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 به یاد ذوب آهن 
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عذاب وجدان خانم بازیگر 
در روز خبرنگار 10

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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فیلمبردارى ســریال «برنا» با پیوســتن سیاوش 
طهمورث به جمع بازیگران این سریال ادامه دارد.

ســیاوش طهمورث که از پیشکســوتان بازیگرى 
عرصه ســینما، تئاتر و تلویزیون اســت، به جمع 
بازیگران این سریال پیوســته تا در نقش سرهنگ 

معتمدى بازى کند.
تصویربردارى ســریال «برنا» که به تهیه کنندگى 
پریوش کاشانى براى گروه اجتماعى شبکه 3 سیما 

در حال تولید است، به نیمه رسیده است.
گفتنى است؛ پیش از این نیز هنرمندانى چون فریده 
سپاه منصور، آشــا محرابى،محمودرضا قدیریان، 
جمشید جهانزاده، مرضیه صدرایى، فریده دریامج، 
نیلوفر پارســا و ایمان صفا به ایفاى نقش در سریال 
«برنا» پرداخته بودند و با اضافه شــدن ســیاوش 
طهمورث به این جمع، ضبط این سریال در لوکیشن 

اطراف خانه هنرمندان ادامه دارد.
تصویربردارى این مجموعه عــالوه بر تهران، در 
اســتان هاى مازندران، گیالن، گلســتان، همدان، 
لرستان، زنجان، اردبیل، مرکزى و هرمزگان انجام 
مى شود و تمامى لوکیشــن ها نیز تاکنون انتخاب 

شده اند.
این فیلم مضمونى اجتماعى دارد و در خالصه داستان 
آن آمده است: «قصه آدم شدن و آدم ماندن... جوانى 
جویاى کار راهى سفرى پر ماجرا مى شود. ابتداى راه، 
خام است و سرى پر غرور دارد اما ذره ذره در سرزمین 
پهناور ایران جستجو مى کند. گاهى به کسوت یک 
ماهیگیر در مى آید در حاشیه خزر، گاه آهنگرى پیشه 
مى کند در شهرى کوچک. در روند این سفر طوالنى 

درگیر ماجراهاى دیدنى مى شود.»

اواخر خرداد ماه امسال بود که در نشست خبرى سریال 
«زیر پاى مادر» درگیرى لفظى شدیدى بین بهناز جعفرى 
بازیگر این مجموعه و بعضى از خبرنگاران به وجود آمد. 
ویدئو جنجالى این نشست بارها در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد و بسیارى از کاربران به این موضوع واکنش 
نشان دادند. با گذشت نزدیک به دو ماه از برگزارى این 
نشســت، بهناز جعفرى در روز خبرنگار با عذرخواهى از 
خبرنگارى که به آن توهین کرده بود، گفت تا مدت ها بعد 

از آن اتفاق دچار عذاب وجدان شده بود.
پس از اتفاقات نشســت خبرى «زیر پــاى مادر» بهناز 
جعفرى هیچ واکنشى از خود نشــان نداد و بعد از هجوم 
مردم به صفحه اینســتاگرامش، او مجبور شد کامنت ها 

را مسدود کند.
بهناز جعفرى به مناسبت روز خبرنگار ، ضمن عذرخواهى 
از خبرنگارى که با آن درگیرى لفظى پیدا کرده بود، درباره 
اتفاقاتى که باعث شد او چنین رفتارى از خود نشان دهد، 
گفت: «روزى که نشست سریال "زیر پاى مادر" برگزار 
شده بود من آنقدر درگیر بودم که اصًال قرار نبود در این 
نشســت حضور پیدا کنم اما مدیر تولید از من خواست 
و درنهایت در شرایط بســیارى بدى خود را به نشست 
رساندم. در آن روز من حتى با تست گریم به نشست آمدم 
و در ترافیک هم گیر کرده بودم از طرفى هم همان شب 

پرواز داشتم و همه اینها باعث شد تا موقعیتى شکل بگیرد 
که من از شرایط خوبى برخوردار نباشم.»

جعفرى در ادامه گفت: «من در این مدت بارها خود را جاى 
ایشان گذاشتم اما اکنون مى خواهم مثل یک برادر آن 
حرف ها را نادیده بگیرند. دورانى که بعد از آن اتفاق براى 
من گذشت مثل یک برزخ بود و من به اندازه کافى ضرب 
و شتم هاى روحى دیده ام. افراد بسیار زیادى به صفحه 
اجتماعى من آمدند و ناسزا گفتند؛ افرادى که اصًال وجود 
خارجى نداشتند و زمانى که وارد صفحه شان مى شدم، 

مى دیدم واقعیتى ندارند.»
بازیگر سریال «زیر پاى مادر» اضافه کرد: «از طرف دیگر 
بار روانى خود اتفاق هم مدت ها بر دوشم بود ولى امروز 

