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 کى روش هواداران زیادى دارد
گزارش روزنامه سوئدى  درباره سرمربى تیم ملى ایران 
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15

شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، 
گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان متقاضیان 

مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره 3629184236291842 و  و 3626680136266801 تماس  تماس 
ویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایندویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایند

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق فراخوان عمومى، با جزئیات مندرج 
در اسناد فراخوان و با بهره گیرى از ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (setadiran.ir)، با شماره 200961397000001 به صورت 

الکترونیکى به فروش رساند.
تاریخ انتشار: 96/05/17                                                                                                 مهلت دریافت اسناد: 96/05/28 ساعت 12                           

تاریخ بازدید: از 96/05/17 لغایت 96/05/28                          مهلت ارسال پیشنهاد: 96/05/28 ساعت 14:30
تاریخ بازگشایى پاکات: 96/05/29 ساعت 10                                             تاریخ اعالم به برنده: 96/05/29 ساعت 15

شرایط فراخوان عمومى: 
1- برگزارى فراخوان عمومى صرفًا از طریق سامانه مذکور بوده و پرداخت تضمین شــرکت در فراخوان عمومى (ودیعه) و ارسال 

پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از طریق سامانه انجام مى گردد.
2- کلیه اطالعات در مورد فراخوان عمومى در برد اعالن عمومى سامانه قابل مشاهده و انتخاب است.

ضمناً به منظور دریافت اسناد فراخوان عمومى اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده شنا به امور مسکن شرکت عمران شهر 
جدید مجلسى مراجعه گردد.

نشانى: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه- بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، میدان کوثر، شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031  تلفن: 52472284- 031 

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى شرکت عمران مجلسى 

نوبت  اول

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت شماره 200961397000001 و 
اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده واقع در شهر جدید مجلسى

م الف: 71560شرکت عمران شهر جدید مجلسى

شهردارى نیاسر به استناد مصوبات شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد تعداد 3 قطعه 
از اراضى تفکیکى از پالك ثبتى 3423 در مجاورت شهرك باغشهر نیاسر را بر اساس 
قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه  آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى:96/5/11

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/5/25
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى

نوبت دوم
آگهى مزایده عمومى

مرحله سوممرحله سوم

سبحان نظرى – شهردار نیاسر
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10 بازگشتبازگشت رضا عطاران رضا عطاران
 با «  با « هزار پا » هزار پا » 

11 فواید نوشیدن چاى قرمز

ایسوس، موبایل واقعیت افزوده ساخت

افشاى راز شلیک هاى شبانه
پرینترها چطور هویتتان را فاش مى کنند؟
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فواید بى نظیر اهداى خون براى سالمتى

12

احسان بخاطر 
یک مشت دالر 
13بازى نکرد



10فرهنگ 3007 فرهنفرهنسال چهاردهمچهارشنبه  18 مرداد  ماه   1396 3007 نگنگهاردهم

ناصر هاشمى بازیگر سینما و تلویزیون که جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم شهر را از آن خود کرد، در گفتگویى گزیده کار بودن خود را حاصل دقت در انتخاب 
نقش هایش دانست و گفت: من معموًال خیلى سخت یک نقش را قبول مى کنم و این کم کار بودنم در سال هاى اخیر این قضیه را نشان داده است. این اتفاق به دلیل 

وسواس من در انتخاب آثار نیست بلکه براى هر انتخاب باید دالیلى داشته باشم.
وى در همین راستا ادامه داد: نقش هایى که پیشنهاد مى شود معموًال نقش هاى کم رقمى هستند و من نمى توانم آنطور که باید توانایى هاى خود را در ایفاى آنها به کار 
برم. نقش باید براى من بازیگر ایجاد چالش کند، باید گره اى سخت در کارنامه ام باشد تا بتوانم آن را با تالش زیاد باز کنم. نقش باید آنقدر عمیق باشد که بازیگر براى 

رسیدن به آن از تمام امکانات خود استفاده کند.
بازیگر سریال «پدر ساالر» با اشاره به بازى در فیلم «برادرم خسرو» و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم شهر تصریح کرد: این فیلم بعد از سال ها، اتفاق 
بزرگى در کارنامه من بود و خوشبختانه براى بازى در آن جایزه ویژه اى دریافت کردم. در نتیجه با وجود این شرایط سعى کردم خودم را براى نقشى قابل قبول آماده 
نگه دارم. این اتفاق در فیلم «برادرم خسرو» براى من افتاد و پیشنهاد خوب احسان بیگلرى را با کمال میل قبول کردم و خوشبختانه شانس همکارى با گروهى فوق 

العاده اندیشمند و با شخصیت را قبول کردم.
هاشمى در همین راستا ادامه داد: نقشم در فیلم «برادرم خسرو» توقعات را از من باال برده و همین کمى ترسناك است زیرا باید براى کارهاى بعدى تالشم را دو چندان 

کنم. البته بهتر است کمى توقعات را پایین بیاورم زیرا توقع باال و ایفاى نقش هاى خوب و بزرگ براى ما بازیگران بیکارى به همراه دارد.
وى با اشاره به گروهى و خانوادگى شدن سینما تأکید کرد: این روزها سینماى ایران به سمت گروهى و تیمى شدن رفته است. به نظر من هرکسى راه خود را مى رود 

و شاید دلیل اینکه از خانواده هاشمى به عنوان یک تیم و گروه یاد نمى کنند همین است که راهمان را انتخاب کرده ایم و عضو هیچ گروه و البى نیستیم. ما در 
خانواده بزرگ ترین و البته سرسخت ترین منتقدان براى یکدیگر هستیم و همین باعث شده هیچگاه به خانواده هاشمى به عنوان یک باند و یا گروه سینمایى 

با آن نوع از تعاریف نامناسب نگاه نکنند.
هاشمى وضعیت سینماى ایران را رو به رشد خواند و خاطرنشــان کرد: از نظر من باید به صورت کلى به سینما نگاه کرد. ظهور و 

بروز کارگردانان جوان و حرکتى که ایجاد شده کمى افت و خیز دارد اما در کل حرکتى رو به جلو مثبت است که آینده 
خوبى را براى سینما خواهد ساخت.

خانواده
آقاى هاشمى در سینما باند نیست آقاى هاشمى در سینما باند نیست 

حضورحضور
 درجشنواره فیلم فجر  درجشنواره فیلم فجر 

با نقشى متفاوتبا نقشى متفاوت
محمــد حاتمــى که ســال محمــد حاتمــى که ســال 
گذشــته در فیلم «بادیگارد» گذشــته در فیلم «بادیگارد» 
ابراهیــم حاتمى کیــا خوش ابراهیــم حاتمى کیــا خوش 
درخشــیده بــود درخصوص درخشــیده بــود درخصوص 
همکارى هاى پیاپــى خود با همکارى هاى پیاپــى خود با 
این کارگردان ســینما گفت: این کارگردان ســینما گفت: 
من در ابتدا اولین همکارى ام من در ابتدا اولین همکارى ام 
را در «آژانس شیشــه اى»با را در «آژانس شیشــه اى»با 
حاتمى کیــا تجربــه کردم و حاتمى کیــا تجربــه کردم و 
بعد در ســریال «حلقه سبز» بعد در ســریال «حلقه سبز» 
سریالى تلویزیونى را زیر نظر سریالى تلویزیونى را زیر نظر 
این کارگــردان کاربلد تجربه این کارگــردان کاربلد تجربه 

کردم.کردم.
وى در همین راستا ادامه داد: وى در همین راستا ادامه داد: 
سال گذشته اتفاق بسیار خوبى سال گذشته اتفاق بسیار خوبى 
براى من افتاد و در آخرین فیلم براى من افتاد و در آخرین فیلم 
حاتمى کیا یعنــى «بادیگارد» حاتمى کیا یعنــى «بادیگارد» 
به ایفاى نقــش پرداختم. کار به ایفاى نقــش پرداختم. کار 
در کنار حاتمى کیــا براى هر در کنار حاتمى کیــا براى هر 
بازیگرى تجربه درخشــان و بازیگرى تجربه درخشــان و 
حائز اهمیتى محسوب مى شود. حائز اهمیتى محسوب مى شود. 
وى همواره و همیشه عاشق کار وى همواره و همیشه عاشق کار 
خود بوده و در کارگردانى دقیق خود بوده و در کارگردانى دقیق 

و کارکشته است.و کارکشته است.
بازیگر ســریال «حلقه سبز» بازیگر ســریال «حلقه سبز» 
درباره فعالیت هاى خود در سال درباره فعالیت هاى خود در سال 
جارى افزود: در حال حاضر در جارى افزود: در حال حاضر در 
سریال «هاتف» به کارگردانى سریال «هاتف» به کارگردانى 
داریوش یارى یه ایفاى نقش داریوش یارى یه ایفاى نقش 
مى پــردازم و فیلمبــردارى مى پــردازم و فیلمبــردارى 
این مجموعــه همچنان ادامهاین مجموعــه همچنان ادامه

 دارد.  داســتان این سریال  دارد.  داســتان این سریال 
در مورد معلم ریاضى اســت در مورد معلم ریاضى اســت 
که پس از فوت پدرش در راه که پس از فوت پدرش در راه 
کربال زندگــى اش با خواندن کربال زندگــى اش با خواندن 
وصیتنامــه پــدر دگرگــونوصیتنامــه پــدر دگرگــون

 مى شود. مى شود.
وى در مــورد نقــش خود در وى در مــورد نقــش خود در 
ســریال «هاتف» تأکید کرد: ســریال «هاتف» تأکید کرد: 
پرونده من نشــان مى دهد که پرونده من نشــان مى دهد که 
همواره سعى داشــته ام تا در همواره سعى داشــته ام تا در 

ســریال «هاتف» بســیارى 
عوامل مرا براى حضور ترغیب 

اینگونــه توصیف 

فجر امسال خاطرنشان کرد: 
چندین پیشــنهاد جدى در 
سینما داشــته ام و تعدادى 

آمد.

ماهایا پطروسیان از حضور خود در فیلم سینمایى «لس آنجلس - تهران» به 
کارگردانى تینا پاکروان خبر داد.

فیلم جدیــد تینا پاکــروان هم اکنــون در مرحله پیش تولید اســت و طبق 
برنامه ریزى ها قرار است اواخر مردادماه فیلمبردارى آن آغاز شود.

این فیلم که در ابتدا با نام «تهران - لس آنجلس» درخواست پروانه ساخت داده 
بود، به پیشنهاد شوراى ارزشیابى و نظارت به «لس آنجلس- تهران» تغییر نام 
داد و پروانه ساخت آن صادر شده است. پطروسیان به زودى با فیلم «خفه گى» 

ساخته فریدون جیرانى به سینماها مى آید.

فیلم سینمایى «هایالیت» که پیش تولید آن از اواخر خردادماه آغاز شد، بعد از پشت 
سر گذاشتن روزهاى پایانى این مرحله با انتخاب بازیگر نقش اصلى زن آن، وارد 

فاز تولید شد.
پس از رایزنى هاى صورت گرفته براى تکمیل لیست بازیگران اصلى «هایالیت»، 
سرانجام آزاده زارعى به عنوان نقش اول زن این سینمایى انتخاب شد و به تازگى در 

اولین تجربه همکاریش با اصغر نعیمى به این پروژه پیوست.
زارعى که پیش از این کار، با حضورش در ســینمایى «آمیــن خواهیم گفت» و 
نقش جنجال برانگیز «اصغر فرشــته» به عنوان بازیگر، شروع پر سر و صدایى 
را در سینما داشت، براى دومین بار با ساسان سالور در مقام تهیه کننده همکارى 
مى کند. وى قرار است تا باز هم با نقش و فضایى متفاوت، کاراکتر دیده نشده اى را 

در «هایالیت» از خود به تصویر بکشد.
این بازیگر جدا از مجموعه «آواى باران»، امسال نیز در جشن حافظ نامزد کاندیداى 
بهترین بازیگر نقش اول زن براى فیلم «آمین خواهیم گفت» شد.  به جز تهران و 
لوکیشن هاى شهرى موجود در کار، فیلمبردارى بخشى از این سینمایى در شمال 

کشور رقم خواهد خورد.
«هایالیت» به نویسندگى وکارگردانى اصغر نعیمى بعد از فیلم هایى چون «بى وفا»، 
«سالم بر عشق» و «سایه هاى موازى» چهارمین ساخته وى محسوب مى شود که 
در آن درامى عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعى روایت مى کند. ساسان سالور 
نیز پیش از این کار فیلم هاى «تمشک»،«آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را 
تهیه کرده است.  پژمان بازغى، جمشید هاشم پور، سام قریبیان، الهه حصارى و آزاده 

پروژه پیوسته اند و زارعى از بازیگرانى هستند که تا به امروز به این 
به جمع آنها در روزهاى آینده چهره هاى دیگرى نیز 

اضافه خواهد شد.

ماهایا پطروسیان در پرواز 
«لس  آنجلس - تهران»

«اصغر فرشته» در «هایالیت» 

بوالحســن  داودى که بیش از یک ماه است جدیدترین ساخته ســینمایى خود با نام «هزار پا» را جلوى ا
امروز بیش از 80 درصد از سکانس هاى این فیلم را فیلمبردارى کرده است. رضا عطاران، جواد عزتى، دوربین بــرده، تا به 

سارا بهرامى، مهران احمدى، امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى و شهره لرستانى از بازیگران این فیلم هستند. داستان «هزارپا» در 
دهه 60 روایت مى شود و با نگاهى طنز آمیز به مشکالت آن زمان مى پردازند.

پس از رفع محدودیت هایى که براى فیلم «زادبوم» به وجود آمد، ابوالحسن داوودى کارگردان با سابقه سینماى ایران فیلم جدید خود با نام 
«هزارپا» را جلوى دوربین برد. آخرین فیلم کمدى او «نان، عشق و موتور 1000» بود که 16 سال پیش ساخته شد.

فیلمبردارى تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به طوالنى بودن مراحل فنى، هنوز زمان اکران فیلم مشخص نیست. «هزارپا» جدیدترین 
ساخته سینمایى ابوالحسن داودى بعد از فیلم «رخ دیوانه» است که در سى و سومین جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران، منتقدان و مخاطبان قرار 

گرفت.
در این فیلم رضا عطاران، جواد عزتى، سارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى ، سعید امیرسلیمانى، شهره لرستانى، امید روحانى، سپند امیرسلیمانى، 
امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى، محمد نادرى، على صالحى، نعیمه نظام دوســت، ارشا اقدسى، شهین تسلیمى، اشکان منصورى و... به ایفاى نقش 

مى پردازند.

با آن نوع از تعاریف نامناسب نگاه نکنند.
هاشمى وضعیت سینماى ایران را رو به رشد خواند و خاطرنشــان کرد: از نظر
بروز کارگردانان جوان و حرکتى که ایجاد شده کمى افت و خیز دارد اما د

خوبى را براى سینما خواهد ساخت.

از شد، بعد از پشت 
صلىزن آن، وارد 

صلى «هایالیت»، 
ب شد و به تازگى در 

 خواهیم گفت» و 
و صدایى ع پر سر

ه کننده همکارى 
ردیده نشده اى را 

ظ نامزد کاندیداى 
شد.  به جز تهران و 
سینمایى در شمال 

یالیت» 
بازگشت 10 ساله محمدرضا غفارى

 به تلویزیون 

سریال «سایه بان» در گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما براي پخش از ابتداي آذرماه سال 96 در حال 
تولید است.

