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«فیلمنامه 
«مارمولک» کامًال 
متعلق به من بود 

و فکر مى کنم آقاى 
پرستویى در آن 

نقش تألیفى داشت. 
دیالوگ هایى در 

فیلم مى بینید که در 
فیلمنامه وجود ندارد. 
او نقش را به گونه اى 
مال خودش کرد

پیمان قاسم خانى در جدیدترین گفتگویش از فعالیت هایش 
به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان و شرایط سینما کمدى 

ایران گفت.
نویسنده و بازیگر فیلم «ســن پترزبورگ» در پاسخ به این 
پرسش که ســینماى کمدى چقدر نیاز به فضاى آزاد دارد، 
گفت: «سینماى کمدى به اندازه سایر ژانرها نیاز به آزادى 
دارد اما ما محدودیت زیادى براى شوخى با اقوام، اصناف و 
شغل هاى مختلف را هم در کنار سانسورهاى رایج و خطوط 
قرمزى که مى شناسیم و سعى مى کنیم به طرف آنها نرویم، 
داریم. تعمیم یک شخص یا کاراکتر در یک فیلم به یک قوم 

و صنف یکى از مشکالتى است که ما داریم.»
نویســنده فیلمنامه «ورود آقایان ممنوع» در ادامه درباره 
مسئله اى با عنوان کمدى مبتذل گفت: «من اعتقاد دارم که 
کمدى مبتذل وجود دارد؛ نوعى از کمدى که به هر قیمت 
مى خواهد تماشاگر را بخنداند که به نظرم خنده ارزشمندى 
نیست و حاوى شوخى هاى چرك است که نمونه آن را در 
سینماى آمریکا هم داریم. معیار براى تشخیص اینکه یک 
کمدى مبتذل است یا نیست طبیعتاً مردم هستند، اگر مردم 
این کمدى را دوســت نداشته باشــند خود به خود حذف 
مى شود؛ کما اینکه چند سال پیش جنسى از کمدى 

مى دیدم که االن کمتر وجود دارد.»
او در ادامه درباره ورودش به ســینما، گفت: 
«رشته تحصیلى من آمار بود. از نوجوانى 
و با دیدن فیلم "جنگ ســتارگان" در 
ســینما آزادى عاشق ســینما شدم. 
ســینما زمانى برایم جدى شد که 
فیلم "نیش" را دیدم. "نیش" را 
در ویدئو دیدم.  به هر حال 
ما نســل ویدئو هستیم. 
ما بسیارى از فیلم ها را 
در شرایط خاصى 

دیدیم. 

همیشه به ســینما عالقه مند بودم و مجله "فیلم" برایم راه 
فرارى از دنیاى ریاضــى و آمار بود. البتــه هیچ وقت فکر 
نمى کردم که بخواهم وارد این حرفه شوم و بیشتر عالقه مند 
بودم که فیلم ببینــم. یک روز در مجلــه "فیلم" دیدم که 
یک دوره فیلمنامه نویســى حرفه اى برگزار مى شود که هر 
لیسانسى را قبول مى کند. وسط سربازى و با لباس سربازى 
رفتم امتحان فیلمنامه نویسى دوره باغ فردوس را دادم. حتى 
خودکار همراهم نبود و آنجــا از آقایى خودکار گرفتم که او 
شادمهر راستین بود. استادم مرحوم ســیف ا... داد بود، فرد 

بسیار تأثیرگذارى که به او مدیونم.»
نویسنده فیلم «من زمین را دوست دارم»  که براى اولین بار 
در سال 74 در فیلم «عاشقانه» علیرضا داودنژاد به عنوان 
بازیگر جلوى دوربین رفت، دربــاره حضورش در این فیلم 
ســینمایى مى گوید: «وقتى وارد کار فیلمنامه نویسى شدم 
روى این حرفه خیلى متعصب شــدم و همیشــه در مقابل 
پیشــنهاد برخى افراد که مى گفتند بازى کن، مى گفتم من 
بازیگر نیستم فیلمنامه نویس هستم. آقاى داودنژاد بهاره را 
در فیلم دیگرى دیده بود و قرار بود در فیلم "عاشقانه" بازى 
کند. ما آن زمان نامزد بودیم. آقــاى داودنژاد خیلى اصرار 
کرد که نقش مقابل بهاره را خــودم بازى کنم اما من قبول 
نمى کردم تا اینکه پس از حدود دو هفته به من گفت این فیلم 
یک فیلم بسیار عاشقانه است و هر پسرى جایت بازى کند 
کلى دیالوگ عاشقانه به نامزدت مى گوید و همین حرفش 
باعث شد که بازى در فیلم «عاشقانه» را پذیرفتم و با پول آن 

هم عروسى گرفتیم.»
قاسم خانى در پاسخ به این پرسش که کار با مهران مدیرى 
چه دستاوردى براى اوداشته و از او چه آموخته، گفت: «بارها 
گفته ام که بهترین شــوخى هایى که من نوشته ام مهران 
اجرا و آن را بهتر کرده اســت. مهران شــوخى هایى که ما 
مى نوشتیم را بیشتر و بهتر مى کرد و ما هر دو با هم داشتیم 
رشد مى کردیم، اما فضاى ذهنى فانتزى که او دارد و همیشه 
یک فاصله گذارى که در اکثر کارهایش با تماشــاگر وجود 
دارد، سبکى نیست که من بخواهم دنبال کنم. گاهى اوقات 
جذاب است مثل "شــب هاى برره" و "پاورچین" ولى یک 
زمان هایى من کار رئال تر را مى پسندم. مهران مدیرى در 

فضاى خاص خودش با متن خوب بى رقیب بود.»
او درباره اختالفش با مهران مدیــرى بیان کرد: «اختالف 
من و مهران از آنجایى شروع شد که دیگر حرف مشترك با 

هم نداشتیم و جنس کارهایى که انجام مى دادیم نزدیک هم 
نبود. من دوست داشتم در سینما کار کنم و از سریال خسته 
شده بودم. بارها پیشنهاد کردم که به سمت سینما برویم اما 
آن تیم عالقه اى نداشتند. زمانى که من از آنها جدا شدم و 
به سمت سینما آمدم آنها کار در شــبکه نمایش خانگى را 
با "قهوه تلخ" آغاز کردند. مهران دوســت داشت من بمانم 
و خودم هم در یک مقطعى دوست داشــتم که برگردم اما 
بعدها اختالفات و مسائلى پیش آمد که ترجیح دادیم دوست 
بمانیم اما با هم کار نکنیم، اتفاق خاصى هم نیافتاده هنوز هم 
سالم و علیکمان را داریم و همه چیز خوب و خوش است.»

قاسم خانى درباره مصاحبه اى که چندى پیش انجام داده و 
گفته بود شماره مهران مدیرى را ندارد، توضیح داد: «واقعًا 
شماره مهران مدیرى را ندارم. بى تعارف ما دوست صمیمى 
هم نیســتیم و ارتباطى با هم نداریم. منظور و لحن خاصى 

نداشتم.» 
سرپرست نویسندگان سریال «شب هاى برره» در پاسخ به 
این پرسش که آیا مدیرى معتقد نبود که برایش مؤثر بودى و 
نبودت مى تواند ضعف ایجاد کند، گفت: «اسم مهران همیشه 
روى پیشانى من هست و هر جا مى روم مجبورم توضیحاتى 
درباره او بدهم. واقعــًا برایش آرزوهاى خــوب مى کنم و 
امیدوارم فیلمش خیلى زیاد بفروشد. به هر حال او صاحب 

سبک است و به گردن کمدى ما حق دارد.»
پیمان قاسم خانى نویسنده فیلم «مارمولک» در ادامه درباره 
این فیلم نیز گفت: «فیلمنامه "مارمولک" کامًال متعلق به من 
بود و فکر مى کنم آقاى پرستویى در آن نقش تألیفى داشت. 
دیالوگ هایى در فیلم مى بینید که در فیلمنامه وجود ندارد. 
او نقش را به گونه اى مال خودش کرد که دیالوگ هایى که 
مى گفت از نظر من هم خیلــى خوب بود. "مارمولک" جزو 
کارهایى بود که من خیلى کم سر صحنه فیلمبردارى رفتم 
و تنها موردى که من با "مارمولک" دارم این است که پایانى 
که من برایش نوشته بودم به نظرم خیلى بهتر از پایانى است 

که برایش گذاشتند.»
پیمان قاســم خانى به عنوان سرپرست نویسندگان سریال 
«ســاختمان پزشــکان» در پایان درباره بازیگران سریال 
جدیدش ضمن بیان اینکه دوست دارد عطاران در کارهایش 
بازى کند زیرا او بازیگر درجه یکى است، گفت: «بازیگران 
سریال جدیدم همان بازیگران فیلم "خوب، بد، جلف" همراه 

با چهره هاى مشهور دیگرى هستند.»

«فیلمنامه 
«مارمولک» کامًال 
متعلق به من بود

و فکر مى کنم آقاى 
پرستویى در آن 

نقش تألیفى داشت. 
در دیالوگ هایى

که در مى بینید فیلم
فیلمنامه وجود ندارد. 
گونه اى را به نقش او
کرد مال خودش

ایرانگفت.
نویسنده و بازیگر فیلم «ســن پترزبورگ» در پاسخ به این 
پرسش که ســینماى کمدى چقدر نیاز به فضاى آزاد دارد، 
گفت: «سینماى کمدى به اندازه سایر ژانرها نیاز به آزادى 
دارد اما ما محدودیت زیادى براى شوخى با اقوام، اصناف و 
شغل هاى مختلف را هم در کنار سانسورهاىرایج و خطوط

قرمزى که مى شناسیم و سعى مى کنیم به طرف آنها نرویم، 
داریم. تعمیم یک شخص یا کاراکتر در یک فیلم به یک قوم 

و صنف یکى از مشکالتى است که ما داریم.»
نویســنده فیلمنامه «ورود آقایان ممنوع» در ادامه درباره 
مسئله اى با عنوان کمدى مبتذل گفت: «من اعتقاد دارم که 
کمدى مبتذل وجود دارد؛ نوعى از کمدى که به هر قیمت 
مى خواهد تماشاگر را بخنداند که به نظرم خنده ارزشمندى 
نیست و حاوى شوخى هاى چرك است که نمونه آن را در 
سینماى آمریکا هم داریم. معیار براى تشخیص اینکه یک 
کمدى مبتذل است یا نیست طبیعتاً مردم هستند، اگر مردم 
حذف  خود این کمدىرا دوســت نداشته باشــند خود به
مىشود؛ کما اینکه چند سال پیش جنسى از کمدى 

مى دیدم که االن کمتر وجود دارد.»
او در ادامه درباره ورودش به ســینما، گفت: 
«رشته تحصیلى من آمار بود. از نوجوانى 
"و با دیدن فیلم "جنگ ســتارگان" در

ســینما آزادى عاشق ســینما شدم. 
ســینما زمانى برایم جدى شد که 
" را دیدم. "نیش" را  "فیلم"نیش"
حال  در ویدئو دیدم.  به هر
ما نســل ویدئو هستیم. 
ما بسیارى از فیلم ها را 
در شرایط خاصى 

دیدیم.

اسم مهران روى پیشانى من است 

صبا کمالى در تازه ترین گفتگوى خود دســت به یک 
افشــاگرى بزرگ علیه برخى تهیه کنندگان ســینما 

زده است. 
وى در گفتگوهاى اخیر خود بــا یکى از خبرگزارى ها 
گفته بود: چند سالى است که دیگر کارهاى سینمایى 
انجام نمى دهم این را هم باید بگویم که من از حدود 
شــش ســال پیش فوق لیســانس خودم را در رشته 
مدیریــت بیزینس گرفتــم و از آن زمــان از عرصه 
ســینما و تئاتر فاصله گرفتم و در واقــع مى خواهم

فعالیت هایم را به سمت کارهاى تجارى سوق دهم و 
خیلى از این موضوع خوشحال هستم. االن هم مدتى 
اســت که مجوز یک شــرکت تبلیغاتى را گرفته ام و

مى خواهم در این زمینــه فعالیت کنم. من وقتى وارد 
عرصه هنر شدم شرایط خیلى محترمانه تر بود اوضاع
هنر نســبت به چند ســال اخیر چه از نظــر مالى و 
چه از نظر اخالقــى خیلى بهتر بود ولى چند ســالى

 اســت که شــرایط  به گونه اى دیگرى است. یک 
مقدار شرایط کارى وقیحانه شده است و من در شأن 
خودم نمى بینم که به ســمت بازیگــرى پیش بروم
مگر اینکه فضا خوب شــود و کیفیت کارها افزایش 
پیدا کند در غیر ایــن صورت من اجبــار مالى براى 
کار بازیگرى ندارم مضاف بر اینکه کار تئاتر را ســالى 
یک بار انجام مى دهم یعنــى در زمانى که مخاطبان

 مــرا در تلویزیــون نمــى بیننــد در تئاتــر حضور 
دارم.

کمالى با انتقاد از برخى تهیــه کنندگان تصریح کرد: 
تا یکجایى مى توانم با آنها کار کنــم یکجایى با آنها 
مقابله کردم حتى وکیل هم گرفتم حقم را هم گرفتم 
اما باید بگویم بازیگــرى که از این روش اســتفاده
 مى کنــد او را حــذف مى کننــد و اجــازه کار به او 

نمى دهند.
این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه افشاگرى هایش 
در مورد فساد کالن در سینما اشاره مى کند که برخى 
تهیه کنندگان سینما بارها او را تهدید کرده اند که اگر با 
آنها راه نیاید او را بیچاره و حذف مى کنند. بازیگر فیلم 
سینمایى «متولد ماه مهر» در ادامه اشاره مى کند ما به 
بهانه ارزشمندى آمدیم، نیامدیم که تن به هزار و یک 
چیز بدهیم. این عرصه براى من بسیار اهمیت دارد ولى 
چون اهمیت دارد ترجیح مى دهم فعًال خودم را کنار 
بکشم تا شرایط در شأن هنرمند قرار بگیرد آن موقع با 

کمال میل شروع به کار کنم. 
وى افزود: مــن یک مقــدار گرفتار دشــمنى هاى 
شخصى شــدم، که به علت «نه» شــنیدن از جانب 
من بوده اســت. هر «نــه» اى که گفتم پنج ســال 
مرا به یک ســمتى شــوت کردند. مثًال چه بگویم...

فالن تهیه کننده اى که خودش را منتســب به فالن 

وزارتخانه مى کند، ســاعت 3 صبح به زور مى خواهد 
وارد خانه من بشــود و من با فحش ناموس بیرونش 
کــردم. از ایــن مــوارد هــزاران مــدل وجــود 
دارد. آنقــدر زیــاد اســت کــه هفتادمــن مثنوى 
مــى شــود. هنرپیشــه هاى مــا صرفــًا ملعبــه
هســتند اصًال تصمیم گیرنده نیســتند. تصمیمات را 
آدم هاى فاســد دیگرى مى گیرند. ما فکر مى کنیم 
هنرپیشه ها بد هستند. خانم ها بد هستند. خیر اینگونه 
نیست. کسانى را انتخاب مى کنند به دردشان بخورد. 
این کاره باشند. جسم و روحشان کشش این مسائل را 

داشته باشد و هرکسى نتواند.
کمالى ادامه داد: من ترجیح مــى دهم از تحصیالتم 
از تجربیاتــم و از خالقیت (اگر داشــته باشــم) در 
شاخه هاى دیگر هنرى استفاده کنم پول هم از جاى 
دیگرى دربیاورم. امیــدوار بمانم تا موقعى که مدیر یا 
مدیرانــى پیــدا بشــوند دلســوز باشــند و تصمیم
 بگیرند که سر و ســامانى به این وضعیت خراب هنر 
بدهند. این به این معنى نیســت که همه کسانى که 
کار مى کنند فســاد دارند. من به همه این توهین را 
نمى کنم اما 70 درصد متأســفانه هســتند. من واقعًا 
امیدوارم این شــرایط تغییر کند و من اعتقاد دارم که 

زمین فساد را تحمل نمى کند.

مهدى قربانى با بازى در نقــش «نوید» در فیلم «ابد و 
یک روز » توانست توجه ها را به خود جلب کند. قربانى 
بعد از آن در فیلم «21 روز بعد» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان نقش آفرینى کرد و توانست جایزه جشنواره 

فیلم کودکان و نوجوانان را از آن خود کند.
او درباره بازى در فیلم «21 روز بعد» گفت: «کار کردن 
با محمدرضا خردمندان از این جهت حائز اهمیت بود که 
به فضاى قصه مسلط بود و در زمینه تجربیات شخصیت 
داســتان مى توانســت من را کمک کند. همین باعث 
شــد ارتباط خوبى با نقش برقرار کنم. آقاى خردمندان 
براســاس تجربیات خود تالش کرد مــن را به نقش 

نزدیک کند.»
او ادامــه داد: «تجربه همکارى با ســاره بیات بى نظیر 
بود. گاهى خنده ام مى گرفت زیرا مثل یک مادر با من 
رفتار مى کرد. حسین شرفى هم که نقش مهران را بازى 
مى کرد مثل برادر بود براى من، با هم شوخى مى کردیم 
و شب هاى زیادى پیش مى آمد که با هم تا صبح بیدار 

مى ماندیم و حرف مى زدیم.»
او درباره فضاى کار در «21 روز بعد» گفت: «صمیمیت 
عجیبى در میان ما وجود داشت. حس خانواده بودن را با 
حضور در کنار این دوستان به خوبى فهمیدم. محمدرضا 
خردمندان من را از طریق "ابد و یک روز" شناخته بود. 
قطعًا "ابدو یک روز" سکوى پرتابى براى من بود. البته 

من براى حضور در فیلم "21 روز بعد" تست دادم و بعد 
قبول شدم.»