باالخره این بار از روى دوش من برداشته شد.»
بهناز جعفرى در ادامه صحبت هاى خود تأکید کرد: «من 
در این مدت خیلى سعى کردم حرفى بزنم و یا نکته اى 
را در صفحه مجازى خود بیان کنم اما حجم حاشیه ها به 
گونه اى بود که باعث شد احساسات من متوقف شود و 
نتوانم واکنشى داشته باشم. حال من در آن زمان اصًال 
خوب نبود و اگرچه که خیلى دوست داشتم دلجویى کنم 
اما نمى توانستم. اینها را مى گویم تا فکر نکنید خودم از 
آن اتفاق خوشحال بودم. عده اى هم در این مدت از من 
دلجویى کردند و حتى خانم رخشــان بنى اعتماد پیگیر 

شدند که بتوانم احساساتم را بیان کنم و من از همه این 
افراد که مرا در این مدت حمایت کردند ممنون هستم.»

بازیگر «خاك ســرخ» در بخش دیگرى از توضیحات 
خود اظهار داشــت: «من آن روز به عنوان بازیگر خود را 
آماده کرده بودم که سئواالت خبرنگاران را بشنوم و به هر 
حال یکسال زحمت کشیده بودم و دوست داشتم درباره 
آن سخن گفته شــود. اگر به رزومه خود در این سال ها 
رجوع کنم خیلى کارها و اجراها داشته ام که ناگفته هاى 
بسیارى دارد و اتفاقًا یک خبرنگار است که مى تواند این 
ناگفته ها را مطرح کند. اهمیت خبرنگار است که مى تواند 

ناگفته ها را بیان کند.
بازیگر مجموعه هاى «نفس» و «دندون طال» همچنین 
براى رفع سوءتفاهم ها خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: 
«اولین نماد ســمبلیک که با واژه خبرنگار در ذهن من
 مى آید فرد پرسشگر است و اتفاقًا دوست دارم خبرنگار، 
جویا و جوینده باشــد. مــن بابت آن اتفــاق هم خود 
را جاى عزیزان حاضر در نشســت گذاشــتم و مدت ها 
به دلیــل حرفى که در یک محفــل عمومى بیان کردم 
دچار عذاب وجــدان بودم. بعد از آن اتفــاق واکنش ها 
متفاوت بود که مــن واکنش هاى منفى را ســعى مى 
کنم نبینــم و واکنش هاى خوب را در گوشــه دلم قرار 

مى دهم.»

ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى، 
«ساره بیات» بازیگر سینما را به عنوان سفیر صنایع دستى 

انتخاب کرد.
مشاور زهرا احمدى پور-رئیس ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى- درباره انتخاب این بازیگر 
به عنوان سفیر صنایع دستى اظهار کرد: رئیس سازمان در این 
زمینه، معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى و من را مأمور 
کرد تا در یک پرونده مشترك، سفیر صنایع دستى را انتخاب 

و معرفى کنیم.
فرحناز امراللهى ادامه داد: بعد از انتخاب همایون شجریان  
به عنوان سفیر میراث فرهنگى، احمدى پور نامه اى نوشت 
تا براى صنایع دستى نیز ســفیرى انتخاب کنیم. به همین 
دلیل، من طرحى مبنى بر این موضوع آماده کردم و در آن، 
انتظارهایى را که ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى از ســفیر صنایع دستى مى تواند داشته باشد و 

برعکس را نوشتم.
او با بیان اینکه هدف از این کار، گفتمان ســازى و در واقع، 
استفاده از صنایع دستى در زندگى روزمره مردم است، گفت: 
امیدوارم بتوانیم با این کار، پیام هاى مستقیم یا غیرمستقیم 

را از طریق پوشــش یک هنرمند و آنچه از هنرهاى سنتى 
مى تواند با خود همراه داشته باشد، به دیگران منتقل کنیم.

مشــاور رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى بیان کرد: از ســفیر صنایع دستى انتظار داریم 
که ما را در نمایشگاه هاى مختلف صنایع دستى و طرح هاى 
مختلف مربــوط به این ســازمان، از جملــه کاروان طرح 
«پیوند» همراهــى کند. همچنین مى توان پیام اســتفاده 
از صنایــع دســتى در زندگى روزمــره مــردم را از طریق 
هنرمندان سینما، برنامه هاى تلویزیونى پربیننده و طراحان 
صحنه و لباس به خوبى منتقل کرد تــا به یک الگو تبدیل

 شود.
امراللهى همچنین گفت: ساره بیات در رشته فرش تحصیل 
کرده و چند سالى هم در حوزه طراحى لباس فعالیت کرده 

است.
ساره بیات موفق به دریافت جایزه هاى متفاوتى از جمله جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن از انجمن منتقدان فیلم لندن 
شده است. او همچنین همراه لیال حاتمى و سارینا فرهادى، 
خرس نقره اى بهترین بازیگر زن جشــنواره فیلم برلین را 

گرفته است.

