
در دو دیدار گذشته نتوانسته  انظارات را برآورده 
کند و برخى رســانه هاى نزدیک به باشــگاه 
استقالل به علیرضا منصوریان هشدار داده اند 
که  نگذارد سرنوشت بختیار رحمانى گریبانگیر 

این خردى جدید شود.
در دیدار با استقالل خوزســتان که تعدادى از 
بازیکنان استقالل تهران امیدوار کننده ظاهر 
شدند، داریوش شــجاعیان باز هم مثل بازى 
اول خود در برابــر صنعت نفــت، انتظارات را 
برآورده نکرد. نمایش معمولى و کمى عصبى 
او تحت تأثیر هنرنمایى مهدى قائدى و بازى 
خوب جپاروف و جبارى قــرار گرفت و تقریبًا 
هیچ صحنه اى از بازى جمعه شب او در خاطر 
نماند. این در حالى است که شجاعیان یکى از 
گران ترین خریدهاى استقالل در فصل جدید 
محســوب مى شــود و انتظارات از او به شدت 
باالست. او در بازى هاى تدارکاتى منصوریان 
را به درخشــش خود امیدوار کرده بود اما در دو 
بازى اول لیگ برتر چیز خاصى از این بازیکن 
دیده نشــده و ادامه این رونــد مى تواند او را به 
سرنوشــت بختیار رحمانى در استقالل فصل 

پیش دچار کند.
بختیار رحمانى فصل گذشــته با قــراردادى 
میلیاردى و پر ســر و صدا به استقالل پیوست 
اما نتوانست در اســتقالل جا بیافتد و در نهایت 
در نیم فصل از این تیم جدا شــد. جاى خالى او 
در نیم فصل دوم نه تنها حس نشد بلکه بازیکنى 
مثل فرشید اســماعیلى به خوبى خودش را به 
ترکیب اصلى تحمیل و جــاى او را پر کرد. این 
اتفاق ممکن اســت خیلى زود براى داریوش 
شــجاعیان هم بیافتد. او براى جــا افتادن در 
ترکیب استقالل و برآورده کردن انتظارات وقت 
زیادى ندارد. استقالل در خط هافبک پرمهره 
اســت و انتخاب هاى زیادى دارد. به ویژه این 
که دوران مصدومیت اســماعیلى هم به پایان 
رسیده و او مى تواند از بازى مقابل تراکتورسازى 
در هفته سوم براى اســتقالل به میدان برود.  
آخرین فرصت براى شــجاعیان همین بازى 
با تراکتورســازى اســت. اگر در این بازى هم 
همه چیز مثل دو بازى پیش برود، شــجاعیان 
مثل بختیار کم کم به نیمکت منتقل مى شود و 
شاید در پایان نیم فصل مثل بختیار با ناکامى از 

استقالل جدا شود.

نصف جهان  شمارش معکوس براى نیمکت نشینى شجاع خلیل زاده که با 
آرزوهاى زیادى سپاهان را به مقصد پرسپولیس ترك کرد آغاز شده است.

برانکو بعــد از تجربه لیگ هاى پانزدهم و شــانزدهم و شــرایط متفاوت 
دفاعى پرسپولیس در دو فصل گذشــته حاال به خوبى مى داند که انسجام 
دفاعى تیم اش چه نقش فوق العاده مهمى در موفقیت ها دارد و گاف هاى 
این انسجام چه ضربه اى مى تواند به اهداف باشگاه بزند. بر همین اساس 
براى چیدمان دفاعى تیمش حساســیت ویژه اى دارد و به راحتى اجازه به 

حتى هم ریختگى در آن را نمى دهد. سرمربى سرخ ها 
با وجود خرید شــایان مصلــح همچنان از 

ماهینى در ســمت چپ اســتفاده مى کند 
تا پیــش از رســیدن بازیکنــان جدید به 
هارمونى مدنظر در پرسپولیس، آسیبى به 
مجموعه وارد نشود. شاید اگر مصدومیت 

ســیدجالل حســینى پیــش از بــازى با 
فوالد پیش نمى آمد شــجاع خلیــل زاده هم 

مثل مصلح با نیمکت نشــینى لیگ را شــروع 
مى کرد؛ اما شجاع در دو بازى اخیر زوج انصارى 

در دفاع مرکــزى بوده و اتفاقــًا بعد از نمایش 
درخشــان در دیدار با فوالد، نشــانه هایى از 

ضعف و ناهماهنگى را در دیدار با 
تراکتورسازى نشان داد. حاال 

حسینى برگشته و با توجه به 
نمایش هاى  برانکو احتماًال 
بــه ترکیــب مورداعتماد 

گذشــته برخواهد گشــت. 
آمادگى حســینى مى توانــد زنگ خطرى 

باشــد براى خلیل زاده اى که اشــتباهش روى 
تک گل خورده پرســپولیس تأثیر داشته است؛ به 

خصوص که انسجام دفاعى و البته بسته نگهداشتن 
دروازه پرســپولیس از مهمترین و جدى ترین اهداف 

برانکو است.

نیمکت نشــینى هــاى متوالى مهاجــم ایرانى 
المپیاکوس در پلى آف لیگ قهرمانان به شایعات 
اخیر در ارتبــاط با خروج او از فهرســت این تیم 

دامن زد.
کریم انصارى فرد ملى پوش ایرانى المپیاکوس 
تنها نیم فصل بعد از پوشــیدن پیراهن قهرمان 
یونان در مســیر جدایى از این باشگاه سرشناس 
 SDNA قرار گرفته تا جایى که خبرگزارى معتبر
یونان از استارت بازگشــت این مهاجم گلزن به 
باشــگاه قبلى خبر داد و نوشت سران پانیونیوس 
مذاکرات براى قرض گرفتن ســتاره سابق خود 

را آغاز کرده اند.
به نوشــته سایت SDNA یونان ســران باشگاه 
پانیونیوس بعد از حــذف از پلى آف یورولیگ بار 
دیگر به این فکر افتــاده اند براى برطرف کردن 
ضعف گلزنى خود کریم انصــارى فرد را این بار 
به صورت قرضى از المپیاکوس به جمع بازیکنان 
خود بازگردانند، پروسه اى که گریگورى سرمربى 
این تیم نیز عالقه خاصى به آن نشان داده است.

 پانیونیوس که در حال حاضر مســعود شجاعى 
و احســان حاج صفى را در اختیار دارد قصد دارد 
با بازگرداندن کریم انصارى فــرد مثلث ایرانى 
ها را در فصل پیش روى لیــگ یونان به میدان 
بفرســتد نکته اى که ســایت SDNA نیز به آن 
اشــاره و نوشــت:  با توجه به اینکه انصارى فرد 
دوست ندارد در سال منتهى به جام جهانى 2018 
با نیمکت نشــینى در المپیاکوس فرصت حضور 
در ترکیب تیم ملى ایران را از دســت بدهد بعد 
از بى میلى بســنیک هسى ســرمربى آلبانیایى 
المپیاکوس به اســتفاده از او در ترکیب 11 نفره 
تصمیم به بازگشت قرضى به پانیونیوس گرفته

 است .
حضور این مهاجم ایرانــى در بازى پانیونیوس و 
نماینده رژیم اشغالگر قدس در ورزشگاه آسمرینا 
آتن نیز مزید بر علت شــد تا رسانه هاى یونان از 
جمله خبرگزارى SDNA به ماجراى بازگشــت 
قطعى ســتاره ایرانى به تیم ســابق دامن بزنند، 
جایى که انصارى فــرد از محبوبیت خاصى نزد 

طرفداران پانیونیوس برخوردار است.

زنگ خطر براى شجاعیان

شاید اصفهانى ها آسیایى شوندشاید اصفهانى ها آسیایى شوند

 نصف جهان   کنفدراســیون فوتبال آســیا حاال 
جدى تر از همیشه به باشگاه هاى بدهکار هشدار 
داده و البته آنها را براى پنهان کارى هاى احتمالى 

تهدید هم کرده است.
چندى قبل بود که کنفدراســیون فوتبال آســیا 
با نامه اى مقرر کرد باشــگاه ها بایــد تا تاریخ 9 
شهریور بدهى هاى خود را تسویه کنند و مدارك 
را تحویل مقامات AFC دهند. در غیر اینصورت 
از حضور باشگاه ها در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آســیا جلوگیرى خواهد شــد. این هشدار براى 
سرخابى هاى پایتخت، تراکتورسازى و نفت تهران 
به ضرب االجلى تبدیل شــده و آنها براى فرار از 
محرومیت و از دســت رفتن سهمیه آسیایى باید 
براى رفع بدهى ها تالش کنند. حاال کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در اطالعیه اى جدید نسبت به تقلب 
و پنهان کارى در ارســال مدارك هشــدار داده

است.
 در این اطالعیه آمده: اگر موردى خالف واقعیت 
در اسناد مالى ارائه شده باشــگاه ها وجود داشته 
باشــد و در آینده مشخص شــود فرد یا افرادى 
با ارائه مســتنداتى از باشــگاهى طلبکار هستند 
و باشــگاه مذکور این موضوع را گــزارش نداده 
است، پروانه حرفه اى باشــگاه مذکور باطل و به 
ســبب گزارش خالف واقع جریمه نقدى خواهد

شد.
ایــن اتفــاق در حالى اســت که پیــش از این 
باشگاه هاى لیگ برترى با مدارك ساختگى، تراز 
مالى مثبت را به بازرسان AFC ارائه مى دادند و 
با دور زدن قوانین نمره هاى موردنیاز را کســب 
مى کردند. باید دید  این بارAFC سفت و سخت 
روى قانونش خواهد ایستاد یا باشگاه ها و مدیران 
همه فن حریــف ایرانى باز هــم راه فرارى پیدا 

مى کنند.