تصویربردارى سریال «سایبان» با حضور محمد رضا غفارى آغاز شده است. غفارى 10 سال پیش در 
سریال «آشپزباشى» حضور داشته و از 10سال گذشته در هیچ سریال تلویزیونى حضور نداشته است .

با شروع کار در لوکیشن جدید هنرپیشه هاى دیگرى به جمع بازیگران سریال مى پیوندند.
امین تارخ ، آزیتا حاجیان ،رؤیا تیموریان ،بهزاد فراهانى ،على اوسیوند و پریوش نظریه ،هستى مهدوى، 

خاطره حاتمى و... از جمله بازیگران«سایبان»هستند.

ت گروهى و تیمى شدن رفته است. به نظر من هرکسى راه خود را مى رود 
اهمان را انتخاب کرده ایم و عضو هیچ گروه و البى نیستیم. ما در 

هیچگاه به خانواده هاشمى به عنوان یک باند و یا گروه سینمایى 

ســریال «هاتف» بســیارى 
عوامل مرا براى حضور ترغیبعوامل مرا براى حضور ترغعوامل مرا براى حضور ترغیب 

اینگونــه توصیفاینگونــه توصیف 

فجرامسال خاطرنشان کرد:فجر امسال خاطرنشان کرد: 
چندین پیشــنهاد جدى درچندین پیشــنهاد جدى در 
سینما داشــته ام و تعدادىسینما داشــته ام و تعدادى

آمد.مد. ان فیلم جدید خود با نام 

ت. «هزارپا» جدیدترین
نتقدان و مخاطبان قرار 

نى، سپند امیرسلیمانى، 
ورى و... به ایفاى نقش 

ر من باید به صورت کلى به سینما نگاه کرد. ظهور و 
در کل حرکتى رو به جلو مثبت است که آینده

حمدرضا غفارى
یون 

6 آذرماه سال 96 در حال 

فارى 10 سال پیش در 
ى حضورنداشته است .

جدیدترین ساخته ســینمایى خود با
ین فیلم را فیلمبردارى کرده است. رض
 لرستانى از بازیگران این فیلم هستند

با شروع کار در لوکیشن جدید هنرپیشه هاى دیگرى به جمع بازیگران سریال مى
امین تارخ ، آزیتا حاجیان ،رؤیا تیموریان ،بهزاد فراهانى ،على اوسیوند و پریوش

خاطره حاتمى و... از جمله بازیگران«سایبان»هستند.

ا نام «هزار پا» را جلوى 
ضا عطاران، جواد عزتى، 
ند. داستان«هزارپا» در 

ى پیوندند.
 نظریه ،هستى مهدوى،

پروانه معصومى در خصوص فعالیت هاى اخیر خود گفت: پیشنهادها زیاد اســت اما یا من با کار کنار نمى آیم یا آنها با 
شرایط من کنار نمى آیند.وى ادامه داد: البته در حال حاضر مشغول بازى در سریال «آشوب» هستم که آخرین سکانس 
هاى حضور من در این سریال در حال فیلمبردارى است، در این سریال نقش یک مادر را بازى مى کنم البته نقش کوتاهى 

است اما به علت جذابیتى که قصه داشت در این سریال حضور پیدا کردم.
معصومى درخصوص موضوع این سریال نیز گفت: موضوع در ارتباط با جنگ است اتفاقاتى که در آغاز جنگ رقم خورده 

است.

پیشنهادها زیاد است اما من کنار نمى آیم    و ى و و ن ر چه وز و ق ر م
در آن درامى عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعى روایت مى کند. ساسان سالور 
نیز پیش از این کار فیلم هاى «تمشک»،«آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را 
تهیه کرده است.  پژمان بازغى، جمشید هاشم پور، سام قریبیان، الهه حصارى و آزاده 

پروژه پیوسته اند و زارعى از بازیگرانى هستند که تا به امروز به این 
به جمع آنها در روزهاى آینده چهره هاى دیگرى نیز 

اضافه خواهد شد.

به مشکالت آن زمان مى پردازند و با نگاهى طنز آمیز 0دهه60 روایت مى شود
پس از رفع محدودیت هایى که براى فیلم «زادبوم» به وجود آمد، ابوالحسن داوو
0«هزارپا» را جلوى دوربین برد. آخرین فیلم کمدى او «نان، عشق و موتور 1000»
فیلمبردارى تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به طوالنى بودن مراحل فنى، ه
ساخته سینمایى ابوالحسن داودى بعد از فیلم «رخ دیوانه» است که در سى و سومین جشنو

گرفت.
در این فیلم رضا عطاران، جواد عزتى، سارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى ، سعید امیر
امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى، محمد نادرى، على صالحى، نعیمه نظام دوســت، ارشا اقد

مى پردازند.

بوالحســن  داودى که بیش از یک ماه است جا
0امروز بیش از 80 درصد از سکانس هاى ایدوربین بــرده، تا به 

ل بهرامى، مهران احمدى، امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى و شهره سارا

پروانه معصومى درخصوص فعالیتهاىاخیر خو
شرایط من کنار نمى آیند.وى ادامه داد: البته در حا
هاى حضور من در این سریال در حال فیلمبردارىا
است اما به علت جذابیتى که قصه داشت در این س
معمعمعمعمعمعصمعصمعصمعصومى درخصوص موضوعاینسریال نیز گفت

تتت.ت.ست.است.ت.
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فواید بى نظیر اهداى خو

اهداى خون همه روزه باعث نجات جان میلیون ها نفر در دنیا مى شود، با وجود تالش هاى پزشــکى براى تولید خون مصنوعى یا سایر روش هاى جایگزین 
هنوز خون طبیعى انسان تنها راهکار براى حفظ سالمت انسان ها و جلوگیرى از مرگ در اثر خونریزى، اعمال جراحى، تروما یا برخى بیمارى هاى خونى است.

مهمترین نکته در انتقال خون اطمینان از سالمت فرد اهدا کننده خون است تا از انتقال ناخواسته بیمارى از اهدا کننده به گیرنده خون جلوگیرى شود. با وجود 
انجام تمامى آزمایشات طبى براى اطمینان از صحت و سالمت خون اهدایى، خود فرد اهدا کننده باید از سالمت خود آگاهى و اطمینان کامل داشته باشد.

افرادى که دچار بیمارى هایى همچون ایدز، هیپاتیت، ابوال و سایر بیمارى هاى خطرناك انتقال پذیر از طریق خون هستند نباید خون اهدا کنند؛ از جمله مزایاى 
سالمتى اهداى خون مى توان موارد زیر را نام برد.

براى اهداى خون چه باید کنید؟
ابتدا درخصوص مسائل سالمت خود با پزشک مشاوره انجام دهید و با صالحدید او این کار 
را انجام دهید. با خود خوراکى هاى شیرین و نیز یک همراه داشته باشید، لباس آزاد و راحت 
بپوشید، از خوردن هر نوع قرص و دارو چند روز مانده به اهداى خون پرهیز کنید و پس از اتمام 

خونگیرى خوراك مغذى حاوى پروتئین مصرف و مدتى استراحت کنید.
بهترین سن براى اهداى خون بین 18 الى 60 سال است و تفاوتى بین زن و مرد در اهداى 

خون وجود ندارد، تنها خانم ها در دوران قاعدگى و باردارى نباید خون اهدا کنند.
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 نوعى عارضه سالمتى است 
هموکروماتوز

وســط بدن 
که به علت جذب بیش از حد آهن ت

رثى یا ژنتیکى 
ن عارضه علل ا

ایجاد مى شود. ای

ت در اثر کم خونى یا 
ا ممکن اســ

دارد ی

. اهداى منظم 
ت دیگر ایجاد شود

اختالال

ر اضافى آهن 
ى تواند در کاهش مقدا

م

 بــه این ترتیب 
خون کمک کند و

ــه در افراد 
روز این عارض

از ب

جلوگیرى کند.

از  قبــل 

خون  اهــداى 

ر یا پزشک به 
پرستا

تى فرد 
مشاوره ســالم

جه فرد 
د، در نتی

ى پرداز
م

شــده 
رایگان 

یک چکاپ 

او مورد 
وضعیت ســالمت 

مى گیرد.
سى قرار 

برر

پس از اهداى خون، بدن شروع به فعالیت براى پرکردن 
گویچه هاى خونى و تأمین مقدار مورد نیاز خون بدن مى کند که این 
سبب تولید سلول هاى جدید خونى و کمک به افزایش سالمت بدن 

مى شود.

اهداى 
خون مى تواند در کاهش 

خطر ابتال به انواع سرطان مؤثر باشد. 
با اهدا کردن خون پاکسازى مى شود و مواد 

سمى و ایجاد کننده سرطان دربدن تا حد زیادى تولید 
نمى شوند.

اهداى 
خون در کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى و کبدى ناشى از میزان زیاد 

آهن در بدن مفید است. داشتن رژیم غذایى 

غنى از آهن به ویژه پروتئین هاى حیوانى 

مى تواند سطح آهن در بدن را افزایش دهد و 

از آنجایى که تنها مقادیر محدودى مى تواند 

جذب بدن شود، آهن اضافى در قلب، کبد 

و پانکراس ذخیره مى شود که این خود 

مسبب ابتال به سیروز و نارسایى کبد، 

آسیب به پانکراس و یا اختالالت قلبى 

مانند ریتم نامنظم قلب است. اهداى 

منظم خون کمک مى کند تا سطح 

نرمال آهن خون حفظ شود و 
در نتیجه ریسک ابتال به 
بیمارى هاى مختلف 
کاهش پیدا کند.

اهداى 
اهداى خون به عنوان یک روش داراى اضافه وزن مى توانند از به همین سبب افراد چاق یا اهدا کنندگان مى شود. سبب کاهش وزن خون منظم 

کمک درمانى براى کاهش وزن خود 
کند.قلبى عروقى در آنها کاهش پیدا کنند تا خطر ابتال به بیمارى هاى بدون هیچ خطر سالمتى استفاده 

معجزه انبه در 
معالجه التهاب روده 

بیمارى التهــاب روده فاکتور پرخطر 
اصلى سرطان روده است. مطالعات 
اخیر نشان داده است بیمارى التهاب 
روده بر حــدود 1/5میلیــون نفر در 
آمریکا، حدود 2/2میلیون نفر در اروپا و 
تعداد به مراتب بیشتر در سایر کشورها 

تأثیر مى گذارد.
سرطان روده بزرگ ناشى از زخم هایى 
است که به دلیل بیمارى التهاب روده 

در طول ده تا 15 سال ایجاد شده اند.
چندین مطالعه مزایاى 

سالمت ترکیبات 
یــه  نو ثا
در گیاهى 
 میوه ها و 

سبزیجاتى 
نظیــر انار، 

و  مرکبــات 

هــا  ئید مینو کو ر کو
داده  نشــان  و را 

اثبات شــده اســت پلى فنــول ها 
باعــث کاهش رونــد التهــاب در 
بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى هاى 
قلبى-عروقى، سرطان و بیمارى هاى 

التهابى روده مى شوند.
انبه سرشار از گالوتانین ها، گروهى از 
پلى فنول هاى مولکولى بزرگ است، 
که مى توانــد از طریق برخى باکترى 
هاى روده به مولکول هاى کوچک، قابل 

جذب و بیواکتیو تجزیه شود.
محققان در رژیم غذایى بیش از 300 
شرکت کننده این مطالعه که مبتال به 
بیمارى التهاب روده بودند روزانه 200 
تا 400 گرم انبه گنجاندند. از شرکت 
کنندگان خواسته شــد به تدریج در 
طول هفته اول مصرف انبه شــان را 

افزایش دهند.
محققان دریافتند بعد از گذشت هشت 
هفته از مصرف انبــه، عالیم بیمارى 
التهاب روده به شکل چشمگیرى در 
این افراد کاهش یافته بود. به عالوه 
مشخص شد وجود GRO، مولکول 
مرتبط با رشد ســرطان روده، نیز به 

شکل قابل توجهى کاهش یافته بود.
همچنین محققان دریافتند الکتوباسیل 
روده و دیگر باکترى هاى پروبیوتیک 
مفید پس از مصرف انبه به طور قابل 

توجهى افزایش یافت.
از اینــرو محققان توصیــه مى کنند 
بیماران مبتال به التهاب روده در کنار 
درمان دارویى شان بهتر است انبه هم 

مصرف کنند.

رد.مى گذار
ه بزرگ ناشىاز زخم هایىن روده
دلیل بیمارى التهاب روده که به د

5ل ده تا15 سال ایجاد شده اند.
عه مزایاى ن مطالع
کیباتت ترک
یــه
در ى 
ها و 

جاتى 
ر انار،
وـات 

مینو هــاو ئید
داده شــان و ن 

رو ی ىز ی و ن
ال به التهاب روده در کبیماران مبتال
ى شان بهتر است انبهدرمان دارویى

مصرف کنند.

محققان متوجه شــدند که بــزاق دهان ما که با فوت کردن شــمع کیــک تولدمان
 منتشر مى شود مى تواند باکترى هاى موجود روى خامه یک کیک را تا 1400 درصد 

افزایش دهد. 
محققان یک رویه خامه اى را روى قطعه اى فویل که باالى یک چرخ کیک-مانند بود 
و شمع در آنجا سازى شده بود گذاشتند و قبل از فوت کردن شمع ها همگى پیتزا خوردند 
تا جشن تولد را شبیه ســازى کنند و به غده هاى بزاق کمک کنند تا به ترشح و فعالیت 
مشغول باشند. سپس شمع ها را روشن و آنها را فوت کردند. براى شمردن باکترى ها 
هم، الیه خامه اى را با آب ضدعفونى شده رقیق کردند و سپس آن را روى ظرف هاى 
آگار پخش کردند تا باکترى ها در آن رشد کنند. هر کدام از کلونى هاى روى آگار نشان 

دهنده یک سلول باکترى حاصل از آن خامه بود.
نتیجه این بود که باکترى هاى بسیار زیادى پیدا شدند اما نکته جالب تر این بود که از 
قرار معلوم، هر فوت به انواع متفاوتى از باکترى ها منتج مى شود. به طور متوسط فوت 
کردن شمع مى تواند به رشد 14 برابرى باکترى هاى روى خامه کیک منجر شود. با این 
حال در یک مورد این اتفاق با افزایش بیش از 120 مرتبه رخ داد که نشان مى دهد افراد 

خاصى مى توانند ناقل باکترى هاى بیشترى در مقایسه با دیگران باشند.
اما به گفته محققان نباید به دلیل این موضوع ایده فوت کردن شمع را از سرتان بیرون 
کنید. دهان انسان پر از باکترى است و بیشتر آنها مضر نیستند. عالوه بر این اگر قرار بود 
فوت کردن شمع روى کیک تولد واقعًا منجر به گسترش بیمارى هاى مهلک شود در 
حال حاضر بســیارى از کودکان تنها به همین دلیل روانه بیمارستان مى شدند، اما این 
اتفاق رخ نمى دهد.این اولین بار نیست که از این نوع تحقیقات انجام مى شود؛ در سال 
2015 نیز پژوهشى نشان داده بود کسانى که دوست دارند چیپس را دوبار خیس کنند و 
سپس بخورند نه تنها با این کار مرتکب یک عمل ناخوشایند اجتماعى مى شوند بلکه 

مى تواند احتمال انتشار بیمارى هاى عفونى را باال ببرند.