صفا آقاجانى بازیگر ســریال «پرستاران» 
در خصوص فعالیت هــاى جدید خود  گفت: 
کارهاى جدیدى پیشنهاد شده است اما هم از 
نظر فیلمنامه برایم جذابیت کافى را نداشته و 
هم از نظر تهیه موقعیت خوبى نداشته است و 
ترجیح داده ام تا منتظر کارى باشم که حداقل 

فیملنامه جذابى داشته باشد.
وى در پاسخ به این سئوال که چه مواردى را 
براى انتخاب فیلمنامــه مدنظر قرار مى دهد 
گفت: فیلمنامه باید از شعارزدگى به دور باشد، 
به مردم دروغ نگوید و به نوعى آینه اى براى 
مطرح کردن مشکالت اجتماعى زندگى مردم 

باشد.
وى در خصــوص حضــورش در ســریال 
«پرســتاران» نیز گفت: خدا را شکر که این 
سریال به خوبى جایگاه خود را بین مخاطبان 
پیدا کرد و جذابیت هایى که باید براى جذب 
مخاطب داشته باشد را داشت.  البته که نمى 
توان از حضور نویســنده بــى نظیرى مانند 

علیرضا افخمى در این کار چشم پوشى کرد. 
آقاجانى ادامه داد: این دومین همکارى من با 
آقاى شاه حسینى و تیم کارى ایشان بود که 

خدا را شکر به خوبى نتیجه داد.

صدیقه کیانفر، بازیگر پیشکســوت تئاتر و تلویزیون، در 
خصوص وضعیت جســمانى خود گفت: خدا را شکر بهتر 
هستم. وقتى در بیمارستان بسترى بودم، بر اثر خونریزى 
معده سه کیسه خون به من تزریق کردند. در حال حاضر از 

حال جسمانى مساعدى برخوردارم.
وى درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه صوت و تصویر 

اظهار داشت: من در حال حاضر صبح و بعد ازظهر در رادیو 
مشغول به کار هســتم ولى در عرصه تصویر فعًال به هیچ 

کارى دعوت نشده ام.
این هنرمند پیشکســوت تئاتر و تلویزیون درباره علت کم 
کارى هنرمندان پیشکسوت در عرصه تصویر و کم اهمیتى 
به این هنرمندان از جانب اهالى فرهنگ و هنر تصریح کرد: 
ما خودمان هم در پاسخ به این سوال، ناتوان هستیم؛ ولى 
فکر مى کنم که پاسخ این سئوال را بتوان از کارگردانان و 
تهیه کنندگان گرفت که چرا نسبت به پیشکسوتان اینقدر 
کم لطف هستند؟ ما بازیگران پیشکسوت که سال ها تجربه 
داریم و واقعاً در این عرصه حرفه اى هستیم، در خانه مانده ایم 
و بازیگرانى روى کار هستند که چیزى از این حرفه نمى دانند.

بازیگر ســریال«کیمیا» پیرامون حضور پررنگ بازیگران 
جوان و در حاشیه قرار گرفتن هنرمندان پیشکسوت در عرصه 
تصویر بیان کرد: دیگر حتى نقش مادربزرگ را یک جوان 
بازى مى کند! به ما پیشکسوت مى گویند، ولى پیشکسوت 
به معناى ناتوان نیست، به معناى این است که ما در عرصه 

بازیگرى سابقه  بسیار داریم و با تجربه این عرصه هستیم؛ 
نه اینکه توانى براى بازى و حضور در عرصه هنر نداریم.این 
هنرمند خاطرنشان کرد: پیشکسوت سنش زیاد است؛ چراکه 
کار بسیار کرده است و این عنوان از نظر من، قشنگ ترین 
عنوانى است به ما داده مى شود. من با حضور جوانان تازه کار 
در عرصه تصویر، مشکلى ندارم. شاید کارگردانان این نوع 
بازى را بیشتر مى پسندند. ولى مردم وقتى ما پیشکسوتان را 
مى بینند، از علت کم کارى ما جویا مى شوند و همیشه این 
جمله را مى گویند که بازى هاى قدیم شما بسیار متفاوت تر 
از بــازى بازیگران جدید اســت. ما آن بازى ها را بیشــتر

 مى پســندیم. من با شــنیدن همین جمله، دیگر چیزى 
نمى خواهم.

صدیقه کیانفر در پایان در خصوص بى توجهى جوانان به 
هنرمندان پیشکسوت گفت: برخى هنرمندان جوان که با ما 
برخورد مى کنند، خودشان را عالم ترین مى دانند. تا جایى که 
من گاهى فکر مى کنم که ما هنرمندان پیشکسوت باید از 

این هنرمندان جوان، تجربه کسب کنیم!

مهران مدیرى در حاشیه اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 
عصر» گفت: یک فضا علیه فیلم راه افتاده است. در برخى 
از سایت ها و مطبوعات و یک دشمنى پنهانى درباره فیلم 
شروع کرده اند. البته من دلیل این دشمنى ها را مى دانم 
البته االن نمى توانم بگویم زیرا توضیحش مفصل است.