 هشدار به مدارك ساختگى

نمایندگان فعلى حذف مى شوند؟

انصارى فرد 
در مسیر بازگشت   

 نصف جهان   طبق اعالم رسانه ها  در تمرین اخیر پرسپولیس 
بحث مهدى طارمى با محمــود خوردبین مهمترین اتفاق 
بود. جایى که مهاجم پرســپولیس بر سر ورود چند کودك 
با سرپرست این تیم به مجادله لفظى پرداخت و دست آخر 
هم با وساطت محسن مســلمان ماجرا تا حدودى ختم به 
خیر شد. دلیل بحث طارمى با خوردبین این بود که او قصد 
داشت دو کودك خردسال را به محل تمرین تیمش ببرد که 
این موضوع با مخالفت مسئوالن حراست ورزشگاه شهید 
کاظمى مواجه شد. طارمى هم که به شــدت از این ماجرا 
ناراحت بود دیوارى کوتاه تــر از دیوار محمود خوردبین پیدا 
نکرد و جلوى چشم همه با سرپرست باســابقه و خوشنام 
پرسپولیس به جر و بحث پرداخت.تأسف انگیز اینکه محمود 
خوردبین بارها به مهدى طارمى تأکید کرد صدایش را بلند 
نکند و جلوى چشم خبرنگاران و عکاسان مراعات کند اما 
طارمى در جواب خوردبین گفت: «بــه من چه ربطى دارد 
خبرنگاران و عکاسان اینجا هســتند. چرا اجازه نمى دهید 
میهمان هاى من به ورزشــگاه بیایند. ایــن همه آدم کنار 
زمین است. از فردا اگر کسى را کنار زمین ببینم من مى دانم 

و شما.»
حرف هاى طارمى به قدرى تنــد و برخورنده بود که توجه 
محسن مسلمان را به سوى خود جلب کرد و این بازیکن که 

رفاقت بیشترى با مهاجم پرسپولیس دارد به 
سمت او رفت تا طارمى را به نقطه دیگرى 
ببرد اما طارمى حیــن رفتن بطرى آبى که 
دســتش بود را هم به نشــانه اعتراض به 
زمین کوبید تا دق و دلــى اش را بابت این 

اتفاق نشان دهد.
به هر حال ماجراى اخیر نشان داد که مهدى 

طارمى هنوز با بدل شدن به یک بازیکن 
حرفه اى فاصله زیــادى دارد و گاهى 
وقت ها چنان از کــوره درمى رود که 
حتى به محمود خوردبین هم اینچنین 

پرخاشگرى مى کند.
تمرین اخیر براى پرسپولیسى ها روز 
بدى بود. یعنى طارمى خواســت که 
اینگونه باشد. آن هم بخاطر دو میهمان 
خردســالى که در نهایت بــا همکارى 

مسئوالن حراست به ورزشــگاه آمدند 
تا حرف آقاى گل به کرســى بنشیند. این 

اتفاق در روزنامه ها و ســایت هاى ورزشى 
بازتاب زیادى داشت تا  شاهکارهاى طارمى 

 ادامه داشته باشد.

نصف جهــان  نایب رئیس مجلس پیشنهاد داده که 
بازیکنان ایرانى پانیونیوس قول تکرار بازى مقابل 
تیم هاى صهیونیســتى را بدهند تا غائله به وجود 

آمده تمام شود.
مسعود شجاعى و احسان حاج صفى جنجالى ترین 
ورزشکاران ایران در دو سه روز گذشته بوده اند. بازى 
کردن آنها جلوى مکابى، نماینده رژیم صهیونیستى 
با واکنش هــاى متفاوتى در داخل کشــور مواجه 
شد و کار به جایى رســید که بسیارى از چهره هاى 
غیرورزشــى خواهان برخورد بــا دو بازیکن ایرانى 
پانیونیوس و کنار گذاشتن آنها از تیم ملى شدند. در 

چنین شرایطى، نایب رئیس مجلس واکنشى منطقى 
به ماجراى این دو بازیکن داشته است. 

على مطهرى در کانال تلگرامش نوشــته: «بازى 
آقایان مســعود شجاعى و احســان حاج صفى، دو 
بازیکن ایرانى تیم باشــگاهى یونانى در مقابل تیم 
باشگاهى اشغالگران فلسطین، قابل توجیه نیست؛ 
باید مانند آقاى علیرضا جهانبخش در سال گذشته 
کــه در بازى رفت و برگشــت حاضر نشــد، عمل 
مى کردند.هر دو، ملى پوش خوب ما هستند. خوب 
اســت قول بدهند که تکرار نمى کنند، تا غائله ختم

 شود.»

 قول بدهند تکرار نکنند

باشــگاه پرســپولیس بابت اتفاقات فرودگاه تبریز از تراکتورســازى شــکایت مى کند. پرسپولیسى ها 
چهارشنبه هفته گذشته در فرودگاه تبریز با حدود صد نفر روبه رو شدند که علیه این تیم شعار مى داند و به 
برخى پرسپولیسى ها توهین کردند.  خبرگزارى فارس خبر داده که باشگاه پرسپولیس شکایت خود را از 

تراکتورسازى آماده کرده و قرار است آن را به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال تحویل دهد. 
مدیر روابط عمومى این باشــگاه هم توضیح داده که کاروان پرســپولیس در فرودگاه تبریز حدود یک 

ساعت معطل شده و با اســکورت پلیس 
از فــرودگاه خارج شــده اســت.  خمارلو 
همچنین از حضور نداشــتن یک مسئول 
باشــگاه تراکتورســازى براى اینکه این 
اتفاقات نیافتد گالیه کرده اســت. او گفته 
است: «قطعًا از اقدامات رخ داده از باشگاه 
تراکتورسازى به کمیته انضباطى شکایت 
خواهیم کــرد و این موضــوع را پیگیرى 
مى کنیم حتى همــان لحظه به ناظر بازى 
و مسئوالن مرتبط دیگر تماس گرفتیم تا 
به آنها بگوییم شرایط چطور است. ما یک 
ساعت در فرودگاه معطل شدیم و این عده 
از هواداران خواســتار این بودند که ما به 

تهران برگردیم! آیا تا به حال چنین اتفاقات مشابهى از سوى هواداران پرسپولیس رخ داده است؟ ما فیلم 
تمام اتفاقات رخ داده را ضبط کردیم تا بعداً کسى زیر آن نزند و ما را متهم به جو سازى یا مسائل دیگر نکنند 
چون سند این اتفاقات را داریم. این تنش ها باعث شد که حتى آقاى برانکو که قصد داشت در نشست خبرى 

قبل از بازى حاضر شود نتواند خودش را به موقع به این کنفرانس خبرى برساند.»

پاس ندادن بازیکنان پرسپولیس به خصوص طارمى 
و رفقایش به «گادوین منشا» وارد فاز جدیدى شده و 
حاال این بحث به وجود آمده اســت که دو سه بازیکن 
پرســپولیس، در دیدار با تراکتورسازى به عمد به منشا 
پاس نمى دادند. موضوعى که ســئوال خبرنگاران از 
کریم باقرى بوده اســت. البته مربى پرسپولیس چنین 
مسئله اى را قبول نکرده و گفته: این نظر شماست و من 
چنین چیزى را ندیدم. البته شاید شما از بیرون نکاتى 
را مى بینید که به چشم ما نمى آید اما آنچه مسلم است 
در تیم ما هیچ بازیکنى به خودش اجازه نخواهد داد تا 

خالف آنچه مربى مى خواهد عمل کند. 

به منشا پاس نمى دهند؟  فحاشى ها را ضبط کردیم

 گذشــته حاال به خوبى مى داند که انسجام
لعاده مهمى در موفقیت ها دارد و گاف هاى
واند به اهداف باشگاه بزند. بر همین اساس
حساســیت ویژه اى دارد و به راحتى اجازه به

حتىد. سرمربى سرخ ها 
ـح همچنان از 

تفاده مى کند 
ـان جدید به 
س، آسیبى به 
مصدومیت  ر

ش از بــازى با 
خلیــل زاده هم 

ى لیگ را شــروع 
 اخیر زوج انصارى 

ــًا بعد از نمایش 
نشــانه هایى از 

دار با 
ال 

 زنگ خطرى 
 اشــتباهش روى 

تأثیر داشته است؛ به 
و البته بسته نگهداشتن 

ین و جدى ترین اهداف 

 نیمکت نیمکت
تو را مى خواند!تو را مى خواند!

م پرسپولیس دارد به 
را به نقطه دیگرى 
فتن بطرى آبى که 
شــانه اعتراض به 
ـى اش را بابت این 

داد که مهدى  نشان
ن به یک بازیکن 

ى دارد و گاهى 
درمى رود که 
 هم اینچنین 

لیسى ها روز 
خواســت که 
طر دو میهمان 
ت بــا همکارى 

رزشــگاه آمدند 
ســى بنشیند. این 

ــایت هاى ورزشى 
شاهکارهاى طارمى 

شاهکارهاى 
طارمى تمامى 

ندارد
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با پایان هفته دوم لیگ برتر اتفاقات جالب توجهى به جا 
ماند و در این گزارش بــه 16 نکته از تیم هاى لیگ برتر 

خواهیم پرداخت.
پارس جنوبى شگفت انگیز و اســتقالل در فقر گلزنى و 
ناکامى مربیان کروات و...، شکستن قلعه رشتى ها و ادامه 
موفقیت هاى برانکو ایوانکوویچ در هفته اى که گذشت از 
اتفاقات مهم لیگ برتر محسوب مى شدند که در ادامه به 

نکات برجسته هر کدام از تیم ها خواهیم پرداخت.

 پارس جم: نسخه ایرانى «الیپزیش»
نماینده بوشهر در فوتبال پس از صعود به لیگ برتر با نتایج 
خوبش همه را شگفت زده کرده است و پس از صدرنشینى 
در هفته نخست، توانســت در هفته دوم هم این رتبه را 
حفظ کند. عملکرد شاگردان مهدى تارتار شباهت زیادى 
به «الیپزیش» آلمان دارد که از سال 2009 قهرمانى هاى 
خودش را شروع کرد و از دسته پنجم لیگ آلمان هرسال 
قهرمان شد تا به بوندس لیگاى اصلى رسید و در این رده 
هم تا هفته هاى میانى بوندس لیگا صدرنشــین بود و در 
نهایت نایب قهرمان فصل گذشته شــد. پارسى ها هم 
در لیگ 2 و لیگ 1 به قهرمانى رسیدند و در حال حاضر 

صدرنشین لیگ برتر هستند.

پرسپولیس: شکستن طلسم برانکو مقابل 
یحیى

سرمربى کروات پرسپولیس با وجود انواع موفقیت هایش 
در این تیم، یک ناکامى داشــت و آن هم پیروزى مقابل 
یحیى گل محمــدى بود، ســه تقابل گذشــته آنها در 
بازى هاى پرســپولیس - ذوب آهن با دو شکســت و 
یک تساوى براى سرخپوشان همراه بوده است. برانکو 
باالخره توانست در دیدار پرسپولیس- تراکتورسازى این 

طلسم را بشکند.

پدیده: آمار شگفت انگیز شاگردان مهاجرى
شاگردان مهاجرى عالوه بر نتیجه درخشان در دیدار با 
سپاهان، به یک رکورد ویژه هم دست یافتند و آن عبور 
از مرز هزار روز بدون شکســت مقابل ســپاهان است. 
پدیده اى ها در پنج دیدار گذشــته مقابل سپاهان هیچ 

شکستى تجربه نکرده بودند.

* ذوب آهن: پیرمرد تمام نشدنى
مهدى رجب زاده در نیمه دوم بازى تیمش مقابل گسترش 
فوالد وارد زمین شد و جریان بازى را تغییر داد. کاپیتان 
ذوبى ها یــک گل زد و روى یک گل دیگــر هم تأثیر 
مستقیم داشت. تأثیرگذارى در 39 ســالگى براى این 

بازیکن تمام نشدنى یک موهبت براى ذوبى هاست.

سایپا: با دایى، شبیه دایى  
روحیه شکست ناپذیر ســایپا بدون شک از سرمربى این 
تیم،  على دایى مى آید. ســایپایى ها مقابل صنعت نفت 

دوبار از حریف جلو افتادند و بازى به تساوى کشیده شد 
ولى براى بار سوم گل برترى را زدند تا پیروز شوند. این 
روحیه بازگشت به بازى و تسلیم نشدن شباهت زیادى به 

دایِى دوران بازى دارد.