نوشیدنى هایى که حاوى نمک هستند 

چرا فوت کردن شمع
 براى سالمتى خطرناك است؟

حسین عبدالعزیزى، کارشناس بهداشت مواد غذایى با اشاره به اینکه شهروندان خطرات استفاده بى رویه حسین عبدالعزیزى، کارشناس بهداشت مواد غذایى با اشاره به اینکه شهروندان خطرات استفاده بى رویه 
از نمک طعام را جدى بگیرند، اظهار داشت: استفاده کم از نمک طعام مطلوب است، اما خوردن غذا با از نمک طعام را جدى بگیرند، اظهار داشت: استفاده کم از نمک طعام مطلوب است، اما خوردن غذا با 

نمک مسئله دیگرى است.نمک مسئله دیگرى است.
وى با بیان اینکه میزان مصرف نمک طعام وى با بیان اینکه میزان مصرف نمک طعام 66 تا  تا 1818

هستند.هستند.

مانده به اهداى خون پرهیز کنید وپس از ات بپوشید، از خوردن هر نوع قرص و دارو چندروز
خونگیرى خوراك مغذى حاوى پروتئین مصرف و مدتى استراحت کنید.

0 الى 60 سال است و تفاوتى بین زن و مرد در اهد 8بهترین سن براى اهداى خون بین 18
خون وجود ندارد، تنها خانم ها در دوران قاعدگى و باردارى نباید خون اهدا کنند.

 ز آن خامه بود.
سیار زیادى پیدا شدند اما نکته جالب تر این بود که از 
تى از باکترى ها منتج مى شود. به طور متوسط فوت 
رابرى باکترى هاى روى خامه کیک منجر شود. با این 
0یش بیش از 120 مرتبه رخ داد که نشان مى دهد افراد 

ى بیشترى در مقایسه با دیگران باشند.
 این موضوع ایده فوت کردن شمع را از سرتان بیرون 

 شمع
خطرناك است؟

ساخت گلبول هاى جدید خونىساخت گلبول هاى جدید خونى

فواید نوشیدن چاى قرمز

فواید نوشیدن چاى قرمز

بســیارى از افــراد بــا فوایــد ســالمتى چــاى به 
دلیل خــواص آنتى اکســیدانى آن آشــنا هســتند. 
چــاى قرمــز داراى فوایــد بــى شــمارى از جمله 
تقویت سیســتم ایمنــى و کمــک به بهبــود درد 
است. کرامپ معده، سردرد، آلرژى، آسم، بى خوابى، 
اگزما و فشــار خون باال از جمله بیمارى هایى اســت 
که مى توان بــا چاى قرمز به بهبــود آن کمک کرد. 
براســاس دپارتمان کشــاورزى آمریکا، موادغذایى 

ر  شا سر
فالونوئیــد  از 
مانند میوه ها، ســبزیجات، شکالت و چاى 

خواص مفیدى براى سالمت قلب و عروق دارد.

چاى قرمز، داغ یا سرد
چاى قرمز یک نوشیدنى مطلوب است زیرا مى توان 
آن را به دو صورت داغ و سرد نوشید. چاى قرمز سرد 
باعث شادابى و نشاط شده درحالى که چاى قرمز داغ 
آرامش بخش است. نبود کافئین درچاى قرمز، آن را 
به یک نوشــیدنى فوق العاده در زمان پیش از خواب 
تبدیل کرده که مى تواند بــه رفع بى خوابى و گلودرد 

کمک کند. نوشیدن چاى قرمز سرد در تابستان باعث 
رفع تشنگى شــده و داراى خواص آنتى اکسیدانى و 
هیدراته کردن بدن (رساندن آب کافى به بدن) است 
که این خواص مانع از پیرى زودرس شده و با تقویت 
سیستم دفاعى، بدن را در برابر سرماخوردگى یا سایر 

بیمارى ها ایمن مى کند.

سالمت پوست
چاى قرمز براى سالمت پوســت مفید بوده و به 
بهبود ظاهــر و زیبایى کمک مى کنــد. به دلیل 
وجود فواید اثربخش ماده معدنى روى براى درمان 
آکنه و سایر بیمارى هاى پوستى، این چاى به عنوان 
یک محافظت کننده پوست نیز کاربرد دارد. استعمال 
پوستى پودر چاى قرمز نیز براى تسکین ناراحتى هاى 

پوست کاربرد دارد.

کلسیم
بیشــتر افراد درباره خواص کلســیم بر ســالمتى و 
اســتحکام اســتخوان ها در کودکان و بزرگساالن 
آگاهى دارند. عالوه بر شــیر و لبنیات غنى از کلسیم، 
چاى قرمز نیز جزو منابع کلســیم محسوب مى شود. 
همچنین افرادى که دچار مشکل عدم تحمل الکتوز 
و هضم لبنیات هســتند، مى تواننــد از چاى قرمز به 
عنوان جایگزینى سهل الهضم و مفید براى معده بهره 

ببرند.
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در فوتبال ایران و در عصرى که کسب 
اطالعات آســانترین کار ممکن است، 
هنوز هم بســیارى از سرشــناس ترین 
چهره ها اصطالحات فوتبالى را درست 
ادا نمى کنند و مثًال به پنالتى مى گویند: 

«پنارتى»
به جــرات مى تــوان گفت کــه اولین

 گام هاى آموزش یک موضوع ، مطالعه 
تاریخ و اصطالحات آن است. اتفاقى که 
الاقل در فوتبال ایران انگار به کل نادیده 

گرفته شده است.
یکى از بزرگ ترین اشتباهات مصطلح 
در فوتبــال ایــران مربوط بــه خطاى 
پنالتى است که بسیارى از مطرح ترین 
چهره هاى فوتبالى ما به آن مى گویند 

«پنارتى»!
واقعا چقدر مى توان به علم و تخصص 
کارشــناس داورى یا یک سرمربى و یا 
مدیرعامل اعتماد کرد وقتى ساده ترین 
اصطالحــات حرفه اش را نمــى تواند 
درســت ادا کند. حتى شــنیده شده که 

برخى  «پنارت» هم مى گویند. 
نکته جالب این جا است که اهالى فوتبال 
ما بخــش مهمى از وقت خودشــان را 
صرف مطالعه رسانه هاى مختلف و اخبار 
مى کنند اما جالب تر این اســت که در 
طول بیش از پنجاه ســال کــه از عمر 
روزنامه نــگارى تخصصى ورزشــى 
مى گذرد، هنوز هــم خیلى ها به پنالتى 
مى گویند:  پنارتى در برنامه دوشــنبه 
شب گذشته کارشناس داورى که سابقه 
قضاوت در فینال جــام جهانى را دارد و 
یکى از مفاخر فوتبال ایران به حساب مى 
آید، بارها دربــاره خطاى درون محوطه 
جریمه گفت: «پنارتى» بــوده یا نبوده 

است!
البتــه همانطور که گفته شــد این فقط 
مختص کارشــناس داورى این هفته 
برنامه نود نیست؛ بلکه مى توان لیستى 
از چهره هاى سرشناس و مطرح فوتبال 
ایران آماده کرد که همگى خطاى درون 
محوطه جریمــه برایشــان «پنارت»

 است.

  پیگیرى على مطهــرى براى پرداخت 
حق پخش فوتبــال در مجلس، باعث 
شده که خبرآنالین این نماینده مجلس 
را با یک چهره سرشناس دیگر مقایسه 
کند. به نوشته این سایت، على مطهرى 
در هفته هاى گذشته دنبال حل مشکل 
حق پخش افتاده است. کارى که پیشتر 
و بیش از یک دهه قبل محسن صفایى 
فراهانى در مجلس ششم تقریبا حلش 
کرده بود امــا وقتى طرح بــه مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام رفت ، 
على فتح ا... زاده و غمخوار مدیران وقت 
استقالل و پرسپولیس در توافقى با صدا 
و سیماى وقت براى گرفتن رقمى حدود 
دو میلیارد تومان براى یک ســال ، آن 
طرح را هوا کردند و ضربه اى بزرگ به 
پیکره فوتبال زدند. حاال اما على مطهرى 
به شدت پیگیر مسیرى است که صفایى 
فراهانى مى خواست انجامش دهد اما 
ناکامش گذاشتند. نایب رئیس مجلس 
این بار خیلى جــدى پیگیر حل بحران 

است.

«پنالتى» یا 
«پنارتى» ؟   

  صفایى فراهانى 
جدید فوتبال!

ســرمربى پرتغالى تیــم ملى فوتبــال ایــران از دید 
نویســنده ایرانى وبســایت ســوئدى در فوتبال ملى 
کشــورمان یک انقالب و تحول جــدى ایجاد کرده 

است.
نویســنده ایرانى وبســایت svenskafans سوئد در 
گزارشى به عملکرد ســرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال 
ایران پرداخته اســت. وى معتقد اســت که  «کارلوس 
کى روش» در تیم ملى ایران تحــول جدى و انقالب 

ایجادکرده است.
در ســال 2006، على دایــى، بزرگ تریــن گلزن فیفا 
شــناخته شــد.109 گل زده در لباس تیم ملى رکورد 
بزرگى بود که کســى رؤیاى دســت یافتن بــه آن را

 نداشت.
در ادامه گزارش مى خوانید: از آن به بعد، ســتاره هاى 
ایرانى در سطح باالى اروپا بازى کردند و فوتبال حرفه اى 
را تجربه کردند. ایــن به این معنى بود کــه هواداران 
فوتبال به رسمیت شناخته مى شــدند و مردم از فوتبال 
لذت مى بردند. پس از آن شــاهد حضور جواد نکونام با 
موفقیت هاى قابل ذکر در اوساسونا و 
یا درخشش جادوگر، على کریمى 

بودیم.
اگر آن اتفاقــات رخ نمى داد 
امــروز ایــن همــه جوان 
مســتعد در فوتبــال اروپــا 

نمى درخشــیدند. امــروز کى روش یــک مربى موفق 
اســت که یکى از تیم هاى ملى خوب و قدرتمند تاریخ 
فوتبال ایران را ســاخته و در اختیار گرفته است. یکى 
از بزرگ ترین افتخارات کــى روش هدایت بزرگ ترین 
و محبوب ترین تیــم ملى تاریخ پرتغال اســت، جایى 
که «روى کاســتا» و «لوئیس فیگو» در آن عضویت 
داشــتند. او دســتیارى «الکــس فرگوســن» را نیز 
از افتخارات خود مى داند و همیشــه از آن ســال ها به 
عنوان ســال هاى طالیى دوران مربیگــرى خود یاد 

مى کند.
از آوریــل 2011 با فوتبــال ایران کار بــزرگ خود را 
اســتارت زد و شــاید بتوان پروژه ایرانــى کى روش را 
با پروژه هاى مشــابه و موفقى چــون «یواخیم لو» در 
آلمان (11 سال)، «لگربک» (ده سال)، «دل بوسکه» 
(هشت ســال) و «برتى فوگس» (هشت سال) مقایسه

 کرد.
راه کــى روش در فوتبال ایران براى رســیدن به جام 
جهانى 2018 بسیار ساده و بى دردسر بود، البته کى روش 
در فوتبال ایران دردســر کم نــدارد و گاه باید یک تنه 
از همه اعضاى تیم ملى دفاع کنــد، او گاهى در نقش 
وکیل بازیکنان و کادر فنى و پزشــک و تدارکات ظاهر 

مى شود.
تصمیمات ســخت وعجیب که کى روش گرفته شاید 
در گذشــته برخى معتقد بودند برخــى تصمیمات این 

مربى پرتغالى اشتباه اســت و به ضرر تیم تمام خواهد 
شــد اما در این موارد چاره اى نداشــته، باید اوضاع را 
مدیریت مى کرده اســت، کنار گذاشتن رحمتى یکى از 

این اتفاقات بود.
هواداران کى روش در ایران کم نیســتند، وى هواداران 
زیادى دارد. او تیم ملى فوتبال ایــران را دو بار به جام 
جهانى رســانده و اکنون وعده صعود از گــروه را داده 
اســت، او بســیارى از بازیکنان جوان و دورگه فوتبال 
ایران را در آمریکاى شــمالى و اروپا شناســایى کرده 

است.
کى روش در شناســایى اســتعدادهاى جوان نیز بسیار 
موفق عمــل کرده اســت. در این خصوص مى شــود 
به مثــال مهمى همچون ســردار آزمون اشــاره کرد. 
کى روش اعتماد به نفــس بازیکنان فوتبــال ایران را 
نیز باال بــرده و بــه آنها فوتبــال حرفــه اى آموخته

 است.
البته کى روش تا کنــون چند بار تهدید بــه ترك تیم 
ملى کــرده و بــا مقامات فدراســیون فوتبــال ایران 
و ســازمان لیگ این کشــور بارها دچار مشــکل شده

 است.
در هر حال خروجــى این فراز و نشــیب ها، تعداد قابل 
توجهى از بازیکنان جوان هســتند کــه در مکتب کى 
روش رشد کرده اند و این براى آینده فوتبال ایران بسیار 

خوب است.

 کى روش 
هواداران 
زیادى 
دارد

گزارش روزنامه سوئدى  
درباره سرمربى 
تیم ملى ایران 

در نشســتى با حضور مقامات قضائى 
استان اصفهان موضوع پرونده هاى ورزشگاه 

نقش جهان بررسى شد.
به گزارش ایمنا، به نقــل از روابط عمومى اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، نعیمى رئیس اداره 
امور حقوقى این اداره کل با اعــالم این خبر گفت: 
با دســتور رئیس کل دادگســترى اصفهان کمیته 
ویژه اى در خصوص پرونده هاى مربوط به ورزشگاه 
نقش جهان باحضور معاون قضائى دادگسترى 
کل استان، دادســتان مرکز استان، رئیس 

محاکم عمومى استان، دادستان شهرستان برخوار، 
نماینده ســازمان بازرسى کل کشــور و مدیرکل 
ورزش و جوانان استان تشکیل و در مورد معضالت 
ورزشگاه نقش جهان بحث و تبادل نظر شد.  به گفته 
رئیس اداره امور حقوقى این اداره کل، در این جلسه 
حسینى، معاون قضائى دادگسترى کل استان ضمن 
تقدیــر از تالش هاى صورت گرفته در ســال هاى 
اخیر در جهت حفظ حقوق بیت المــال، بر ادامه این 
مسیر به صورت جدى تأکید کرد.  سلطان حسینى، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز با اظهار 

قدردانى از مجموعه دادگســترى کل استان به ویژه 
دادگسترى شهرستان برخوار براى برخورد با دست 
اندازان بیت المال تشکیل کارگروه اراضى ورزشگاه 
نقش جهان و جلسات مستمر آن را گام بزرگى جهت 
مرتفع نمودن مســائل و معضالت دانست. در این 
کمیته رحیمى دادستان دادسراى عمومى و انقالب 
مرکز استان اصفهان روند پیگیرى پروندهاى مربوط 
به ورزشگاه نقش جهان توســط اداره کل ورزش و 
جوانان استان را روند درســت و مناسبى بیان کرد و 
گفت: اداره کل ورزش و جوانان باید از همه ابزارها در 

جهت حفظ حقوق بیت المال استفاده کرده و همین 
مســیر را ادامه دهد.  گفتنى اســت با پیگیرى هاى 
قضائى اداره کل ورزش و جوانان استان و با حمایت و 
همکارى وزارت متبوع، استاندار اصفهان و نهادهاى 
قضائى اســتان اصفهان در جریان پرونده ورزشگاه 
نقش جهان ضمن آزادسازى بیش از 100 هکتار از 
اراضى متعلق به دولت، تعدادى از زمینخواران دستگیر 
شده اند و با برگشت بخش عظیمى از سرمایه دولت به 
خزانه، این پرونده با همکارى خوب مقامات قضائى 

استان همچنان در حال پیگیرى است. 