وى ادامه داد: متأسفانه بسیارى از افرادى که علیه فیلم 
مطلب مى نویسند، فیلم را را ندیده اند. من از روز اول هم 
گفتم که فیلم «ساعت 5 عصر» با سایر فیلم هاى کمدى 
متفاوت است البته نمى خواهم بگویم فیلم خوب است یا 
بد است بلکه معتقدم که هر فردى خودش باید شخصًا 
فیلم را ببینند و نظر بدهد و نمى شــود با شنیده ها درباره 

فیلم نظر داد.
گفتنى است مدیرى در این مراسم با سه محافظ شرکت 

کرده بود.

پوستر«داش آکل» فوق العاده است
مســعود کیمیایى معتقد اســت هنر گرافیــک در عرصه 
پوستر ســازى فیلم دیگر از بین رفته است. او که از طراحى 
پوستر آخرین فیلمش گله مند اســت، گفت: پوستِر اولین 
فیلم  ام، یعنى «بیگانه بیا» را یک گرافیست ایتالیایى به نام 
«لیگاِرتو» طراحى کرد که مطابق پوسترهاى همان روزها 
بود. این گرافیســت ایتالیایى در «مولن روژ» کار مى کرد. 
مولن روژ یک کمپانى بزرگ جهانــى بود. من در مولن روژ 
«بیلى وایلدر»، «ویلیام وایلر»، «ویلیام هولدن» و بسیارى 
از چهر ه هاى مطرح سینماى دنیا را دیدم. این کمپانى بغل 
سینما مولن روژ بود؛ سینمایى که االن سینما سروش نام دارد.

این کارگردان سینما افزود: پوستر و تیتراِژ «قیصر» را عباس 
کیارستمِى عزیزم طراحى کرد. فیلم بعدى ام «رضا موتورى» 
بود که باز عباس تیتراژش را درست کرد، ولى پوسترش را 
نرسید کار کند و آن را به آقاى منصورى نامى داد. بعد از آن 
«داش آکل» بــود که باز هم پوســترش را آقاى منصورى 

طراحى کرد.
او با تمجید از پوســتر فیلم «داش آکل» ادامه داد:  یکى از 
پوسترهاى «داش آکل» فوق العاده است؛ همان پوسترى 
که داش آکل را تنها با یک قمه نشــان  مى دهد. موقعى که 
من رفته بودم شیراز و راجع  به داش آکل تحقیق مى کردم، 
یک آقاى برنج فروشى در بازار شیراز در محله سر دزك بود 
که آن موقع 94 ســال داشــت. این آدم خیلى چیزها راجع  
به داش  آکل مى دانســت. بعد آرام آرام  با ما اخت شد و به ما 
گفت که جزِو چهار نفِر دارودسته  «کاکا رستم» بوده است. 
به او گفتم: تو قمه کشى هم بلدى که چطورى است؟ چون 
قمه کشى، استایل مجزاى خودش را دارد؛ با شمشیرکشى و 
چاقوکشى فرق دارد. اصرار کردم تا باالخره قبول کرد و براى 
چند لحظه براى ما قمه کشید و ما درجا چندتایى عکس از او 
گرفتیم. اصًال قمه کشِى فیلم را من از این پیرمرد یاد گرفتم.

کارگردان فیلــم «گوزن ها» درباره طراحى پوســتر دیگر 
فیلم هایش چنین گفت:  پوســتر فیلم «تیغ و ابریشــم» را 
آیدین آغداشلو طراحى کرد که خیلى زیباست. یک دستى 
وسط پوستر است که با یک تیغ بریده شده. پوستر فیلم هاى 
«غزل»، «خاك» و «گوزن ها» را مرتضى ممیز طراحى کرد. 
پوستر فیلم «سفر سنگ» خورد به جریان فیلم هاى بازارى، 
ولى جدا از اینها «سفر ســنگ» یک پوستر دارد که فرشید 
مثقالى طراحى اش کرده و در آن یک سنگى  هست که دارند 

آن را مى کشند. خیلى روى این پوستر کار شده است.
او درباره پوســتر تازه ترین اثر سینمایى اش نیز گفت: هنوز 
پوستر «قاتل اهلى» را ندیده ام. در ذهنم قرار بود که با دوست 
عزیزم آیدین آغداشلو درباره اش صحبت کنم، ولى دیدم که 
با تهیه کننده روبه رو نشود بهتر است، به همین علت، دیگر 

ممکن نشد آن را طراحى کند.
کیمیایى ادامه داد: امروزه هنــر بزرگى مثل گرافیک دیگر 
از بین رفته اســت. االن چند تا کله از فیلم هاى فرنگى را 
برمى دارند و به زعم خودشان پوستر طراحى مى کنند. قبًال 
هر کار گرافیکى یک اثر هنرى بود. پوســتِر فیلم «طبیعت 
بى جان» سهراب شهید ثالث فوق  العاده است. پوستر فیلم 
«خاك» که مرتضى ممیز طراحى کــرد، در زمان خودش 