سیاه جامگان: شکست طلسم سپیدرود   
بعد از 3 سال

شاگردان میثاقیان موفق شدند بعد از نزدیک به سه سال 
سپیدرود را در رشت شکست دهند، کار کوچکى است؟ 
شکست قلعه رشتى ها براى تیمى که در فصل گذشته در 
آخرین روز توانســت مجوز بقا در لیگ برتر را به دست 
بیاورد اتفاق بزرگى اســت که مى تواند آنها را نسبت به 

موفقیت در فصل جدید امیدوار کند.

  نفت تهران: نسبتاً درخشان
درخشان در شــرایط ســختى کارش را در نفت شروع 
کرد ولى 4 امتیاز از دو بازى عملکرد قابل قبولى اســت. 
نفتى ها به دلیل مشکالت بدنسازى بازى هایشان را بد 
شروع مى کنند و در ادامه فرم مى گیرند. به همین دلیل 
تخصص شان بازگشــت به بازى یا به عبارتى کامبک 

است. 

  استقالل خوزستان: شیوه تکرارى ویسى
تنها تیم بدون گل خورده لیگ برتر در دو بازى گذشــته 
به سبک و ســیاق خود در لیگ پانزدهم که قهرمان شد 
بازگشته است. تیم ویسى در آن فصل هم دو بازى اول 
لیگ را گل نخورد و با بســته نگه داشــتن دروازه اش 

توانست به قهرمانى برسد.

   صنعت نفت آبادان: اجنبى هاى دوســت 
داشتنى

کمالوند بعد از پنج بازى باخت به دایى را تجربه کرد ولى 
نکته مهم در مورد شکســت این تیم، عملکرد درخشان 
بازیکنان خارجى اش مثل بازى اول بود. مگنو باتیســتا، 
لوسیانو پریرا، آگوستو ســزار و خصوصًا جاسم کرار  در 
زمین عملکرد خوبى داشتند که مانع از شکست صنعت 

نفت نشد.

  پیکان: نتایج بد با خرید هاى خوب
در روزى که جاللى مقابل پارس جــم نتیجه را واگذار 
کرد، دو خرید جدید او براى این تیم گلزنى کردند، مهدى 
مؤمنى و حجت حق وردى که در نقل و انتقاالت جذب 
شــدند براى این تیم گلزنى کردند تا جاللى حداقل در 

خریدهایش روز موفقى را پشت سر بگذارد. 

  استقالل تهران: پرواز نیمار از پاریس به 
تهران

در روزى که استقالل بازهم در گلزنى ناکام بود، پدیده 
جوان این تیم به میدان آمد و همه را نسبت به ظهور یک 

استعداد جدید امیدوار کرد. مهدى قائدى که با لقب نیمار 
فوتبال ایران شناخته مى شــود، در بازى تیمش مقابل 
استقالل خوزســتان با حرکات تکنیکى خود خط دفاع 
حریف را دگرگون کرد تا تنها نکته مثبت اســتقالل در 

بازى جمعه باشد.

فوالد خوزستان: ظهور پدیده جدید  
در روزى که فــوالد خوب نبود و در مجمــوع دو بازى 
به یک امتیاز بســنده کرد، یوسف کى شــمس، پدیده 
جوان 19 ســاله این تیم تک گل تیمش را به ثمر رساند 
و در مجموع بازى خوبى به نمایش گذاشــت تا کشف 
جدید پورموســوى نگاه ها را به آینده خــودش امیدوار 

کرده باشد.

  سپاهان: از ناکامى انصارى تا انتظار براى 
لى اولیویرا

شکست سنگین سپاهان مقابل پدیده نشان از وابستگى 
این تیم به لى اولیویرا، دروازه بان برزیلى دارد که در حال 
حاضر مصدوم است و مهدى صدقیان جانشین او عملکرد 
ضعیفى داشته است. از طرفى سپاهانى ها منتظر به میدان 
رفتن ساسان انصارى بودند که نتوانست براى آنها کارى 

انجام دهد.

  سپیدرود رشت: شبیه ماشین سازى
نماینــده فوتبال رشــت در لیــگ برتــر دارد تبدیل 
به ماشین ســازى جدید این رده در فوتبال مى شــود. 
نماینــده تبریز هم فصل گذشــته به عنــوان یک تیم 
قدیمى و ریشــه دار پس از ســال ها به لیگ برتر آمد، 
خرید هاى لیگ برترى انجــام داد ولى نتایج ضعیفش 
باعث شــد تا خیلى زود به لیگ یک بازگردد. سپیدرود 
هم با ادامه این روند نتیجه گیرى کار دشوارى براى بقا 

خواهد داشت.

تراکتورسازى تبریز: ضعیف ترین شروع   
تاریخ

دو شکســت از دو بازى ابتدایى لیگ برتــر تاکنون در 
تراکتورسازى ســابقه نداشــته بود ولى گل محمدى و 
شــاگردانش در فصل جدید این آمار را رقم زدند تا یک 
رکورد تاریخى ثبت کرده باشند. دیدار با استقالل تهران 
در ورزشگاه آزادى در هفته سوم مى تواند پایان این روند 

باشد یا ادامه آن.

گســترش فوالد تبریز: عملکرد وارونه    
دخسوس

تیمى که فصل گذشته در نیم فصل اول هشت گل خورده 
بود، در دو بازى هفت بار دروازه اش باز شــده تا نشان از 
عملکرد متفاوت گلر و خط دفاعى این تیم داشته باشد. 
گســترش فوالد با تفاضل 6- در قعر جدول جاخوش 

کرده است.

 نصــف جهان ظاهــراً کاپیتان ســابق تیم ملى 
فوتبال باید خودرا براى خداحافظى با مستطیل 
ســبز آماده کند.آندرانیک تیموریان که چندى 
پیش به تیم گســترش فوالد تبریز پیوست در 
ابتداى نیمه دوم دیدار گســترش-ذوب آهن 
جانشین نیما مختارى شد تا عقب  ماندگى یک 
گله تیمش را  جبران کنــد. اما حضور او کمکى 
به لوکا و گســترش نکرد و در ادامــه این تیم 
دو گل دیگر هم از شــاگردان امیــر قلعه نویى 
دریافت کرد تا دومین شکست سنگین و متوالى 
گسترش فوالد در لیگ هفدهم رقم بخورد. به 
این ترتیب تیموریان مقابل ســرمربى سابقش 
که رابطه چندان خوبى هم با او ندارد ناکام ماند. 
هرچند شاید براى قضاوت درباره آمادگى آندو 
زود باشد اما به نظر مى رسد بازى جمعه شب او 
ادامه طبیعى نمایش هایش در یکسال اخیر بود و 
شاید او این روزها در نزدیک ترین فاصله نسبت 
به نقطه پایان دوران فوتبالش قرار داشته باشد.  

سپاهان در انتظار اولیویرا

سرمربى کنونى تیم ذوب آهن با بردى که مقابل 
گسترش فوالد به دست آورد به رکورد 800 امتیاز 

در تاریخ لیگ برتر رسید.
امیر قلعه نویى که با پنج قهرمانى در لیگ برتر با 
تیم هاى استقالل و سپاهان، پرافتخارترین مربى 
تاریخ لیگ برتر محسوب مى شود، به غیر از یک 
دوره در همه لیگ هاى برتر حضور داشته است. 
او در این سال ها ســرمربیگرى استقالل اهواز، 
استقالل تهران، مس کرمان، سپاهان اصفهان، 
ملوان انزلى، تراکتورســازى تبریــز و ذوب آهن 
اصفهان را برعهده داشته است و توانسته موفقیت 

هاى چشمگیرى به دست آورد.
قلعه نویى با بردى که همراه با ذوب آهن در هفته 
دوم لیگ هفدهم مقابل گسترش فوالد به دست 
آورد، در تاریخ لیگ برتر 800 امتیازى شــد و به 
رکوردى جالب و دســت نیافتنى رســید. او حاال 
نه تنها پرافتخارترین مربى لیگ برتر اســت که 
بیشــترین تعداد امتیاز را در همه ادوار نسبت به 

مربیان دیگر کسب کرده است.

قلعه نویى
 800 امتیازى شد

استارت بد آندو
 از اصفهان

نصــف جهــان  اســتقاللى هــا در ادامه 
اعتراضشــان به داور دیدار با اســتقالل 
خوزســتان حــاال گیــر جدیدى بــه او

 داده اند.
بازى اســتقالل مقابل استقالل خوزستان 
و دو پنالتى از دســت رفته! البته این نظر 
هواداران استقالل در شبکه هاى مجازى 
اســت. از همان زمان که مدافع استقالل 
خوزســتان پیراهن قربانــى را در محوطه 
هجده قدیــم کشــید و او را ســرنگون 
کرد، ســیل حمله هواداران به داور بازى 
در شــبکه هاى مجازى آغاز شــد. انواع و 
اقســام توهین ها به همراه اتهام حمایت او 
از پرسپولیس. دلیل آنها هم براى این ادعا 
روشــن بود ؛ چرا داور مچبند قرمز انداخته 

است!
آنها که حمالت رگبــارى را به داور انجام 
داده بودنــد با بیــان اینکه ایــن کارها از 
قبل هماهنگ شــده اســت و فدراسیون 
پرسپولیسى، یک داور پرسپولیسى را براى 
قضاوت بازى استقالل انتخاب کرده است، 
او را سینه دیوار قرار دادند. حرف هاى ناتمام 

طرفداران استقالل تا همین حاال هم ادامه 
دارد و این عده بر این باورند که چون داور 
پرسپولیســى بوده از روى عمد دو پنالتى 
براى اســتقالل نگرفته است! گیر آنها هم 
روى مچبند قرمــزى بود که کاظمى روى 

مچش بسته بود. 
على خسروى کارشناس داورى در این باره 
به رسانه ها گفته: «این را به شما بگویم که 
هیچ داورى در قضاوت خودش طرفدارى 
از یک تیم نمى کند. داور بازى استقالل و 
استقالل خوزستان یکى از داورهاى خوب 
و تحصیلکرده ایران اســت. شنیده ام که 
قضاوت خوبى هم انجــام داده. من چون 
بازى را ندیده ام نمى توانم قضاوتى درباره 

عملکردش داشته باشم.» 
او دربــاره اتهام هواداران بــه کاظمى هم 
مى گوید: «چنیــن چیزى بعید اســت. او 
مچبند انداخته تا عرق هایــش در جریان 
بازى را پاك کند. من هم زمانى که قضاوت 
مى کردم در تابســتان از ایــن مچبند ها 
داشــتم و با آن عرق هاى صورتم را پاك 

مى کردم.» 

 گیر استقاللى ها به مچ بند قرمز  

16 نکته از 16 تیم لیگ در هفته دوم
کاپیتان گسترش فوالد به علت مصدومیت نتوانست 

تیمش را مقابل ذوب آهن همراهى کند.
در جریان بــازى ذوب آهن و گســترش فوالد که 
با برترى شــاگردان امیــر قلعه نویى همــراه بود، 
غیبت مســعود ابراهیم زاده در ترکیب آبى پوشان 
تبریزى قابل توجه بود. در این باره شایعاتى درباره 
ابراهیــم زاده پیش آمــد اما دلیل غیبــت کاپیتان 

گسترش در ترکیب تیمش مصدومیت بود.
ابراهیم زاده قبل از بازى بــا ذوب آهن در تمرینات 
گســترش فوالد از ناحیه مچ پا مصدوم شــد و این 
مسابقه را از دست داد. بر اساس اعالم نظر پزشکان، 
ابراهیم زاده براى بازى با ســپیدرود در هفته سوم 
مشــکلى نخواهد داشــت و مى تواند گسترش را 

همراهى کند.