تشکیل کمیته ویژه پرونده هاى نقش جهان

ادعاى منشا
گادوین منشــا مشــخصًا از حضور در پرسپولیس 
هیجان زده است و بعد از یک فصل درخشان که در 
ورزشگاه خلوت پیکان گذرانده بود حاال در ورزشگاه 
آزادى برابر هزاران تماشــاگر قرمزپوش به میدان 
مى رود و این باعث شده هیجان زدگى قابل توجه اى 
داشته باشد. منشا براى گلزنى در لباس پرسپولیس 
چندان منتظر نماند و در اولیــن دیدارى که به طور 
ثابت به زمین رفت اولین گل قرمزها را به ثمر رساند. 
او که حاال هــر روز بین هــواداران و البته بازیکنان 

پرســپولیس محبوب تر مى شود جاى پاى محکمى 
هم در ترکیب اصلى برانکــو پیدا کرده و این اعتماد 
به نفســش را به طور ویژه افزایش داده. منشــا در 
تازه ترین مصاحبه اش با خبرورزشــى ادعاى جالبى 
داشــته و درباره قهرمانى لیگ هفدهم گفته: «من 
رقیبى براى پرســپولیس نمى بینم و تیم سرخپوش 
پایتخت قهرمان لیگ هفدهم خواهد بود.» او درباره 
دربى تهران هم رجزخوانى جالبى داشته و گفته: «در 

بازى هاى حساس حرف هایم را در زمین مى زنم.»

مدافع تیم فوتبال پیکان تأکید کرد، در دیدار مقابل تیم ســابقش، 
ذوب آهن از انگیزه زیــادى برخوردار اســت.  حجت حق وردى در 
گفت وگویى در مورد نتایج ضعیف پیــکان در دو هفته ابتدایى لیگ 
برتر  اظهار داشت: پیکان نسبت به سال گذشته چند بازیکن کلیدى 
از جمله منشا و سیامک نعمتى را از دست داده و به جاى آنها بازیکنان 
دیگرى گرفته اســت. به نظرم تیم ما نیاز به زمان دارد تا بازیکنان 

با یکدیگر هماهنگ شــوند. من زمانى کــه در ذوب آهن بازى 
مى کردم هم چند ســال در هفته هاى ابتدایــى نتایج خوبى 

نگرفتیم، اما بعدها به جمع تیم هــاى باالى جدول اضافه 
شدیم.

وى ادامــه داد: مطمئن باشــید پیکان بــه روزهاى اوج 
برمى گردد. هدف ما این اســت که جزو هفت تیم باالى 
جدول باشــیم. ما در این دو بازى در دقایق ابتدایى گل 
خوردیم و باید براى مســابقات بعدى به خوبى تمرکز 

کنیم کــه در دقایق ابتدایى گل نخوریــم. قطعًا این 
مشــکل برطرف خواهد شــد. مدافع تیم فوتبال 

پیکان با اشاره به بازى تیمش برابر ذوب آهن 
در هفته سوم لیگ برتر گفت: من انگیزه 

زیادى براى بازى با تیم سابقم 
دارم و امیدوارم بهترین 
بازى را انجــام دهم. ما 

در این بــازى قطعًا براى 
کسب سه امتیاز بازى خواهیم کرد و حتمًا 

باید حریف مان را شکست دهیم. 

 کى روش
هواداران
زیادى
دارد

گزارش روزنامه سوئدى
درباره سرمربى
تیم ملى ایران   

 

نصف جهان  این یک واقعیت است که سپاهان با حاج صفى و بدون او در دو سه فصل اخیر روزهاى متفاوتى 
را پشت سر گذاشته است. روزهاى سپاهان بدون حاج صفى، دوباره تیره و تار شده است. شاید هیچ تیمى در 

ایران، به اندازه سپاهان به ستاره بزرگش وابسته نباشد.
 احسان حاج صفى، یک تنه مى تواند روند ســپاهان در لیگ برتر را تغییر بدهد. لیگ چهاردهم، سپاهان با 
درخشش حاج صفى قهرمان لیگ برتر شد. لیگ پانزدهم هم تیم فرکى تا هفته پنجم که حاج صفى را داشت، 

با چهار برد و یک مساوى در صدر جدول 
لیگ برتر بود. حاج صفــى هفته پنجم، 
دو گل به سایپا زد و ســپاهان را برنده 
کرد اما انتقال او بــه فرانکفورت، همه 
چیــز را تغییر داد. از زمــان جدایى حاج 
صفى تا هفته بیســت و سوم، یعنى 17 
بازى ســپاهان فقط یک برد داشــت و 
آخر فصل هم در رده یازدهم قرار گرفت. 
فصل پیش با بازگشت حاج صفى، دوباره 
اوضاع سپاهانى ها تقریبًا خوب شد و آنها 
به لطــف چهار برد در شــش بازى آخر 
فصل، تا آســتانه سهمیه آســیایى جلو 

رفتند.
 حاال دوباره حاج صفى رفته و سپاهان، وارد بحران شــده است. آمار سپاهان بدون حاج صفى در این فصل، 
دو بازى و فقط یک امتیاز است. آنها بعد از گسترش فوالد، صاحب بدترین تفاضل لیگ هم هستند و بدون 
ستاره شان، فقط یک گل زده اند. کرانچار براى فرار از بحران، در اولین قدم باید راهى براى پر شدن جاى خالى 

حاج صفى پیدا کند. کارى که مربیان داخلى و خارجى قبل از او، نتوانستند انجام بدهند.

 چالش جدى سپاهان
جابه جایى «نیمار» از بارسلون به پاریس و درآمدزایى 
که از این انتقال صورت گرفت باید توسط نمایندگان 
مجلس بررسى شود تا قوانین حاکم بر فوتبال ایران 

را تغییر دهند. 
 نیمار قواعد و اعداد فوتبال دنیــا را در حالى به هم 
ریخت که اینجا در ایران ما در بســیارى از باشگاه 
هایمان عاجز از پرداخت حقــوق حقه بازیکنان در 
باشگاه ها هستیم و گاهى با صداى فریاد عصبانى 
کى روش بــه خودمان مى آییم و مــى فهمیم که 
زمین فوتبال نداریم  و زمین تیــم ملى را هم داده 

ایم زیر کشت!
پرسش اول دقیقًا این اســت. پاریسن ژرمن از کجا 
اینقدر پول مــى آورد؟ از کجا مــى خواهد این چاه 
طویل را پر کند؟ مسلماً بخشى از درآمد زایى پاریسن 
ژرمن براى پرداخت 222 میلیون یورو به بارسلونا و 
البته پرداخت 450 میلیون یورو به خود نیمار مخفى 
خواهد بود اما در دورنمــاى کار و آنچه از دور دیده 
مى شود این تیم در اولین قدم حق پخش تلویزیونى 
اش را با قیمت باالترى به دســت مى آورد و در گام 
دوم پیراهن هاى بیشــمارى را از پاریسن ژرمن در 

فرانسه و برزیل و... به فروش مى رساند.
براى نیمــارى که روى برج ایفل بــا نورپردازى به 
وى خوشامد مى گویند میلیون ها نفر حاضرند پول 

پخش تلویزیونى را بدهند و بــازى او را در پاریس 
ببینند. حتى میلیون ها نفر پیراهن نیمار را مى خرند 
تا از بارسلونا بابت آن شش گل عجیب انتقام گرفته 

باشند.
در واقع درآمدزایى در تصویر کنونى از این میلیون ها 
نفر خیلى هم سخت به نظر نمى رسد کافى است چند 
اقتصاددان داشته باشید و چند ایده پرداز چون قوانین 
مشخص هستند و تغییر ناپذیر. به عنوان مثال امکان 

ندارد دربى بخواهد برگزار شود اما از منبعى نامعلوم 
آن دربى لغو شود. حتى زیر فشار داعش درست کنار 

ورزشگاه پارك دو پرنس.
قانون اجازه چانه زنى هم مــى دهد، خرید بازى ها 
توسط تلویزیون هاى خصوصى وقتى یک بازیکنش 
نیمار باشد بسیار متفاوت است. قیمت ها باال مى رود 
مجلس هم نمى تواند در آخرین لحظه هاى فروش 
با 132 امضا دو فوریتــى کل کار را هوا کند و آب از 
آب تکان نخورد چون در این صورت پاریسن ژرمن 
از آنها شــکایت مى کند و وکالیش همه آن 222 
میلیون یورو را تا سنت آخر از بى نظم هایى که قانون 

را هوا کرده اند مى گیرد.
قیمــت نیمار خــواب از ســر خیلى هــا در ایران 
پرانــد. ایــن رقم بســیار عجیــب و غریــب بود 
اما به هــر حال بایــد تأکید کــرد در ایــران هم 
مــى تــوان بــه درآمدهــاى نجومــى و خرید 
بازیکنان بــزرگ فکر کــرد چرا که هــوادار پاى 
کار در ایران هم هســت مثل اروپــا، از این گنج اما 
نمى توان درست استفاده کرد چرا که قوانین اجازه 

نمى دهد.
قوانین در فوتبال ایران باید عوض شــوند خرید با 
قیمت عجیب نیمار توسط پاریسن ژرمن این نکته 

را باز هم فریاد زد.

قوانین فوتبال باید عوض شوند

مقابل ذوب آهن 
انگیزه زیادى 

دارم
برتر  اظهار داشت: پیکان نسبت به سال گذشته چند بازیکن کلیدى 
از جمله منشا و سیامک نعمتى را از دست داده و به جاى آنها بازیکنان 
دیگرى گرفته اســت. به نظرم تیم ما نیاز به زمان دارد تا بازیکنان 

با یکدیگر هماهنگ شــوند. من زمانى کــه در ذوب آهن بازى
مى کردم هم چند ســال در هفته هاى ابتدایــى نتایج خوبى 

نگرفتیم، اما بعدها به جمع تیم هــاى باالى جدول اضافه
شدیم.

وى ادامــه داد: مطمئن باشــید پیکان بــه روزهاى اوج 
برمى گردد. هدف ما این اســت که جزو هفت تیم باالى 
جدول باشــیم. ما در این دو بازى در دقایق ابتدایى گل 
خوردیم و باید براى مســابقات بعدى به خوبى تمرکز 

کنیم کــه در دقایق ابتدایى گل نخوریــم. قطعًا این 
مشــکل برطرف خواهد شــد. مدافع تیم فوتبال

ا ســرمربى پرتغالى تیــم ملى فوتبــال
نویســنده ایرانى وبســایت ســوئدى د
کشــورمان یک انقالب و تحول جــدى

است.
nskafans نویســنده ایرانى وبســایتs

ســرمربى پرتغالى تی گزارشى به عملکرد
ایران پرداخته اســت. وى معتقد اســتک
ج در تیم ملى ایران تحــول کى روش»

ایجادکرده است.
6در ســال 2006، على دایــى، بزرگ تریـ
شــناخته شــد.109 گل زده در لباس تی
بزرگى بود که کســى رؤیاى دســت یاف

 نداشت.
در ادامه گزارش مى خوانید: از آن به بعد،
ایرانى در سطح باالى اروپا بازى کردند و فو
را تجربه کردند. ایــن به این معنى بود ک
فوتبال به رسمیت شناخته مىشــدند و م
ج لذت مى بردند. پس از آن شــاهد حضور
موفقیت هاى قابل ذکر
یا درخشش جادوگر

بودیم.
اگر آن اتفاقــات
امــروز ایــن
مســتعد در فوت

پیکان با اشاره به بازى تیمش برابر ذوب آهن 
در هفته سوملیگ برتر گفت: من انگیزه

زیادى براى بازى با تیم سابقم 
دارم و امیدوارم بهترین 
بازى را انجــام دهم. ما 

در این بــازى قطعًا براى 
و حتمًا  کسب سه امتیاز بازى خواهیم کرد

باید حریف مان را شکست دهیم. 

مقابل ذوب آهن
انگیزه زیادى 

دارم

حق وردى: 
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داور موفق فوتبال ایران با نامه اى عجیب 
از ســوى رئیس هیئت فوتبال بوشهر با 

محرومیت مواجه شده است.
محمدحســین زاهدى فر، 

بعد از قضاوت هفته 
اول لیــگ برتر 
فوتبــال ایران 
فصــل  در 
هفدهم، اکنون 
بــا محرومیت 

مواجــه شــده 
است.

در این رابطه داستان عجیبى 
از این محرومیت به گوش مى رســد؛ به 
گفته اطرافیان ایــن داور، زاهدى فر بعد 
از حضور در بوشــهر به درخواست محمد 
نجفى، رئیس هیئت فوتبال این استان پاسخ 
منفى مى دهد. نجفى هم  بعد از این موضوع 
با نامه نگارى به فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ و اتهام عمل غیراخالقى به این داور 
برازجانى خواهان محرومیــت او تا زمان 
مشخص شدن جرم او مى شود! موضوعى 
که در هفته اول و بعد از قضاوت او در دیدار 
دو تیم پرسپولیس و فوالد خوزستان اکنون 

باعث محرومیتش شده است.
در این زمینه گفته مى شود کمیته داوران 
ابتدا با این موضوع مخالفت کرده اما ادامه 
نامه نگارى از ســوى هیئت فوتبال باعث 
مى شــود تا مهدى تاج از ســازمان لیگ 
بخواهد تا زمان مشخص شدن موضوع از 
قضاوت این داور جلوگیرى کرده تا تحقیق 

در این زمینه تکمیل شود.
موضوع جالب تــر اینکه البته از ســوى 
آشــنایان ایــن داور در خصــوص دلیل 
محرومیت او با اعالم حسن اخالق او، تنها 
عدم و سرپیچى از گرفتن عکس با رئیس 
هیئت فوتبال بوشهر عنوان شده و باید دید 
چه پاسخى در این زمینه اعالم خواهد شد.

نصف جهان هفته اول لیگ یک  برگزار شد 
و مطابق پیش بینى هــا از همان هفته اول 
حواشى عجیب و غریب با این لیگ عجین 
شده است. از حواشى نادر راه آهن که با 10 
بازیکن به میدان رفت و دروازه بان مصدوم 
رباط صلیبى پاره کرده را به زمین فرستاد؛ تا 
تأخیر در دیدار ایرانجوان و نساجى به دلیل 
نبود پزشک در ورزشــگاه. دیدارى که از 
حدود ساعت 8 و 30 دقیقه شروع شد و به 
دلیل اختالل در سیستم برق ورزشگاه شهید 
بهشتى بوشهر چند بارى قطع شد و اعتراض 
عوامل فنى دو تیم را در پى داشت. مشخص 
نیست اصرار سازمان لیگ به برگزارى بازى 
در این ساعت با وجود اشکاالت ورزشگاه ها 
به چه دلیل است؟ اگر در گرماى روز بوشهر 
امکان برگزارى بازى نیست، آیا نمى شد در 
زمان قرعه کشى به این نکات توجه شود؟

در دیدارهاى هفته اول شهردارى ماهشهر 
با چهار گل در خانه راه آهن نگونبخت پیروز 
شد. ملوان با یک گل، برق شیراز را برد. مس 
کرمان در تبریز شــهردارى را با یک گل 
شکست داد. خونه به خونه و مس رفسنجان 
در بابل به تساوى 1-1 رسیدند. آلومینیوم 
اراك و صباى قم هم بدون گل بازى شان 
به پایان رســید. بادران تهران در شیراز با 
یک گل فجرسپاســى را شکست داد. گل 
گهر سیرجان و اکســین البرز به تساوى 
1-1 رضایت دادند. نفت مسجدسلیمان با 
سه گل ماشین سازى تبریز را شکست داد و 
در آخرین بازى نساجى در بوشهر موفق شد 
در یک دیدار عجیب ایرانجوان را با یک گل 

شکست دهد.