برنده  چندین فینال  شد.
وى در پایان با انتقاد از پوســتر فیلم تازه اش «قاتل اهلى» 
گفت:  از پوســتر فیلم هاى اخیرم اصًال راضى نیستم. االن 
دیگر نمى توانم براى مثال از آیدین آغداشلو چنین توقعى 
را داشته باشــم که در ازاى مبلغ ناچیزى، یک اثر هنرى در 
قالب پوستر به من بدهد. البته او همیشه این لطف را به من 
داشته که هر وقت چیزى از او خواســته ام با بزرگوارى اش 
انجــام داده، اما مــن خودم بایــد رعایت جوانــب کار را 

بکنم.

عذاب وجدان 
خانم بازیگر
 در روز خبرنگار

راز مهران مدیرى ازدشمن پنهانى در«ساعت5 عصر»راز مهران مدیرى ازدشمن پنهانى در«ساعت5 عصر»  وقتى نقش مادربزرگ ها را جوان ها بازى مى کنند!

فیلمنامه 
نباید به مردم دروغ بگوید  

ساره بیات «سفیر صنایع دستى» شد

سعید روستایى که «ابد و یک روز» نخستین 
فیلمش در مقام کارگردان با استقبال منتقدان و 
تماشاگران رو به رو شد، به زودى فیلم تازه اش 
را جلوى دوربین مى بــرد. این فیلم، «مترى 
شیش و نیم» نام دارد و شهاب حسینى و پیمان 
معادى، بازیگران اصلى فیلم هستند. به تازگى 
براى این پروژه به تهیه کنندگى پیمان معادى، 

درخواست پروانه ساخت شده است.

شهاب حسینى
 در «مترى شیش ونیم»

سرهنگ سیاوش 
طهمورث در «برنا»  

رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکى از 
رسیدگى مجدد به پرونده پزشکى مرحوم 
کیارســتمى در هیئت عالى انتظامى نظام 

پزشکى خبر داد.
دکتر علیرضا زالى درباره آخرین وضعیت 
پرونده پزشــکى مرحوم کیارستمى گفت: 
وکیل خانواده مرحوم کیارستمى به حکم 
دادگاه و هیئت تجدیدنظر اعتراض کردند.

وى افزود: بر این اساس به دنبال اعتراض 
خانواده مرحوم کیارســتمى، این پرونده 
طبق قانون به هیئــت عالى انتظامى نظام 
پزشــکى منتقل شده و رســیدگى مجدد 

خواهد شد.

رسیدگى مجدد به 
پرونده پزشکى 

«کیارستمى»

تمجید مسعود کیمیایى از پوستر یکى از فیلم هاى قدیمى اش :
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منیزیم یکى از مواد مغذى بسیار مهم اما گمنام است. منیزیم 
در کنار کلسیم ماده مغذى ضرورى براى تمام فعالیت هاى 
ســلولى اســت اما بدنمان نمى تواند آن را خودش بسازد. 
این ماده معدنى را بایــد خودمان در طــول روز از غذاها، 
نوشــیدنى ها و یا مکمل ها به دست بیاوریم. مقدار منیزیم 
مورد نیاز در یک روز براى خانم ها 310 تا 320 میلى گرم و 

براى آقایان 400 تا 420 میلى گرم است.
منیزیم حتى با اینکه به اندازه کافى مصرف نمى شــود باز 
هم نادیده گرفته شده است. استرس مى تواند سطح منیزیم 
را پایین بیاورد و در نتیجه فشــار خــون افزایش مى یابد و 
هورمون هاى اســترس از جمله کورتیزول و آدرنالین باال
 مى رونــد. دریافت منیزیم کافى همچنیــن براى تنظیم 
گوارش، فعالیت عضالت و تولید انــرژى نیز اهمیت دارد. 
منیزیم حتى در تولید سروتونین نیز تأثیر دارد؛ انتقال دهنده 
عصبى که مسئول متعادل کردن خلق و خو است. در ادامه با 

راهکارهاى دریافت منیزیم آشنا خواهید شد.

میان وعده هاى خود را تغییر دهید
یکى از راه هاى ساده دریافت منیزیم اضافه کردن گیاهانى به 
برنامه غذایى است که برگ هاى سبز تیره دارند نظیر اسفناج 
و کلم. همچنین مى توانید از بروکلى، کدو حلوایى، آجیل ها 
( به ویژه بادام )، لوبیاها و همچنین پودر کاکائو استفاده کنید. 
اگر بتوانید در برنامه عادى روزانه خود غذاهاى حاوى منیزیم 

را وارد کنید بهترین روش را براى مقابله با کمبود در پیش 
گرفته اید. مى توانیــد از بادام به عنوان یــک میان وعده 

استفاده کنید.