بازیگر فیلم «ابدو یک روز» درباره همکارى با ســعید 
روســتایى اضافه کرد: «مــن از آموزشــگاه کودك و 
نوجوانان پانیز شروع کردم و "ابد و یک روز" اولین کارم 
بود. سعید روستایى خیلى به من کمک کرد. خیلى باید 
خوش شانس باشید که اولین فیلمتان "ابد و یک روز" 

باشد. به نظرم هزار شب را در یک شب طى کردم.»
این بازیگر نوجوان درباره جایزه هایى که در جشــنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان کســب کرده بود اضافه کرد: 
«دو جایزه کســب کردم. هر دو جایزه مربوط به بازیگر 
نوجوان برتر بود. یکى از نگاه داوران کودك و نوجوان 
بود و جایزه دیگر هم از دستان داوران اصلى بود. به نظرم 
سینماى کودك و نوجوان نسبت به سینماى بزرگسال 
داراى تفاوت هایى است. سینماى کودکان شیرین است 
اما سینماى بزرگسال تلخ است، فضاى سنگینى دارد.»

قربانى درباره تازه ترین کارهاى خود گفت: «اکنون در 
حال بازى در فیلمى جدید هستم. اما نمى توانم تا دو هفته 
دیگر اسمى از آن بیاورم. اما مطمئنم کار جالبى خواهد 
شد. آرزویم این است در فیلم اصغر فرهادى بازى کنم در 
میان بازیگران هم دوست دارم دوباره با نوید محمدزاده 
بازى کنم. اکنون یک کار تئاتر هم بــا نام "اتلو" بازى 

مى کنم.»

همزمانى انتشــار خبــر ســقوط مرگبار 
خواهــر بازیگرى معــروف از یک برج در 
شهرك غرب با انتشار خبر درگذشت صنم 
قربان زاده بــراى بســیارى از مخاطبان 
فضاى مجازى، این پرسش را پیش آورده 
که آیا این خواهر على قربان زاده بوده که 

سقوط کرده است؟
صبح روز شــنبه 14 مردادمــاه مأموران 
کالنترى 134 شــهرك غرب در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر سقوط  
مرگبار دختر جوانــى را اعالم کردند. بنابر 
اظهارات مأموران دختر 35 ساله اى از طبقه 
ششــم یکى از برج هاى مجتمع آتى ساز 
به پایین ســقوط کرده و جــان خودش را 
از دســت داده بود. در تحقیقــات تکمیلى 
مأموران مشــخص شــد متوفى خواهر 
بازیگر معروف سینما و تلویزیون بوده است 
همچنین تحقیقات نشان داد وى در یکى 
از واحدهاى طبقه ششــم برج به صورت 

مجردى زندگى مى کرده است.
ساعاتى پس از انتشار این خبر، درگذشت 
صنم قربان زاده رســانه اى شد و برخى از 
سینماگران هم درگذشــت وى را به على 
قربان زاده تســلیت گفتند؛ همین مسئله 
باعث شد براى بســیارى از مخاطبان این 
پرسش پیش آید که آیا خواهرعلى قربان 
زاده بازیگر نقش روحانى «نهنگ عنبر» و 
رفیق نزدیک سامان مقدم، دچار سقوط از 

برج شده است؟

معصومه آقاجانى بازیگر سینما و تلویزیون ، در خصوص حضورش در سریال «لژیونر» گفت: حضورم در این سریال تنها 
یک دلیل دارد و آن حضور مسعود آب پرور اســت. من در این سریال فقط به نگاه مسعود آب پرور تکیه کردم .براى هر 
بازیگرى افتخار است که با چند کارگردان همکارى داشته باشد و مسعود آب پرور یکى از گزینه هاى قطعى است. آب 

پرور کار بلد است واخالق کارى خوبى دارد. مشکالت و مسائل شخصى خود را وارد کار نمى کند.
وى در خصوص نقش و درونمایه سریال «لژیونر» نیز گفت: کار با درونمایه طنز همراه است و من نقش 

مادر لژیونر ایرانى را بازى مى کنم.
«لژیونر» جدیدترین سریال مسعود آب پرور است که در این سریال به حواشى ورزش پرداخته است 

و «اشپیتیم آرفى» بازیکن سابق پرسپولیس نیز در این  سریال حضور دارد.
محمدرضا شریفى نیا، حســن پورشیرازى، زهیر یارى، ســاغر عزیزى، اتابک نادرى، حامد 

آهنگى و... بازیگران اصلى این سریال هستند.

قربانى: آرزویم بازى در فیلم اصغر فرهادى است 

سعید سهیلى که آخرین ساخته اش «گشت2» 
جزو پرفروش ترین فیلم هاى تاریخ ســینماى 
ایران بوده است قصد ســاخت فیلمى با عنوان 
«حرومى» را دارد؛ فیلمى کمدى-اجتماعى که 

مضمونى درباره موسیقى دارد.
سعید سهیلى که به سیاق سال هاى اخیر خودش 
تهیه فیلــم جدیدش را برعهده گرفته اســت با 
اشاره به اینکه ظرف یک ماه آینده براى دریافت 
پروانه ساخت «حرومى» اقدام خواهد کرد گفت: 
«حرومى» نام موقت فیلمى است که مضمونى 
اجتماعى با رگه هاى کمدى دارد. فیلم به موسیقى 
در کشور مى پردازد و بر این اساس قصد داریم از 
بازیگرانى اســتفاده کنیم که دستى در موسیقى 

دارند.
سهیلى ادامه داد: «حرومى» فیلمى است پربازیگر 
و البته داراى تعدد لوکیشن. فیلمبردارى به طور 
کامل در تهران انجام مى شود و فضاهاى مختلفى 

از مناطق شهرى را دربرمى گیرد.
سعید ســهیلى که درنظر دارد «حرومى» را به 
جشــنواره بیاورد هرچند پیش از ایــن به طور 
مستقیم موسیقى را زیربناى آثارش قرار نداده بود 
اما 16 سال قبل، قبل از یک خواننده-موزیسین 
محبوب یعنى شــادمهر عقیلى به عنوان نقش 
اصلى یک درام حادثه اى به نام «شــب برهنه» 

استفاده کرده بود.

شب برهنه 2 

هفتمیــن قســمت فصل دوم ســریال 
رونمایــى از  پــس  «شــهرزاد» 

 در پردیس کورش در تهران، صبح دیروز 
دوشنبه 16 مرداد در سراسر کشور عرضه 

شد.
هفتمیــن قســمت از فصــل دوم این 
ســریال، با حضــور مهدى ســلطانى، 
رؤیا نونهالى، فریبــا متخصص و نهال 
دشتى در پردیس ســینمایى کورش به 

نمایش در آمد. ایــن نمایش که به نوعى 
رونمایى از قسمت جدید بود با استقبال 
قابل توجهى از ســوى مخاطبان مواجه

شد.
 همچنین بازیگران ســریال «شهرزاد» 
درحالــى کــه شــاخه گل هــاى رز 
از هدیــه گرفتنــد، در کنار مــردم به
 تماشاى قســمت جدید این مجموعه 

نشستند.

قسمت هفتم «شهرزاد» عرضه شد 

سقوط مرگبار 
خواهر بازیگر معروف

ساعت 3 صبح  
در خانه
 خانم بازیگر! 

ت کردند. مثال چه بگویم...
خودش را منتســب به فالن 

زمین فساد را تحمل نمى کند.

نر» گفت: حضورم در این سریال تنها 
 مسعود آب پرور تکیه کردم .براى هر 
یکى از گزینه هاى قطعى است. آب 

کار نمى کند. د
 همراه است و من نقش 

شپرداخته است 

درى، حامد 

فقط به نگاه مسعود آب پرور تکیه کردم 
بازیگر« لژیونر»: 
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بین جوش هایى که در نقاط مختلف بدن ظاهر مى شود، جوش کف 
سر خیلى شایع نیست ولى هستند کسانى که به آن دچار مى شوند. این 
جوش دردناك، آزاردهنده و با خارش همراه است. گاهى این جوش ها 
سال ها روى سر مى مانند و به یک عامل آزاردهنده قوى براى فرد 

تبدیل مى شوند. خارش، ســوزش، زخم شدن پوست 
ســر و حتى ریزش مو از عوارض جوش 

سر هستند. 
دلیل اصلى ایجاد جوش 

سر، بسته و مسدود 
منافذ  شــدن 

سر  پوست 
به دالیل 

مختلف ازجمله رعایت نکردن بهداشــت پوست سر، برهم خوردن 
تعادل هورمونى، اســترس زیاد، تغییرات فصلى و آلرژیک، واکنش 
به برخى داروها، مصرف زیاد  کافئین، استفاده از برخى محصوالت 

مراقبت از مو و عرق کردن بیش از حد است. 
در واقع انباشته شدن سلول هاى مرده پوست 
و چربى روى پوســت سر، منبع 
غذایى مناســبى را براى 
رشــد باکترى ها 
ایجاد مى کند 
که بعد از 
مدتى 

سبب ایجاد آکنه یا جوش مى شود. اولین و مهمترین موضوعى که 
درباره ایجاد جوش روى پوست باید به آن پرداخته شود مسئله نظافت 
و بهداشت فردى اســت. وقتى افراد بهداشت را رعایت نمى کنند و 
پوســت به اندازه کافى تمیز و الیه بردارى نمى شود، منافذ پوستى 
(فولیکول ها) بسته شــده، چربى  نمى تواند از طریق سطح پوست 
خارج شود. در این شرایط  باکترى ها به فولیکول هاى مسدود نفوذ 
کرده و عفونتى را ایجاد مى کنند که اگر این عفونت زیر پوست بماند 
باعث التهاب و تورم مى شود و اگر روى پوست برسد تبدیل به جوش 
مى شــود. این موضوع وقتى در سطح پوست کف سر اتفاق مى افتد 
به دلیل اینکه این قسمت از پوست، ضخامت بیشترى دارد، جوش ها 
بزرگ تر و با عوارض ســوزش و خارش و حتى درد همراه مى شوند. 
از آنجا که این جوش ها زیر مو قرار گرفته اند درمانشــان دشوارتر از 
جوش  هاى روى سطح پوست است و با شانه کشیدن یا خاراندن هم 

وضعیت بدتر مى شود. 
مصرف مداوم شامپوهاى مخصوص موهاى چرب که چربى پوست 
را برطرف مى کنند راهکار پیشگیرانه  مناسبى براى افرادى است که 
پوست سرشان چرب است و امکان تجمع چربى در پوست سرشان 
وجود دارد. البته استفاده از این شامپو ها نباید بیش از حد نیاز باشد 
چراکه پوست وقتى بیش از اندازه خشک مى شود هم به دلیل 

نیاز به ترشح چربى بیش از قبل چربى ترشح مى کند.  

شاید شوره ها مقصر باشند
یک دلیــل دیگر براى به وجــود آمدن جوش 
کف ســر وجود شوره سر اســت. پوست سر 
به طــور طبیعى در حال الیه الیه شــدن و 
پوست اندازى است. ســلول  هاى قدیمى 
پوست جدا شده و جاى خود را به سلول هاى 
جــوان مى دهنــد. در حالت عــادى این 
ســلول ها ظرف 20 تا 30 روز مراحل رشد 

خود را طى کرده و از سطح پوست به صورت سلول هاى مرده خارج 
مى شوند. اگر این دوره زمانى به شکلى غیرعادى سرعت بگیرد، تعداد 
سلول هاى مرده پوســت افزایش یافته و همراه با چربى و ترشحات 

دیگر پوست معضل «شوره سر» را به وجود مى آورند.  
دو نوع شوره سر خشک و چرب هست. در نوع شوره خشک پوسته ها 
به صورت الیه هاى نازك روى سر، شــانه ها و اطراف گردن دیده 
مى شوند و ظاهر ناخوشایندى ایجاد مى کنند. اما در نوع شوره چرب 
پوسته ها بزرگ تر و چرب هستند، به هم مى چسبند و نمى ریزند بلکه 
یک حالت متراکم و چرب در پوست سر به وجود مى آورند. وقتى شوره 
سر شدت پیدا کند به شکل مرضى ایجاد مى شود که به آن «درماتیت 
سبورئیک» مى گویند. درماتیت سبورئیک معموًال با ظهور جوش هاى 
چرکى و دانه هاى قرمز روى سطح پوست سر همراه است و به دلیل 

مقاومت به درمان، معموًال تا سال ها باقى مى ماند.  
متخصصان پوست و مو براى درمان شوره سر استفاده از شامپوهاى 
مخصوص ضدشــوره مثل کتوکنازول و زینک پریتینیوم را تجویز 
مى کنند. فرد مبتال به شوره سر باید هفته اى یکبار با شستشوى سر 
با این شامپوها این عارضه را کنترل کند. بهتر است این شستشو در 
هر حمام گرفتن دو بار باشد و در هر بار شامپو سه تا چهار دقیقه روى 

سر بماند.

جوش ها چه عوارضى دارند
مسئله جوش کف سر شاید خیلى معضل حادى به شمار نرود اما غافل 
شدن از آن و به تأخیر انداختن درمان آن مى تواند منجر به پیشرفت 
این بیمارى شود تا جایى که تعداد جوش ها و عمق شان زیاد شود و 
منجر به بیمارى فولیکولیت ریزنده شود. فولیکولیت ریزنده عفونت 
منافذ پوست سر است که به دلیل تنگ یا بسته شدن منافذ پوست و 
رشد برخى باکترى ها در این فضاها به وجود مى آید. این عفونت ریشه 
مو را از بین مى برد و منجر به ریزش دایمى موى سر بیمار مى شود. به 
همین علت به فولیکولیت ریزنده شهرت دارد. براى درمان این بیمارى 

حتماً باید متخصص مرتبط داروهاى قوى را تجویز کند و درمان آن 
طوالنى مدت انجام شود. در مواقعى هم الزم است که از باکترى عامل 
بیمارى نمونه بردارى شــود تا نوع آن و روش درمان تشخیص داده 
شود. افرادى که دچار حساسیت هاى فصلى مى شوند گروه دیگرى 
هستند که به همین دلیل آلرژیک ممکن است دچار جوش سر شوند. 
براى درمان این نوع التهاب هم باید از داروهاى ضدحساسیت استفاده 

شود. عامل وراثت هم گاهى در بروز جوش کف سر دخالت دارد.

این احتمال را هم بررسى کنید
شپش عامل دیگرى است که منجر به بروز جوش کف سر مى شود. 
این انگل که به ســرعت به افراد همجوار سرایت مى کند کف سر و 
البه الى موها را براى زندگى  انگلى انتخاب مى کند و از خون بدن 
انســان از طریق پوست سر تغذیه مى کند. شــیوع شپش بیشتر در 
مدارس و سربازخانه  ها اتفاق مى افتد و دلیل آن هم رعایت نکردن 
بهداشت فردى و موى سر و استفاده کردن از وسایل شخصى دیگران 
مثل برس و شانه است. شپش  انگلى است که مى تواند در سر باعث 
ایجاد جوش هاى چرکى همراه با خارش شود. براى درمان شپش سر 

باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کرد. 
معموًال شامپوى پرمترین براى رفع شپش سر تجویز مى شود. براى 
استفاده از این شامپو ابتدا باید موها را با آب مرطوب کرد، سپس موها 
را کامًال با شامپوى پرمترین آغشته کرد تا شامپو، به تمام قسمت هاى 
مو از سر تا ساقه موها برسد، پس از 15 دقیقه باید سر را با آب فـراوان 

شست تا شامپو کامًال از بین برود.
 بعد با سشوار موها را خشک کرده با یک شانه چوبى مو را شانه بکشید 
تا شپش ها از البه الى مو جدا شوند.  این شستشو را هفته اى یک بار و 
به مدت دو تا سه ماه، باید ادامه داد تا شپش  و تخم هاى آن کامًال از 
بین بروند و پس از آن جوش هاى کف سر هم کم کم برطرف خواهند 
شد. این عمل بهتر است براى سایر افراد خانواده هم انجام شود، چون 

احتمال سرایت بسیار باالست.

در مطالعه جدیدى ثابت شــد ترکیبى در گل کلم و کلم 
بروکلى وجود دارد که بدون آسیب رساندن به سلول هاى 
ســالم به نابودى تومورهاى مالنــوم کمک مى کنند. 