  به دلیل 
نگرفتن عکس؟! 

اکران سرزمین 
عجایب در لیگ یک 

مهدى امینى، ســنگربان تیم فوتبال سپاهان 
مى گوید تشــخیص نادرست پزشکان و تمرین 
کردن روى قسمت آســیب دیده باعث شده تا 
زمان بهبودى اش بیشــتر از حد معمول طول 

بکشد.
مهدى امینى سنگربان تیم سپاهان که به دلیل 
شکستگى از ناحیه مچ دست از میادین فوتبالى 
دور اســت، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: 
فعًال که دســتم را بعد از دو عمــل جراحى که

 داشته ام گچ گرفتم  و نزدیک به دو سه هفته از 
عمل جراحى ام مى گــذرد. مصدومیتم از دیدار 
فصل گذشــته برابر نفت تهران ایجاد شد ولى 
چون شــش هفت بازى با نوار و بستن قسمت 
آسیب دیده بازى کردم، باعث شد زمان بهبودم 

هم بیشتر شود. 
وى ادامه مــى دهد: در واقــع مصدومیتم مثل 
علیرضا بیرانوند است ولى تمرین کردن در حالى 
که دستم آسیب دیده بود و البته تشخیص هاى 

نادرست پزشــکان باعث شــد تا زمان بهبودم 
بیشتر از حد معمول طول بکشد. دو هفته دیگر 
هم گچ دستم را باز مى کنم؛ ضمن اینکه 23 روز 
تعطیالت به نفع من شده و به شروع لیگ بعد از 

تعطیالت مى رسم.
 امینى در مورد عملکــرد مهدى صدقیانى در دو 
دیدار گذشته لیگ برتر و به خصوص دیدار برابر 
پدیده که نمایش قابل قبولى نداشــت، افزود: 
مهدى گلرى اســت که دومین دیدار خود را در 

لیگ برتر تجربه مى کرد؛ شــانس و 
اقبال هم دخیل اســت. براى مثال من 

فصل گذشــته مقابل آلومینیوم بازى دومم را 
انجام دادم و یک پنالتى گرفتم که باعث شــد 
کلى باال بروم ولى مهــدى مقابل پدیده خوش 
شانس نبود. به نظرم خدا دوستش داشت که با 
مصدومیت اولیویرا و من توانست در لیگ برتر 
بازى کند ولى یک مقدار بدشانسى آورد وگرنه 

گلر بدى نیست.

مهدى بدشانسى آورد

2 مصــدوم تیم فوتبــال ذوب آهن به 
تمرینات گروهى این تیم اضافه شدند. 

محمد ستارى و مهران درخشان مهر 
که بــا مصدومیت دســت و پنجه نرم 
مى کنند به تمرینات گروهى تیم فوتبال 

ذوب آهن اضافه شدند.
 همچنین ســید محمدرضا حســینى 
و مهدى مهدى پور دیگــر بازیکنان 
مصدوم ذوب آهــن تمرینات انفرادى 
خود را تا زمان بهبودى ادامه مى دهند. 

ذوب آهــن روز جمعه در هفته ســوم 
لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور 

به مصاف پیکان تهران مى رود.

بازگشت ستارى و درخشان مهر   

مهمترین و جــذاب ترین بــازى هفته ســوم لیگ برتــر جمعه شــب در ورزشــگاه آزادى 
برگزار مى شــود. جایى که اســتقالل یک امتیــازى مقابل تراکتورســازى بــدون امتیاز قرار 
مى گیرد. بــا توجه به نتایــج دو تیــم در دو هفته اول، هم اســتقالل و هم تراکتورســازى به 
شــدت به دنبال کســب 3 امتیــاز این بــازى هســتند و وضعیت دو تیم به شــکلى اســت 
که نمى شــود نتیجــه بــازى را قاطعانــه پیش بینى کــرد اما اگر بــه مصاف هــاى قبلى دو 
تیم در ورزشــگاه آزادى نــگاه کنیم، کفه ترازو به شــدت به ســمت تراکتورى ها ســنگینى

 مى کند.
تراکتورسازى در آمارى عجیب و فوق العاده هر چهار جدال مستقیم آخر خود مقابل استقالل را در 
ورزشگاه آزادى با پیروزى پشت سر گذاشته است. جمعه شب نوبت به یحیى گل محمدى مى رسد 
که در قامت سرمربى تراکتورسازى به روند پیروزى هاى این تیم مقابل استقالل در آزادى ادامه 
دهد. یحیــى در نفــت و ذوب آهن هم گربه ســیاه بزرگ اســتقالل بود و بارها موفق شــد با 
ایــن دو تیم بــر اســتقالل غلبه کنــد. بــا حضــور او روى نیمکــت تراکتورســازى، حاال 
دو گربه ســیاه اســتقالل در یک جبهه مقابــل این تیم قرار مى گیرند و این شــانس کســب 
پنجمیــن پیــروزى متوالــى تراکتورســازى بــر اســتقالل را در ورزشــگاه آزادى افزایش

 مى دهد.

2 گربه سیاه در یک جبهه

نصف جهــان  در فصل نقل و انتقاالت فوتبال ما معموًال اتفاقــات عجیب زیادى مى افتد. بارها 
اتفاق افتاده که بازیکنى همزمان با چند باشگاه مذاکره مى کند و پس از سبک و سنگین کردن 
پیشنهادها باالخره تیم جدیدش را انتخاب مى کند. ماجراى قراردادهاى داخلى هم در سال هاى 
گذشته بارها دردسرساز شده بود که نمونه بارز آن ابوالقاسم دهنوى بود که در چند روز تیم هایى 
مثل استقالل و پرسپولیس و سپاهان را سرکار مى گذاشــت و بعد از بستن قرارداد داخلى با این 

تیم ها، به تیم دیگرى مى پیوست!
اما امسال بدعت جدیدى در میان بازیکنان ایجاد شده که از نظر اخالقى بسیار زشت و زننده است 
و آن عقد قرارداد همزمان با دو باشگاه است. پر سر و صداترین نمونه این قراردادها توسط محمد 
طیبى، مدافع ملى پوش فصل گذشته استقالل خوزستان امضا شد. او در فصل نقل و انتقاالت با 
پارس جم جنوبى قرارداد امضا کرد، مبلغى را به عنوان پیش پرداخت از این باشگاه دریافت کرد 
و به اردوى ارمنستان هم رفت اما پس از بازگشت از این اردو، ناگهان به قطر رفت و به تیم قطر 
اف سى پیوست! این اتفاق باعث شد تا بوشهرى ها از این بازیکن، هم به فدراسیون فوتبال و هم 

به فیفا شکایت کنند.

  بدعت زشت 

بهاره حیاتى  
هیچ شــکى وجود ندارد کــه رژیم صهیونیســتى، 
جعلى اســت و ایرانیان از این رژیم به سبب جنایات و 
کشــتارهاى بى پایانش تنفر دارند و آن را به رسمیت 

نمى شناسند.
حضور دو بازیکن فوتبال کشورمان احسان حاج صفى 
و  مسعود شــجاعى در برابر تیم مکابى نماینده رژیم 
صهیونیستى با پیراهن تیم پانیونیوس یونان موضوعى 
است که در روزهاى اخیر در کانون توجهات قرار گرفته 

و بیانیه هاى متعددى در این باره منتشر شده است.
 در کنار محکومیت دیدار با هر تیمى که نام منحوس 
رژیم صهیونیســتى را با خود به یدك مى کشــد که 
موضوعى قابل قبول اســت، باید به چند نکته توجه 
داشت تا در بیانیه هایى که علیه دو جوان نامدار فوتبال 
کشــورمان صادر و  بعضًا بى رحمانه بــه آنها تاخته 
مى شود، کمى مهربان باشــیم و منصفانه تر قضاوت 

کنیم.
برخى در مورد حاج صفى و شجاعى نوشته اند که آنها 
براى یک مشــت دالر حاضر به بــازى در مقابل تیم 
مکابى شده اند، در حالى که همه مى دانند که بازیکنى 
مانند  احسان حاج صفى  بســیار مایل بود تا در سال 
منتهى به جام جهانى در اروپا بازى کند و قرارداد مالى 
که وى با باشگاه یونانى منعقد کرده  مبلغى است که از 

مبالغ رایج در لیگ برتر فوتبال ایران کمتر است و قطعًا 
نمى توان بخاطر موضوع پول به آنها حمله کرد، ضمن 
اینکه این دو بازیکن به منظور راضى کردن باشــگاه 
براى عدم سفر به تل آویو و حضور در بازى رفت که به 
میزبانى مکابى انجام شد جرایم مالى قابل توجهى را 
به جان خریدند تا باشگاه متبوعشان را راضى به عدم 
حضور کنند، ولى با توجه به نیــاز مبرم پانیونیوس به 
پیروزى در دیدار برگشت، باشگاه به هیچ وجه راضى 
نشــد که این دو ســتاره تیمش در بازى حیاتى که در 
یونان برگزار شد غایب باشند و آنها را مجبور به بازى

 کرد.
شــاید اشــتباه این دو بازیکن  فوتبال کشورمان  این 
بود که در زمان عقد قرارداد بــا پانیونیوس، با توجه به 
حضور این تیم در پلى آف لیگ اروپا، فراموش کردند 
که درخواســت کنند تا در قراردادشان، بندى در مورد 
عدم حضور بى دغدغــه در برابر مصــاف احتمالى با 
تیم هاى باشگاهى رژیم اشــغالگر قدس درج شود و 
این سهل انگارى امروز این مشکل بزرگ را رقم زده 
است، اما بهتر است بابت این اشتباه، آنها را قلع و قمع 
نکنیم و بدانیم آنها نیز همانند همه ما ایرانى ها از رژیم 
ساختگى صهیونیستى متنفر هســتند و با برخوردها و 
تنبیهات شدید فقط و فقط  زمینه زدگى آنها و هواداران 
و دوستدارانشــان را از برخى مبانى فراهم مى کنیم. 
بســیارى از بزرگان و عالمان دینى کشورمان همیشه 

بر این نکته تأکید داشته اند که اشتباهات و خطاهاى 
جوانان را باید با زبانى نرم و با مهربانى به آنها یادآورى 
کرد و متذکر شد، حال با توجه به اقدام اخیر حاج صفى 
و شجاعى که تحت فشار شدید باشگاه یونانى اعمال 
شد و تمرد آنها مى توانست برایشان در ابعادى بزرگ و 
بین المللى دردسرساز شود، آیا بیانیه هاى تند اخیر علیه 
آنها منصفانه اســت؟ بهتر نبود در این بیانیه ها ضمن  
تقبیح کار آنها به جاى درخواســت براى برخوردهاى  
ســنگین با این دو جوان، از آنها بخواهیم که در ادامه 
مرتکب چنین خطایى نشــوند و در عقد قراردادهاى 
خود، بند عدم رویارویى احتمالى با باشگاه هاى رژیم 
صهیونیستى را درخواست کند؟ برخى از  افرادى که در 
این باره بى رحمانه به این دو جوان حمله ور شده اند، 
بهتر است به نقش پدرانه در این موضوع بیشتر فکر کنند 
چرا که نباید با دستان خودمان این دو ستاره  فوتبال را 
به سوى خاموشى ببریم. آنها نیازمند راهنمایى هستند 
نه  حمالت و انتقاداتى که  فقط زدگى و نابودى آنها را در 
پى داشته باشد و در نهایت همه چیز را به سمت و سویى 
ببرد که بخاطر نام رژیم منحوس و فاسد صهیونیستى، 
هم فوتبال ملى از این دوستاره محروم شود و هم اینکه 
این دو بازیکن در ســال هایى که در اوج انرژى و امید  
براى یارى به سرافرازى نام ایران قرار دارند، به یکباره  
خود را تنها ببینند و همه انگیزه ها و آرزوهایشــان به 

سوى دره سقوط هدایت شود.

احسان بخاطر یک مشت دالر 
بازى نکرد

 بى انصافى ها در انتقاد از 2 ستاره

مدافع باتجربه فعلى نفت تهران که سابقه بستن بازوبند کاپیتانى 
پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، این هفته بازى بزرگى را پیش 

روى خود مى بیند.
محسن بنگر، مدافع باتجربه فصل گذشته تراکتورسازى در 
این فصل پیراهن نفت تهران را بر تن کرده تا در هفته ســوم 
جدال با پرسپولیس را پیش رو داشته باشد. دیدارى که مى تواند 
بزرگترین روز براى اعاده حیثیت مدافع سابق تراکتورسازى 
باشد که در دیدار برگشت فصل گذشــته با پیراهن نماینده 
تبریز مقابل پرســپولیس روز سختى را پشــت سر گذاشت. 
روزى که پایان 90 دقیقه آن براى او حاشیه بزرگى را به قیمت 
کنار گذاشتن از این تیم را به همراه داشت. تراکتورسازى که با 
توجه به محرومیت از جذب بازیکن در نیم فصل دوم در لیگ 
شانزدهم با شرایطى ویژه وارد این بازى شده بودند، در نهایت 
با نتیجه سنگین 3 بر 0 مقابل برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش 
تسلیم شدند. در پایان آن بازى البته نوك تیز انتقادات از سوى 

امیر قلعه نویى به سمت محسن بنگر نشانه رفت و اتهامات در 
خصوص کم کارى و اشــتباهات این بازیکن به سوژه اصلى 

درگیرى طرفین در رختکن نیز منتهى شد.
 محســن بنگر در پایان آن بازى در نهایت از سوى کادرفنى 
تراکتورسازى کنار گذاشته شد تا هجمه و فشار عجیبى را پشت 
سر بگذارد. اتفاقاتى که او را در آستانه خداحافظى از فوتبال با 
خاطره اى تلخ قرار دهد. هرچند او در نهایت فصل را با حضور 
در نفت تهران و در کنار حمید درخشان آغاز کرد و در دو هفته 
ابتدایى نیز در ترکیب اصلى این تیم و بعد از پشت سر گذاشتن 
دوران مصدومیت موفق شد یک پیروزى و یک تساوى را نیز 
کسب کند تا نتایج خوبى را رقم زده باشند. شماره 6 و کاپیتان 
سابق پرسپولیس اکنون یک دیدار حساس و جنجالى دیگر را 
پیش روى خود مى بیند. تقابل مجدد با پرسپولیس در هفته سوم 
اینبار با پیراهن نفت تهران که مى تواند تمام حواشى حول او 
در فصل گذشته را به بوته فراموشى بسپارد و این بازیکن 38 

ساله در جمع شاگردان درخشان را با اعاده حیثیت بزرگى همراه 
کند. او مسلما تمام تمرکز خود را روى 90 دقیقه پیش رو برابر 
حمله وران پرسپولیس قرار خواهد داد تا پاسخ کوبنده اى به آن 
حواشى بدهد و باید دید در این امر مقابل خط حمله غیرقابل 

کنترل سرخپوشان موفق خواهد بود یا خیر. 