نصف جهان  2 تیم سپیدرود رشت و پارس جنوبى جم 
به عنوان تیم هاى صعود کننده به لیگ برتر، پس 
از بازى هاى هفته دوم لیگ هفدهم اوضاع کامًال 

متفاوتى نسبت به یکدیگر دارند. 
پارس جنوبى جم را مــى توان تیم پدیده این فصل 
رقابت هاى لیگ برتر دانســت، بوشــهرى ها که 
دو بازى به میدان رفتند توانســتند هفت بار دروازه 
حریف هاى خود را باز کنند و در هر دو دیدار نیز به 
پیروزى برسند تا عالوه بر کسب حداکثر امتیازات و 
حضور در صدر جدول، بیشترین گل زده را نیز به نام 

خود بزنند. 
اما در طرف مقابل، دیگر تیم صعود کننده به لیگ 
برتر اوضاع دیگــرى دارد، ســپیدرودى ها در هر 
دو دیدار اخیر خود با شکســت بــه کار خود خاتمه 
دادند تا بدون امتیاز به کار خود ادامه دهند. آنها که 
بازى هفته اخیر را در خانه به ســیاه جامگان واگذار 
کردند رکورد دو سال بى شکســتى خود در خانه را 
نیز از دســت رفته دیدند تا در حال حاضر بحران را 
در دوقدمى خــود ببینند و به دنبال فرار از شــرایط 

موجود باشند.

  سیماى مدعى ذوب آهن

علت غیبت مقابل ذوب آهن

صعودى هاى متفاوت

گل هاى زیبا با اســتفاده از شــوت هاى از راه دور 
یکى از جذابیت هاى لیگ هفدهم اســت. در هفته 
اول مسابقات نزدیک به هشت گل با استفاده از این 
شوت ها به ثمر رســید و در هفته دوم نیز شش گل 
با استفاده از شوت هاى از راه دور رخ داد؛ اتفاقى که 
ارتباط مستقیم با کیفیت و جنس توپ هاى جدید 

فوتبال ایران دارد.
گادوین منشا با یک ضربه از راه دور اولین گل از راه 
دور این هفته را روى یک ضربه ایستگاهى از پشت 
محوطه جریمه به ثمر رساند و فرزاد حاتمى در همین 
بازى با یک ضربه از پشت محوطه جریمه این گل 
را جبران کرد تا اولین بازى هفته، دو گل از راه دور 

داشته باشد.
لوسیانو پریرا مهاجم نفت آبادان برابر سایپا با استفاده 
از یک ضربه ایستگاهى یکى از گل هاى زیباى هفته 

را به ثمر رساند. پیام  ملکیان بازیکن سیاه جامگان 
نیز برابر سپیدرود رشت با شــوت از راه دور دروازه 
قرمزهاى رشــتى را باز کرد تا شب اول هفته دوم، 

مملو از گل هاى زیبا باشد.
محمد قاضى در دیدار پرگل پدیده برابر ســپاهان 
اولین گل از راه دور شب دوم مسابقات هفته دوم را به 
ثمر رساند. مهدى رجب زاده نیز برابر گسترش فوالد 
با یک ضربه از راه دور زننده یکى از جذاب ترین گل 
هاى هفته بود تا هفته دوم مسابقات نیز با شش سوپر 

گل به پایان برسد.
این تعداد گل زیبا با توجه به کیفیت توپ هاى جدید 
لیگ برتر، طى هفته هاى آینــده تبدیل به اتفاقى 
معمولى خواهد شــد و با ادامه حضور این توپ ها، 
شوت از راه دور سهم زیادى در گل هاى لیگ برتر 

خواهد داشت.

   خیلى شوت بزنید! 

 نصف جهان حاال با پیروزى پرگل ذوب آهن برابر گسترش همه امیدوارند که این تیم هر چه زودتر با امیر قلعه نویى بتواند سیماى یک 
مدعى تمام عیار را از خود به نمایش  بگذارد.شاگردان امیر قلعه نویى با یک پیروزى پرگل به مسابقات لیگ برتر امسال بازگشتند.

شاگردان ژنرال در یک روز خوب گسترش فوالد را در فوالدشهر شکست دادند. ذوب آهن در روزى به پیروزى رسید که ستاره هایش نمایش درخشانى داشتند. ستاره هایى 
مثل مرتضى تبریزى، ربیع عطایا، اسماعیل شریفات و مهمتر از همه مهدى رجب زاده که بازیکنى تمام ناشدنى نشان مى دهد.

ذوبى ها در روزى که پرانرژى و شاداب بودند  پیروزى در دومین دیدار فصلشان را جشن گرفتند.
آنها براى ادامه پایکوبى در مســتطیل ســبز، هفته بعد بایــد در بازى خــارج از خانه پیکان را هم مغلوب کنند و ســپس در مســیر پیــروزى قرار بگیرنــد. انتظارى که 

از پرافتخارتریــن مربى لیــگ و تیمى با پشــتوانه مثــل ذوب آهن توقع باالیى نیســت. ذوب آهــن با قلعه نویــى در لیگ هفدهم مى تواند دســت بــه کارهایى 
بزرگ بزند.
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چهل تکه

پلیس هند عملیات گسترده اى براى شناسایى ودستگیرى «شبح 
آرایشگر»آغازکرده اســت که تاکنون پس ازبیهوش کردن دست 
کم 50 زن ودختر، موهایشــان را بریده وبا خود برده است.تاکنون 
بیش از 50 زن در ایالت هاى «هاریانا» و «راجســتان» در شمال 
هند اعالم کرده اند پس از بیهوشى غافلگیرکننده، موهاى سرشان 
بریده شده است. «سونیتا دوى»، زن خانه دار 53 ساله که ازاهالى 
منطقه «گورگان» ایالت هاریاناست دراین باره به پلیس گفته: «پنج 
شبنه شب درخانه بودم که ناگهان نورى بسیار روشن چشمم را زد و 
بیهوشم کرد. یک ساعت بعد که به هوش آمدم، متوجه شدم موهایم 
بریده شده اســت.» «راویندار کومار»، سخنگوى پلیس منطقه 
نیزگفت: «تحقیقات گسترده اى درباره این پرونده آغازشده اما در 

محل وقوع جرائم هیچ سرنخى پیدا نکرده ایم.»

خودروى نیسان پس از زیر گرفتن سر کودك پنج ساله در کنار جاده 
روستایى موجب مرگ او شد.

وقوع حادثه مرگبــار رانندگى بــه مأموران پلیــس فریدونکنار 
اعالم شــد. بــا حضور مأموران مشــخص شــد یــک خودرو 
نیســان پس از برخورد با سر کودك پنج ســاله موجب مرگ او

 شده است.
در بررسى هاى بیشتر مشخص شد کودك پنج ساله اهل گرگان 
است که در کنار جاده فرعى و شالیزار یکى از روستاهاى فریدونکنار 
مشغول استراحت بوده اما وانت نیســان به یکباره از مسیر اصلى 

منحرف و از روى سر کودك رد شده و موجب مرگ او شده است.
کارشناســان پلیس راهور و کالنترى مشــغول رسیدگى به این 

پرونده هستند.

تغییر شــکل صورت عجیب یک مرد جوان اهل دهکده «سوکاراجا 
سیالر» اندونزى موجب بهت و حیرت خانواده و اطرافیانش شده است.

در حالى که تمام صورت « آدى» 30 ساله باد کرده و صورت وى به 
شکل عجیبى تغییر شکل یافته است، به نحوى که از دهان وى کرم 
هاى عجیبى خارج مى شود. گفته مى شود این مرد بعد از آن دچار این 

بیمارى عجیب شد که به کشتن سه مار سیاه اقدام کرد.
بنا به گفته همسر وى، زمانى که آدى که در یک کارخانه کار مى کرد، 

هنگام شیفت شب اقدام به کشتن این سه مار در کارخانه کرده بود.
بنا به اعتراف خود آدى وى بعد از کشتن مارها و به سیخ کشیدن آنها، 

اقدام به کباب کردن و سوزاندن آنها کرده بود.
گفتنى است؛ پزشــکان ناتوانى خود را در درمان بیمارى عجیب این 

مرد اعالم کرده اند.

وحشت زنان هندى
 ازشبح آرایشگر

استراحت مرگبار
 کودك گرگانى

قاتل مارها 
باد کرد 030201

صبح روزشنبه14 مرداد ماه سال جارى یک جنایت خانوادگى 
به کالنترى 133 شهر زیبا اعالم شــد. مأموران کالنترى 
پس از حضور در محل جنایت با جسد غرق در خون دو زن  
39ساله، 65 ساله و پیکر نیمه جان یک پیرمرد رو به رو شدند.

پیرمرد مصدوم که پدر خانواده است خیلى زود به بیمارستان 
رسول اکرم(ص) منتقل شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت.
با حضور بازپرس ویژه قتل و تیمى از مأموران آگاهى، پرونده 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و داماد این خانواده 

عامل این جنایت خیلى زود دستگیر شد.
«اســماعیل» داماد جنایتکار در اعترافات خود به مأموران 
آگاهى گفت: «شب گذشته اعضاى خانواده به همراه همسرم 
به مراسم عروســى یکى از اقوام رفتند، زمان پشت سرهم 
سپرى مى شد اما همســرم به خانه نیامد و شب را در خانه 
پدرش سپرى کرد، صبح به خانه پدرزنم رفتم و ابتدا فرزندم را 
به خانه خودمان بردم سپس دوباره به خانه پدرزنم رفتم و آنها 
را با چاقو به قتل رساندم، من از دخالت هاى خانواده همسرم 

خسته شده بودم.»
اسماعیل 40 ساله همسر خود را با 28 ضربه چاقو به قلبش 
به قتل رساند و 14 ضربه چاقو به قلب مادر زن خود فرو کرد.

یکى از همسایگان «داوود سلیمانى»( پدرزن قاتل) گفت: 

«ساعت 8 صبح بود صداى جیغ و فریاد از خانه قاتل شنیدم 
و با چند نفر از همســایه ها مقابل خانه آنها رفتیم. هرچقدر 
زنگ در خانه را زدیم کسى جواب نمى داد تا اینکه صداى 
فریاد قطع شد و اسماعیل داماد بزرگشان فریاد زنان گفت: 
"هروقت آنها مردند در باز مى کنم"، آنجا بود که فهمیدیم چه 
اتفاقى افتاده است، بعد از چند دقیقه مأموران سر رسیدند و در 
را به زور باز کردند. زمانى که داخل شدیدم خانه پر از خون 
بود و جسد دو زن که به طرز فجیعى به قتل رسیده بود کف 

خانه افتاده بود.»
تحقیقات براى پى بردن به انگیزه این داماد جانى ادامه دارد. 