دانشــمندان در بررسى هایشــان روى موش هاى 
آزمایشگاهى رشد ســلول هاى ناسالم را در 

این بیمارى 69 درصد مشاهده کردند.
آنــان امیدوارنــد ایــن موفقیت به 
تولید داروى جدیدى بــراى نابودى 
سلول هاى بدخیم مالنوم بدون آسیب 

رساندن به ســلول هاى ســالم مجاور 
بیانجامد.

مالنوم که وخیم ترین و رایج ترین شکل سرطان 
پوست اســت، به علت قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید ایجاد مى شود.
هنگامى که مالنوم زود تشخیص داده شود به آسانى با 
جراحى قابل درمان است، اما اگر در سراسر اعضاى بدن 

گسترش یابد عمًال درمان ناپذیر است.
همچنین شــیمى درمانى و داروهاى دیگر در صورت 
پیشــرفت بیمارى بى اثر خواهند بود و حدود سه چهارم 

مرگ ومیرهاى مرتبط با پوست در اثر مالنوم  است.
گروهــى از محققــان ترکیبى را بــر پایه  
ایزوتیوسیانات هاى طبیعى به وجود 
آوردند که به داشتن خاصیت 
ضدســرطانى معــروف 
شــدند. این ترکیب در 
خانــواده کلم ها از جمله 
کلم بروکلــى، گل کلم، 
کریپــورس، جوانه هــاى 

بروکسل و تربچه یافت مى شود.
نتایج این مطالعه نشان داد این ترکیب پروتئین فاکتور القا 
شونده هیپوکسى را که عامل رشد تومورهاى سرطانى 

است، مسدود مى کند.

براى پیشگیرى از این عوارض جانبى و اطمینان ازتأمین 
نیاز روزانه بدن به موادمغذى، گیالس و سایر میوه ها را 

به اندازه توصیه شده مصرف کنید.

عوارض جانبى مرتبط با فیبر
گیالس حاوى مقدار باالیى فیبر اســت، به طورى که 
در هر فنجان 3 گرم فیبر وجود دارد. اگرچه بعید به نظر 
مى رسد این مقدار فیبر باعث بروز عوارض جانبى شود 
اما اگر این میوه به عنوان بخشى از یک رژیم غذایى با 
درصد فیبر باال مصرف شــود، به ویژه زمانى که مقدار 
فیبر دریافتى به ســرعت افزایش یابد؛ عالئمى مانند 
گاز روده، کرامپ هاى شکمى و نفخ را به دنبال خواهد 
داشت. براساس مرکز پزشکى دانشگاه کالیفرنیا در سان 
فرانسیسکو، رژیم غذایى با درصد فیبر باال حاوى 25 تا 
30 گرم فیبر در روز است. مواد غذایى حاوى فیبر عالوه 
بر گیالس شامل انواع میوه، سبزیجات، غالت، آجیل، 

دانه ها و حبوبات مى شود.

کمبودهاى تغذیه اى
اگرچه گیالس حاوى مواد مغذى اســت اما درصورتى 
که به جاى سایر مواد مغذى ضرورى بدن مصرف شود 
کمبودهاى تغذیه اى را به دنبال خواهد داشت. گیالس 
غنى از منابع کربوهیدرات مانند قند طبیعى، فیبر، ویتامین 
C و پتاسیم است اما فاقد میزان کافى از ویتامین ها، مواد 
معدنى، پروتئین غذایى و چربى هاى اشباع نشده است. 
با وجود این در صورتى که گیالس بــه میزان توصیه 
شده در یک رژیم غذایى متعادل مصرف شود منجر به 

کمبودهاى تغذیه اى نخواهد شد.

آلرژى
در صورت آلرژى به گیــالس، احتمال عوارض جانبى 
ناخوشــایند یا حتى در مواردى، خطرنــاك وجود دارد. 
براساس آکادمى آســم، آلرژى و ایمونولوژى آمریکا، 
آلرژى به گیالس به صورت حس بســته شدن راه گلو، 
تنگى نفس و کهیر ظاهر مى شود. درصورت مشاهده هر 

کدام از این عالئم بعد از مصرف گیالس، از خوردن این 
میوه اجتناب کرده و به پزشک مراجعه کنید. الزم به ذکر 
است در صورت داشتن آلرژى به گیالس ممکن است به 

سایر میوه ها نیز آلرژى داشته باشید.

میزان توصیه شده
در صورتى که حتى بــه گیالس آلــرژى ندارید، این 
میوه را براســاس میزان توصیه شــده روزانه به عنوان 
بخشــى از یک رژیم غذایى متعادل مصرف کنید تا از 
عــوارض جانبى ناشــى از مصــرف زیــاد گیالس و 
کمبودهاى تغذیه اى پیشگیرى شــود. براساس یک 
دستورالعمل غذایى، در یک رژیم غذایى روزانه با 1600 
کالرى انرژى، مــى توان یک و نیــم فنجان گیالس 
دریافت کرد. همچنین در یــک رژیم غذایى با مصرف 
روزانــه  2000 کالرى انــرژى و در رژیم غذایى 2800 
کالرى، به ترتیب میزان توصیه شده مصرف گیالس دو 

فنجان و دو فنجان و نیم است.

جوش هاى کف سر نشانه  چیست؟جوش هاى کف سر نشانه  چیست؟

سر هستند. 
دلیل اصلى ایجاد جوش 

سر، بسته و مسدود 
منافذ  شــدن 

سر  پوست 
به دالیل 

غذایى مناســبى را براى 
رشــد باکترى ها 
ایجاد مى کند 
که بعد از

مدتى 

پ کرده و عفونتى را ایجاد مى کنند که اگر این عفونت زیر
باعث التهاب و تورم مى شود و اگر روى پوست برسد تبدی
مى شــود. این موضوع وقتى در سطح پوست کف سر اتف
به دلیل اینکه این قسمت از پوست، ضخامت بیشترى دار
بزرگ تر و با عوارض ســوزش و خارش و حتى درد همر
گرفته اند درمانشــان مو قرار از آنجا که این جوش ها زیر
خ جوش هاى روى سطح پوست است و با شانه کشیدن یا

وضعیت بدتر مى شود. 
مصرف مداوم شامپوهاى مخصوص موهاى چرب که چ
را برطرف مى کنند راهکار پیشگیرانه  مناسبى براى افراد
پوست سرشان چرب است و امکان تجمع چربى در پوس
بیشاز ح البته استفاده از این شامپو ها نباید وجود دارد.
اندازه خشک مى شود چراکه پوست وقتىبیشاز
نیاز به ترشح چربى بیش از قبل چربى ترشح م

شاید شوره ها مقصر باشند
یک دلیــل دیگر براى به وجــود آ
کف ســر وجود شوره سر اســت
حالالیه الی به طــور طبیعى در
پوست اندازى است. ســلول  ه
پوست جدا شده و جاى خود را به
جــوان مى دهنــد. در حالت ع
م ســلول ها ظرف 20 تا 30 روز

آب لوله کشى را نخورید

شیرین حســنى رنجبر، فوق تخصص غدد و معاون 
پژوهشــى مرکز تحقیقات چاقى گفت: در ســمینار 
تازه هــاى چاقــى و دیابــت در ارتباط بــا بیمارى 
چاقــى و عوارضى کــه مى تواند ایجــاد کند، بحث 

مى شود. 
چاقى یک بیمارى متابولیک است که با تجمع بیش 
از حد چربــى بیمارى هایى همچــون دیابت،  انواع 
ســرطان، بیمارى هاى کلیوى و مشکالت تنفسى را 

ایجاد مى کند.
وى افزود: عوامل محیطــى، ژنتیک و غدد درون ریز 
موجب چاقى در افراد مى شــود اما مهمترین علت به 
وجود آمد چاقى، مسائل محیطى است. یعنى زمانى 
که فردى رژیم غذایى پرکالــرى دریافت مى کند اما 
به همان میزان تحرك و فعالیت بدنى ندارد، ســبب 

اضافه وزن در فرد مى شود.
رنجبر گفت: عوامل ژنتیک و مسائلى همچون غدد 
درون ریز، مشکالت هیپوتاالموس، مشکالت کلیوى 

مى تواند موجب اضافه وزن در افراد شود.
معــاون پژوهشــى مرکــز تحقیقات چاقــى ادامه 

داد: هم اکنــون 500 تــا 700 میلیون نفــر در دنیا 
مبتــال به چاقــى هســتند و در ایــران نیــز چاقى 
در بین مردم 50 درصــد و در بین زنــان 63 درصد

است.
وى در خصوص تفاوت چاقى و اضافه وزن گفت: براى 
محاسبه چاقى و اضافه وزن باید وزن هر فرد را تقسیم 
بر قد کرد و قد را به توان 2 رساند. اگر عدد به دست آمده 
باالى 25 بود، فرد به اضافه وزن مبتالست و اگر این 
عدد باالى 30 بود، فرد چاق محســوب مى شود. به 

عبارت دیگر اضافه وزن خفیف تر از چاقى است.
 رنجبر افزود: مطالعات نشــان داده که در استان هاى 
شمالى کشــور،  افراد بیشــتر به اضافه وزن و چاقى 
دچار هستند و استان هاى جنوب شرقى چاقى شیوع 
کمترى دارد. از آنجا که چاقــى باعث بیمارى دیابت 
مى شود، بســیار مورداهمیت است. هم اکنون دیابت 
بین 6 تا 8 درصد در کشور شــیوع دارد و شیوع آن در 
استان یزد بسیار باالست. 80 درصد افراد دیابتى چاق 
هستند به همین دلیل براى درمان دیابت، باید چاقى 

را درمان کرد.

آیا محل
 زندگى ما 
عامل چاقى ماست؟

مصرف سیب شیرین و رسیده به خصوص 
انواع معطر و خوشــبوى آن همچون سیب 
گالب و گلشاهى، با تقویت دستگاه گوارش، 
سیســتم عصبى مرکزى و قلب، به میزان 
زیــادى از خســتگى، ضعف، بیقــرارى و 

تحریکات عصبى مى کاهد.
سیب هاى عطرى و شــیرین به ویژه سیب 
گالب از بهترین تقویت کننده هاى دستگاه 
گوارش است و مصرف آن مى تواند از برخى 
ناراحتى  هاى معده از قبیل ریفالکس، ترش 

کردن و تهوع جلوگیرى کند.
این نوع ســیب از عطش و التهاب معده در 
طول روزهاى گرم تابســتان مــى کاهد و 
مصرف فالــوده آن همراه با قدرى عســل 
و گالب و زعفــران، حــدود یک ســاعت 
پیش از غذا یا دو تا سه ســاعت پس از غذا 
یا هنگام خســتگى از کار روزانــه و قبل از 
خواب شــبانه، ضعف نیروى ذهنى و بدنى 
را کمتر کرده، واکنش شدید قلب و سیستم 
عصبى بــه تحریکات هیجانــى را کاهش 

مى دهد.
توصیه متخصصان طب سنتى بر این است 
که هنگام آبگیرى ســیب گالب، مقادیرى 
از پوســت و پوره آن را با همدیگر مخلوط 
کنید تا از خواص بى شمار این میوه بى بهره

 نمانید.
ســیب به خصوص انواع شیرین و معطر آن 
با هر مزاجى سازگار اســت و به بدن گرمى 
و ترى معتدل مى بخشد و مصرف آن براى 
افراد مبتال به سردى و خشکى بدن و اعضاى 
عصبى سودمند اســت اما در مقابل، سیب 
ترش، طبیعتى مایل به سردى و خشکى دارد 
و مصرف آن براى افراد دچار MS و خشکى 
و ضعف عمومى بدن و مبتالیان به افسردگى 

مناسب نیست.
متخصصان بر این باورند که مصرف سیب 
گالب در فواصل وعده هــاى غذایى براى 
مبتالیان به پسوریازیس جلدى نیز، به ویژه 
اگر همراه با عالیمى چون التهاب و خارش 

زیاد باشد، بسیار مفید است.

تا مى توانید 
«سیب گالب» بخورید

کشف یک خاصیت جدید از کلم بروکلى و گل  کلم 

مراقب خطرات گیالس باشید

نوشیدن آب به خصوص در فصل گرما کمک بسیارى به بهبود کیفیت کارکرد بدن 
مى کند و از بروز چندین بیمارى پیشگیرى به عمل مى آورد. اما وقتى بدانید آبى که

 مى نوشید آنچنان که باید سالم و بهداشتى نیست قضیه کمى متفاوت تر از قبل خواهد 
شد.مراحل تصفیه آب و تبدیل آن به یک نوشیدنى گوارا در بیشتر کشورها یکسان 
است ولى باز هم با این همه آب شیرین مملو از مواد شیمیایى بسیارى است که براى 

بدن مضرات فوق العاده خطرناك و بدى دارد.
دانشمندان با تحقیقاتى که به تازگى داشته اند دریافته اند، بعد از تصفیه آب موادى مضر 
مانند کروم همچنان در آب آشامیدنى بسیارى از کشورها باقى خواهد ماند که این

 مى تواند از تهدیدات نوشیدن آب باشد.
کروم تنها عنصرى نیســت که پس از بررسى هاى آژانس حفاظت از محیط زیست 

کشف شده است. بیش از نیمى از آب هاى تصفیه شده روى کره زمین 
دچار آلودگى هاى مختلفى هستند که در روند تصفیه از محدودیت هاى قانونى 

سرپیچى داشته اند.
طى تحقیقات به عمل آمده مواد سمى و شیمیایى که پس از تصفیه آب حاصل شد، 
موادى بودند که مشکالتى در عملکرد تیروئید، بروز سرطان و ایجاد اختالل و آسیب 

به رشد و نمو جنین خواهند شد.
آرسنیک، سرب، پرکلرات تنها تعداد انگشت شــمارى از صدها آالینده اى 
هستند که سازمان حفاظت از محیط زیســت در سیستم هاى آب شیرین 

کشف کرده است.
میکرو ارگانیســم ها، ضد عفونى کننده هــا، مواد غیر آلــى و ارگانیک و 
رادیونوکلئیدهاى الزم و صحیح در این واحدها به طور استاندارد و صحیح 

استفاده نمى شود و این سبب بروز این مشکل بزرگ مى شود.

محافظت از خود در برابر آب هاى آلوده
فیلترهاى آب که چند سالى است در بیشــتر منازل و محل کارها مورد استفاده قرار

 مى گیرد تا حدى مى تواند نگرانى شما نسبت به آالینده ها را کاهش دهد.
استفاده از فیلترهاى استاندارد و مورد تأیید که داراى گواهینامه هاى معتبر مى باشد 

در تصفیه آب از این مواد شیمیایى بسیار کارآمد است.
آب هاى معدنى نیز به شــما کمک مى کند تا از مضرات آب شیرین در امان بمانید. 
هرچند هزینه خرید این آبها کمى براى شما گران تمام خواهد شد ولى در صورتى که از 

فیلتر هاى آب استفاده نمى کنید این گزینه نیز به شما کمک خواهد کرد.

ى وم و و
ررسى هایشــان روى موش هاى 

ســلول هاى ناسالم را در 
صد مشاهده کردند
د ایــن موفقیت

ى بــراى نابودى
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نصف جهان یحیــى گل محمدى مــى خواهد با 
همکاران خود پروژه اى که در ذوب آهن اصفهان 

پیاده کرد را حاال در تبریز اجرا کند.  
 پس از دیدار تراکتور – پرسپولیس، با وجود شکست 
قرمزهــاى تبریز بســیارى از روزنامه نــگاران و 
رسانه ها از نمایش تیم گل محمدى تمجید کردند.