آب معدنى خود را بهبود دهید
اگر آب گازدار دوست دارید راهى ساده براى افزایش منیزیم 
دریافتى به واسطه آن وجود دارد. آب معدنى را که مى خرید 
چک کنید تا مطمئن شوید منیزیم نیز یکى از مواد معدنى 
داخل آن است. آب معدنى هاى گازدار مى توانند از ساده ترین 

روش ها براى دریافت مواد معدنى مورد نیاز بدنتان باشند.

از مکمل منیزیم استفاده کنید
منیزیم نمى تواند به خودى خــود در یک قرص قرار بگیرد 
باید در کنار ماده اى دیگر باشــد تا به تثبیتش کمک کند. 
بزرگ ترین مســئله براى مکمل منیزیم خودش نیســت 
بلکه ماده دیگرى اســت که با آن ترکیب مى شود. جذب 
منیزیــم از انواع مختلــف مکمل ها بــا یکدیگر متفاوت 
اســت و برخــى از مولکــول هایى کــه منیزیم بــا آنها 
ترکیب مى شــود عملکرد مخصوص به خــود را در بدن

 دارند.
 بهتر است در صورت نیاز به استفاده از مکمل منیزیم با پزشک 
داروخانه یا پزشک خودتان صحبتى داشته باشید تا آنها گزینه 

مناسب را به شما معرفى کنند.

قارچ از جمله گیاهانى است که مصارفى بسیار بیشتر 
از یک سبزى در آشــپزى دارد. این سبزى کم کالرى 
در بسیارى از رژیم هاى غذایى افرادى که مى خواهند 
وزن کم کنند، وجود دارد. عــالوه بر آن حاوى میزان 
باالیى سدیم، مواد مغذى، آنتى اکسیدان و بسیارى از 

ویتامین ها مى باشد.
به تازگى دانشــمندان به این مســئله پى برده اند که 
قارچ خطر ابتال به سرطان به خصوص سرطان روده را 
کاهش مى دهد. این سبزى مى تواند تکثیر سلول هاى 
سرطانى را متوقف کرده و از شیوع این بیمارى در بدن 

جلوگیرى به عمل آورد.

قارچ و سرطان
طى یک تحقیــق محققان عصــاره اى از قارچ را به 
موش هاى آزمایشگاهى دادند و بر روى آنها آزمایشاتى 
انجام دادند. آنها دریافتند که موش هاى تحت درمان 
با این سبزى تومورهاى پروســتات و یا سلول هاى 
تومورى که بدنشان موجود بود کوچک و تقریباً از بین 

رفته است.

این درحالى است که گروهى از موش ها که این رژیم 
را نداشتند تومورهایشان رفته رفته بزرگ شد. قارچ که 
میزان زیادى اسید آمینه دارد بهترین غذا براى مقابله با 
سرطان محسوب مى شود. اسید آمینه مى تواند التهابات 

داخلى را درمان کند و التهابات مزمن را آرام سازد.
طبق تحقیقاتى که در مورد مواد  غذایى ضد  سرطان 
صورت گرفته است اســید آمینه توانایى منحصر به 
فردى در معکوس کردن آسیب هاى DNA دارد و 
براى محافظت در برابر بیمارى هایى مانند ســرطان 

بسیار مفید است.

خواص دیگر قارچ
قارچ ویتامین هاى بســیارى از جملــه ویتامین B  و 
ریبوفالوین دارد. بدن انسان جهت حفظ سطح انرژى، 
ارتقاى سلولى و کاهش سطح استرس به این ویتامین 

نیاز مبرم دارد.
محافظت از سیستم ایمنى بدن یکى دیگر از وظایف 
قارچ به شــمار مى رود چرا که قارچ تأثیرات مثبتى بر 

روى گلبول هاى سفید خون دارد.

هنگامى که شما دچار بیمارى مى شوید نیاز به تقویت 
بیشترى دارید تا گلبول هاى سفید خون از بدن در برابر 

حمله ویروس ها و باکترى ها دفاع کنند.
به این ترتیــب بیمارى هایــى همچــون آرتریت،
 بیمارى هاى قلبى و عروقى و حتى ســرطان هم به 
کمک این سبزى پر خاصیت قابل درمان و یا پیشگیرى 
است. میزان مس و ســلنیوم موجود در قارچ نسبت به 

دیگر مواد غذایى بسیار باالتر است.
گلبول هاى قرمز خون که وظیفه ســوخت رسانى و 
سوخت و ســاز بدن را به عهده دارند به کمک سلنیوم 
پشتیبانى مى شوند. ماده ســلنیوم نیز به کمک غده 
تیروئید تولید و در بدن حرکت مــى کند. این ماده در 

سالمت تولید مثل نیز نقش به سزایى دارد.
مصرف قارچ تا میزان بســیار زیادى مى تواند شــما 
را از بســیارى از بیمارى ها به خصوص سرطان دور 
نگه دارد. در صورتى که این ســبزى را کمتر مصرف 
مى کنید لطفًا در رژیم روزانه خــود قرار دهید چراکه 
نه تنهــا ضررى نــدارد بلکه از بدن شــما محافظت 

مى کند.