روز اعاده حیثیت     
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چهل تکه

«هاون راب» ناپدرى کودك پنج ماهه  با طرح نقشه اى دقیق 
ابتدا به قصد خرید ماشین نو به یک نمایشگاه مراجعه کرد. وى 
در حالى که فرزندش در صندلى عقب ماشینش قرار داشت آن 
را در محل معاوضه ماشــین پارك کرد و براى تست ماشین 
جدید سوار بر آن شد. سپس در حالى که ماشین خود را تحویل 
فروشنده داده بود، با ماشــین جدید محل را ترك کرد. بعد از 
گذشت چهار ساعت وى ناگهان با فروشنده تماس گرفت و از 

وى خواست تا صندلى عقب ماشین را بررسى کند. 
این فروشــنده به پلیس گفت بعد از تمــاس ناپدرى کودك 
بالفاصله ماشین را بررسى کردم و با جسد کودکى در حالى که 
یک پتو روى وى قرار داشت در گرماى 49 درجه داخل ماشین 
 روبه رو شدم. پلیس بالفاصله هاون،  ناپدرى این کودك را به 

اتهام آدمکشى بازداشت کرد.

«نوروبالسما» از جمله ســرطان هایى است که بافت هاى 
عصبى را هدف قرار مى دهد و موجب تورم صورت و گردن 
مى شود. تصویرى که مشــاهده مى کنید مربوط به یک زن 
چینى است که با مادر خود در روستایى زندگى مى کند. مادر 
او مى گوید هنوز دلیل مشخصى براى بیمارى دخترش یافت 
نشده اما به تشخیص پزشــکان، این بیمارى احتماًال در اثر 

آسیب دیدگى بافت هاى عصبى رخ مى دهد.
طبق اظهارات مادر این زن، وى ده سال است که با این بیمارى 
دست و پنجه نرم مى کند و به دلیل هزینه هاى باالى درمان، 
او قادر به معالجه دخترش نیست. با وجود تورم زیاد صورت و 
گردن، خوشبختانه این زن هنوز توانایى غذا خوردن را از دست 
نداده است  . این بیمارى روز به روز شدت مى یابد و نیاز او به 

جراحى بسیار ضرورى است. 

مأموران گمرك در فــرودگاه بین المللى بنگالدش مردى را که 
وانمود مى کرد مشکل جســمى دارد و روى ویلچر نشسته و 25 
کیلوگرم طالى قاچاق را زیر شلوار و اطراف پاهایش پنهان کرده 

بود دستگیر کردند.
«جمیل اختر» 43 ســاله در ســال جارى 13 بار از بنگالدش 
خارج شده بود و همین موضوع شک مأموران را برانگیخت و به 
دستگیرى وى منجر شد. طبق این گزارش، مأموران بنگالدش 
طى روزهاى گذشــته نیــز 6 کیلوگرم طال را که در ســرویس 
بهداشتى هواپیما جاسازى شــده بود کشف کردند. این در حالى 
است که طى سه سال گذشــته حدود 1/5 تن طالى قاچاق در 
فرودگاه هاى بنگالدش کشــف و ضبط شده اســت. به نوشته 
رسانه هاى محلى، مقصد طالى قاچاق شــده از بنگالدش به

 بزرگ  ترین مصرف کننده طالى جهان، هند است.

کشف 25 کیلوگرم طال از مرد ویلچرسوار تغییر چهره زن چینى بر اثر سرطان مرگ کودك 5 ماهه در ماشین  030201

پســر جوان که پس از آشــنایى با یــک زن متأهل در 
بى تالک دلباخته او شده و پس از شنیدن جواب رد از این 
زن دست به جنایت زده بود روز دوشنبه هفته جارى در 
دادگاه پاى میز محاکمه ایستاد. این متهم گفت که  پس 
از شلیک شبانه به زن جوان و شوهرش قصد خودکشى 

داشته است.
ســاعت 2 بامداد هجدهم خرداد 93 ســاکنان کوچه 
بهروز در خیابان ولیعصر باال تر از پل پارك وى، صداى

 شلیک هاى پیاپى چند گلوله را شنیدند و و وقتى هراسان 
از خانه هایشان خارج شــدند با مرد سیاهپوشى روبه رو 

شدند که در تاریکى شب پنهان شد.
اهالى کوچه بهروز با پیکرهاى خونیــن یک زن و مرد 
جوان روبه رو شدندکه مقابل ساختمان دو طبقه متعلق به 
یک شرکتى بازرگانى رها شده بودند. مأموران کالنترى 
101 تجریش و اورژانس بالفاصله در محل حاضر شدند و 
پیکر نیمه جان این زن و مرد به بیمارستان منتقل شد. زن 
جوان به نام «لیال» که مورد اصابت چهار تیر قرار گرفته 
بود به کام مرگ فرو رفت اما شوهرش معجزه آسا زنده 

ماند و تحت درمان قرار گرفت.
پلیس در تحقیقات دریافت این زوج، ســرایدار شرکت 
بازرگانى بودند و از چهارماه قبل از شهرستان مینودشت 
به تهران آمده بودند. آنها نیمه شب هنگام ورود به شرکت 

مورد حمله یک مرد سیاهپوش قرار گرفته اند.
شوهر لیال به نام «بنیامین» پس از ترخیص از بیمارستان 

به مأموران گفت: «من و همســرم چهار ســال بود که 
عقد کرده بودیم. اما چون کار درســت و حسابى نداشتم 
براى کار به تهران آمدیم و به عنوان سرایدار در شرکت 
بازرگانى مشغول کار شدیم. آن شب میهمان خانه یکى 
از دوستانم بودیم. اما وقتى بازگشتیم و وارد کوچه شدیم 
با یک مرد سیاهپوش که نقاب به صورت داشت روبه رو 
شدیم. من و همسرم مى خواستیم وارد شرکت شویم که 

او به ما شلیک کرد و گریخت.»
پلیس در بررسى هاى بعدى به رابطه پنهانى لیال و یک 
مرد جوان به نام «مجید» در فضــاى مجازى پى برد و 
پیام هاى رد و بدل شده بین آنها را به دست آورد. به این 
ترتیب مجید 25ساله بازداشت شــد و به شلیک شبانه 
اعتراف کرد. این متهم هربار انگیزه متفاوتى را براى این 

جنایت عنوان کرد و به بازسازى صحنه جرم پرداخت.
وى در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار 
پاى میز محاکمه ایستاد. در ابتداى این جلسه پدر و مادر 
قربانى در جایگاه ویژه ایســتادند و بــراى مجید حکم 

قصاص خواستند. 
پدر لیال گفت: «مجید جوان اســت و نمى خواهم اعدام 
شود اما چون هر بار انگیزه متفاوتى را براى این جنایت 
اعالم کرده و حقیقــت را نمى گوید بــراى او قصاص 

مى خواهم.»
سپس متهم به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. وى گفت: 

«مدتى بود در "بى تالک" با لیال آشــنا شــده بودم. من 
چندبار به مالقات او رفتم و به او عالقه مند شــدم. من

 نمى دانستم او متأهل اســت اما وقتى ماجرا را فهمیدم 
او برایــم درد دل کرد. لیال مى گفت شــوهرش مرد بد 
اخالقى است و اجازه نمى دهد او از خانه خارج شود. لیال 
مى خواست از شوهرش جدا شود اما همسرش مخالف 

این جدایى بود.»
وى ادامه داد: «حتى لیال یکبار از من خواست تا به محل 
زندگى پدر و مادر او در شهرســتان بروم و با آنها صحبت 
کنم. من هم به مینودشت رفتم اما پدر او مرا نصیحت کرد 
تا دست از سر دخترش بردارم. آخرین بار لیال تماس گرفت 
و گفت بهتر است رابطه مان را تمام کنیم. او گریه مى کرد 
و مى گفت شوهرش راضى به طالق نمى شود. او از من 
خواست دفترچه خاطرات مشترکمان را به او بدهم. من هم 
براى پس دادن دفترچه خاطرات مقابل در شرکت رفتم. اما 
همراه خودم اسلحه برداشته بودم. من به محض روبه رو 
شدن با لیال و شوهرش به ســمت آنها شلیک کردم. مى 

خواستم خودم را هم بکشم اما ترسیدم و منصرف شدم.»
وى در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «باور کنید من 
عاشق لیال بودم و زندگى بدون او برایم بى معنا بود.» در این 
بین همسر لیال برخاست و گفت: «چند ماه قبل وقتى من 
و پدر لیال به ماجرا پى بردیم از مجید شکایت کردیم. او هم 
تعهد داد دیگر مزاحم همسرم نشود اما با نقشه قبلى اسلحه 

به دست گرفت تا من و همسرم را بکشد.» 

در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شــور شد تا رأى 
صادر کند.

گزارش چندین ســرقت از خانه هاى شــرکت نفتى 
منطقه حفاظت شــده «بریم» آبادان موجب شــد تا 
سرهنگ سید محسن تقى زاده، رئیس پلیس شهرستان 
آبادان دستگیرى ســارق را در دســتور کار مأموران 
تجســس کالنترى 11 ولیعصر قرار دهــد که دراین 
راستا مأموران تجســس کالنترى 11 ولیعصر همراه 
رئیس کالنترى ضمن حضور در محل وقوع ســرقت 
و تحقیق از مالباختگان متوجه این موضوع شدند که 
سارق در منطقه حفاظت شده «بریم» که خانه هاى 
مسکونى شــرکت نفت و همچنین خانه هاى تمامى 
مدیران و مسئوالن شــهر در این منطقه است و این 
مناطق محصور شده و داراى درهاى خروجى- ورودى 

کنترل شده است.
تحقیقات پلیسى نشــان داد که حراست این منطقه 
به صورت 24 ســاعته گشــتزنى مى کند اما با وجود 

این، دزد حرفه اى توانسته اســت به این منطقه ورود 
کند و با تخریب در، وارد خانه هایى شــود که ساکنان 
آن براى ســفر از منطقه خارج شــده بودند و اقدام به 
ســرقت طالجات و لوازم گرانقیمت پنج خانه در این 

منطقه کند.
مأموران ضمــن بازبینــى دوربین هاى مداربســته 
توانستند چهره یکى از سارقان را جلوى در خانه یکى 

از مالباختگان شناسایى کنند.
مرد ســارق بالفاصله پس از ورود، چــراغ خانه ها را 
خاموش کرد و در ســرقت هاى دیگر نیز همسایه ها 
ابتدا متوجه خاموش شــدن چراغ خانه شــده بودند و 
گمان مى کردند که صاحبخانه بازگشته که در نهایت 
مأموران تجسس کالنترى 11 ولیعصر در حال گشتزنى 
به صورت نامحســوس در منطقه «بریم» بودند که 

سارق را با یک موتورسیکلت تریل مشاهده کردند.
بالفاصله وى متوجه حضور پلیس در منطقه شد و از 
محل فرار کرد امــا درتعقیب و گریز طوالنى مأموران 
ضمن چندین بار اخطار ایســت به متهم و عدم توجه 
وى به فرمان پلیــس در نهایت مأموران ضمن قانون 
به کارگیرى ســالح و با شــلیک تیرهوایى به سمت 
متهم، دو تیر به متهم اصابت کــرد اما متهم با وجود 
زخمى شدن با اســتفاده از تاریکى شــب و رساندن 
خود به نخلستان ها موفق به فرار شد که تالش براى 
دســتگیرى وى و به دلیل اینکه متهم زخمى است و 
امکان دارد به بیمارســتان ها یا مراکز درمانى مراجعه 

کند، ادامه دارد.

افشاى راز شلیک هاى شبانه 

مدتى بود در 
«بى تالک» با لیال آشنا 
شده بودم. من چندبار 
به مالقات او رفتم و 

به او عالقه مند شدم. 
من نمى دانستم او 

متأهل است اما 
وقتى ماجرا را 

فهمیدم او برایم درد 
دل کرد

دزد خانه هاى شرکت نفت با 2گلوله فرار کرد 

پسربچه ده ســاله که «ابوالفضل» نام دارد، 
عصر روز 18 اســفندماه سال گذشته براى 
بازى کردن خانه شان را در محله  اى در جاده 

سیمان منطقه ده رود مشهد ترك کرد.
پدر او مى گوید: «پسرم با لباس هاى ورزشى 
آبى رنگى که به تن داشــت بــراى بازى به 
کوچه رفت. ساعتى بعد که برگشتن او طول 
کشید به دنبالش رفتیم اما نشانه اى از او پیدا 
نکردیم. بعد از آن بود کــه پلیس را از ماجرا 
با خبر کردیم اما هنوز هیچ اثرى از ابوالفضل 

پیدا نشده است.»
وى ادامه داد: «وقتى خبر پیدا شدن "ملیکا"، 
دختربچه خردسال مشهدى را در رسانه ها 
دیدیم، تصمیم گرفتیم به خانه آنها برویم تا 
شاید بتوانند کمکمان کنند و ما هم از عذاب 

بیرون بیاییم.»
پدر ابوالفضل مى گوید: «از مسئوالن، مردم و 
خبرنگاران مى خواهم کمکم کنند تا بچه ام را 
پیدا کنم. همسرم آنقدر گریه کرده که قرص 

اعصاب مصرف مى کند. با گم شدن ابوالفضل 
آرامش از خانه ما رفت. شــش ماه است که 
نتوانستم ســرکار بروم. من در شرکتى کار 
مى کردم و بیمه بودم، اما به دلیل این موضوع 

کارم را از دست دادم.» 

ابوالفضل 10 ساله
 6 ماه است که ناپدید شده است

«مبینا» سه ساله پس از شش ســاعت گم شدن در پارك 
پردیس قائم مشهد در حالى که شلوارش خونى بود تحویل 

کالنترى شد.
فریبا بهشتان مددکار اجتماعى مؤسسه خیریه مهرآفرین 
مشهد در این باره مى گوید: مبینا به همراه مادر و برادرش 

ساعت 14 جمعه 16 تیر 96 به پارك مى روند. 
بهشــتیان ادامه مى دهد: مادر به همراه  یکى از دوســتان 
گوشــه اى از پارك را انتخاب مى کند و به گپ و گفتگو با 

وى مى پردازد. 
مددکار اجتماعى مؤسسه خیریه مهر آفرین مى گوید: بعد از 
نیم ساعت مادر، مبینا را به زور از تاب بلند کرده و با خود به 
جایى که نشستند مى برد، اما مبینا شروع به گریه مى کند و 

مجدداً به تنهایى و با گریه به سمت وسایل بازى مى رود. 
هنگام بازى کردن مبینا، مادر چندین بار نگاهش را به سمت 
وسایل بازى انداخته و مبینا را مى بیند اما یکباره خبرى از 

مبینا نیست.
بهشتیان مى گوید: مادر و دوستش بالفاصله به دنبال مبینا 
مى روند و پس از نیم ساعت که خبرى از وى پیدا نمى کنند 

موضوع را به نگهبان پارك اعالم مى کنند. 
این مددکار ادامه مى دهد: على رغم  تالش ها اما خبرى از 
مبینا نمى شود و مادر به همراه پسرش به خانه بازمى گردد تا 
به همراه همسرش به کالنترى بروند.  وى مى افزاید: پس 
از اعالم مفقودى مبینا به پلیــس 110، موضوع از طریق 
کالنترى نزدیک پارك پیگیرى مى شود، تا اینکه ساعت 21 

و30 دقیقه پاسگاه خبر پیدا شدن مبینا را مى دهد. 
بهشتیان مى گوید: با حضور پدر و مادر در کالنترى، مبینا در 
آغوش مادر قرار مى گیرد اما مادر متوجه لک هاى خون روى 

شلوار و کوفتگى بینى مبینا مى شود.
آنها راهى یکى از درمانگاه هاى نزدیک خانه مى شــوند و 
بعد از معاینه، پرســتار به آنان مى گوید باید به بیمارستان 

مراجعه کنید. 
بعد از حضور در بیمارستان و بررسى، پزشک عالیم کودك 

آزارى جنسى را تأیید مى کند و مبینا بسترى مى شود. 
این در حالى اســت که پدر مبینا به دلیــل وضعیت مالى 
نامناسب و هزینه پزشکى قانونى جهت ادعاى شکایت خود 

صرف نظر کرده است. 