در یکى از این گزارش ها آمده است: 
سرمربى این فصل سرخ هاى تبریز را مى توان یکى 
از فنى ترین و موفق ترین مربیان فوتبال ایران در 
سال هاى اخیر به حساب آورد. گل محمدى امسال 
در حالى هدایت تراکتورســازى را به عهده گرفت 
که بسیارى از کارشناســان این کار را یک ریسک 
بزرگ در کارنامه کارى او تلقى کردند.گل محمدى 
هدایت تیمى را به عهده گرفت که برخى از بازیکنان 
سرشناسش را از دست داده است و در نقل و انتقاالت 
تابستانى برخالف سال هاى قبل کمترین سر و صدا 
را داشت. او اما کم ستاره ترین تراکتورسازى چند 
سال اخیر را تبدیل به تیمى کرده است که در هفته 
دوم رقابت ها کارشناســان و اهالــى فوتبال را به 

تمجید وا داشته است.
 به گزارش نصف جهان، مطالــب دیگرى نیز در 
ستایش از  تیم کم ستاره یحیى منتشر شده است 

که نشان مى دهد  عزم این مربى جوان براى تکرار 
برنامه هایى که در اصفهان و با شــگاه ذوب آهن 

داشت بسیار باالست:
تیم یحیى فصل را با شکست آغاز کرد، اما در همان 
اولین بازى که در اهواز و مقابل استقالل خوزستان 
انجام داد عبدا... ویسى سرمربى حریف اعتراف کرد 
که تراکتورسازى نمایش بهترى داشته و شایسته 
پیروزى بوده است.اما بشنوید از برانکو ایوانکوویچ 
که سرانجام در هفته دوم توانست طلسم شکست 
ناپذیرى یحیى مقابل تیم هایش را بشکند. برانکو 
که همواره مقابل تیم هایى با ســرمربیگرى گل 
محمدى مشکل داشــت و هرگز طعم پیروزى را 
نچشــیده بود این بار نیز در تبریز براى به دســت 
آوردن 3 امتیاز سختى زیادى را متحمل شد. برانکو 
اما بعد از بازى در گفتگو با اطرافیانش اعتراف کرد 
که تیم گل محمدى بازى خوبى ارائه کرده و خط 
هجومى این تیم متشکل از فرزاد حاتمى، مهدى 
شریفى، محمد ابراهیمى و محمد نورى بسیار قوى 
و خطرناك بوده و باعث آزار خط دفاعى و هافبک 

پرسپولیس شده اند.
برخى از کارشناسان نیز در مصاحبه هاى مختلف به 
تمجید از عملکرد تراکتورسازى مدل گل محمدى 

پرداختند و نمایش این تیم مقابل پرســپولیس را 
یک نمایش فنى و کامــًال تاکتیکى قلمداد کردند. 
محمد پنجعلى او را یک مربى بزرگ مى داند و ناصر 
ابراهیمى معتقد است تراکتورسازى در طول فصل 

یکى از تیم هاى خوب لیگ برتر امسال است. 
تراکتورسازى را مى توان یکى از معدود تیم هایى 
دانست که به معناى واقعى کلمه، پرسپولیس برانکو 
را تحت فشار گذاشت و شاید این یکى از دشوارترین 
پیروزى هاى مرد کروات در دو سال اخیر در فوتبال 

ایران بوده است.
یحیــى گل محمدى کــه زود کارش را در عرصه 
مربیگرى و به عنوان دســتیار على دایى آغاز کرد 
به همان سرعت تبدیل به ســرمربى تیم فوتبال 
صباى قم شد و از همان زمان نامش به عنوان یکى 
از بهترین ها مطرح بوده اســت. گل محمدى بعد 
از جدایى ژوزه از پرســپولیس نیز با تیم محبوبش 
درمجموع عملکرد بدى نداشت و تنها دو شکست در 
کارنامه  اش ثبت شد. اما او بزرگ ترین اشتباهش را 
هم در همین تیم انجام داد و آنجایى بود که در فینال 
جام حذفى و روز خداحافظــى مهدى مهدوى کیا 
محبوب پرسپولیسى ها را به میدان نفرستاد. اشک 
هاى مهدوى کیا و هواداران پرسپولیس مى تواند در 
کنار آن ضربه پنالتى چیپ فینال جام ملت هاى آسیا 
برابر چین بدترین تصمیمات زندگى فوتبالى یحیى 

گل محمدى لقب بگیرد.
او بعــد از موفقیت در نفت تهران و کســب عنوان 
بهترین مربى فصل، دو فصــل پیاپى ذوب آهن را 
به مقام قهرمانى جام حذفى رساند و با این تیم در 
فصل94-93به مقام چهارم لیگ برتر دست یافت.
یحیــى گل محمدى بعــد از جدایــى عجیب از

 ذوب آهن در فصل گذشــته حــاال باردیگر روى 
نیمکت تیمى پرطرفدار نشسته است و این یعنى گل 
محمدى این بار ابزار مناسب براى کسب افتخارات 
بزرگ تر را هم دارد. او مى تواند برنامه ها و پروژه 
موفقى که در اصفهان و ذوب آهن اجرا کرد را حاال 

در تبریز عملیاتى کند. 
هرچند تیم او در دو هفته اول لیــگ نتایج خوبى 
نگرفته و بدون امتیاز قعر نشــین اســت و با توجه 
به جدول بازى ها و دیدار تراکتور با اســتقالل در 
تهران در هفته سوم، شاید در پایان هفته سوم هم 
امتیازى دشت نکند اما روند حرکتى تراکتورسازى و 
بازى هاى این تیم نشان مى دهد که امسال هم باید 
تراکتورسازى را با مربى موفقش جدى گرفت. باید  
دید او مى تواند روزهاى خوبش در اصفهان را این بار 

در تبریز تکرار کند.

در اندیشه تکرار پروژه ذوب آهن در تبریز

هافبک ذوب آهن اعتقــاد دارد تیمش مى تواند 
در لیگ برتــر هفدهم جام قهرمانى را به دســت

 بیاورد.
حمیــد بوحمــدان در گفتگویى دربــاره پیروزى
 ذوب آهن مقابل گسترش فوالد اظهار داشت: با 
اینکه تیم گسترش فوالد را شکست دادیم اما تیم 
ما هنوز به شرایط آرمانى نرســیده است. قطعًا در 
هفته هاى آینده شــرایط بهترى پیــدا مى کنیم.
بى تردید باید نقاط ضعفمان را با تمرین بیشــتر 

برطرف کنیم و بهتر از این ظاهر شویم. 
وى ادامه داد: بســیار خوشحال هستم که افتخار 
شــاگردى امیر قلعه نویى نصیبم شده است. کار 

کردن با قلعه نویى بــه این معنى 
است که شما باید فقط به برد فکر 
کنید. ما همیشــه انگیزه بردن 

در وجودمان وجــود دارد. این 
موضوع بســیار ارزشمند 

اســت و امیــدوارم 
شاگرد خوبى براى 

امیرخان باشم.
هافبک ذوب آهن 
دربــاره اینکــه 

با بازگشــت قاســم 
حدادى فر ممکن است نیمکت نشین شود، بیان 
کرد: حدادى فــر بازیکن بزرگى اســت و تجربه 
باالیى دارد. خداراشکر مى کنم که کنار او و مهدى 
پور هســتم. بازى کردن من یــا بازیکن دیگر در 
ذوب آهن چندان مهم نیســت. چیزى که اهمیت 
دارد، موفقیت تیمى اســت و همــه بازیکنان در 

ذوب آهن به دنبال موفقیت تیمى هستند.
بوحمدان در پایان افزود: شک نکنید تیم ما مدعى 
قهرمانى اســت. فکر مى کنم ذوب آهن یکى از 
تیم هاى خوب لیگ برتر در سال هاى گذشته بوده 

و امسال هم با حفظ اسکلت اصلى تیم و اضافه 
شدن چند بازیکن همه با هم براى موفقیت 

تالش مى کنیم. اگر همدل بوده و الیق باشــیم 
مى توانیم با درایت امیر قلعه نویى، قهرمان لیگ 

برتر شویم.

 فریدون اصفهانیــان، رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال در 
گفتگویى ادعاهاى جالبى را مطرح کرده و البته گاف عجیبى هم داده 
است. او درباره اشتباهات مهم داورى در بازى هاى این هفته لیگ برتر 
مدعى شده که عدم اعالم پنالتى به سود استقالل در بازى با استقالل 
خوزستان تنها اشتباه داوران در دو هفته اول لیگ هفدهم بوده است! 
او البته در تعداد بازى هاى برگزار شده در این دو هفته هم اشتباه کرده 
و تعداد بازى ها را 18 اعالم کرده است. این در حالى است که لیگ 
برتر با شرکت 16 تیم برگزار مى شود و در این دو هفته 16 بازى برگزار 
شده است! ضمن اینکه به نظر مى رسد ادعاى فقط یک اشتباه در دو 
هفته اصًال ادعاى درستى نباشد. در هفته اول هم چند اشتباه از سوى 
داوران دیده شده بود که اعالم پنالتى اشتباه براى پارس جم در بازى 
با گسترش فوالد یکى از مهمترین آنها بود. بر سر گل اول پرسپولیس 

به فوالد هم بحث هاى زیادى مطرح شــد و تعدادى از 
کارشناسان هنوز معتقدند که آن گل آفساید بود.  

در هفته دوم هم اعتراضــات زیادى به داورى چند 
بازى مطرح شده است. تراکتورسازى به خطایى 
که منجر به گل اول پرســپولیس شد اعتراض 
دارد. فراز کمالوند هم داورى را عامل شکست 

تیمش مقابل ســایپا مى دانــد و همه این 
بحث ها و اعتراضات در حالى رخ داده اند که 

اصفهانیان مدعى است تنها اشتباه داورى 
دو هفته اول لیــگ هفدهم مربوط به 
بازى استقالل و استقالل خوزستان 

است! 

بعضى از بازیکنان پرسپولیس در پستى مشترك که در صفحه اینستاگرام شخصى 
به اشتراك گذاشته اند نسبت به اجرایى نشدن تعهدات مدیران باشگاه انتقاد کردند 
و به هواداران اعالم کردند که مشکالت موردنظرشان حل نشده است اما همچنان 
با قدرت ادامه مى دهند. ســیدجالل حســینى، حســین ماهینى و مهدى طارمى 
کاپیتان هاى اول تا ســوم پرســپولیس، به همراه بازیکنانى مثل علیرضا بیرانوند، 
کمال کامیابى نیا، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و... بازیکنانى هستند که با جمله 
«مشکالتمان حل نشــده اما ما با قدرت به راهمان ادامه مى دهیم.» سعى کردند 
صداى اعتراض خود را به گوش هواداران و البته مدیریت باشگاه برسانند. اتفاقى که 
خبر از آتش زیر خاکستر پرســپولیس مى دهد و گویا تنش هاى درونى این باشگاه 
قصد خاتمه ندارد. باید دید واکنش مسئوالن باشگاه به این اعتراضات چه خواهد بود.

 

دروازه بان ذوب آهن درخشش در فصلى را که امیدوار اســت براى او به شرکت در جام جهانى روسیه منتهى شود به طور 
مشخص از دیدار با گسترش فوالد آغاز کرد.دومین هفته از لیگ هفدهم با عبور 25 توپ از خط دروازه ها از هفته اول این 
مسابقات که خود هفته ُپرگلى بود هم ُپرگل تر از آب درآمد.در هفته دوم تنها چهار دروازه بان شامل شهاب گردان (پدیده)، 
رشید مظاهرى (ذوب آهن)، مهدى رحمتى (استقالل تهران) و وحید شیخ ویسى (استقالل خوزستان) موفق به بسته نگه 
داشتن دروازه هاى خود شدند.آنچه مظاهرى را به یکى از بهترین (و شاید هم بهترین) دروازه بانان هفته دوم لیگ برتر بدل 
کرد تنها ثبت کلین شیت نبود بلکه چند واکنش این سنگربان ملى پوش در جریان دیدار با گسترش فوالد هم او را مستحق 
این عنوان کرد.دروازه بان 28 ســاله ذوب آهن که انگیزه زیادى براى قرار گرفتن در جمع مسافران نهایى روسیه و حتى 
بازى براى تیم ملى در جام جهانى دارد عزم خود را جزم کرده است تا با عملکرد مناسب در لیگ برتر کارلوس کى روش 
را در این باره مجاب کند. او در اولین بازى موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش نشد اما با کلین شیت برابر گسترش فوالد 

روند درخشش خود در فصل جدید را آغاز کرد. 

هنوز معلوم نیســت که فدراســیون فوتبال چه تصمیمى در قبال احســان 
حاج صفى و مســعود شــجاعى مى گیرد و آنهــا را محروم مى کنــد یا نه.

 با این همه مطرح شدن شایعه محروم شــدن دو بازیکن ایرانى پانیونیوس از 
حضور در تیم ملى، باعث خوشحالى کره اى ها شده که حریف بعدى تیم ملى 

هستند. 
ایسنا از قول رسانه هاى کره اى نوشته که مســئوالن فدراسیون فوتبال این 
کشور به دقت اخبار مربوط به این موضوع را پیگیرى مى کنند و امیدوارند این 
اتفاق رخ دهد چرا که شــجاعى یکى از بازیکنان با تجربه و محورى تیم   ملى 
فوتبال ایران است و غیبت او در بازى برگشت مى تواند به کلى تاکتیک تیم   ملى 

فوتبال ایران را تغییر دهد.

پروژه جهانى رشید کلید خوردپروژه جهانى رشید کلید خورد کره اى ها در انتظار کره اى ها در انتظار 
محرومیت مسعود و احسانمحرومیت مسعود و احسان

انتقاد کاپیتان هاى انتقاد کاپیتان هاى 
پرسپولیسپرسپولیس

انتشار خبر درگیرى لفظى و توهین مهدى طارمى به محمود خوردبین یک بار دیگر مهاجم 
جنجالى پرسپولیس را در صدر اخبار حاشیه اى قرار داد. گفته مى شد طارمى در اعتراض 
به راه ندادن دو کودك خردسال به تمرین پرسپولیس به خوردبین توهین کرده و گفته:  از 

فردا اگر کسى را کنار زمین ببینم من مى دانم و شما. 
اما  محمود خوردبین در مصاحبه با فارس توهین طارمى به خودش را تکذیب کرد و مدعى 
شد که طارمى فقط اعتراض داشته. خوردبین در این مصاحبه گفته:  چنین چیزى مطرح 
نیست که طارمى به من بى احترامى کرده یا حرف خاصى زده باشد. او فقط به این موضوع 
معترض شد که چرا اجازه نمى دهند دو دختربچه خردسال براى دیدن تمرین کنار زمین 
بیایند که من گفتم حراست مجموعه این اجازه را نمى دهد. مطمئن باشید اگر طارمى به 
من توهینى کرده بود این موضوع را خودم عنوان مى کردم اما ما با هم رابطه خوبى داریم و 
او حرف بدى به من نزد فقط معترض بود که چرا این دو کودك به کنار زمین نیامدند و هیچ 

بحث دیگرى در میان نبود. 

تکذیب خوردبین

ذوب آهن با قلعه نویى
 قهرمان مى شود

.
تتهران و کســب عنوان 
 فصــل پیاپى ذوب آهن را 
ذفى رساند و با این تیم در 
هارم لیگ برتر دست یافت.
عــد از جدایــى عجیب از
شــته حــاال باردیگر روى 
شسته است و این یعنى گل 
سب براى کسب افتخارات 
تواند برنامه ها و پروژه  مى
ذوبآهناجرا کرد را حاال 

ه اول لیــگ نتایج خوبى 
ر نشــین اســت و با توجه 
ر تراکتور با اســتقالل در 
هفته سوم هم ید در پایان

وندحرکتى تراکتورسازى و 
مى دهد که امسالهم باید

 موفقش جدى گرفت. باید  
خوبش در اصفهان را این بار 

ریز

بل گسترش فوالد اظهار داشت: با 
رش فوالد را شکست دادیم اما تیم 
یط آرمانى نرســیده است. قطعًا در 
ه شــرایط بهترى پیــدا مى کنیم.
نقاط ضعفمان را با تمرین بیشــتر 

 بهتر از این ظاهر شویم. 
ســیار خوشحال هستم که افتخار 
ر قلعه نویى نصیبم شده است. کار 

ویى بــه این معنى 
ید فقط به برد فکر 
ــه انگیزه بردن 

جــود دارد. این 
ار ارزشمند 

ـدوارم 
ىىراى

ن
ـه 

قاســم 
کن است نیمکت نشین شود، بیان 
ــر بازیکن بزرگى اســت و تجربه 
اراشکر مى کنم که کنار او و مهدى 
زى کردن من یــا بازیکن دیگر در 
ن مهم نیســت. چیزى که اهمیتت
تیمى اســت و همــه بازیکنان در در

بال موفقیت تیمى هستند.
ان افزود: شک نکنید تیم ما مدعى 
ت. فکر مى کنم ذوب آهن یکى از 
 لیگ برتر در سال هاى گذشته بوده 

 حفظ اسکلت اصلى تیم و اضافه 
کن همه با هم براى موفقیت 

ر بازى هاى این هفته لیگ برتر 
ود استقالل در بازى با استقالل 
ته اوللیگهفدهم بوده است! 
 در این دو هفته هم اشتباه کرده 
ت. این در حالى است که لیگ 
6و در این دو هفته 16 بازى برگزار

سد ادعاىفقط یک اشتباه در دو 
فته اول هم چند اشتباه از سوى 
 اشتباه براى پارس جم در بازى 
ها بود. بر سر گل اول پرسپولیس 

ح شــد و تعدادى از 
فساید بود.  

 به داورى چند 
ى به خطایى 
شد اعتراض
ل شکست 

همه این 
ند که 

رى 
ه
ن

ى؟!
باز

 18
ه در 

یک اشتبا

تجربه مجاهد خذیراوى براى استقاللى ها 
تجربه تلخى بود. بااســتعدادترین بازیکنى 
که در 20 ســال اخیر به استقالل آمد و مثل 
آب خوردن زندگى فوتبالى اش نابود شــد. 
آنها حاال مهدى قائدى را دارند. ترس بزرگ 
اســتقاللى ها اما ترس تکرار تجربه مجاهد 

خذیراوى است. 
زندگى فوتبالى قائدى پیش از ایــن او را از 

خانواده اش جدا نکرده بود. او در ایران جوان 
بود و همراه خانواده اش در بوشــهر زندگى 
مى کرد. اســتقاللى ها اما بندى در قرارداد او 

گنجانده اند که او در تهران هم تنها نماند . 
خانواده قائدى هم او را تنها نگذاشته اند و براى 
زندگى به تهران آمده اند. قائدى، استعدادى 
است که نیاز به مراقبت دارد و با حضور خانواده 

احتماًال این مراقبت ها بهتر خواهند بود.