بررسى هاى اخیر نشان داده است که دوندگان چه 
باتجربه باشند و چه بى تجربه، نیازى به تغییر نوع قدم 

برداشتن خود ندارند.
طول قدم هایى که هر فرد برمى دارد بهترین گزینه 
براى اوست. نیازى به تغییر نوع قدم برداشتن نیست، 
بدین شکل فرد بیشــترین مصرف انرژى را خواهد 

داشت.
بســیارى افراد به دنبال یافتن راهى براى مفیدتر 
شــدن تمرین هاى خود هســتند اما بررســى ها 
نشــان داده اســت که حتى دوندگان تازه کار نیز 
نباید به دنبــال تغییر دادن قدم هاى خود باشــند. 
بلکه بایــد بگذارند کــه بدن به صــورت طبیعى 
عمل کند. بهتر اســت پیاده روى کنیــد و نگران

 نباشید.

گوشت شــتر از ارزش غذایى و خواص دارویى و درمانى بسیارى برخوردار است. 
اما با وجود این، استفاده از گوشت شتر به دلیل رنگ تیره (زرشکى مایل به سیاه) و 

مزه اش، چندان مورد توجه نبوده و در بین مردم کشور ما چندان رایج نیست. 
گوشت شتر به دلیل داشتن مقدار زیادى کلسیم و فسفر براى کسانى که استخوان 
درد یا درد مفاصل دارند، فوق العاده مفید است و متخصصان طب سنتى مصرف آن 
را هر چند وقت یک بار به افراد باالى 60 سال توصیه مى کنند. در ادامه این مطلب 

به بیان برخى از مهمترین خواص گوشت شتر در طب سنتى و فواید مصرف آن 
پرداخته شده است. 

معرفى گوشت شتر
گوشت شتر از لحاظ شکل ظاهرى شبیه گوشت گوساله و گوسفند است، البته 

رنگ آن کمى تیره تر و مزه آن شیرین است. گوشت شتر نسبت به گوشت گاو و 
گوسفند دیرپز تر است، البته در صورتى که از گوشت شتر جوان استفاده شود، این 

مشکل کمتر دیده مى شود.
همچنین یکى از مهمترین خواص گوشت شتر در مقایسه با دیگر گوشت  ها، فقدان 
مواد هورمونى و آنتى  بیوتیک در آن است، چرا که این حیوان در طبیعت به صورت 

آزاد و به دور از پرورش دامى رشد مى  کند.

خواص گوشت شتر 
گوشت شتر داراى طبیعت گرم و خشک است. از گوشت شتر براى درمان بسیارى از 
بیمارى ها استفاده مى شود و در طب سنتى کاربردهاى فراوان دارد. برخى از خواص 

درمانى گوشت شتر به طور خالصه عبارتند از:
گوشت شتر باعث تقویت قواى بدن شده و استقامت بدن را به دلیل میزان باالى 

کالرى موجود در آن افزایش مى دهد.
گوشت شتر براى ورزشکاران، کودکان در حال رشد و زنان باردار بسیار مفید است. 

مصرف گوشت شتر در دوران باردارى از زایمان زودرس پیشگیرى مى کند.
میزان چربى و کلسترول گوشت شتر پایین است و از این رو براى مبتالیان به چربى 

خون و بیمارى هاى قلبى عروقى مفید است.
از خواص گوشت شتر کمک به درمان بیمارى هایى نظیر سیاتیک، سکته مغزى، 

عفونت و درد شانه است.
استفاده از گوشت شتر براى سالمندان بسیار مفید است، به حفظ و سالمت عضالت 

آنها کمک شایانى مى کند.

گوشت شتر سرشار از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى گروه B بوده و از همین 
رو براى تقویت اعصاب مفید است.

به دلیل PH متفاوت گوشت شتر با سایر گوشت ها، یکى از خواص گوشت شتر 
استفاده مناسب از آن جهت تهیه گوشت هاى فرآورى شده است.

از قلم و کوهان شتر در طب ســنتى براى درمان درد روماتیسم، درد پا و درد کمر 
استفاده مى شود.

ارزش غذایى گوشت شتر
گوشت شتر منبع بسیار خوبى از مواد 

مقوى و مغذى است و از جهت مواد 
مؤثر موجود در آن باگوشت 

سایر دام هاى 

اهلى تفاوت هایى دارد. گوشــت شتر در مقایسه با گوشت گاو 
از میزان پروتئین و چربى کمترى برخوردار است و در مقایسه با 

سایرگوشت هاى دیگر حاوى سدیم بیشترو پتاسیم کمترى است. 
مقدار ویتامین هاى گروه B و برخى عناصر معدنى نظیر فسفر و کلسیم 

در آن بسیار زیاد است. جالب است بدانید که نسبت آهن و روى موجود 
در این گوشت، کمتر ازسایر گوشت هاست و نسبت کلسیم این گوشت در 

عضالت ران آن زیادتر است.