اردیبهشــت ســال جارى یک مرد عراقى 42 ساله به نام 
«موسى»، توسط همسر جوان ایرانى اش در خیابان دولت 
تهران کشته شــد. با ادعاهاى قاتل که در تحقیقات اولیه 
پلیس، انگیزه اش را مســائل خانوادگى و ازدواج دوم فرد 
عراقى عنوان کرده بود مشخص شد که وى برخى مسائل را 
مطرح نمى کند. بنابراین تحقیقات بیشتر آغاز شد و این زن 
در اعترافات بعدى ادعا کرد: «از شوهرم شنیده بودم که براى 
کار وارد یک گروه تروریستى- داعش- شده و اسلحه را هم 
از آنها گرفته است و قرار است بابت کار در آن گروهک هر 
ماه 12 هزار دینار عراقى حقوق بگیرد و به بهانه دیدن پدرم 

در ایران به صورت قاچاقى وارد کشور شد.
وى همچنین مدعى شده که موسى یکى از سرحلقه هاى 

داعش بوده است که به صورت غیر قانونى وارد کشور شده 
است. تحقیقات مأموران مبنى بر چگونگى ورود این مرد به 

کشور و ادعاهاى زنش ادامه دارد.
ظهر شنبه 9 اردیبهشت ماه سال جارى بود که صداى شلیک 
سه گلوله در خیابان دولت تهران مأموران پلیس را در جریان 
یک سناریوى قتل قرار داد و خیلى زود بازپرس محسن مدیر 
روستا از شعبه ششم دادسراى امور جنایى براى تحقیقات 
ویژه همراه تیمى از مأموران اداره  10 پلیس آگاهى تهران 

در صحنه جنایت حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل با جسد مردى 38 ساله روبه رو 
شدند و دربررســى هاى ابتدایى مشخص شد که این مرد 

موسى نام دارد و اهل کشور عراق است.

در این مرحله مأمــوران پى بردند که تیرانــدازى مرگبار 
از ســوى زن جوانى صورت گرفته اســت که با بررســى 
دوربین هاى مداربسته تصویر زن جوان به دست آمد و در 
ادامه مأموران پى بردند که این تیراندازى از سوى زن موسى 

صورت گرفته است.
صفورا 24 ســاله در همان تحقیقات ابتدایى به قتل شوهر 
عراقى اش اعتراف کرد و مأموران پى بردند این زن جوان 

دختر یکى از تاجرهاى تهران است.
صفورا پس از دستگیرى انگیزه اش را اختالف هایى که با 
شوهر عراقى اش داشت اعالم کرد و پس از هشت روز این 
زن جوان در برابر بازپرس پرونده و مأموران، صحنه قتل را 

بازسازى کرد.

زن ایرانى 
شوهر داعشى اش 
را در تهران کشت 

یک کودك آزارى 
دیگر این بار
 در مشهد

قاتل لیال روز دوشنبه محاکمه شد
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سوم ژوئن، مأموران FBI به خانه یک پیمانکار دولتى به 
نام «ریلیتى لى وینر» در شهر اوگوستا در ایالت جورجیا 
ریختند. از دو روز پیش از این عملیات، FBI مشــغول 
تحقیق در مورد یک سند محرمانه بودند که به رسانه ها 
درز کرده بود. مأموران FBI مى گفتند خانم وینر را از روى 
نسخه دیجیتال آن سند محرمانه که سایت «اینترسپت» 

منتشر کرده بود، پیدا کردند.
متخصصان در بررسى سند به نکته اى جالب برخوردند: 
نقاط زرد با طرحى تقریباً مستطیلى روى سطح سند چاپ 
شده بود. نقاط را با چشم نمى شد دید، اما از نزدیک مثل 
یک رمز بود. پس از بررسى بیشتر به این نتیجه رسیدند 
که نقطه هاى زرد ســاعت دقیق و تاریخ چاپ شدن آن 
صفحه را نشان مى دهد یا اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم، 
ساعت داخلى پرینتر در آن لحظه. عالوه بر زمان چاپ، 

شماره سریال پرینتر هم از روى نقطه ها معلوم بود.
متخصصان امنیــت و فعاالن آزادى هــاى مدنى این 
«ریزنقطه ها» را خوب مى شناسند. بسیارى پرینترهاى 
رنگى این نقطه ها را به چیزى که قرار اســت چاپ شود 
اضافه مى کنند بدون اینکه شــخصى که دارد از پرینتر 

استفاده مى کند بداند.
در این مورد مشخص، FBI هنوز علنًا نگفته که مظنون 
را از روى این ریزنقطه ها شناسایى کرده است. گذشته از 
اتهام خانم وینر، وجود ریزنقطه ها در سندى که به رغم 
میل آژانس امنیت ملى مهم شده، توجه بسیارى را جلب 

کرده است.
«تد هان»، از شــرکت «داکیومنت کالود»، مى گوید: 
«اگر روى سند زوم مى کردى (نقطه ها) واضح بودند.» 
آقاى هان از نخستین کسانى بود که نقطه ها را دید. او 
اضافه مى کند: «همین که این چیزهــا در عالم واقعى 

هستند جالب و قابل  تأمل است.»
یکى دیگر از کارشناســانى که ســند را بررسى کرده 
«راب گراهام» است. او محقق مســائل امنیتى است 
و در یک پســت وبالگى توضیح مى دهــد که چطور 
مى شود ریزنقطه ها را تشخیص داد و رمزگشایى کرد. 
او مى گوید اگــر نقطه ها را روى یک صفحه مشــبک 
مشخص بیاندازید، ســاعت و دقیقه و تاریخ و عددهاى 
مختلف را نشان مى دهند. چندین متخصص دیگر که از 
نقطه ها رمزگشایى کرده اند هم به همین ساعت و تاریخ 

چاپ رسیده اند.
ریزنقطه ها از سال ها پیش مرســوم بوده اند. بنیاد مرز 
الکترونیکى           (EFF) فهرســتى دارد از پرینترهایى که 

در صفحه هایى که چاپ مى کنند، ریزنقطه مى گذارند.
تیم بنت، از تحلیلگران شــرکت مشــاوره نرم افزارى 
وکتور 5 که سند مورد نظر را بررسى کرده، معتقد است 
ریزنقطه ها به جز جاسوسى اســتفاده هاى دیگرى هم 

دارند: «مى شود با آنها اسناد تقلبى را تشخیص داد. مثًال 
کسى ســندى مى آورد و مى گوید این مال سال 2005 
است. بالقوه (از روى ریزنقطه ها) مى شود فهمید که مال 

چند ماه پیش است نه چندین سال پیش.»
بنیاد مرز الکترونیک ابزارى دارد که با آن مى توان فهمید 
ریزنقطه ها چه مى گویند. اگــر احیانًا با کاغذى برخورد 
کردید که از این ریزنقطه ها داشت مى توانید از آن ابزار 

استفاده کنید.

همه چیز درباره پنهان نگارى
انواع مشابه پنهان نگارى ( اســتگانوگرافى) از مدت ها 
پیش رایج بوده است. پنهان نگارى یعنى پنهان کردن 

پیامى در تصویرى که آشکار و جلوى چشم است.
مثًال بسیارى اسکناس ها یک طرح پنج نقطه اى عجیب 
دارند که به «یوریون» معروف است. اغلب دستگاه هاى 
فتوکپى و اســکنرها طورى برنامه ریزى شده اند که اگر 
این طرح را روى برگه اى دیدند، آن را کپى یا اســکن 

نکنند.
در زمان جنگ جهانى دوم، جاســوس هاى آلمانى در 

مکزیک نقطه هاى ریــزى را داخل یــک پاکت نامه 
چســپانده بودند. آنها در ایــن پیام مخفــى از آلمان 
درخواســت تجهیزات رادیویى و جوهــر نامرئى کرده 
بودند. اما نیروهاى متفقین متوجه این نقطه ها شــدند 
و عملیات لو رفت. جالب اینکه این نقطه هاى ریز اغلب 
رمز نبود، بلکه حروف و کلماتى بــود که به اندازه یک 

نقطه ریز شده بود.
این شــیوه ارتباط پنهانى در دوران جنگ جهانى دوم 
و پس از آن، بــه ویژه در دوران جنگ ســرد، رایج بود. 
گزارش هایى هست که مأموران شوروى در آلمان غربى 

از این شیوه استفاده مى کردند.
این روزها هرکــس مى تواند از ریزنوشــته براى حفظ 
اموالش استفاده کند. برخى شرکت ها مثل «آلفا دات» 
در بریتانیا یک جور چســب دائم مى فروشــند که پر از 
دانه هاى بسیار ریز اســت که روى هر کدام یک شماره 
سریال میکروسکوپى درج شــده است. اگر پلیس یک 
شىء مســروقه را پیدا کند، با این شماره میکروسکوپى 
که روى آن است مى تواند صاحبش را شناسایى کند-

دستکم در تئورى.

بســیارى از این پیام هاى مینیاتورى طرح رمزى ندارند 
ولى همچنــان مثال خوبــى هســتند از اینکه چطور 
نوشته هاى بسیار ریز روى اسناد یا اشیاء مى توانند ردى 

براى شناسایى باقى بگذارند.
در بعضى اشکال پنهان نگارى اساسًا از حروف و اعداد 
و عالیم استفاده نمى کنند. «الن وودوارد»، متخصص 
مســائل امنیتى در دانشگاه ســارى در جنوب لندن به 
نمونه اى اشــاره مى کند که به اختصــار به آن «برف» 
Stegano- مى گویند. این نام از حروف اول (SNOW)

graphic Nature Of Whitespace ساخته شده، که 

معناى آن «ذات پنهان نگارانه فضاهاى سفید» است. در 
این شــیوه پنهان نگارى، فضاى خالى آخِر هر خط یک 
متن معنــا دارد. ترتیب و تعداد ایــن فضاهاى خالى (یا 

سفید) پیام پنهانى را آشکار مى کند.
سایت «برف» مى نویســد: «پیدا کردن رد سفیدى در 
یک متن مثل پیدا کردن خرس قطبى در بوران است.»

آقاى وودوارد مى گوید معموًال بیــش از یک راه براى 
پیدا کردن کسى که یک ســند را برداشته یا چاپ کرده 
است وجود دارد: «سازمان هایى مثل آژانس امنیت ملى 

آمریکا به جز امکان ردیابى کاغذى که چاپ شده، سابقه 
هرآنچه در آن سازمان چاپ شده است را هم دارند. چون 
مى دانند که مردم ماجراى ریزنقطه هاى زرد را مى دانند 

و نمى شود فقط به این نقطه ها براى ردیابى اتکا کرد».
طبیعتًا ریزنقطه ها همــواره موضوع بحث هاى اخالقى 
بوده: آیا درست است که پرینترها بدون اطالع صاحب 
پرینتــر روى چیزهایــى که چاپ مى کنــد اطالعاتى 
بگذارند؟ برخــى حتى معتقدند کــه ریزنقطه هاى زرد 
نقض حقوق اولیه انسان هاست. دانشگاه MIT وبسایتى 
راه انداخته که مردم مى توانند از طریق آن به شــرکت 
تولیدکننده پرینترشــان اعتراض کنند. تا زمان نوشتن 
این گزارش بیش از 47 هزار نفــر از این تولیدکننده ها 

شکایت کرده اند.
البته کم نیســتند کســانى که معتقدند اینگونه تدابیر 
در برخى مــوارد براى حفــظ امنیت اســناد محرمانه 
ضرورى اســت. از جمله تد هان که مى گوید: «دولت 
باید بتوانــد بعضى چیزهــا را مخفى نگــه دارد. البته 
امیدوارم دیگران هم به امنیت کارى شــان توجه کنند، 
همینطور روزنامه نگارها که باید به حفظ خودشــان و 

منابع خبرى شان فکر کنند.»

فیسبوك، اســتارتاپى را که در زمینه دستیارى مجازى 
فعالیت مى کند، خرید تا به جنگ «سیرى» اپل برود.

دستیار مجازى فیسبوك ملقب به «M» هنوز نتوانسته 
تغییر محسوسى در زمینه هوش مصنوعى و کاربرد آن در 

زندگى ایجاد کند. اما فیسبوك تسلیم نشده است.
هفته گذشته این شرکت مالکیت یک استارتاپ کوچک به 
نام «اوزلو» که در زمینه هوش مصنوعى فعالیت مى کند را 
به صورت رسمى در اختیار گرفت. این شرکت روى برنامه 
پیام رسان فیسبوك کار خواهد کرد. اوزلو چهار سال پیش 
در پالو آلتوى کالیفرنیا آغاز به کار کرد. این شرکت خود را 

شاخص دانش در دنیاى واقعى توصیف مى کند.
وظیفه اوزلو توسعه یک فناورى مبتنى بر هوش مصنوعى 
است که کاربران را قادر مى سازد تا در مورد همه چیز از 
رستوران ها گرفته تا برنامه ســالن هاى سینما را از این 
دستیار مجازى ســئوال کنند. این دستیار از یک گراف 

دانش شامل بیش از دو میلیارد گزاره بهره مى برد.
سایت شرکت اوزلو قبل از اعالم مالکیت توسط فیسبوك، 
نشان مى دهد که براى مثال کاربر با نوشتن یک سئوال 
راجع به یک برنامه تلویزیونى حتى به زبان مادرى خود، 
با فهرستى از پیشــنهادهاى مختلف نمایش آن برنامه 

روبه رو مى شد.
این نوع از ویژگى دستیار مجازى، شبیه به دستیار صوتى 

اپل و گوگل است، چیزى که فیســبوك در نظر دارد در 
M بگنجاند.

فیسبوك برخى از قابلیت هاى M را در پیام رسان خود 
گنجانده است. اما نســخه کامل M اکنون به صورت 
آزمایشــى تنها در اختیار تعداد محدودى از کاربران قرار 
گرفته و فیســبوك اعالم کرده اســت که بســیارى از 
قابلیت هاى آن به جاى هوش مصنوعى واقعى، توسط 

یک گروه از مربیان و متخصصان مدیریت مى شود.
جزئیات توافق مالى فیسبوك با اوزلو افشا نشده است. اما 
فیسبوك میزان اهمیت هوش مصنوعى و در اولویت قرار 

داشتن آن را مخفى نمى کند.
طى نشست فصلى شرکت که هفته گذشته برگزار شد، 
«مارك زوکربرگ»، مدیرعامل فیسبوك طرح اهمیت 

هوش مصنوعى را در قالب برنامه اى ده ساله ابالغ کرد.
شرکت اوزلو در پیامى که به مناسبت پیوستن به فیسبوك 
در وبسایت خود منتشر کرد نوشت: «با پیوستن به گروهى 
که ارزش ها و دیدگاهمان را با آنها به اشتراك مى گذاریم، 
 قادر خواهیم بــود تا کارمان را براى ســاخت تجربیات 
نو به وســیله هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى ادامه 
دهیم. راه زیادى براى پیشروى در پیش داریم و از اینکه 
فناورى مان را به یک شبکه پیام رسان اجتماعى بیاوریم، 

هیجان زده ایم.» 