در تهران تنها نماند!

کارشناسان از عملکرد تیم یحیى تمجید مى کنند
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نصف جهــان  کرانچار به اطمینانى که به خود و تیمش 
دارد مى داند که چهار گلى که به ســپاهان در مشهد 
تحمیل شد اتفاقى بیش نبود و دیگر تکرار نمى شود. 
خیلى ها پس از باخت ســنگین زردها در مقابل پدیده 
موضوع اولتیماتوم به وى را مطــرح کردند که به نظر 

مى رسد در این مقطع، موضوعى خنده دار باشد.
سرمربى سپاهان در نشســت مطبوعاتى بیشتر از حد 
انتظار روزنامه نگارهاى مشــهدى به خودش مسلط 
بود؛ در حالى که انتظار مى رفت بعد از شکست 4 بر صفر 
مقابل پدیده در هم ریخته و عصبانى باشد. او به همه 

وعده داد سپاهان مد نظرش را به زودى خواهیم دید.
سرمربى اهل کرواسى سپاهان در پایان لیگ شانزدهم 
برنامه ها و لیســت بازیکنان مورد نیاز خود براى لیگ 
هفدهم را به مدیران باشگاه سپاهان داد و در تاریخ 24 
خردادماه اولین تمرین طالیى پوشان در مجموعه باغ 
فردوس آغاز شد. روزهاى ابتدایى براى سپاهان خیلى 
خوب پیش رفت و این تیم موفق شــد با شش گزینه 
شاخص داخلى مورد نظر کرانچار به توافق دست یابد. 
ساسان انصارى، حسن جعفرى، سیاوش یزدانى، عزت 
ا... پورقاز، شاهین ثاقبى و سعید آقایى شش گزینه اى 
بودند که در همان روزهاى ابتدایى به تیم اضافه شدند تا 

فرصت کافى نیز براى هماهنگى داشته باشند.

اما مشــکل کرانچار از زمانى آغاز شد که آنها براى به 
خدمت گرفتن چند مهره مورد نظر خــود با مانع روبه 
رو شــدند؛ طوالنى شــدن روند مذاکرات با جپاروف 
و عالقه کرانچار به ســبک این بازیکن ســبب شــد 
انتخاب جایگزین بــراى او زمانبر شــود و در نهایت 
هم کریوالروى برزیلى دو روز پیش از شــروع رقابت 
ها به تیم اضافه شد تا زمانى براى حضور در کنار سایر 
بازیکنان نداشته باشد. ژایرو تنها خارجى سپاهان است 
که نزدیک به دو هفته کنار تیم بوده و در دو بازى اول 
در ترکیب اصلى تیم قرار گرفته است و مروان حسین 
عراقى هم هنوز به ایران نیامده و تاکنون بازى در کنار 

سایر بازیکنان تیم را تجربه نکرده است.
شروع سپاهان با تمام امیدهایى که در میان هواداران 
به این تیم وجود داشــت خوب نبوده است؛ آنها مقابل 
سایپا به نتیجه اى بهتر از تساوى یک بر یک در نقش 
جهان دست نیافتند و در مقابل پدیده هم در روزى تلخ 
و فراموش نشدنى با چهار گل، سنگین ترین شکست 

تاریخ باشگاه در مسابقات لیگ برتر را تجربه کردند. 
با این وصف قهرمانى کرانچــار در لیگ یازدهم که با 
هت تریک سپاهانى ها در قهرمانى لیگ برتر همراه شد 
و رسیدن به رکورد آنها توسط سایر تیم ها را دشوار کرد، 
همینطور خاطره شیرین قهرمانى مقابل رقیب دیرینه 
در جام حذفى و در روز خداحافظى مهدى مهدوى کیا 
از دنیاى فوتبال همچنان هــواداران طالیى پوش را 

وفادار نگه داشــته و آنها علیرغم 
باخت سنگین تیمشــان مقابل پدیده، 
همچنان پرچم حمایت از کرانچار و تیمش 

را باال نگه داشته اند.
البته ســنگین ترین شکســت تاریخ لیگ برتر براى 
کرانچار بــدون تبعات هم نبوده و محســن طاهرى 
مدیرعامل ســپاهان در مورد نتیجه به دست آمده در 
گفتگو با رسانه ها عنوان کرد: «به هر صورت باخت 4 بر 
صفر، هم براى ما و هم براى هواداران ناراحت کننده و 
البته نگران کننده است. اگرچه مى شود توجیه کرد که 
هنوز تیم ما جا نیافتاده چون تغییرات زیادى داشته ایم. 
به خصوص در خط دفاعى ترکیب جدیدى را در فصل 
جدید تجربه مى کنیم و اولین بار این بازیکنان در لیگ 
در کنار هم قرار گرفته اند. اینها همه تأثیرگذار است، ما 
به این قضیه به دو شکل نگاه مى کنیم اول اینکه باید 
جلسه اى با آقاى کرانچار داشته باشیم تا هرچه سریع 
تر نواقص موجود رفع شــود. فکر مى کنم توان بچه 
هاى ما خیلى بیشتر از اینهاســت دوم اینکه شاید اگر 
در این بازى گل اول دقیقه یک رقم نمى خورد چنین 
نتیجه اى به دســت نمى آمد و باعث شد بازیکنان از 
فرم خودشان خارج شوند. امیدوارم در بازى هاى آینده 
این نتیجه جبران شود چون هواداران و جامعه ورزشى 
ایران، ســپاهان را به عنوان تیمى منسجم و پرافتخار 

مى شناسد.»
با همه این تفاســیر و صحبت هاى مدیرعامل زردها 
بحث اولتیماتــوم به کرانچار را در ایــن مقطع باید در 
حد یک شوخى دانست، چرا که حاال حاالها طرح این 

موضوع زود اســت. کرانچار در حال حاضر خونسرد و 
مطمئن به فکر جبران است و با توجه به کارنامه خوبى 

که دارد مى تواند این کار را انجام دهد.
 زردپوشان این هفته در دیدارى حساس 
مقابل پارس جم قــرار خواهند گرفت، 
صدرنشین ناخوانده لیگ که  شاید پرچم 
شگفتى سازى را در اصفهان به 

زمین بگذارد.

کرانچار جبران مى کند

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان اعالم کرد این تیم 
باید روند خوب خود را ادامه دهد تا بتواند نامش را 

بیشتر سر زبان ها بیاندازد. 
یکى از بازیکنانى که در دو هفته گذشــته توانسته 
عملکرد خوبى در ترکیب ذوب آهن داشــته باشد، 
ربیع عطایا، هافبک چپ پاى لبنانى اســت. عطایا 
که سال گذشته در ذوب آهن فرصت زیادى براى 
بازى کردن پیدا نکرد، امســال با حضور امیر قلعه 
نویى به یکى از نفرات ثابت این تیم تبدیل شــده و 
توانسته پاسخ اعتماد کادرفنى را بدهد. ربیع عطایا در 
گفتگویى درباره عملکرد خوبش در دو بازى ابتدایى 
لیگ هفدهم، اتفاقاتى که سال گذشته برایش رخ 
داد، کار کردن با امیر قلعه نویى، آینده ذوب آهن و 
برخى مســائل دیگر صحبت هایى را انجام داد که 

ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:
 *خوشحالم که توانستم دو بازى خوب براى تیمم 
انجام دهم و مثمرثمر باشم. با این حال اعتقاد دارم 
هنوز اتفاق خاصى رخ نداده است. من دوست دارم در 
ادامه مسابقات هم با کیفیت خوب در خدمت ذوب 

آهن باشم و براى تیمم بدرخشم.
 *سال گذشته در ذوب آهن فرصت زیادى نداشتم 
تا خودم را نشان دهم. زمان زیادى براى بازى کردن 
به من نرسید اما امسال به من اعتماد شد و خوشحالم 
که توانستم توانایى هایم را نشان دهم. االن هم به 
اتفاقات پارسال و گذشته فکر نمى کنم. توجهم به 

آینده است و اینکه بتوانم براى تیمم مفید باشم. 
*باید بتوانم این رونــد را تا پایان فصل ادامه دهم. 
اینکه در دو بازى موفق باشم، راضى کننده نیست. 
باید گل بزنم، پاس گل بدهم و به چشــم بیایم تا 

بتوانم نام خودم را موفق بگذارم.
 *سطح لیگ برتر فوتبال ایران بسیار باالست. بازى 
هایى که در لیگ ایران انجام مى شــود، 90 دقیقه 
پرفشار است که همه تیم ها پرس روى توپ را به 
خوبى انجام مى دهند. این نشــان مى دهد فوتبال 
ایران به فوتبال روز جهان نزدیک شده است. لیگ 
ایران از همه لیگ هاى کشورهاى اطراف بهتر است 
اما ژاپن و کره جنوبى کمى لیگ بهترى نسبت به 

ایران دارند. 

تیم فوتبال پارس جنوبــى در اولین 
ســال حضورش در لیگ برتر فوتبال 
ایران توانســت بــا دوبرد بــا ارزش 

در دو هفتــه اول به صدر جــدول رده بندى 
برسد. 

محســن فروزان، دروازه بان پارس جنوبى که توانسته 
نقش مهمى در موفقیت هــاى تیمش در ابتداى فصل 
ایفا کند درباره شرایط این روزهاى پارس جنوبى گفت:   
شــرایط تیم درحال حاضر خیلى خوب اســت. ما دوتا 
بازى یکى خارج از خانه و دیگــرى در زمین خودمان 
انجام دادیــم و در هر دو بــازى هم توانســتیم برنده 

شویم.  
کمتر کسى فکرش را مى کرد که پارس جنوبى در اولین 
سال حضورش در لیگ برتر بتواند با 6 امتیاز از دو بازى 
صدرنشین شود. محســن فروزان با تأیید این موضوع 
گفت: بلــه این واقعیــت دارد که خیلى هــا فکرش را 
نمى کردند که ما اینقدر قوى کارمان را شروع کنیم. بعد 
از بازى هاى دوستانه اى که قبل از فصل انجام دادیم 
از گوشه و کنار مى شنیدیم که مى گفتند پارس جنوبى 
کاندیداى سقوط اســت اما ما ثابت کردیم که آسانسور 
لیگ برتر نیستیم و جایگاهمان در لیگ برتر یک جایگاه 

مناسب و در رده هاى  باالست. 
محســن فروزان درباره بازى روزجمعــه تیمش برابر 
ســپاهان گفت: بازى با ســپاهان که شیر زخمى است 
آن هم در اصفهان کار خیلى ســختى اســت. درواقع 

باخت ســپاهان به پدیده با چهار گل بسیار 
کار ما را براى این بازى سخت کرده 
است. اما باید از این بازى 
هم  ســخت 

امتیاز بگیریم 
و صدرجدول را حفظ 

کنیم. مى دانیم کار ســختى 
داریــم اما ایــن را هم مــى دانیم که 

تیممان توانایــى انجام کارهاى دشــوار را 
دارد. 

پارس جنوبى در دو بــازى اول لیگ برتر هفت گل 
به ثمر رسانده و البته سه بار هم دروازه این تیم باز شده 
اســت. فروزان در این باره گفت:  بازیکنان تیم پارس 
جنوبى بازیکنان جوان اما سطح باالیى هستند و امسال 
همه خواهند دید که این بازیکنان خوب چقدر توانایى 
دارند. مطمئنم که فصل آینده بسیارى از تیم ها دنبال 

جذب بازیکنان ما خواهندبود.  
او ادامه داد: امــا این جوانــى پیامدهایــى هم براى 
تیم دارد. تیمى که جوان اســت مى توانــد 90 دقیقه 
فوتبــال خــوب بــازى کند  امــا ممکن اســت یک 
اشــتباه یا یک بــى تجربگى باعث گل خــوردن تیم

شود. 
 محسن فروزان با اشــاره به اهداف و انگیزه هایش در 
سال منتهى به جام جهانى گفت:  امسال سال فوق العاده 

سختى است به خصوص براى 
دروازه بانان. همه سعى دارند 
در این فصل بهترین عملکرد 
را داشــته باشــند تا بتوانند به 
پیراهن تیــم ملى و جام جهانى

برسند. 

مدافع عراقى عضو باشگاه ریزه اسپور ترکیه خبر داد که پیشنهاد سپاهانى ها را رد 
کرده است.

«على فائز»، مدافع تیم ملى عراق و عضو باشــگاه ریزه اسپور ترکیه در مصاحبه 
تفصیلى با روزنامه «المالعب» عراق از پیشنهاد سپاهانى ها به خودش پرده برداشت 

و عنوان کرد که پیشنهاد اصفهانى ها را رد کرده است.
فائز در مصاحبه با ایــن روزنامه عراقى گفــت: در مدت اخیر پیشــنهادهایى را 
از باشــگاه هاى قبــرس و بــه صــورت مشــخص از باشــگاه ســپاهان 
اصفهــان و الرائــد عربســتان داشــتم ولى تصمیــم گرفتــم که دوبــاره به 
لیــگ عــراق برگردم و بــا تمرکــز و تجدیــد قــوا در آینــده دوبــاره لژیونر

شوم.

لى اولیویرا و حسین پاپى، دو بازیکن مصدوم سپاهان به احتمال زیاد به دیدار هفته بعدى این تیم خواهند رسید.
سپاهان جمعه هفته گذشته در شرایطى برابر پدیده قرار گرفت که اولیویرا براى دومین هفته پیاپى مصدوم بود و زالتکو کرانچار 
از مهدى صدقیانى در چارچوب دروازه استفاده کرد. البته عدم حضور سنگربان برزیلى سپاهان براى این تیم تاوان سنگینى 

داشت و آنها در روزى که صدقیانى عملکرد قابل قبولى نداشت، با نتیجه4 بر صفر از میزبان خود شکست خوردند.
عالوه بر اولیویرا، حسین پاپى دیگر مصدوم سپاهان در این دیدار بود.

عباس ربیعى، پزشک باشگاه ســپاهان در خصوص آخرین وضعیت این دو بازیکن در گفتگویى عنوان کرد: مجدداً از اندام 
آسیب دیده اولیویرا MRI گرفتیم و خوشبختانه بیش از 90 درصد عالئم حذف شده و شرایط بالینى او هم مطلوب است. با این 

وصف، به احتمال زیاد اولیویرا مى تواند در بازى روز جمعه همراه تیم باشد. 
پزشک باشگاه سپاهان در مورد حسین پاپى مى گوید :  حسین پاپى هم  معاینه شد و دوباره از او MRI  گرفتیم؛ خوشبختانه این 

بازیکن هم شرایط خوبى دارد و براى دیدار هفته آینده آماده خواهد شد. 

تیم فوتبال نیروى هوایى عراق مقابل الکرخ به تســاوى رســید تا در آستانه 
قهرمانى لیگ عراق قرار داشته باشد.

در ادامه هفته سى و پنجم لیگ عراق تیم فوتبال پلیس با نتیجه 3 بر 2 نجف را 
شکست داد.  یکى از گل هاى پلیس را «مروان حسین» بازیکن جدید عراقى 
سپاهان به ثمر رساند.  با این پیروزى، پلیس احتمال قهرمانى خود در لیگ برتر 
عراق را افزایش داده است. مروان حسین به زودى با سفر به ایران به سپاهان 
ملحق خواهد شد.  در دیگر بازى برگزار شده یاران «بشار رسن» در تیم نیروى 
هوایى مقابل الکرخ به تساوى 2 بر 2 رســیدند.  در صورتى که نیروهوایى به 
برترى مى رسید مى توانست عنوان قهرمانى لیگ عراق را در یک هفته مانده 

به پایان مسابقات از آن خود کند.

سپاهان امیدوار به بازگشت مصدومان   برد پلیس عراق با گلزنى 
بازیکن سپاهان

 پیشنهاد سپاهان به 
مدافع تیم ملى عراق

کاپیتان دوم ذوب آهن در کنار اهالى هنر در شب پایانى اجراى نمایش «تتراکرومات» حاضر شد.
مجموعه فرهنگى- هنرى فرشچیان اصفهان از یکم تا پانزدهم مردادماه میزبان نمایش «تتراکرومات» به تهیه کنندگى، نویسندگى 

و کارگردانى محمدجواد صرامى بود.
اجراى اخیر که در واقع شب پایانى این نمایش هم بود، یک مهمان فوتبالى هم داشت. قاسم حدادى فر که در کنار اهالى هنر نظاره گر 

این نمایش شده بود، در پایان روى صحنه هم حاضر شد و تماشاگران از حضور کاپیتان دوم ذوب آهن استقبال کردند.
موضوع نمایش «تتراکرومات» حول محور عشق است و برداشتى آزاد از نمایشنامه مشهور «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر به شمار مى آید 

که توسط محمدجواد صرامى نمایشنامه نویس اصفهانى نوشته شده است.
سال گذشته نمایش «چرخه سودایى» او نامزد دریافت چند جایزه در بخش هاى مختلف جشنواره بین المللى تئاتر فجر شده بود و در 

نهایت موفق به دریافت جوایزى از جشنواره سراسرى تئاتر تجربه شد.