على حسن زاده، قاضى پرونده قتل عام در سلماس با اشاره 
به خبر اعالم حکم قاتل پرونده قتل خانوادگى هفت نفره در 
سلماس، اظهار داشت: قاتل پرونده مربوط به قتل خانوادگى 
هفت نفره در سلماس پس از رسیدگى هاى جامع و کامل به 
پنج بار قصاص در مألعام و 148 ضربه شــالق و 14 سال 

زندان به شرح اعمال مجرمانه زیر محکوم مى شود:
1 – از بابت قتل تعداد هفت فقره قتل عمدى به تعداد پنج 
نوبت به مجازات قصاص نفس (از بابت ارتکاب چهار فقره 

قتل عمدى زن و سه فقره قتل عمدى مرد).
2 – از بابت سرقت مسلحانه در شــب به 10 سال حبس و 

74 ضربه شالق.
3 – از بابت تهیه، حمل و استفاده از سالح به دو سال حبس.

4 – از بابت تهدید با اسلحه (همسرش قبل از فوت و مالباخته 
به هنگام سرقت) دو سال حبس و 74 ضربه شالق.

وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جنایت صورت گرفته 
موجب اخالل در نظم و امنیت عمومى و جریحه دار کردن 
احساســات عمومى مردم شــده، مصلحت نیز در اجراى 
قصاص در مألعام بوده و به همین دلیل و براى تسکین اهالى 
و اولیاى دم کشته شدگان و عبرت آموزى و پیشگیرى از چنین 
جنایتى مقرر شد مجازات قصاص در جلوى در خانه محل 

جنایت با تأمین امنیت انجام پذیرد.
قاضى این پرونده قتل با اشــاره به سالمت کامل روحى و 
روانى قاتل در حین ارتکاب جرم، تصریح کرد: هشت دلیل 

عمده بر تعادل روحى و روانى و سالمت کامل روحى قاتل 
داللت مى کند که هفت دلیل عمــده داللت بر این دارد که 
همسر قاتل با احدى رابطه نامشــروعى نداشته و گواهان 
به پاکدمنى وى شهادت داده اند و انگیزه قتل به هیچ وجه 
ناموسى نبوده و تمامى دفاعیات قاتل و وکیل مدافع ایشان 

رد شده است.
وى با اشاره به مفتوح بودن پرونده در خصوص اتهامات دیگر 
متهمان به لحاظ کامل نبودن تحقیقات و رسیدگى، اظهار 
داشت: احکام مربوط به دیگر متهمان این پرونده نیز به زودى 
اعالم خواهد شد. حسن زاده اضافه کرد: رأى حضورى ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ به قاتل یعنى مورخه 20 تیر 96 در 

دیوان محترم عالى کشور قابل فرجام خواهى است.
نیمه شب 26 اردیبهشــت ماه ســال جارى تمام اعضاى 
خانواده اى در سلماس از جمله یک نوزاد 40 روزه توسط داماد 

خانواده به قتل رسیدند.

اســرار قتل مرد 60 ســاله که قربانى جنایت مرموزى 
شده بود پس ازحدود سه ماه، با ردیابى هاى تخصصى 
کارآگاهان جنایى فاش شد. پیکر بى جان این مرد اواخر 
اردیبهشت امسال در حاشیه رودخانه هراز کشف شده 

بود.
روزحادثه افرادى که براى تفریح به حاشیه رودخانه هراز 
در نزدیکى آمل رفته بودند ناگهان پیکر بى جان مردى 
را دیدند و بالفاصله موضوع را به مأموران انتظامى این 
شهرستان اطالع دادند. دقایقى پس ازحضورمأموران، 
تیم جنایى نیزبا دریافــت این گزارش راهى محل مورد 

نظرشدند و تحقیق در این باره آغاز شد.
در جریان بررسى هاى مقدماتى پزشکى قانونى مشخص 
شد که قربانى ماجرا در محل دیگرى به قتل رسیده است 
و عامل یا عامالن جنایت براى  رد گم کردن، جســد را 
به این منطقــه انتقال داده اند.در همین حال با دســتور 
بازپرس ویژه قتل دادسراى عمومى وانقالب آمل پیکر 
قربانى براى تعیین علت و زمان دقیق قتل به پزشــکى 

قانونى انتقال داده شد.
ازآنجا که در لباس هاى قربانى حادثه هیچ نشانه اى براى 
شناسایى اش به دســت نیامد، کارآگاهان جنایى آمل، 
خود را در برابر یک پرونده پیچیده جنایى دیدند. تالش 
براى شناســایى هویت مقتول با تمرکز بر پرونده هاى 

گمشــدگان شــدت یافته بود که کارشناسان پزشکى 
قانونى بعد از بررسى هاى تخصصى اعالم کردند قربانى 
جنایت، روزکشف جسد، با وارد آمدن ضربه هاى جسم 

سخت به سرش از پا درآمده است.
از ســوى دیگر در جریان تحقیقــات تکمیلى مأموران 
مشخص شد که قربانى حادثه مرد 60 ساله اى است که 
مدتى قبل از استان همجوار، براى کار به مازندران آمده 
وهمراه خانواده اش در آمل ساکن شده بودند اما اعضاى 
خانواده وى، خبرگم شــدن ناگهانى مرد خانواده را به 
پلیس اعالم نکــرده بودند.بنابراین مأموران به خانواده 
مقتول مظنون شــده و آنها را براى انجام تحقیقات به 

اداره آگاهى فراخواندند.
همســر قربانى که دربازجویى هــاى مقدماتى خود را 
بابت قتل شوهرش ناراحت نشــان مى داد با چشمانى 
اشــکبار ادعا کرد که همســرش «اصغر» براى کار به 
آمل رفته بود و به همین دلیل کمتر با هم تماس داشتند. 
اما بررسى هاى نامحســوس کارآگاهان جنایى نشان 
داد، چند روزقبل ازکشته شــدن مقتول، همسر و یکى 
از پســرانش به محل زندگى وى رفته بودند. با افشاى 
این ماجرا، زن میانسال وقتى با مستندات علمى پلیس 
روبه روشد، ناچار لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت 

خانوادگى برداشت.

ســرهنگ ولى ا... گنجیــان مقدم، فرمانــده انتظامى 
آملدراین باره گفت: با شناسایى خانواده مقتول و تحقیق 
و بازجویى از همسر و فرزندش که چند روز قبل از وقوع 
قتل با وى مالقات داشــتند، در نهایت همســر مقتول 
پرده از راز قتل شوهر 60 ساله اش برداشت و به ارتکاب 
قتل اعتراف کرد.وى با اشــاره به اینکه همسر مقتول، 
اختالفات مالى و خانوادگى را دلیــل قتل اعالم کرده 
اســت گفت: زن جنایتکار با همکارى یکى از فرزندان 
خود، مقتول را به قتل رسانده و ســپس جسدش را در 

حاشیه رودخانه رها کرده بودند.
با توجه به این اعتراف ها، پسر قربانى پرونده نیز پس از 
اعتراف به همدستى درقتل پدرش، بازداشت شد. درحال 

حاضرتحقیقات تخصصى از آنها ادامه دارد.

مرد مشهدى که از نظر مالى شرایط سختى داشت براى 
گرفتن پول از بیمه عمر اقدام به کشــتن همسر و فرزند 

11 ماهه اش کرد.
سحرگاه پنج شنبه هفته گذشته درحالى که قاضى ویژه 
قتل عمد مشهد مشغول رسیدگى به یک پرونده جنایى 
در شمال شهر بود ناگهان صداى زنگ تلفن همراه، رشته 
سخنان وى را برید و سکوت صبحگاهى در محل حکم 
فرما شــد. یکى از مأموران انتظامى از آن سوى خط به 
قاضى کاظم میرزایى گفت: «اجساد زن جوان و یک نوزاد 
در زمینى محصور واقع در منطقه ناظریه مشهد و ابتداى 
جاده کمربندى ســبز کشف شده اســت.» عقربه هاى 
ساعت روى 8 صبح قفل شده بودند که مقام قضائى ادامه 
تحقیقات درباره پرونده جنایى مذکور را به وقت دیگرى 
موکول کرد و به همراه کارآگاهان اداره جنایى عازم جاده 

مشهد – چناران شد.
درحالى که خودروهاى پلیس آژیرکشــان از رانندگان 
عبورى مى خواســتند تــا راه را براى عبــور نیروهاى 
انتظامى باز بگذارنــد، مقام قضائى بــه صورت تلفنى 
مشــغول بررســى موضــوع و چگونگــى کشــف 

اجساد شد.
مأمور انتظامى کالنترى محل عنوان کرد: «مردى که 
اجساد همسر و فرزندش پیدا شده به همراه پسرعمویش 
در کالنترى حضور دارند و مدعى هستند که زن جوان از 
سه روز قبل براى رفتن به خانه پدر شوهرش از خانه خارج 
شده و دیگر بازنگشته است.» در این هنگام بود که قاضى 
میرزایى در حالى که دستور حفظ صحنه حادثه را صادر 
مى کرد از نیروهاى انتظامى خواست دو مرد مذکور نیز 
براى پاره اى توضیحات در کالنترى حضور داشته باشند.

به دنبال کشف جنایت کارآگاهان اداره آگاهى و قاضى 
ویژه قتل عمد وارد زمین بزرگى شــدند که دیوارهاى 
بلندى از آجر اطراف آن را محصور کرده بود.جســد زنى 
که آثار شکستگى جمجمه بر سر وى مشهود بود، خون 
آلود روى خار و خاشاك قرار داشت. نوع پوشش زن جوان 
بیانگر آن بود که وى لباس هاى بیرون از منزل پوشیده 
اما خون هاى ریخته شــده در محل نشــان مى داد که 
جنایت در همین زمین محصور رخ داده است. لحظاتى 
بعد جسد نوزاد 11 ماهه اى که در آن سوى دیوار افتاده 

بود کشف شد.
این نــوزاد نیز به طرز دلخراشــى به قتل رســیده بود، 
تحقیقات در اطراف محل کشف اجســاد نشان مى داد 
که زن 25 ساله به زور وارد این زمین نشده و فردى که او 
و پسر کوچکش را به قتل رسانده با وى آشنا بوده است 
چرا که هیچ اثرى از تخریب و یا درگیرى در محل دیده 
نمى شد و تنها قطرات خونى که باالى بخشى از آجرهاى 
دیوار ریخته بود، این پرونده جنایى را وارد مرحله جدیدى 

مى کرد. 
در این هنگام بــود که کارآگاهان اداره جنایى همســر 
مقتول را به صحنه کشف اجســاد انتقال دادند. مرد 31 
ساله درحالى که مدام اشــک هایش را پاك مى کرد در 
پاســخ به ســئواالت کارآگاهان درباره چگونگى ماجرا 
گفت: «روز سه شنبه گذشته من از منزلم در گلبهار خارج 
شدم و همسرم نیز قصد داشت به منزل پدرم در مشهد 
برود. او لوازم پسرم را داخل ساك ریخت و بعد از من به 
سوى مشــهد حرکت کرده بود ولى دیگر از او اطالعى 
نداشــتم تا اینکه صبح روز چهارشنبه وقتى فهمیدم که 
به منزل پدرم نرفته اســت احتمال آدم ربایى دادم و به 
همین خاطر شکایتى را در دادسراى گلبهار مطرح کردم 
و خودم به همراه پسرعمویم در همین مسیر به جستجو 
پرداختیم یکى از بستگانمان هم نزد فال بینى در منطقه 
کوثر مشهد رفته بود که آن فال بین از طریق نگاه کردن 
در آینه گفته بود همسر و فرزندم را کشته و اجساد آنها را در 
بیابان انداخته اند. همین موضوع مرا به بیابان هاى حاشیه 
جاده گلبهار- مشهد کشاند تا اینکه اجساد آنها را به همراه 
پسر عمویم در زمین چهار دیوارى یافتیم و موضوع را به 