یک تخته پاك کــن در کره جنوبــى همزمان تخته 
را پــاك مى کنــد و مطالــب روى تخته را اســکن 
مى کند، دانشــجویان مى تواننــد  در پایان کالس 
فایل هاى اسکن شده را بردارند و در کالس فقط گوش

 کنند.

یک شرکت تولید کننده محصوالت الکترونیکى، موبایلى 
مجهز به فناورى واقعیت افزوده ساخته است.

موبایل زنفون AR متعلق به شــرکت ایسوس دومین 
موبایل اندرویدى اســت که داراى فناورى ردیابى سه 
بعدى تانگو (متعلق به شرکت گوگل) است. با این فناورى 
 کاربر مى تواند موبایل را به یک دستگاه واقعیت افزوده 

تبدیل کند.
این موبایل اکنون در آمریکا عرضه شده است. البته این 
نخستین تلفن مجهز به فناورى Tango نیست و شرکت 
لنوو نیز سال گذشــته با همین فناورى Phab Pro2 را 
عرضه کرد. اما زنفون برخالف نمونه ساخت لنوو داراى 

صفحه نمایش کوچک تر و حدود 5.7 اینچ است.

 RAM ،821 در این موبایل از تراشــه اســنپ دراگون
6 گیگابایتى بــا 64 گیگابایت ذخیره یــا 8 گیگابایت 
RAM با 128 گیگابایت ذخیره اســتفاده شــده است. 

همچنین باترى دســتگاه نیز 3300 میلى آمپرى است 
و کاربر مــى تواند یــک کارت حافظه نیز به دســتگاه 

بیافزاید.
در این موبایل اپلیکیشــن Expeditions نصب شــده 
که در همایــش Google I/O از آن رونمایى کرد.  این 
اپلیکیشــن در حقیقت براى کالس درس ساخته شده 
اســت. دانش آموزان مــى توانند زنفــون AR را روى 
عصاى سلفى قرار دهند و با استفاده از آن مدل مجازى

 آتشفشان ها، سیارات و تندبادها را ببینند.  

یک پازل زیبا با گرافیک و محیط عالى که مخاطبان هر 
گروه سنى را مى تواند به خود جذب کند. در این بازى شما 
باید با بریدن طناب هایى که به آنها شکالت وصل است 
و رساندن شکالت به دهان هیوال مراحل را تمام کنید. 
نســخه جادوى  این بازى که زمان زیادى از انتشار آن 
نمى گذرد داراى تعداد زیادى مرحله، افزایش توانایى ها، 
امکان تبدیل شدن هیوال و همچنین تاکتیک هاى الزم 
براى به پایان رساندن هر مرحله اســت. شما مى توانید 
تمام مراحل را به پایان برسانید بدون آنکه پرداخت درون 
برنامه اى انجام دهید. فقط چــون نیاز به دریافت انرژى 

براى انجام مراحل است ممکن است کمى بیشتر زمان 
ببرد تا بازى را تمام کنید.

سامســونگ از یــک هدفون پشــت گردنــى جدید 
رونمایى کرد. هدفون سامســونگ یــو فلکس  همراه 
ارائه کیفیــت صوتى باال، منعطف بــوده و در برابر آب

 مقاوم است.
گاهى اوقات نگهدارى از هدفون ها براى شــما دردسر 
ساز و سخت مى شود، به خصوص اگر آنها بزرگ باشند 
و نتوانید در جیبتان قرار دهید. با این حال اگر شما هنوز 
تصمیم نگرفته اید بین یک هدفــون تنومند و ایرپادها 
یکى را برگزینید، سامســونگ هدفونــى جذاب به نام 
سامسونگ یو فلکس را معرفى کرده است که مى تواند 

مورد توجه شما قرار گیرد.
سامســونگ یو فلکس ترکیبى از یــک جفت هدفون 
است که به شــکل منعطفى طراحى شده است. به نقل 

از غول کره اى:
 هدفون سامســونگ یو فلکس که بــا قابلیت انعطاف 
پذیرى بــاال بــراى تمام لحظــات زندگــى طراحى 
شــده،  ارائه کننده تجربه صوتى عالى همــراه با وزنى 
ســبک و قابلیت خــم شــوندگى، دور گردن شــما

 قــرار خواهــد گرفت. بــا بهبــود اتصــال بلوتوثى، 
ویژگى هاى هوشــمندانه مناســب و پوششى خاص 
بــراى مقاومــت در برابــر آب باعث مى شــود تا هر 
کاربرى از هر لحظه موســیقى مورد عالقه خود لذت

 ببرد.
این بدان معناست که کاربران مى توانند بدون هرگونه 
نگرانى از آسیب دیدن به هدفون خود از آن استفاده کنند 
و حتى در حالى که مشــغول ورزش و ســایر فعالیت ها 
هســتند، از هدفون سامســونگ یو فلکس اســتفاده 
کنند. نکته جالب توجه این اســت کــه هدفون هاى 
جدید سامســونگ جــداى اینکــه ارائــه کننده یک 
تجربه صوتى بســیار عالى هســتند، مى توانند  همراه 
بــا ویبــره کاربــران را از نوتیفیکیشــن ها آگاه کنند؛ 
 در نتیجــه کاربــران در هنــگام دریافت یــک پیام، 
ایمیــل یا تماس همــراه ویبــره از آن رویــداد مطلع

 خواهند شد.

اپلیکیشــن Artflow یک ابزار طراحــى دیجیتال 
با بیــش از 80 قلم مو اســت کــه با امکانــات تنظیم 
رنــگ، خنثى ســازى نامحــدود و ویرایــش مجدد، 
پشــتیبانى از حداکثر32 الیــه با 11 حالــت مختلف 
ترکیب، امــکان دریافــت خروجى به صــورت فایل 
PSD براى فتوشــاپ، حالت رســم تقارن، اشــکال 
هندســى و بســیارى امکانــات دیگــر، عرضــه

 شده است.
رابط کاربرى روان اســت و حس خوبــى را در اندروید 
منتقل مى کند. این اپلیکیشــن  تلفن همــراه و یا تبلت 
اندرویدى شــما را به یک ابزار طراحى قدرتمند تبدیل 

مى کند.

همه چیز درباره رمزگذارى با نقطه هاى نامرئى

پرینترها چطور هویتتان را فاش مى کنند؟

با خرید یک شرکت فعال در زمینه هوش مصنوعى؛

فیسبوك به جنگ اپل مى رود

مدت زمان طوالنى شــارژ شــدن باترى هاى امروزى به 
معضلى تبدیل شده است؛ محققان ماده اى را ساخته اند که 

گوشى شما را تنها در چند ثانیه شارژ مى کند.
محققان دانشگاه «دِرکِسل» نانو ماده اى بانام «ِمکِسن» 
توسعه داده اند که به گفته  «یورى ُگگُتس»، پرفسور دانشگاه 
درکسل، باعث مى شــود تا باترى هاى خودرو، لپ تاپ و 
گوشى ما با سرعت بسیار بیشــترى و تنها در چند ثانیه یا 

دقیقه شارژ شوند.
باترى ها با ذخیره کردن یــون  در پورت هایى با نام اکتیو 
ِرداکس سایت، فعالیت مى کنند؛ تعداد این پورت ها به طور 
مستقیم به طول عمر باترى دستگاه ارتباط دارد. با وجود 
این ، اکثر باترى ها تعداد نسبتاً کمى از این پورت ها را دارند و 
رسانایى چندانى ندارند؛ اما ِمکِسن رساناى بسیار خوبى براى 
ساخت باترى است؛ چرا که جریان الکترودها را بهینه سازى 
کرده و نسبت به باترى هاى امروزى مسیرهاى بیشترى 
را براى این پورت ها فراهم مى کند. «ماریا الکاتســکیا»، 
یکى از محققان این گروه، درباره عملکرد ماده  یادشــده 
مى گوید: «معمارى الکترودهاى ایده آل شبیه این خواهد 
بود که یون ها در پورت ها به جاى عبور از مسیرى تک بانده 
از طریق باند هاى متعدد و پرسرعت بزرگراه ها حرکت کنند. 
میکروالکترودى که ما طراحى  کرده ایم، به این هدف دست 
پیدا کرده است و این امکان را فراهم مى کند که شارژ سریع 

باترى در چند ثانیه یا کمتر انجام شود.»
خواص کلیدى این ماده به دلیل ســاختار دو بعدى آن و 
ترکیب کردن ژل هیدروژن با جزء اکسیدى فلز است؛ این 
ویژگى ها ِمکِسن را قادر مى ســازند تا چگالى کافى براى 
مقاومت در برابر تشعشع و آب داشته باشد و از همه مهمتر به 

ماده اى ایده آل براى باترى ها تبدیل شود

آینده در گرو علم ماده
با وجود اینکه ِمکِسن به صورت تجارى در دسترس نخواهد 
بود یا تا سه سال دیگر به فناورى هاى امروزى وارد نخواهد 
شد؛ اما این پتانسیل را دارد تا فناورى باترى هاى امروزى را 
با اصالح ویژگى هاى ناکارآمد آنها مانند طول عمر کوتاه، 
مدت زمان شــارژ طوالنى و تخریب دستگاه و سیستم ها، 
تغییر دهد. ِمکِســن یکى از چندین ماده  شگفت انگیزى 
است که مى تواند مسیر فناورى هاى نانو پایه را تغییر دهد 
و مى تواند پیامدهاى بزرگى در سطح کالن داشته باشد. از 
جمله  این مواد مى توان به گرافن اشــاره کرد که به عنوان 
ماده اى با کاربردهاى بسیار گسترده از شیرین کردن آب 
دریا گرفته تا ساختن حشره  روباتیک و حتى انتقال جریان با 

مقاومت صفر، شناخته مى شود.
اما مواد دیگر نیز گزینه هاى مناسبى براى آینده هستند. یکى 
از خارق العاده ترین آنها ماده  تک بعدى و شبیه سازى شده  
« بورون» است که توسط محققان دانشگاه «رایس» ساخته  
شده است. این ماده مى تواند به عنوان زنجیره اى تک  بُعدى و 
نیمه رسانا یا نوارى دو بعدى که مقاومت باالیى در برابر تغییر 

شکل دارد، تبدیل شود.
ما در دوره اى زندگى مى کنیم که نسبت به گذشته توانایى 
علمى بیشــترى براى تغییر در ماده براى ساخت موادى 
که زمانى تنها در فیلم هاى علمى تخیلى دیده مى شدند، 
داریم. چه این مواد در شارژ فورى تلفن کاربرد داشته باشد 
یا حشــرات قابل برنامه ریزى، مواد موجود در آینده بسیار 

هیجان انگیز خواهند بود.

ماده   شگفت انگیزى که اجازه مى دهد گوشى را 
در عرض چند ثانیه شارژ کنید

با یکى از بهترین اپلیکیشن هاى طراحى آشنا شوید

تخته پاك کنى با قابلیت 
ضبط صدا و اسکن

بازى کات دراپ با گرافیکى زیبا و جذاب

هدفون سامسونگ
 یو فلکس معرفى شد

ایسوس، موبایل واقعیت افزوده ساخت

در زمان جنگ جهانى 
دوم، جاسوس هاى 
آلمانى در مکزیک 
نقطه هاى ریزى را 

داخل یک پاکت نامه 
چسپانده بودند. آنها 
در این پیام مخفى 
از آلمان درخواست 
تجهیزات رادیویى و 
جوهر نامرئى کرده 
بودند. اما نیروهاى 
متفقین متوجه این 

نقطه ها شدند و 
عملیات لو رفت
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نه کشف رود، رودخانه اى در شمال خراسان رضوى که از کوه هاى هزار مسجد و بینالود سرچشمه 
رودخا

گاران پیشین به دریا معروف 
ین رودخانه در بین مردم روز

ارهاى ترکمنستان مى ریزد.ا
مى گیرد و به ریگز

ه به واسطه تخلیه روزانه بین 300 تا 600 تانکر فاضالب صنعتى و خانگى از نقاط 
بوده اما چند سالى است ک

تلف مشهد با بحران روبه رو شده است. که از جمله آن مى توان به فاضالب صنعتى شهرك صنعتى چرم 
مخ

در بستر کشف رود تخلیه مى شود. کشاورزى نیز در این 
 رضویه مشهد اشاره کرد که 

در منطقه اى از بخش

نى با آب آلوده کشف رود که حاوى آلودگى ها و سموم شیمیایى است ابتال به 
نظقه به دلیل آبیارى غیرقانو

م

ستى و انگلى را به دنبال دارد. 
بیمارى هاى پو

منبع: جام جم آنالین

پوشیدن لباس نشاندار (برندپوشى) یکى از مسائلى است که بدون  شک سبب 
جریان سازى و اصالت یافتن مؤلفه هایى همچون مصرف گرایى، مدگرایى، 
محدودیت و رقابت ناپذیرى محصوالت داخلى  مى شود و در نتیجه بازار را 

براى مافیاى پوشاك پر رونق تر مى کند. 

اهالى روستاى «نهر پشته» در 
شهرستان کمیجان در استان 
مرکزى، هر روز صبح براى 

تأمین آب شیرین مورد نیاز خود 
مسافت زیادى را تا دستگاه 
آب شیرین کن طى مى کنند. 

در این روستا 300 نفر زندگى 
مى کنند که در سال هاى اخیر 
به دلیل خشکسالى به شهرهاى 

اطراف مهاجرت کرده اند.  

 آیین دانش 
آموختگى 

دانشجویان 
دانشگاه علوم 

پزشکى 
شهید بهشتى

ن 
نالی

س آ
 قد

بع:
من

مرقد مطهر امامزاده 
سید ابوالقاسم 

صالح(ع) از نوادگان 
امام موسى بن جعفر(ع) 
در روستاى ابوالقاسم 

در 75 کیلومترى مشهد 
در جاده نیشابور 

قرار دارد. 

اختتامیه جشنواره فیلم شهر با بزرگداشت ژاله علو و محمود 
کالرى در سالن همایش هاى برج میالد برگزار شد.

منبع: فارس

چاپ کتاب هاى درسى براى سال تحصیلى 97-96در چاپخانه 
افست تهران در حال انجام است. تاکنون 50 میلیون کتاب 

درسى مقطع ابتدایى و 39 میلیون مجله رشد در این چاپخانه 
منتشر شده است. چاپ افست رایج ترین روش چاپى جهان 

است، به طورى که با وجود روش هاى چاپى متعدد و رواج 
روزافزون استفاده از چاپ دیجیتال، چاپ افست از 1950 

منبع: تسنیمتاکنون به عنوان روش اصلى چاپ به شمارمى رفته است.

روستاى «رودبار محله» در بخش فعلى 

هزارجریب نکا واقع شده است. اخیراً با 

شروع آبگیرى سد گلورد، قبل از زیر آب 

رفتن روستا خانه ها تخریب شده اند 

خانه هایى که دولت خریدارى کرده و 

روستاییان پس از دریافت وام 10 میلیون 

تومانى از دولت در باالى آن منطقه 

خود را بنا نهاده اند. یکى 
خانه هاى جدید 

از مشکالت این روستاییان، از بین رفتن 

زمین هاى زراعى و باغات آنهاست که حکم 

منبع درآمدشان را داشته است. 