 حدادى فر مهمان اهالى هنر شد 

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان: 

لیگ ایران از همه لیگ هاى 
کشورهاى اطراف بهتر است

سپاهان را مى بریم و در صدر مى مانیم محسن فروزان: 

 خونسرد و مطمئن

که دارد مى تواند این کار را انجام دهد.
ا زردپوشا

براى به  نها
 مانع روبه 
ا جپاروف 
ب شــد 
 نهایت 
 رقابت 
 سایر 
ست
اول
ین
ار

وفادار نگه داشــته و آنها علیرغم 
باخت سنگین تیمشــان مقابل پدیده، 
همچنان پرچم حمایت از کرانچار و تیمش 

را باال نگه داشته اند.
البته ســنگین ترین شکســت تاریخ لیگ برتر براى 
کرانچار بــدون تبعات هم نبوده و محســن طاهرى 
مدیرعامل ســپاهان در مورد نتیجه به دست آمده در 
4گفتگو با رسانه ها عنوان کرد: «به هر صورت باخت 4 بر

صفر، هم براى ما و هم براى هواداران ناراحت کننده و 
البته نگران کننده است. اگرچه مى شود توجیه کرد که 
هنوز تیم ما جا نیافتاده چون تغییرات زیادى داشته ایم.

به خصوص در خط دفاعى ترکیب جدیدى را در فصل 
جدید تجربه مى کنیم و اولین بار این بازیکنان در لیگ 
کنار هم قرار گرفته اند. اینها همه تأثیرگذار است، ما  در
به این قضیه به دو شکل نگاه مى کنیم اول اینکه باید 
جلسه اى با آقاى کرانچار داشته باشیم تا هرچه سریع 
تر نواقص موجود رفع شــود. فکر مى کنم توان بچه 
هاى ما خیلى بیشتر از اینهاســت دوم اینکه شاید اگر

در این بازى گل اول دقیقه یک رقم نمى خورد چنین 
نتیجه اى به دســت نمى آمد و باعث شد بازیکنان از 
فرم خودشان خارج شوند. امیدوارم در بازى هاى آینده 
این نتیجه جبران شود چون هواداران و جامعه ورزشى

ایران، ســپاهان را به عنوان تیمى منسجم و پرافتخار 
مى شناسد.»

 همه این تفاســیر و صحبت هاى مدیرعامل زردها 
حث اولتیماتــوم به کرانچار را در ایــن مقطع باید در 
یک شوخى دانست، چرا که حاال حاالها طرح این 

ر انجامدهد. ر
هفته در دیدارى حساس  این  زردپوشان
مقابل پارس جم قــرار خواهند گرفت، 
صدرنشین ناخوانده لیگ که  شاید پرچم 
شگفتى سازى را در اصفهان به 

زمین بگذارد.
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رد و 
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فراز کمالوند، ســرمربى جوان صنعت نفت آبادان 
که در این هفته، تیمش مقابل ســایپا به شــکل 
عجیبى شکســت را پذیرفت، با حضــور در یک 
برنامه ورزشــى، به تعریف و تمجید از «جاســم 
کــرار»، هافبــک عراقــى امــا پرحاشــیه خود

 پرداخت. 
کمالونــد در بین حــرف هایش گفت: «جاســم 
چــون شــیعه اســت، عالقــه خاصى بــه امام 
علــى(ع) دارد و حتــى شــماره 13 را بخاطــر 
روز 13 رجــب  کــه میــالد حضــرت اســت، 

مى پوشد.» 
او در بخش دیگرى از صحبت هایش نیز گفت:  
«جاسم کرار یک فرزند دارد به نام حیدر که 

فوتبالش از جاسم هم بهتر است و...»  
با این حساب باید منتظر حضور فرزند 
جاسم کرار در فوتبال ایران باشیم، آن 
هم در شرایطى که حاشیه هاى جاسم 
کرار در فوتبال ایران تمامى نداشت 
اما حاال فراز صحبــت از آن مى کند 
که فرزند این بازیکن عراقى نیز یک 
فوتبالیست قابل است و این تعریف ها 
شاید کار را به جایى بکشاند که شاهد 
حضور پسر ارشد جاسم کرار در فوتبال 

کشورمان باشیم!  

کرار کم بود؛ 
پسرش هم در راه 

است! وتبال پارس جنوبــى در اولین 
لیگ برتر فوتبال ل حضورش در

 توانســت بــا دوبرد بــا ارزش 
هفتــه اول به صدر جــدول رده بندى 

 
ــن فروزان، دروازه بان پارس جنوبى که توانسته 
مهمى در موفقیت هــاى تیمش در ابتداى فصل 
د درباره شرایط این روزهاى پارس جنوبى گفت:   
یط تیم درحال حاضر خیلى خوب اســت. ما دوتا 
یکى خارج از خانه و دیگــرى در زمین خودمان 
 دادیــم و در هر دو بــازى هم توانســتیم برنده 

  
کسى فکرش را مى کرد که پارس جنوبى در اولین

6حضورش در لیگ برتر بتواند با 6 امتیاز از دو بازى 
شین شود. محســن فروزان با تأیید این موضوع 
 بلــه این واقعیــت دارد که خیلى هــا فکرش را 
کردند که ما اینقدر قوى کارمان را شروع کنیم. بعد 
ى هاى دوستانه اى که قبل از فصل انجام دادیم 
شه و کنار مى شنیدیم که مى گفتند پارس جنوبى 
داى سقوط اســت اما ما ثابت کردیم که آسانسور 
رتر نیستیم و جایگاهمان در لیگ برتر یک جایگاه 

ب و در رده هاى  باالست. 
ــن فروزان درباره بازى روزجمعــه تیمش برابر 
هان گفت: بازى با ســپاهانکه شیر زخمىاست 
م در اصفهان کار خیلى ســختى اســت. درواقع 

باخت ســپاهان به پدیده با چهار گل بسیار 
کار ما را براى این بازى سخت کرده
است. اما باید از این بازى 
هم  ســخت 

امتیاز بگیریم 
و صدرجدول را حفظ 

کنیم. مى دانیم کار ســختى 
داریــم اما ایــن را هم مــى دانیم که 

تیممان توانایــى انجام کارهاى دشــوار را 
دارد. 

پارس جنوبى در دو بــازى اول لیگ برتر هفت گل 
شده  باز تیم این رسانده و البته سه بار هم دروازه به ثمر
اســت. فروزان در این باره گفت:  بازیکنان تیم پارس 
جنوبى بازیکنان جوان اما سطح باالیى هستند و امسال 
همه خواهند دید که این بازیکنان خوب چقدر توانایى 
دارند. مطمئنم که فصل آینده بسیارى از تیم ها دنبال 

جذب بازیکنان ما خواهندبود.  
او ادامه داد: امــا این جوانــى پیامدهایــى هم براى 
تیم دارد. تیمى که جوان اســت مى توانــد 90 دقیقه 
فوتبــال خــوب بــازى کند  امــا ممکن اســت یک 
اشــتباه یا یک بــى تجربگى باعث گل خــوردن تیم

شود. 
هایش در  فروزان با اشــاره به اهداف و انگیزه  محسن
سال منتهى به جام جهانى گفت:  امسال سال فوق العاده 

سختى است به خصوص براى 
دروازه بانان. همه سعى دارند

در این فصل بهترین عملکرد 
را داشــته باشــند تا بتوانند به 
پیراهن تیــم ملى و جام جهانى

برسند. 

پیشنهاد سپاهان به سپاهان امیدوار به بازگشت مصدومان  
مدافعتیمملى عراق

شد هن اهال مهمان حدادىف

و در صدر مى مانیممحسن فروزان:  سپاهان را مى بریم

فراز کمالوند، ســرمربى جوان صنعت نفت آبادان 
که در این هفته، تیمش مقابل ســایپا به شــکل 
عجیبى شکســت را پذیرفت، با حضــور در یک 
برنامه ورزشــى، به تعریف و تمجید از «جاســم 
کــرار»، هافبــک عراقــى امــا پرحاشــیه خود

 پرداخت. 
کمالونــد در بینحــرف هایش گفت: «جاســم

چــون شــیعه اســت، عالقــه خاصى بــه امام 
3علــى(ع) دارد و حتــى شــماره 13 را بخاطــر 
3روز 13 رجــب  کــه میــالد حضــرت اســت، 

مى پوشد.»
او در بخش دیگرى از صحبت هایش نیز گفت:  
«جاسم کرار یک فرزند دارد به نام حیدر که 

فوتبالش از جاسم هم بهتر است و...»  
با این حساب باید منتظر حضور فرزند 
جاسم کرار در فوتبال ایران باشیم، آن 
هم در شرایطى که حاشیه هاى جاسم 
تمامى نداشت  در فوتبال ایران کرار
اما حاال فراز صحبــت از آن مى کند 
که فرزند این بازیکن عراقى نیز یک 
فوتبالیست قابل است و این تعریف ها 
شاید کار را به جایى بکشاند که شاهد 
حضور پسر ارشد جاسم کرار در فوتبال 

کشورمان باشیم! 

کرار کم بود؛
پسرش هم در راه 

است!
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چهل تکه

مدل بریتانیایى از فروشگاهى در میالن ربوده شده و پس از خوراندن 
مواد مخدر مدت 2 ساعت و نیم در چمدان قرار داده شده و به مزرعه اى 
در 120 مایلى «تورین » ایتالیا که متهم مد نظر داشته منتقل شده است.
بنا بر گزارش هاى پلیس، متهم «لوکاشــن هربا» که انگلیســى – 
لهستانى اســت براى ربودن مدل از چند نفر کمک گرفته است. وى 
سعى داشــته مدل بریتانیایى را به صورت آنالین به قیمت 270 هزار 
پوند به فروش برساند.مأموران پلیس میالن توانسته اند محل اختفاى 
این متهم و مدل را پیدا کنند و از طریق کنسولرگى انگلستان وارد عمل 
شوند و متهم را دستگیر کنند.ســخنگوى پلیس میالن در کنفرانس 
مطبوعاتى اعالم کرد که هنگامى که مأموران پلیس هربا را بازداشت 
کرده اند عکس هاى زیادى از قربانى در دست داشته که برخى از آنها 

را در یک وبسایت به مشتریانش نشان داده است.

نخستین جنایت «جیسون مارشال» در ســال 2013 رخ داد که 
درجریان آن یک مهندس رایانه به نام «پیتر فاســولى» 58 ساله 
کشته شد. این مرد که به عنوان مأمور قالبى به خانه مقتول رفته 
بود پس از قتل، کارت هاى بانکى و پول هاى او را به سرقت برده و 

به شهر رم درایتالیا گریخته بود. 
قاتل حرفه اى صحنه جنایت را هــم طورى طراحى کرده بود که 
تا دو ســال مأموران آن را یک حادثه مى دانستند. اما با پیدا شدن 
مدارك جدید در خانه مقتول، جستجو براى یافتن مارشال آغاز شد. 
این مرد پس از سفر به رم نیز با معرفى خود به عنوان یک دیپلمات، 
مردى را کشته و پول و کارت هاى بانکى اش را به سرقت برده بود. 
پلیس ایتالیا این قاتل خطرناك را هنگام سرقت و جنایت دیگرى 

دستگیر کرد.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ از دســتگیرى دو سارق 
حرفه اى منزل خبر داد و گفت: یکى از سارقان در زندان به  سر مى برد.

سرهنگ سعد ا... گزافى اظهار داشت: چندى پیش یکى از شهروندان، 
سرقت تعدادى اموال منزل مسکونى اش مانند گوشى تلفن همراه، 
طال و وجه نقد را به کالنترى 118 ستارخان اطالع داد و پرونده طرح 
شده براى دستگیرى ســارقان به این پایگاه ارجاع شد. در تحقیقات 
پلیسى به دست آمد که گوشى مسروقه توسط یکى از شهروندان که 
در نسیم شهر زندگى مى کند مورد استفاده قرار گرفته است که طى 
بررسى هاى انجام شده، مشخص شــد که برادر وى یکى از سارقان 

حرفه اى سرقت منزل است. 
سرهنگ گزافى افزود: با توجه به پایش هاى صورت گرفته مخفیگاه 

متهم اصلى شناسایى  و سارق دستگیر شد.

دستگیرى دزدان پایتخت قاتل سریالى در نقش دیپلمات  فروش آنالین  مدل بریتانیایى  030201

اواخر مرداد ماه سال 84 مرد جوانى به پلیس آگاهى رفت و 
از ناپدید شدن برادر 30 ساله اش به نام «ابراهیم» خبر داد.
وى به مأموران گفت: «زن برادرم مى گوید ابراهیم براى 
سفر به عراق رفته است. اما حاال مدتى است هیچ خبرى از 
او نداریم و وقتى پیگیر پرونده شده ام متوجه شدم او هرگز 
از کشور خارج نشده اســت.» تالش پلیس در این زمینه 
آغاز شده بود که جنازه مثله شده یک مرد جوان در حاشیه 
بیابان هاى ورامین پیدا شد. شواهد نشان مى داد این مرد 
در محل دیگرى به قتل رسیده و سپس جنازه اش نیمه 
شب به بیابان منتقل شده است. پلیس به بررسى پرداخت 

و دریافت جنازه متعلق به ابراهیم است.
مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بازجویى از همسر 
ابراهیــم پرداختند. این زن که خودش را غمزده نشــان 

مى داد به مأموران گفت: «همسرم چند روز پیش براى 
سفر به عراق از خانه خارج شد. من خبرى از او نداشتم تا 

اینکه برادرم همسرم پیگیر ماجرا شد.»
در این بین برادر قربانى بار دیگر به پلیس آگاهى رفت و 
گفت: «از وقتى برادرم ناپدید شــده بود یک نفر مدام به 
خانه او زنگ مى زد. من به همسر برادرم به نام "شهال" 

مشکوك هستم.»
اظهارات این مرد نخستین سرنخ را به پلیس داد و شهال 
بار دیگر تحت بازجویى قرار گرفت. این زن پرده از قتل 
شوهرش برداشت و به اجیر کردن دو مرد اعتراف کرد. به 
این ترتیب دو مرد جوان به نام هاى «داود» و «شــاپور» 
بازداشت شدند. آنها که پسردایى و پسرعمه هستند به قتل 

اعتراف کردند.

زن جوان پس از محاکمه به 15سال زندان و دو متهم اجیر 
شده به جرم مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند.

حکم صادره در دیوان عالى کشور تأیید شده بود که داوود و 
شاپور توانستند با پرداخت دیه 90 میلیون تومانى رضایت 
دو فرزند قربانى را جلب کنند اما پدر و مادر مقتول پیگیر 
پرونده نشدند و دو متهم جوان 12 سال بالتکلیف در زندان 
ماندند. آنها طبق قانون جدید نامه اى به دادگاه نوشتند و 

خواستار تعیین تکلیف شدند.
آنها در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى 
میز محاکمه ایستادند. در این جلسه داود گفت: «مدتى 
بود با شهال آشنا شــده بودم. او با من درد دل مى کرد و 
از بد رفتارى هاى شــوهرش مى گفت. به همین دلیل 
براى قتل شــوهرش از من کمک گرفــت. من که خام 

حرف هاى او شــده بودم ماجرا را با پسر دایى ام در میان 
گذاشتم. طبق نقشه، شهال نیمه شب در خانه را برایمان باز 
کرد و ما وارد شدیم. شهال خودش اولین ضربه را با چوب 
به سر شوهرش زد که بیهوش شــد. سپس من و شاپور 
با چاقو به جان شــوهرش افتادیم و سپس جنازه را مثله 
کردیم. ما اشتباه کردیم و به همین علت هم تا یک قدمى 
چوبه دار رفتیم. اما حاال عدم پیگیرى خانواده قربانى باعث 
شده 12ســال بالتکلیف در زندان بمانیم. حاال از قضات 

دادگاه تقاضا داریم تا به ما کمک کنند.»
شاپور نیز گفت: «براى جلب رضایت فرزندان قربانى پولى 
نداشتیم. به همین دلیل 90 میلیون تومان ر ا قرض گرفتیم. 
حاال هم پولى براى جلب پدر و مادر قربانى نداریم و آنها 
حتى براى پیگیرى پرونده هم حاضر نمى شوند و ما را در 
زندان بالتکلیف رها کرده اند. از قضات دادگاه تقاضاى 

کمک داریم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

ردیابى هاى پلیس براى دستگیرى ســارق افیونى از 
اردیبهشت سال 93 و به دنبال سرقت از خانه هاى اعیانى 
شهر کرج در دستور کار قرار گرفت. سرانجام کارآگاهان 
با بررســى تصاویر دوربین هاى مداربســته توانستند 
چهره این سارق را شناسایى کنند و با استفاده از بانک 

اطالعاتى مجرمان وى را به دام بیاندازند. 
«ارســالن» 25ســاله کــه از شــدت مصــرف 
مواد مخدرصنعتى چهره اى تکیده و استخوانى داشت، 
در بازجویى هاى مقدماتى به پنج فقره سرقت اعتراف 
کرد و سپس با قرار بازداشــت و صدور کیفرخواست از 

سوى نماینده دادستان به زندان منتقل شد.
ســارق جوان به شــعبه یازدهم دادگاه کیفرى تهران 
انتقال یافت و در جلسه اى به ریاســت قاضى ابراهیم 
اسالمى و با حضور قاضى حسینى-مستشار- محاکمه 

شد.
در ابتدا نماینده دادستان با اشاره به سرقت هاى انجام 
شده توســط متهم گفت: با توجه به نحوه سرقت ها و 
شکســتن قفل درخانه ها و آپارتمان ها، متهم مشمول 

مجازات قطع دست است.
در ادامه جلسه دادگاه شاکى ها به طرح شکایت پرداختند.
آنگاه متهم به دستور قاضى اسالمى در جایگاه متهمان 

ایستاد تا به سئواالت پاســخ دهد. وى در پاسخ به این 
ســئوال که آیا مى دانى با توجه به تعداد ســرقت هایى 
که+ انجام داده اى و سابقه کیفرى ات قرار است حکم 
قطع دســتان تو را بدهیم؟ گفت: بله. من مستحق این 
مجازات هستم. بهتر است دســت هایم را قطع کنید.  
اعتیاد زندگى ام را ســیاه کرده، بهتر است دست نداشته 

باشم که چیزى بدزدم و مواد مصرف کنم.
پس از اظهارات متهم، قضات وارد شــور شدند و قرار 

است به زودى حکمشان را صادر کنند.