کالنترى اطالع دادیم.»
قاضى میرزایى که به روشــنى دریافته بود سخنان این 

مرد تنها یک سناریوى ساختگى است، دستور بازداشت 
وى را صادر کرد و بدین ترتیب مرد 31 ســاله توســط 
کارآگاهان به داخل خودروى پلیس هدایت شد و همانجا 
در حضور مقام قضائى مــورد بازجویى هاى تخصصى

 قرار گرفت. 
متهم این پرونده جنایى لب به اعتراف گشــود و گفت: 
«وضعیــت مالى ام خوب نبــود از حدود پنــج ماه قبل 
خودم و همســرم را بیمه عمر کرده بــودم تا اینکه فکر 
دریافت پول از بیمه به ســرم زد. از حدود چهار روز قبل 
نقشه مى کشیدم که چگونه همسرم را به قتل برسانم و 
پول بیمه عمر او را بگیرم. وقتى داســتان قتل را تکمیل 
کردم و فهمیدم که با این نقشــه کسى به من مشکوك 
نمى شود مقدمات اجراى قتل همسر و فرزندم را فراهم 
کردم. صبح روز دهم مرداد ابتدا خــودم از منزل بیرون 
آمدم تا همسایگان ببینند که همسرم به تنهایى از منزل 
بیرون مى رود اما با او در کنار فضاى ســبز قرار گذاشته 
بودم به او گفتم من به منزل یکى از دوســتانم مى روم 
وقتى زنگ زدم، بیا کنار فضاى ســبز تا با هم به مشهد 
برویم. با این نقشه همســر و فرزند 11 ماهه ام را سوار 
خودروى آردى کردم و به سوى مشــهد به راه افتادیم. 
سالح شــکارى ســاچمه زنى را هم با خودم برداشتم 

چرا که برخى از اوقات به همراه همســرم نشــانه زنى
 مى کردیــم. آن روز هم عصر بود که آنهــا را به داخل 
زمین بزرگ محصورى بردم که از قبل شناسایى کرده 
بودم. زیراندازها را انداختم و مشــغول تیراندازى شدیم 
که ناگهان از پشت سر و از فاصله نزدیک به سر همسرم 
شــلیک کردم و او در حالى که فرزنــدش را در آغوش 
گرفته بود و رها نمى کرد خون آلود بــه زمین افتاد. در 
این لحظه پســر11 ماهه ام را از زیر پیکر غرق به خون 
همســرم در حالى بیرون کشــیدم که گریه مى کرد و 
جغجغه اش در زیر جســد مادرش مانده بــود. او را به 
دیوار آجرى کوبیــدم و پیکرش را به آن ســوى حصار 
انداختم. بعد از آن هم اســلحه و گوشــى تلفن همراه 
همسرم را شکستم و در بیابان انداختم.» متهم این پرونده 
هولناك جنایى ادامه داد: «لوله اسلحه را نیز که شکسته 
بودم به داخل منزل متروکــه اى در منطقه گلبهار پرت 

کردم.»
با اعترافــات صریح متهــم،در حضور مقــام قضائى و 
کارآگاهان اداره جنایى، وى به مقر پلیس آگاهى خراسان 
رضوى انتقال یافت تا بررســى هاى بیشــترى درباره 
انگیزه ابهام آمیز وى از ارتکاب این جنایت وحشــتناك 

صورت گیرد.

عصر چهارشــنبه 10 مرداد یکى از ســاکنان روستاى 
«آجى قوشــان» در حال عبور از اطراف روستا با صحنه 

عجیبى روبه رو شد.
او در فاصله چند مترى اش، در محلى که باران شب قبل، 
خاك اطراف تپه را شسته بود دست انسانى را دید که از 
خاك بیرون مانده بود. وضعیت قرار گرفتن دست نشان 
مى داد که انگار در آخرین لحظات قبل از مرگ، تقاضاى 
کمک کرده بود. وى که با دیدن این صحنه وحشت کرده 
بود، به سرعت مأموران نیروى انتظامى گنبد کاووس را 

در جریان قرار داد.
دقایقى بعــد ازاین تماس، مأموران پلیــس، امدادگران 
اورژانس، آتش نشــانى وبازپرس کشیک دادسرا راهى 
محل مورد نظرشدند و پس از حفر گودال، پیکر دو پسر 
نوجوان از عمق زمین بیرون کشــیده شد. سپس اجساد 
قربانیان براى شناســایى و تعیین علت و زمان مرگ به 
پزشکى قانونى انتقال یافت.بالفاصله نیز تحقیقات جنایى 
دراین باره در دستور کار قرار گرفت تا اینکه کارآگاهان 
دریافتند اجساد متعلق به دو پســر 16 ساله به نام هاى 
«مهران» و «عدنان» اســت که جمعه گذشــته براى 
تفریح به جنگل «چهل چاى» مینودشت رفته و ازهمان 
زمان به طورمرموزى ناپدیده شــده بودند.این درحالى 
بود که محل پیدا شدن اجســاد در فاصله 12 کیلومترى 

روستاى آجى قوشان از توابع بخش مرکزى شهرستان 
گنبدکاووس در منطقه غربى استان گلستان قرار داشت.

سرهنگ محمود على فر، فرمانده انتظامى گنبد، گفت: 
همزمان با شروع بررســى هاى مقدماتى منتظر هستیم 
تا معاینات الزم از سوى پزشکى قانونى براى مشخص 
شدن علت اصلى مرگ قربانیان انجام شود تا مشخص 
شود آنها کشته شــده اند یا اینکه به مرگ طبیعى جان 
باخته اند. البته درحال حاضر دو فرضیه پلیســى دراین 
باره مطرح شده است. ابتدا این احتمال داده مى شود که 
قربانیان در میان باران سیل آسا گرفتار شده و زیر خاك و 
گل والى مدفون شده باشند.اما فرضیه دیگر وقوع قتل 
است. در این فرضیه احتمال داده مى شود دو پسر نوجوان 

به دست فرد یا افراد ناشناسى به قتل رسیده باشند.

آخرین تماس
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان گلستان 
هم دراین بــاره گفت: خبر مفقود شــدن دو نوجوان، با 
گذشت شش روز از ماجرا به هالل احمر اطالع داده شد. 

این درحالى است که بررسى ها نشــان داده دو نوجوان، 
شــب جمعه (6مرداد) با خانواده هایشان در ارتباط بوده 
و اعالم کردند که در حال بازگشــت به خانه هستند اما 
با گذشت نیم ســاعت از آخرین تماس، تلفن همراه آنها 

خاموش شد.مدیرکل پزشــکى قانونى استان گلستان 
نیز از رســیدگى ویژه به پرونده مــرگ دو نوجوان اهل 
گنبدکاووس خبرداد.حسین زارعى گفت: نمونه بردارى 
انجام شده و آزمایشات تخصصى درحال انجام است.حال 
آنکه با توجه به حساسیت پرونده و ضرورت سرعت در کار 
دستور داده شد تا به تعداد پزشکان براى بررسى اجساد 
اضافه شود.مدیرکل پزشکى قانونى گلستان بیان کرد: 
براى اعالم نتیجه نهایى به زمان نیاز داریم اما در تالش 

هستیم با تسریع در کار نتیجه به سرعت اعالم شود.

 14 ضربه چاقوى داماد به قلب مادر زنقتل مادر و نوزادبراى گرفتن پول بیمه

5 بار قصاص در مألعام
 براى قاتل 7 زن و مرد در سلماس

کشف اجساد 2 پسر گمشده در یک گودالدستگیرى زن آدمکش در آمل
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در چند ســاله اخیر به  لطف گســترش ســرویس هاى 
ویدئویى مختلف از جمله Crunchyroll, Hulu و آمازون 
شاهد افزایش روز افزون محبوبیت انیمیشن هاى ژاپنى 
دربین مخاطبین در سراســر دنیا بوده ایم. این پیشرفت 
براى کمپانى ژاپنى فانیمیشــن (Funimation) که در 
زمینه ترجمه این انیمیشن ها به آمریکایى فعالیت مى کند 
آنقدر زیاد بوده که سال 2016 سرویس اختصاصى خود 
را افتتاح کرد. تعجبى نداشت که خیلى زود توجه بسیارى 
از کمپانى هاى بزرگ به این شرکت موفق جلب شود و 
درهمین راستا شرکت سونى هفته گذشته 95 درصد از 

سهام این شرکت را دراختیار گرفت.
روش فعالیت شرکت هاى مانند فانیمیشن به اینگونه است 
که مبلغى را به شرکت تولیدکننده انیمیشن جهت پخش 
آن در کشورهاى غربى پرداخت مى کنند. پروسه پخش 
این انیمیشن ها شامل زیرنویس گذارى و یا دوبله آنها به 
زبان انگلیسى مى شود. در گذشته، پخش این محصوالت 
 DVD ،به شکل فیزیکى یعنى از طریق نوارهاى ویدئویى
و  Blu-Ray انجام مى شــد. اما با ظهور سرویس هاى 
پخش محتواى ویدئویى، شرکت ها دیگر نمى توانستند 
از طریق فــروش DVD و یا حق پخش کســب درآمد 
کنند. آنها نیاز داشتند که محتواى خود را حداقل بر روى 

وبسایت هایى ازجمله نتفلیکس و یا آمازون قرار دهند.
متأسفانه این سرویس ها پس از مدتى مستقیمًا به سراغ 

سازندگان ژاپنى این انیمیشن ها رفته و نقش کمپانى هاى 
واسطه از جمله فانیمیشن را کمرنگ تر کردند. این اتفاق 
امروزه باعث شده فانیمیشن و شرکت هاى مشابه سهم 
کمى از درآمد صنعت انیمیشن ژاپنى را به خود اختصاص  
دهند. سرویس دهندگان ویدئویى نیز با عقد قراردادهاى 
مستقیم با تولیدکنندگان انیمیشن ها مى توانند هزینه ها 
را کاهش دهند و قراردادهاى بهتر و البته طوالنى ترى را 

با تولیدکنندگان امضا کنند.
با افزایش نفوذ و محبوبیت این سرویس ها و عقد قرارداد 
با شرکت ها در ازاى قیمت هاى ظالمانه، بسیارى از این 
شــرکت هاى ژاپنى مانند Crunchyroll و دایســوکى 
کم کم در معرض ورشکستگى قرار گرفته اند. براى مثال 
کمپانى مادر Crunchyroll به تازگى و از روى ناچارى 
فعالیت در بخش هاى متفاوت را آغاز کرده و این در حالى 
است که شرکت دایسوکى از اکتبر فعالیت خود را به طور 

کامل متوقف خواهد کرد.
حال باتوجه به این شرایط، فروش بخش اعظمى از سهام 
فانیمیشن به سونى کامًال منطقى به نظر مى رسد چراکه 
یک کمپانى بزرگ تر مانند سونى نفوذ خیلى بیشترى در 
دنیاى انیمیشن ها دارد و قادر است فعالیت هاى فانیمیشن 
را در مقیاس هاى بسیار گســترده در سراسر دنیا توسعه 
دهد. ضمنًا فانیمیشن با دراختیار داشتن سرمایه بیشتر، 
شانس باالترى نیز در عقد قرارداد با تولیدکنندگان مطرح 
انیمیشن خواهد داشــت. در کل فانیمیشن با پشتیبانى 

سونى مى تواند با قدرت بیشــترى با سرویس دهندگان 
ویدئویى رقابت کند.