درگیرى 10 نفر در شهرســتان قــدس منجر به قتل 
هولناکى در این شهرســتان شــد کــه کارآگاهان با 

سرنخ هاى موجود قاتل را زمینگیر کردند.
رئیس پلیس شهرستان قدس در تشریح این خبر گفت: 
به دنبال اعالم مرکز پلیــس 110 مبنى بر وقوع یک 
مورد نزاع دسته جمعى منجر به جراحت شدید بالفاصله 
عوامل کالنترى 13 بررســى موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند. 
سرهنگ شاهپور فالحى، افزود: مأموران با حضور در 
محل درگیرى مشاهده کردند، تعداد 10 نفر با یکدیگر 
درگیر شــده اند که پیش از حضور عوامــل انتظامى 
عوامل درگیــرى از محل متوارى و ســه نفر مجروح 
به مرکز درمانى منتقل شــدند که یکى از مجروحان 
به علت جراحات وارده به نقاط حســاس بدن و شدت 

خونریزى جان باخت. 
وى بیان کرد: به دلیل حساســیت موضــوع مراتب 
به صورت ویژه در دســتور کار عوامــل پلیس آگاهى 
شهرســتان قرار گرفت و پس از هماهنگى قضائى با 
بررسى هاى فنى و اقدامات پلیسى و نیز اخذ اظهارات 
شــاهدان و مجروحان در بیمارستان، عوامل حاضر در 
این نزاع دسته جمعى شناسایى شدند و دستگیرى این 

افراد در دستور کار عوامل انتظامى قرار گرفت. 
سرهنگ فالحى با اشاره به اهمیت موضوع و انعکاس 
وسیع آن در بین شــهروندان و افکار عمومى تصریح 
کرد: با پیگیرى عوامــل انتظامى مخفیگاه متهمان در 
شهرستان قدس شناســایى و در یک اقدام مشترك 
و هماهنگ شده در کمتر از دو ســاعت از وقوع قتل، 
تمامــى متهمان و نیز قاتل دســتگیر کــه بالفاصله 

نامبردگان جهت تحقیقات اولیه به پلیس آگاهى منتقل
 شدند. 

رئیس پلیس شهرستان قدس در پایان گفت: متهمان در 
بازجویى هاى فنى و پلیسى به جرم خود اعتراف کرده 
و پس از تکمیل پرونده مقدماتى به دادســرا ارجاع شد 
و تمامى نفرات تا تکمیل پرونده قضائى با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شدند.  

چوپان میمندى که سال گذشته یک پلنگ را در 
کوه سپیدار واقع در استان فارس از پاى درآورده 
و تصاویر این تخلف را در فضاى مجازى منتشر 
کرده بود سرانجام شناسایى شد و مورد پیگرد 

قانونى قرار گرفت.
هوشــنگ على پور، رئیس اداره محیط زیست 
فیروزآباد با اعالم این خبر گفت: تصاویرى که 
از کشتار پلنگ کوه سپیدار در فضاى مجازى 
منتشر شده مربوط به سال گذشته است. متهم 
شناسایى شده و پرونده، مورد پیگیرى مقامات 
قضائى گرفته اســت که جزئیــات آن متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

 مادر فریبکار براى اینکه دخترش را بیمار سرطانى نشان دهد دسیسه شومى 
را طراحى کرد اما نقشه اش با مرگ دختر 9 ساله اش پایان گرفت. رسیدگى 
به این پرونده مرموزبا شکایت پدربزرگ دختربچه در دستورکار تیم قضائى، 

پلیسى کرمان قرارگرفت.
این مرد به بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب شهر کرمان گفت: 
«پسرم و همسرش چند ســال قبل به دلیل مشکالت شدید خانوادگى ازهم 
طالق گرفتند. سرپرستى نوه ام «ساناز» تا شش سالگى به مادرش سپرده 
شــده بود. اما پس ازآن با حکم دادگاه، حضانت نوه ام به من ســپرده شد. 

همزمان با شروع تابستان، نوه ام براى مدتى نزد مادرش رفت تا اینکه چندى 
بعد عروس سابقم تماس گرفت و از ابتالى نوه ام به سرطان بدخیم خبرداد. 
وقتى به دیدن ساناز رفتم دیدم موهاى سرش تراشیده شده و حال خوبى هم 
ندارد. تا اینکه پس از چند هفته خبردار شدم که اوجان سپرده است. اما با توجه 
به اینکه مرگ نوه ام مشکوك است تقاضاى رسیدگى به این موضوع را دارم.»

دادخدا ساالرى، دادستان عمومى و انقالب کرمان دراین باره گفت: با توجه به 
مشکوك بودن ماجرا، بالفاصله دستور تحقیق از مادر دخترك صادر شد و در 
تحقیقات پلیسى مشخص شد این زن به شدت گرفتار اعتیاد است. همچنین 

تیم جنایى که تحت نظربازپرس شعبه سوم دادسرا سرگرم تحقیق دراین 
باره بودند پس از اعالم نظریه پزشکى قانونى دریافتند دخترك به هیچ عنوان 

بیمار نبوده و سرطان هم نداشته است.
حال آنکه مادرش براى اینکه نقشه شیطانى اش فاش نشود، موهاى دختر را 
تراشیده و به وى داروهاى ترامادول و متادون خورانده که موجب مسمومیت 
کودك و در نهایت مرگ دخترك شده است. به گفته دادستان کرمان، عامل 
جنایت هم اکنون دربازداشت است وتحقیقات تخصصى دراین باره همچنان 

ادامه دارد. 

12 سال بالتکلیفى در زندان

«مدتى بود با شهال 
آشنا شده بودم. او با 
من درد دل مى کرد 
و از بد رفتارى هاى 
شوهرش مى گفت. 
به همین دلیل براى 

قتل شوهرش از 
من کمک گرفت. من 
که خام حرف هاى او 
شده بودم ماجرا را با 
پسر دایى ام در میان 

گذاشتم

قاتل دو نوجوان 16 ساله گنبدى که جمعه دو هفته پیش 
در جنگل هاى مینودشت مفقود شده بودند و اجساد آنها 
پس از یک هفته در روستاى حاجى قوشان گنبدکاووس 

کشف شده بود، دستگیر شد.
 رئیس پلیس استان گلستان درخصوص این پرونده 
گفت: در پــى اعالم اهالى روســتا حاجى قوشــان 
گنبدکاووس مبنى بر کشــف دو جســد در زیر تپه 
ماهورهاى اطراف روستا بالفاصله عوامل انتظامى و 

قضائى به محل مورد نظر اعزام شدند.
ســردار على اکبر جاویدان در ادامه بیان کرد: صحنه 
توسط عوامل بررسى صحنه جرم و بازپرس ویژه قتل 
مورد بررسى قرار گرفت و اجساد جهت بررسى علت 

مرگ به پزشکى قانونى منتقل شدند.
وى افزود: پس از اعالم پزشکى قانونى مبنى بر علت 
مرگ ناشى از ضربات چاقو مراتب دستگیرى قاتل این 
جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى 

قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامى استان گلستان اظهار داشت: 
پس از 48 ساعت کار اطالعاتى و تخصصى و تالش 
شبانه روزى عوامل پلیس آگاهى، دخالت دو نفر در قتل 
این دو نوجوان براى مأموران محرز و تالش در جهت 

دستگیرى آنان آغاز شد.
ســردار جاویدان تصریح کرد: بــا هماهنگى مراجع 
قضائى سرانجام قاتل اصلى در مخفیگاه خود دستگیر و 
همدست وى نیز ساعتى بعد دستگیر شد و جهت انجام 

تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شدند.

رئیس کل دادگسترى گلستان نیز در ارتباط با پرونده 
قتل این دو نوجوان 16 ساله گفت: با شناسایى متهمان 
قتل دو نوجوان گنبدى، رسیدگى ویژه به این پرونده 

در دادسراى عمومى و انقالب گنبد کاووس آغاز شد.
هادى هاشمیان، با تأکید بر رسیدگى ویژه و خارج از 
نوبت پرونده این قتل ها گفت: قاتل و یکى از همدستان 
او دستگیر شده اند و تالش براى دستگیرى همدست 

دیگر قاتل ادامه دارد.
هاشمیان افزود: یکى از دستگیر شــدگان، به قتل و 
جزئیات آن اعتراف کرده است که در بازرسى از صحنه  
قتل، خــودروى انتقال پیکر مقتــوالن و خانه  قاتل، 
شــواهد و مدارك مانند خون مقتولین و چاقوى آلت 

قتل کشف شد.
رئیس کل دادگسترى گلســتان گفت: قاتل، انتقام را 
انگیزه  قتل عنوان کرده و گفته، با «عدنان»، یکى از 
دو نوجوان مقتول، بر سر موضوعى مجادله داشتیم که 
براى حل این مسئله 6 مرداد (روز مفقود شدن این دو 
نوجوان) بیرون از شهر قرار گذاشتیم، اما پس از آنکه به 
توافق نرسیدیم با چاقو او را کشتم و از ترس فاش شدن 

موضوع، دوست عدنان را هم به قتل رساندم.
هاشمیان خاطرنشان کرد: قاتل و همدستان او پیکر 
بى جــان این دو نوجــوان را در بیابان هــاى اطراف 
روستاى حاجى قوشان گنبد کاووس دفن کردند که 
بارندگى هاى اخیر بخشى از اجساد آنها را آشکار کرد و 
به این ترتیب ابهام در پرونده ى مفقودى این دو نوجوان 

برطرف شد. قاتالن 21 ساله و 23 ساله هستند.

دستگیرى قاتل 2 نوجوان گنبدى 

دست هایم را قطع کنید تا دزدى نکنم

چوپان میمندى 
قاتل پلنگ سپیدار

درگیرى در غرب تهران منجر به قتل شد 

قتل ساناز
 دختر خردسال 
در کرمان 
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پاوربانک هــا 
درواقــع باترى هــاى 
خاصى هستند که در یک مدار خاص با شارژ الکتریکى 
مشخص، فشرده  شده اند. آنها به شما اجازه مى دهند 
که انرژى الکتریکى را ذخیــره کنید و در زمان الزم از 
انرژى موجود براى شارژ موبایل یا تبلت استفاده کنید. 
امروزه اســتفاده از پاوربانک تقریبــاً به امرى معمول 

تبدیل  شده است.
پاوربانک ها براى تمامى وســایلى کــه داراى پورت 
USB هستند قابل  اســتفاده بوده و کاربردى هستند. 

از این دستگاه ها مى توان به عنوان  مثال اسپیکرهاى 
پرتابل، سیستم هاى GPS، پلیرهاى MP3، تلفن هاى 
هوشــمند و تبلت ها را نــام برد. به طــور خالصه هر 
دستگاهى که به کمک پورت USB شارژ مى کنید را 

مى توانید با پاوربانک شارژ کنید.
یکى از مهمترین معیارهاى انتخاب پاوربانک ظرفیت 
آن اســت. ظرفیت پاوربانک در واقع به میزان توانایى 
آن در ذخیره انرژى الکتریکى در مقیاس میلى آمپر را 
گویند. بنابر ظرفیت پاوربانک ها مى توان دستگاه  هاى 
متفاوتى را با آنها شارژ کرد، به طور مثال یک پاوربانک 
1500 میلى آمپر جهت شــارژ یک موبایل هوشمند با 
صفحه اى متوسط مناسب است اما این دستگاه براى 

وسایل بزرگ تر مانند تبلت ها و گوشى هاى هوشمند 
بزرگ ضعیف بوده و براى شارژ کردن چنین وسایلى 

باید چندین بار پاوربانک را بدان متصل کرد.
همانطور که در باال اشاره کردیم براى شارژ دستگاه هایى 
که نیاز به شارژ بیشــترى دارند باید از پاوربانک هاى 
قوى تر که داراى ظرفیت هاى باالترى هستند، استفاده 
کنیم. براى این خصوص باید از پاوربانک هایى نظیر 
8000 ،10000 یا 12000 میلى آمپر ســاعت یا بیشتر 

استفاده کرد.
هرکســى براى خرید یک پاوربانک به دنبال هدفى 
خاص بوده و طبق نیاز خــود قصد خرید دارد. در اینجا 
فرمولى ارائه مى کنیم که بر اساس آن مى توانید متناسب 

با نیاز خود بهترین پاوربانک را انتخاب کنید.
«ظرفیت پاور بانک * درصد شارژ و تخلیه به توان 2 / 

ظرفیت باترى گوشى.»
عدد به دست آمده طبق فرمول باال در واقع تعداد دفعاتى 
است که مى بایست از پاوربانک استفاده کنید تا گوشى 
شما به صورت کامل شارژ شــود. براى مثال گوشى با 
باترى 1500 میلى آمپر را در نظر بگیرید، که قرار است با 
یک پاور بانک 600 میلى آمپرى با درصد شارژ و تخلیه 

80 شارژ شود.
6000 × 0.8 × 0.8 /1500 =2/5

پس 2/5 بار باید از آن براى شــارژ 
کامل گوشــى خود اســتفاده کنید. این 
محصوالت بر اســاس ظرفیت ها و قیمت هاى خود 
رنج گوناگونى را تشکیل مى دهند که کاربر کمى گیج 
مى شود اما باید در نظر بگیرید که دو عامل مهم براى 
خرید یــک پاوربانک قیمت آن و ظرفیتى اســت که 

برحسب میلى آمپر به شما ارائه مى دهد.
توصیه مى شــود که همواره، یک پاوربانک با ظرفیت 
بیشترى در مقایسه با ظرفیت باترى گوشى هوشمند 
یا تبلت خود خریدارى کنید. براى مثال، درصورتى که 
ظرفیت باترى گوشى هوشمند شما 2000 میلى آمپر 
ساعت اســت؛ توصیه مى شــود که یک پاور بانک با 
حداقل ظرفیت 2500 میلى آمپر ساعت خریدارى کنید.

باترى ها مى توانند منفجر شــوند و یکــى از عواملى 
که مى تواند از این موضوع جلوگیــرى کند، انتخاب 
یــک پاوربانک از یک برنــد معتبر اســت. عالوه بر 
این، پاوربانکى را خریدارى کنید کــه در برابر اتصال 
کوتاه و افزایش دما مقاومت داشــته باشد. براى این 
منظور حتمــًا پاوربانک خــود را از یــک برند معتبر

 بخرید.
برندهاى مختلفى از این محصول در کشورمان وجود 
دارد. در این میــان کمپانى هاى شــیائومى، اى دیتا، 
سامسونگ، ســونى، ریمکس، راموس و... مى توانند 
برندهاى معتبرى در این زمینه باشــند. پاوربانک ها از 
قیمت هاى بسیار پایین شروع  مى شوند  و تا حدود 400 

هزار تومان ادامه پیدا مى کنند.