درضمن این قرارداد مى تواند موجب همکارى فانیمیشن 
 «Aniplex» با بخش تولید انیمیشن کمپانى سونى یعنى
شــود. اگرچه در قرارداد فانیمیشن و ســونى به تولید 
محتواى مشترك اشــاره اى نشــده اما بازهم احتمال 
همکارى این دو بخش در آینده باالست. مدیران ارشد 
سونى امیدوار هستند که با استفاده از فانیمیشن بتوانند 
محتواى انحصارى خود را در مقیاس گســترده ترى به 
کاربران ارائه دهند. به همین دلیل اپلیکیشن فانیمیشن 
که در بین کاربران اندروید، آى اواس و ویندوز محبوبیت 
زیادى دارد، مى تواند محل بسیار مناسبى براى نمایش 
محتوا و تولیدات انیمیشنى کمپانى سونى در آینده باشد.

در جریان جلســه هفته اخیر مدیران شــرکت سونى، 
پوشیدا فانیمیشن، انیپلکس و پلى استیشن را  یک گروه 
متحد خطاب کرده و پلى استیشــن را قلــب این گروه 
دانســت. درحال حاضر عمده درآمد شــرکت سونى از 
فروش کنسول پلى استیشن به دســت مى آید و بخش 
ویدئویى شــرکت علیرغم تالش ها زیاد هنوز نتوانسته 
به موفقیت هاى مورد نظر دســت پیدا کند. با این حال 
فانیمیشــن با بیش از 23 سال ســابقه درخشان نه تنها 
محتواى انیمیشنى تازه و پرفروش را به اکوسیستم سونى 
وارد مى کند، بلکه موجب جذب مخاطب ان جدید درآینده 

نزدیک خواهد شد.

قدرتمندتر شدن پلى استیشن در 
زمینه انیمیشن 

رامین مشکاه

 AMD که اخیراً برگزار شــد، شــرکت LTX در مراســم
جدیدترین محصول خود را معرفى کرد. این محصول جدید، 
کارت گرافیک زیبا وقدرتمند Radeon RX اســت که در 
قدرت به پاى قطعات ساخته شده توسط Nvidia مى رسد و 

مختص کامپیوترهاى خانگى گیمینگ است.
عالوه بر این کارت گرافیک، شرکت AMD یک جعبه سیاه 
مرموز را نیز معرفى کرد که توجه بسیارى را به خود جلب کرد 
و ظاهراً یکى از لوازم جانبى کارت گرافیک جدید است. این 
دستگاه که ظاهرا «holocube» نام دارد و در عکس منتشر 
شده به نظر مى آید که این «هولوکیوب» یک صفحه نمایش 
هولوگرافیک کوچک است که رنگ قرمز و مشکى جذابى 
دارد. شرکت AMD اشاره کرده است که این محصول قرار 

نیست به صورت عمومى عرضه شود. سخنگوى این شرکت 
در بیانیه اى اعالم کرد:«با احترام به تمام افرادى که نسبت به 
Radeon Holocube هیجان دارند، این محصول در حال 
حاضر یک نمونه اولیه است و در دنیا به صورت بسیار محدود 
نمونه هاى آن وجود دارد. هولوکیوب همراه با کارت گرافیک 

Radeon RX Vega در ماه آگوست عرضه نخواهد شد.»
اما چرا این شرکت تصمیم گرفت محصولى که قرار نیست 
عرضه کند را معرفى کند. احتماًال این هولوکیوب دستگاهى 

است که در آینده به صورت فراگیر در دسترس خواهد بود.
AMD هیچ ویدئویــى از این هولوکیوب منتشــر نکرده و 
همچنین هیچ توضیح بیشترى نیز درباره آن نداده است. تنها 

یک عکس از آن منتشر شده  که نمونه اولیه دستگاه است.

 تلگرام به تازگى به صورت رســمى آپدیت جزئى را براى 
اپلیکیشــن پیام رسان خود منتشــر کرد که به موجب آن 
قابلیت هاى جدید به این مســنجر محبوب اضافه شــده 
است. در این نوشــتار قصد داریم به طور مختصر به بیان 

ویژگى هاى جدید تلگرام 4,2,2 بپردازیم. 
تیم توسعه دهنده تلگرام همواره در تالش است قابلیت هاى 
این برنامه پیام رســان را بهبود بخشــیده و کامل تر کند. 
بنابراین، این مســنجر دائماً در حال به روز رســانى است. 
جدیدترین آپدیت جزئى تلگرام اخیراً منتشــر شده است و 

قابلیت هاى جدیدى را براى این مسنجر به ارمغان آورد.

*جســتجو در بین پیام هاى یــک ممبر(عضو) خاص در 
گروه هاى تلگرام

از این پس مى توانید هر عبارتى که مد نظرتان باشد را در بین 
پیام هاى یک عضو خاص گروه هاى تلگرام جستجو کنید. 
براى مثال اگر در گروهى هستید که دوست شما هم در آن 
عضو است، مى توانید عبارت خاصى مورد نظرتان را فقط در 

بین پیام هایى که دوست شما ارسال کرده جستجو کنید.
براى انجام این کار بعد از انتخاب گزینه Search در گروه 

باید آیکون با نماد «آدمک» ارائه شده را لمس کنید و بعد از 
آن کاربر مورد نظرتان را انتخاب کنید. سپس عبارت مورد 
نظرتــان را تایپ مى کنید و مشــاهده خواهید کرد که آن 
عبارت فقط در پیام هاى کاربر خاص مد نظرتان جستجو 

مى شود.

*ارســال اموجى با تایپ نماد «:» و نوشتن متن مربوط به 
اموجى

از این پس در تلگرام 4,2,2 و نسخه هاى آینده این مسنجر 
مى توانید با تایپ نماد «:» و سپس نوشتن عبارتى که مربوط 
به اموجى مورد نظرتان مى شود و بســتن مجدد جمله با 
نماد «:» ، آن اموجى را به طور مستقیم ارسال کنید. براى 
انجام این کار کافى است که ابتدا نماد «:» را در فیلد تایپ 
بنویسید و سپس عبارت مربوط به اموجى مورد نظرتان را 
وارد کنید. مثًال اگر مى خواهید اموجى قلب را ارسال کنید 
باید عبارت«heart» را بنویسید. سپس مى توانید از لیست 
کشویى ارائه شده، اموجى مورد نظرتان را انتخاب و ارسال 
کنید یا با تایپ نماد«:» در انتهاى عبارت اختصاصى اموجى 

و لمس گزینه ارسال پیام، آن اموجى را ارسال کنید.

 ،(MIT )«شرکت گوگل و «مؤسسه فناورى ماساچوست
با همکارى یکدیگر برنامــه اى را طراحى کرده اند که 
به واســطه آن عکس هاى گوشى هاى هوشمند قبل از 
گرفته شدن توسط کاربران، به تصاویر حرفه اى تبدیل 

مى شوند.
این سیستم عکس ها را در لحظه بهبود مى بخشند و قبل 
از اینکه کاربر آنها را ثبــت کند، بر روى صفحه نمایش 

گوشى هوشمند ظاهر مى شوند.
در حال حاضر بســیارى از گوشى هاى هوشمند قابلیت 
ارتقاى کیفیــت عکس ها را دارند، اما ایــن کار پس از 
گرفتن عکس امکانپذیر اســت. اما تفاوت این برنامه 
جدید با برنامه هاى پیشــین این اســت که قبل از ثبت 
تصویر، قابلیت افــزودن فیلتر، افزایش کنتراســت و 

افزایش رنگ را دارد.
 محققان شرگت گوگل و مؤسسه فناورى ماساچوست 

اظهار کردند که این برنامه جدید به تسریع روند پردازش 
تصاویر کمک مى کند.

این سیستم از تصاویر با رزولوشن پایین به عنوان پایه اى 
براى اعمال جلوه ها اســتفاده مى کند، به این معنى که 
تقریبًا براى پردازش کامل یک عکس تنها به اندازه یک 

دهم زمان و نیروى پردازش را صرف مى کند.
«جان بارون»، پژوهشــگر گوگل اظهار داشت که این 
سیستم مى تواند در گوشى هاى تلفن همراه اعمال شود 
و در زمان واقعى و بدون تخلیه باترى گوشى، تصاویر با 

کیفیتى را ثبت کند.
این برنامه با استفاده از سیستم آموزش ماشینى و  پنج  
هزار تصویر که توسط پنج عکاس مختلف پردازش شده 
آموزش داده شده است، به طورى که توانسته راه هاى 
مختلف براى بهبود عکس ها مانند رنگ، روشــنایى و 

موارد دیگر را یاد بگیرد.

AMD مکعب مرموز

 مرورى بر قابلیت هاى جدید
 تلگرام 4,2,2

با این برنامه مانند عکاسان حرفه اى
 عکس بگیرید

شــبکه  محبوب VoLTE حفره هاى متعدد امنیتى 
 Priority دارد. این موضوع از سوى محققان مؤسسه
Security 1 در سمپوزیوم امنیت فناورى اطالعات 
و ارتباطات فرانسه مطرح شد. این محققان براساس 
یافته هاى خود هشــدار دادند که خطرات ناشى از 
آسیب پذیرى هاى موجود در این بستر ارتباطى، همه 
اپراتورهاى ارائه کننده این خدمات را که تعدادشان 

هم کم نیست، تهدید مى کند.
VoLTE  که بستر ارتباطى پرسرعت براى تلفن هاى 
 GSM همراه و ابزارهاى مبتنى بر فناورى قدیمى تر
است، براى نخستین  بار در کره  جنوبى و سنگاپور 
به کار گرفته شد و به دلیل کیفیت بهتر تماس هاى 
صوتى در مقایسه با ارتباطات مبتنى بر فناورى هاى  
3G و  2G و ســرعت بیشــتر انتقــال اطالعات، 
به سرعت محبوبیت یافت. این کارشناسان مى گویند 
شبکه هاى VoLTE چندین آســیب پذیرى دارند 
که نه تنها به هکرها امکان دسترسى به داده هاى 
کاربران را مى دهد، بلکه آنها را قادر مى سازد از راه 
دور عملکرد گوشى هاى قربانیان را نیز تحت کنترل 
خود درآورند و براى حمله، فقط به یک تلفن همراه 
اندرویدى متصل به شبکه موبایل نیاز است. اگرچه 
هنوز امکان برخى از این سوءاستفاده ها وجود ندارد، 
اما در آینده احتمال دارد هکرها فرصت استفاده از آن ها 
را به دست آورند. امکان دسترسى هکرها به صندوق 
صوتى، امکان جعل شماره هاى فهرست تماس ها 
و دســتیابى به اطالعات مهمى نظیر گذرواژه ها، 
کدهاى شناسایى شخصى، شماره IMEI و شناسایى 
آنتن مخابراتى که قربانى از طریق آن تماســى را 
دریافت مى کند، از جمله آســیب پذیرى هاى این 

بستر ارتباطى است.