پیام رســان تلگــرام در آخرین بروز رســانى خود
 (تلگرام 4,2)، ویژگى هاى جدیدى از جمله ارســال 
تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شــونده را به خود اضافه 
کرده اســت. اما براى برخى از کاربران سئوال وجود 
دارد که این ویژگى چــه کاربــردى دارد و چگونه 

مى توان از آن استفاده کرد.
پیش از اضافه شــدن قابلیــت ارســال تصاویر و 
ویدئوهاى ناپدید شونده به چت هاى عادى تلگرام، 
این ویژگــى و قابلیت هاى دیگر مانند ارســال پیام 
ناپدید شــونده در حالت Secret chat وجود داشت 

و دارد.
قابلیت ارسال تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده این 
امکان را به کاربران مى دهد تا بتوانند براى تصاویر و 
ویدئوهاى خود زمان مشخص کنند تا پس از گذشت 
آن زمان معین، تصاویر و ویدئوها به صورت خودکار 
حذف شود. حال تلگرام سعى داشته تا با اضافه کردن 

این قابلیت در چت هاى معمولى، امنیت کاربران را 
افزایش دهد و کابران نیز با استفاده از قابلیت  ارسال 
تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده نگرانى کمترى در 
ذخیره کردن بدون اجازه عکس هاى خصوصى خود 
خواهند داشت. براى استفاده از این قابلیت به طریق 

زیر عمل کنید:
ابتدا در محیط چت، آیکن گیره را لمس کنید.

سپس بر روى آیکن گالرى تپ کنید.
عکس، ویدئو و یا گیف مورد نظــر خود را در گالرى 

انتخاب کنید.
آیکن تایمر که در زیر صفحه قرار گرفته را لمس کنید.
زمان مورد نظر خود را از 1 ثانیــه تا 1 دقیقه انتخاب 

کنید. 
 Done پــس از انتخاب زمــان مد نظــر، گزینــه
را لمــس و در نهایــت روى دکمــه ارســال تپ 

کنید.

تصاویر و ویدئوهاى ناپدید شونده را در تلگرام 
ارسال کنید

به تازگى محققان امنیتى توانســته اند تا به یک حفره 
امنیتى پى ببرند که نشــان مى دهد که سیستم عامل 
اندروید به طور بسیار جدى در معرض خطر قرار دارند و 
دلیل این امر نیز یک حفره موجود در ساختار ارتباطى 
واى فاى این سیســتم عامل اســت. محققان امنیتى 
مدعى شــده اند که میلیون ها تلفن همراه هوشمند در 
سراسر جهان ممکن اســت به دلیلى نقص امنیتى و 
آســیب پذیرى مربوط به آن در سیستم واى فاى مورد 

حمله قرار گرفته باشند.
گفتنى اســت مطابق جزئیات، پردازنده هاى واى فاى 
متعلق به کمپانى Broadcom نقصى را در خود جاى 
داده اند که مى تواند منجر به حمله هکرها به میلیاردها 

دستگاه اندرویدى و یا حتى iOS شود.
 Black البته این نقص امنیتى -که اخیراً در کنفرانس
Hat توسط محققى به نام «نیتاى آرتنستین» 

کشف شده بود- با استفاده از وصله هاى 
امنیتى برطرف شده است.

آرتنســتین با ساخت کدى 

که از طریق هوا منتقل مى شــد توانست دستگاه هاى 
اطراف خود را تحــت تأثیر قرار دهــد. حتى این کد 
مى توانســت فرم ویر کنترل کننده پردازنده یاد شده 
را از نو بنویســد و بدین ترتیب، عملیــات حمله آغاز

 شود.
این نقص موجب حمله کامًال از راه دور به پردازنده هاى 
 Broadcom کمپانى BCM۴۳xx واى فاى خانــواده
مى شود که موجب اجراى کد یاد شده در کاربرى اصلى 
پردازنده در هر دو سیستم هاى اندروید و iOS مى شود.

این نقص بــه دلیل این امــر به وجود آمــده بود که 
پردازنده هــاى Broadcom برخالف هســته هاى 
 DEP و ASLR توســط هیچ کدام از iOS اندروید و

محافظت نمى شوند.
همچنین چیزى که شــرایط را براى آرتنســتین 

آسان تر ســاخته بود این بود که او نیازى به 
شخصى سازى کد یاد شــده براى هر 

فرم ویرى را نداشت و این کد براى 
همه آنها کار مى کرد.

میلیون ها همراه اندرویدى در معرض خطر امنیتى

حافظه داخلى گوشى همیشــه مشخصه اى است که 
پیش از خرید یک اســمارتفون باید در نظر گرفت. به 
نظر شــما چه مقدار حافظه داخلى براى ذخیره سازى 

اطالعات نیاز است؟
برخى ســازندگان تلفن همراه، نهایت سخاوت را در 
مقدار حافظه داخلى محصوالتشان به خرج مى دهند 
که وان پالس نمونه اى از آنهاست. برخى دیگر نیز به 
 ،microSD کاربر اجازه مى دهند تا با استفاده از کارت
حافظه داخلى گوشى را افزایش دهد. اما دسته سومى 
هم هستند که فضاى ذخیره سازى اطالعات را محدود 
کرده و بدین ترتیب، محصوالتشان را با سطوح قیمتى 

متفاوت به فروش مى رسانند.
نمونه بارز دسته ســوم، کمپانى آمریکایى اپل است. 
در گذشته، سیاســت اپل به گونه اى بود که مدل پایه 
پرچمدارانش را با ظرفیــت 16 گیگابایتى روانه بازار 

مى کرد. البته این رویکرد تا ســال 2016 ادامه داشت 
تا ســرانجام این میزان به 32 گیگابایت ارتقا یافت. 
گوگل نیز هر یک از پرچمداران سرى پیکسل خود را با 
ظرفیت هاى 32 و 128 گیگابایتى به فروش مى رساند 
و اختالف قیمتى صد دالرى بیــن آنها در نظر گرفته 
است تا کاربران به استفاده از مدل هاى مختلف ترغیب 

شوند.
شما نیز ممکن است در هنگام خرید اسمارتفون فعلى 
خود با این چالش مواجه شده باشید؛ چه میزان فضاى 
ذخیره سازى براى من مناسب اســت؟ قطعًا عوامل 
مهمى در خرید یک موبایل دخالــت دارند که میزان 
حافظه داخلى گوشــى یکى از آنهاست. حال سئوال 
اینجاست؛ آیا این فضاى ذخیره سازى اطالعات براى 
شما کافى  ا ست؟ به نظر شما حافظه داخلى گوشى باید 

چقدر باشد؟

حافظه داخلى گوشى باید چه میزان باشد؟ 

با نزدیک شدن به عرضه اندروید O، براى ما بسیار عادى 
اســت که اخبار خوبى حول این موضوع بشنویم که چه 
دســتگاه هاى اندرویدى این آپگرید ضرورى را دریافت 

مى کنند.
براساس اطالعاتى که اخیراً منتشر شده، 9 دستگاه از میان 
گوشى هاى سونى اکســپریا این به روزرسانى را دریافت 

خواهند کرد که در ادامه با آنها آشنا مى شویم.
1-سونى اکسپریا XZ پریمیوم

XZs 2-سونى اکسپریا
XA1 3-سونى اکسپریا

L1 4-سونى اکسپریا
5-سونى اکسپریا X کامپکت

XZ 6-سونى اکسپریا
7-سونى اکسپریا X پرفورمنس

X 8-سونى اکسپریا
9-سونى اکسپریا XA1 اولترا

براى دوســتانى که ممکن اســت با اندروید O آشنایى 
نداشته باشــند باید بگوییم که اندروید O نسخه بعدى 
سیســتم عامل موبایلى گــوگل بوده که براى انتشــار 
در تابســتان برنامه ریزى شده اســت. اگر شما یکى از 
 5X 6، نکسوسP گوشى هاى گوگل پیکسل، نکسوس
و یا تبلت Pixel C را داشته باشــید، مى توانید به صورت 
آزمایشى از سیســتم عامل اندروید O استفاده کنید. این 

به روزرسانى در Google IO 2017 رونمایى شد.
درمجموع، فهرســتى که در باال مشاهده مى کنید نمونه 
گوشى هاى حال حاضر سونى هســتند که این فهرست 
شامل پرچم داران، محدوده متوســط و حتى مدل هاى 

سطح پایین است.

 سونى هایى که در انتظار « اندروید O» هستند

کاربران امــروز راحت تر و بهتر از قبل دســت 
به اشــتراك گذارى مى زنند اما مهمتر از همه 
تعداد فالوور است که با برخى تریک ها و رعایت 
نکات فنى مى توان تعداد آنها را به طور قانونى 

افزایش داد.
در اینجا نــکات کلیدى کمک کننــده به این 

فرآیند معرفى مى شوند:
1-  اســتفاده از فیلترهــاى مناســب ماننــد 
Clarendon، Hudson،Lo-Fi و... مى تواند 

به تصاویر به اشــتراك گذاشــته شده و جذب 
مخاطب کمک کند. نکته قابل توجه اینکه نباید 
 Clarendon در یک عکس از فیلتــرى مانند
اســتفاده کرد و بالفاصله عکــس بعدى را به 
صورت تاریک به اشــتراك گذاشــت که این 
نکته منفــى مى تواند در کاهــش فالوور مؤثر

 باشد.
2-  اغلــب اینســتاگرامرهاى حرفــه اى از 
 Facetune، اپیکیشــن هاى واســط (مانند
 VSCO،SKRWT، TouchRetouch، Um

Un) قبل از به اشتراك گذارى استفاده مى کنند  

که مى تواند در جذب مخاطب و افزایش فالوور 
کمک زیادى کند.

3-  براى خالقیت بیشــتر، اینستاگرام سه آپ 
 Layout، Boomerang مســتقل به نام هاى
و Hyperlapse را ایجاد کرده است که تجربه 
کار با آنها ارزش دارد. به عنوان مثال، بومرنگ 

ده عکس را تبدیل به ویدئو مى کند.
4-  به کاربردن هشــتگ بیشتر به معناى دیده 
شدن بیشتر در اینستاگرام است. اگر از هشتگ 
استفاده نکنید، فقط فالوورها شــما را خواهند 
دید. اما اگر استفاده کنید ســایر مخاطبین نیز 
پست هاى شما را مشاهده کرده و باعث افزایش 

فالوورها مى شود.
5-  قابلیت استورى / Your story را اینستاگرام 
از اســنپ چت کپى کرد. از طریق آن پست ها 

زودتــر و تازه تر دیده شــده و همیشــه اولین 
استورى به اشتراك گذاشته شده پربازدیدترین 
مى شــود. مردم معمــوًال به دنبــال قطعاتى 
از زندگى روزمره کاربر هســتند که اســتوریز 
مى تواند کمــک واقعى به این امــر کند. رفتن 
به ســوى واقعگرایى باعث افزایــش فالوورها 

مى شود.
6-  استفاده مناسب از اســتیکر براى پست ها 
مى تواند کمک کننده باشــد. تغییر چهره خود 
به اســتیکر نیز در برخى پروفایل ها و پست ها 
مى تواند جذابیت داشته باشــد.(براى کاربران 

غیر جدى)
7-  برادکست ویدئو در سطح جهانى مى تواند 
براى کاربران جدى، منجر به افزایش فالوورها 

شود و پرستیژ بین المللى شما را افزایش دهد.
8-  شاید از خود پرسیده باشید که چرا تصاویر 
برخى بهتر از بقیه اســت و این مى تواند مربوط 
به دوربین باشــد که هر چــه کیفیت باالترى 
داشته باشــد، تعداد فالوورها نیز بیشتر خواهند 
شد. اســتفاده از شــات هاى واید خیلى کمک 
کننده اســت. اخیراً نیز از هلى شــات استفاده 

مى کنند.
9-  داستان عمومى کردن یا خصوصى کردن 
حســاب کاربرى نیز مى تواند اهداف بلندمدت 
شــما در افزایش یا کاهش فالوورهــا را تعیین 
کند. بســتن کامنت، دو مرحله اى کردن ورود 
به اکانت، آرشــیوکردن پســت ها و... هرکدام 
به شــما اجــازه مدیریــت بهتر بــر اکانت را 

مى دهد.
10-  ســوئیچ کــردن بین دو اکانــت قابلیت 
جدیدى است که از 2016 به اینستاگرام افزوده 
شده اســت و یکى مى تواند براى عموم باشد 
و دیگرى براى کاربــران خصوصى. به همین 
دلیل اســت که ممکن اســت برخى به سوى 

Finstagram بروند!

پاوربانک هــا 
باترى هــاى درواقــع

مانند تبلت ها و گوشى هاى هوشمند  وسایل بزرگ تر
چنینوسایل کردن براىشارژ و بزرگضعیفبوده

5پس 2/5 بار باید از آن براى شــارژ 
این اســتفاده کنید. خود کامل گوشــى
محصوالت بر اســاسظرفیت ها و قیمت هاى خود

رنج گوناگونى را تشکیل مى دهند که کاربر کمى گیج 
مى شود اما باید در نظر بگیرید که دو عامل مهم براى
ظرفیتى اســتکه یــک پاوربانک قیمت آن و خرید

کدام کدام 
«پاوربانک» «پاوربانک» 
را بخریم؟را بخریم؟

یکى از مهمترین 
معیارهاى انتخاب 
پاوربانک ظرفیت 
آن است. ظرفیت 
پاوربانک در واقع 
به میزان توانایى 

آن در ذخیره 
انرژى الکتریکى در 
مقیاس میلى آمپر را 
گویند. بنابر ظرفیت 
پاوربانک ها مى توان 
دستگاه  هاى متفاوتى 

را با آنها شارژ 
کرد

با  10 نکته کلیدى در اینستاگرام، استاد شوید

بدون شــک زمانى کــه صحبت از بازى هاى ســبک 
مســابقه آن هم از نوع اتومبیلرانى شــود نمى توان از 
«گیم الفت» سخن نگفت. از سال ها پیش شرکت گیم 
الفت با عرضه نسخه هاى مختلف بازى آسفالت براى 
سیستم عامل هاى موبایل توانست توانایى هاى خود را 
به رخ رقبا بکشد. بازى «آســفالت 8» بى شک یکى از 
محبوب ترین بازى هاى این ســبک است. در این بازى 

شما در خیابان ها مســابقه خواهید داد.گرافیک عالى، 
صداگذارى هیجان انگیز و امکان رقابت به صورت آنالین 

ازویژگى هاى مثبت این بازى است.
 بــازى جدیدتر یعنــى xtreme نیز تجربــه متفاوتى 
از رانندگى براى شــما رقم خواهــد زد و هر دوى این 
بازى هــا جــزو بهترین بازى هــاى رایــگان اندروید 

هستند.

« آسفالت 8» بازى کنید
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آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم چاپ  دوم

على منتظرالقائم- شهردار طرق رود 

شهردارى طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/3/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر جهت تأمین نیروى خدماتى خود جهت مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل 
زباله- نگهدارى و توسعه فضاى سبز در حد حجم کارى حداکثر 10 نفر نیروى کارگرى به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى باشد و توان مالى جهت پرداخت 

ضمانت هاى معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/24 به واحد خدمات 

شهرى شهردارى طرق رود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مناقصه و مشخصات کاراقدام نماید.
3- سپرده ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى ساالنه به صورت ضمانت نامه بانکى 
در وجه شهردارى طرق رودیا واریز وجه نقد به حساب سپرده جارى شماره 0104629754001 نزد 

بانک صادرات به نام شهردارى طرق رود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان 
امضاء به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یافیش سپرده در پاکت الف به همراه نامه سربرگ دار شرکت 

جهت معرفى نماینده و اعالم شماره حساب بانک ملى شرکت ارائه شود. 
5- متقاضیان باید پیشنهادات خود را براساس آنالیز قیمت حجم کارى (حقوق و مزایاى کامل سال 
96) برحسب 10 نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1396/05/28 به طور 
جداگانه در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت (ب) قرار داده و ممهور به مهر 

شرکت به دبیرخانه شهردارى طرق رود تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهاددهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 96/05/29 در کمیسیونى که بدین منظور 
در دفتر کار آقاى شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از بررسى مدارك ارسال شده نتیجه 

اعالم مى گردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

9- به پیشنهاداتى که قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا مخدوش یا بدون 
سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول، دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى خواهد ماند، 
چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید 
در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه 
نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود ســپرده او به نفع شهردارى ضبط و کمیسیون مجدداً 

تصمیم گیرى خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات و... به عهده پیمانکار مى باشد که از صورت وضعیت کسر 

خواهد گردید.
12- کلیه هزینه هاى متعلقه شامل آگهى روزنامه و... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سه شنبه  روستاهاى کاشان و آران و بیدگل آبى شد
به منظور نهادینه سازي فرهنگ صرفه جوبی در مصرف آب، شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، طرح فرهنگی  آموزشی سه شنبه هاي آبی را در روستاهاي استان اصفهان برگزار می کند.

این هفته مساجد روستایی شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل میزبان سه شنبه هاي آبی بوده اند .
آموزش روش هاي صرفه جویی در مصرف آب به عموم مردم و به ویژه بانوان، برگزاري مسابقات فرهنگی و تقدیر از مشترکین کم مصرف آب از جمله اقدامات صورت گرفته در این طرح می باشد.