ایسوس درخشــان ترین پروژکتور جیبى سازگار با 
USB را با نام ZenBeam Go E1Z معرفى کرد، 
این پروژکتور جیبى مى تواند تصاویر را در سایز مشابه 

تلویزیون تا حداکثر 120 اینچ نمایش دهد.
 USB داراى یــک درگاه ZenBeam Go E1Z 
اســت و از قابلیــت plug-and-play بــراى 
دســتگاه هاى اندروید و ویندوز پشتیبانى مى کند. 
ZenBeam Go E1Z درخشــان ترین پروژکتور 
  mAh جیبى جهان مى باشــد و داراى یک باترى
6400 است که تا پنج ســاعت مى تواند به فعالیت 
بپردازد؛ این پروژکتور همچنین مى تواند به عنوان 
یک پاوربانک نیز براى شارژ ابزارهاى قابل حمل 

استفاده شود.
ZenBeam Go E1Z ایسوس تنها 307 گرم وزن 
 110x83x29  دارد و داراى ابعادى بسیار کوچک
 Zen میلیمتر است. این پروژکتور از همان الگوى
پیروى مى کند و داراى یک شاسى یک پارچه با آلیاژ 
آلومینیوم و کالهک لنز با پرداخت فلزى و لبه هاى 

الماسى با پرداخت شن مى باشد.
ZenBeam Go E1Z داراى منبــع روشــنایى  
Eco-LED با درخشندگى 150 لومن و طول عمر 
300000 ساعت مى باشد که به کاهش هزینه هاى 
جانبى کمک مى کند. این پروژکتور داراى قابلیت 
روشن/خاموش سریع است و نیازى به گرم کردن 

منبع روشنایى یا سرد کردن آن ندارد.
 ZenBeam Go E1Z  داراى 100درصد گستره 
DLP® Intel- اســت و از فناورى NTSC رنگى

liBright™ نیز پشتیبانى مى کند که به طور هوشمند 

روشنایى و کنتراست تصاویر را تا میزان 30 درصد 
افزایش مى دهد و در عین حال 50درصد از مصرف 

انرژى مى کاهد.
 WVGA داراى وضــوح ZenBeam Go E1Z
 Full HD اســت که البته قادر به پخش ویدئوهاى
1080p هم مى باشــد. لنز این پروژکتور مى تواند 
تصاویــر را از فاصله 15 اینچى با ابعــاد 120 اینچ 
نمایش دهد و براى اســتفاده در داخل خانه و حتى 
بیرون خانه کامًال مناسب است. این پروژکتور داراى 
یک درگاه USB با قابلیت plug-and-play و با 
تبلت ها و اسمارتفون هاى اندرویدى  و رایانه هاى 

شــخصى و نوت بوك هــاى مبتنى بر 
ویندوز سازگار است.

نقایص امنیتى
VoLTE 

ایسوس
 ZenBeam Go E1Z 

را معرفى کرد

شــرکت نت گیر یک NAS جدید چهارکشویى 
از ســرى محصــوالت ReadyNAS خــود 
بــا قابلیــت Rackmount یا مناســب براى 
 2304 ReadyNAS اســتفاده در رك ها به نام
معرفى کرد. این دســتگاه در ادامه مدل 2120 
اما بــا کارآیى بهبود یافتــه و ویژگى هاى جدید 

است.
 اندازه این ذخیره ســاز تحت شبکه  U 1 است و 
از پردازنده دوهسته اى اینتل سلرون با سرعت 2 
گیگاهرتز و میزان حافظــه رم 2 گیگابایت بهره 

مى برد. نت گیر براى ایــن NAS دو درگاه 
شــبکه اترنت یک گیگابیتى و سه درگاه 
USB 3,0 براى افزایش ظرفیت فضاى 

ذخیره ســازى آن تعبیه کرده و تحت سیســتم 
 عامل ReadyNAS OS 6,7 است. مشخصات 
سخت افزارى این NAS نشــان مى دهد براى 
مصارف تجارى رده متوسط بازار تولید شده است 
و مى تواند فایل هاى بزرگ تولید شــده توسط 
ســرویس ها و نرم افزارهاى کســب  و کارهاى 
تجارى رایج بازار را مدیریــت کند. ترافیکى که 
این دســتگاه مى  تواند پاســخگو باشد بین یک 
تا 40 کاربــر همزمان اســت و حداکثر ظرفیت 
فضاى ذخیره سازى آن به 40 ترابایت مى رسد.

 براى این NAS مى توان از هارددیســک هاى 
SATA و SSD بــا اندازه هــاى 3.5 و 2.5 
 Hot Swap اینچ اســتفاده کرد کــه قابلیــت
را پشــتیبانى مى کنند. ســه فن 40 میلی مترى 
بــراى خنک ســازى ایــن دســتگاه در نظر 
گرفته شــده و بــا نرم افــزار مجازى ســازى 
وى ام ویــر vSphere ESXi 6,0 ســازگار

 است.

تلویزیون فوق بزرگ 88 اینچى QLED سامسونگ وارد بازار مى شود
سامسونگ جدیدترین تلویزیون خود از خانواده 
QLED را معرفــى کــرد: مدل Q9 بــا اندازه 
حیرت انگیز 88 اینچ. در ســاخت این تلویزیون 
از فناورى نقطه کوانتومى فلزى استفاده شده و 
باالترین کیفیت ممکن با 100 درصد حجم رنگ 

به بیننده هدیه داده مى شود.
اگر قصد خرید این تلویزیون را دارید باید به فکر 
خالى کردن فضــاى داخل خانه باشــید چون 
محصول جدید سامسونگ به معناى واقعى کلمه 

خبــر داد که غول پیکر است. سامسونگ 
Q جدیدتریــن تلویزیون  L E D

این شرکت با اندازه فوق العاده 88 اینچ وارد بازار 
آمریکاى شمالى مى شود. تلویزیون سامسونگ 
Q9 QLED یک پنل 89 اینچى دارد و این غول 
کره اى با افتخار مى گوید که ورود این تلویزیون 
فوق بزرگ باعث تثبیت جایگاه این شــرکت در 
صدر بازار جهانى تلویزیون هاى با کیفیت خیلى 

باال مى شود.
طراحان تلویزیون Q9 براى طراحى این محصول 
فضاى زندگى خریدار را کامًال مدنظر داشــته اند 
به همین دلیــل، کیفیت تصویر ایــن تلویزیون 

و  بى نظیر اســت و از اســتثنایى 
طرف دیگر طراحى 

آن فوق العاده زیبا و شــیک اســت. مجله معتبر 
آلمانى Video Magazin که عمده شهرت آن 
در حوزه لوازم و دستگاه هاى مصرفى الکترونیکى 
اســت باالترین امتیازات ممکن را به تازه ترین 

ساخته سامسونگ داده است.
به گفته سامســونگ، Q9 اولین تلویزیونى است 
که توانسته به 100 درصد حجم رنگ دست پیدا 
کند. آن ها براى رسیدن به این موفقیت از فناورى 
نقطه کوانتومى فلزى اســتفاده کردند تا تصاویر 
زیبا و با باالترین کیفیت رنگ را به مصرف کننده 
ارائه دهند. عالوه بر این، شــفافیت قابل توجه و 
طیف وســیعى از رنگ از دیگر ویژگى هاى بارز 

این تلویزیون است.

نت گیر از سرى محصوالت ReadyNASذخیره ساز جدید 

2304
2120 
ى جدید

 است و 
2رعت 2

ت بهره 
گاه 

ه 
 

مصارف تجارى رده متوسطبازار تولید شده است 
و مى تواند فایل هاى بزرگ تولید شــده توسط 
ســرویس ها و نرم افزارهاى کســب  و کارهاى 
تجارى رایج بازار را مدیریــت کند. ترافیکى که 
این دســتگاه مى  تواند پاســخگو باشد بین یک 
تا 40 کاربــر همزمان اســت و حداکثر ظرفیت 
فضاى ذخیره سازى آن به 40 ترابایت مى رسد.

40 میلی مترى پشــتیبانى مى کنند. ســه فن را
بــراى خنک ســازى ایــن دســتگاه در نظر 
گرفته شــده و بــا نرم افــزار مجازى ســازى 
6,0 ســازگار vSphere ESXi وى ام ویــر

 است.

خبــر داد که غول پیکر است. سامسونگ 
Qجججججججدیدتریــن تلویزیون L E D

به همین دلیــل، کیفیت تصویر ایــن تلویزیون 
و ووى  بى نظیر اســت و از اســتثنای

طرف دیگر طراحى 

زیبا و با باالترین کیفیت رنگ را به
ارائه دهند. عالوه بر این، شــفافیت
طیف وســیعى از رنگ از دیگر وی
این تلویزیون است.
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منبع: ایسنا

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایرنا

قطار گردشگرى رجا هر پنج شنبه در مسیر شمال کشور بین ایستگاه هاى تهران و پل سفید 

رمى گردد. این قطار در مسیر خود از جاذبه هاى دیدنى 
حرکت کرده و همان روز به تهران ب

مناطق کوهستانى فیروزکوه، 3 خط طال، شوراب، ایستگاه هاى 
مانند جلگه ورامین، گرمسار، 

ه

ق مهم و تاریخى در مسیر این خط، 
بور مى کند و با توقف در مناط

گدوك و دوگل و پل ورسک ع

راهنماى تور توضیح داده مى شود.
اطالعات جالبى از روند ساخت این خطوط و ایستگاه ها توسط 

همزمان با یکصد و 
یازدهمین سالروز صدور 

فرمان مشروطیت، 
مراسم بزرگداشت 

انقالب مشروطه در تبریز 
برگزارشد.

اوقات فراغت 
کودکان و 
نوجوانان

زان
: می
بع
من

عشایر خراسان

با توجه  به  کاهش نرخ پیاز  بنا به دســتور آقاى اسماعیلى  
ریاست اتحادیه میوه وسبزى اصفهان  بازرسین و ناظرین اتحادیه در مورخ  

14و 15 مرداد ماه جهت  نظارت بر  نرخ پیاز درسطح شهر  بازرسى ونظارت فوق 
العاده اى  داشته و بر ثبات قیمت  تاثیر  زیادى  داشته اند. آقاى اسماعیلى از 
اعضاى محترم تحت پوشش  خود  بسیار قدردانى نمودند  که  باتوجه به اینکه  

بیشــتر  اعضا  پیاز  خریدارى شده 
ازقبل به قیمت  باال(2500الى2800)
داشته بودند نرخ فروش واحدصنفى 
خود را به 1600الى2000تومان کاهش 

داده اند .

ی ب وج ب و ى ر ر ی ب
ده 
(2
ى 
ش 

اتحادیه میوه و سبزى اصفهان

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

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

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

 تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط  تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط 3636 ماهه با کمترین پیش پرداخت ماهه با کمترین پیش پرداخت

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود
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