مضرات گوشت شتر 
کوهان شتر سرشار از چربى خالص است. بنابراین زیاده روى در مصرف آن براى 

تمام افراد خصوصاً افراد با چربى خون باال بسیار مضر است.
به دلیل اینکه گوشت شتر در بسیارى مناطق به طور عمده و اصطالحاً فله اى 

عرضه مى شود، بنابراین لزوم آگاهى از سالمت و بهداشت آن ضرورى 

است.بنابراین توصیه مى صشود، هنگام تهیه آن دقت کنید که ظاهر گوشت لزج، 
چسبنده و مترشح نباشد و عضالت سفت و قوام طبیعى داشته باشند.

خواص گوشت شتر در طب سنتى  

فواید فوق العاده وزنه زدن براى زنان

آیا مى دانید ســفره هاى یکبار مصــرف چه عوارضى 
دارند؟ مخرب بودن کربن به میزانى است که حتى برخى 
دستگاه هایى که این سفره ها را تولید مى کنند، پس از 

تقریباً شش ماه نیاز به بازسازى دارند.
محمد حسین عزیزى، رئیس انجمن صنایع غذایى ایران 
گفت: بهتر است در مورد هر مطلب علمى، متخصصان 
مربوطه نظر بدهند. اطالع رســانى در مورد سفره هاى 
یکبار مصرف در حیطه علمى طب سنتى نیست و اظهار 
نظرهاى غیرتخصصى، یکى از مشکالت بزرگ جامعه 

ماست که باعث سردرگمى مردم مى شود.
او در مورد صحت و ســقم این خبر افزود: به طور کلى 
استفاده از مواد پالستیکى مخصوصًا براى مواد غذایى 
توصیه نمى شود، اما در مورد سفره هاى یکبار مصرف اگر 
مواد غذایى با آنها تماس مستقیم نداشته باشند اشکالى 
ندارد، چون همه مواد غذایى داخل ظروف هستند و روى 

سفره قرار مى گیرند.
این متخصص علوم و صنایع غذایى بیان کرد: فقط ممکن 
است نان را مستقیم روى سفره بگذارند یا آن را توسط این 

ســفره ها از نانوایى تا خانه حمل کنند که به خانواده ها 
توصیه مى شود از انجام این کار خوددارى کنند و در هر 

شرایطى نان را درون ظروف مخصوص بگذارند.
رئیس انجمن صنایع غذایى گفت: بهتر است افراد براى 
حمل نان از پارچه نخى ســفید و بدون چاپ و نوشــته 
یا یک کاغذ ســفید و تمیز و یا پس از اینکه نان را روى 
تورى جلوى مغازه نانوایى سرد کردند آن را درون نایلون 

گذاشته و تا خانه حمل کنند.
وى در مورد بهترین نوع سفره هاى یکبار مصرف اظهار 
کرد: ســفره هایى که داراى نام و نشــان کارخانه تولید 
کننده، مجوز بهداشت و پروانه ساخت و عالمت استاندارد 
باشــند و از مراکز معتبر خریدارى شــوند معموًال براى 

سالمت آسیب زا نخواهند بود.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه تربیت مدرس در مورد 
سفره هاى یکبار مصرف نامرغوب تصریح کرد: آن دسته 
از ســفره هایى که مرکب نقوش سطح آن به آسانى و با 
سایش دست جدا و دســت را رنگى مى کند مى تواند به 
راحتى به مواد غذایى نیز انتقــال یافته و به خصوص در 

تماس مســتقیم با نان داغ به دلیل رطوبت ایجاد شده 
از بخار آن ســریع تر شــروع به فعل و انفعاالت مضر 

شیمیایى کند.
به گفته او مرکب هاى چاپ حــاوى ترکیبات و فلزات 
سنگین و سمى هستند که در صورت تجمیع دراز مدت 
در بدن مى تواننــد باعث بروز بیمارى  ها و مشــکالت

 عدیده اى در مصرف کننده شوند.

عوارض استفاده از سفره  هاى یکبار مصرف

روش درست 
پیاده روى 
چگونه است؟

منیزیم مورد نیازمان  را چگونه تأمین کنیم؟
ى بسیارى برخوردار است. 
ه (زرشکى مایل به سیاه) و 

 چندان رایج نیست. 
ر براى کسانى که استخوان 
صانطب سنتىمصرف آن

ى کنند. در ادامه این مطلب 
سنتى و فواید مصرف آن 

لهو گوسفند است، البته 
شتر نسبت به گوشت گاو و 
این شتر جوان استفاده شود،

سهبا دیگر گوشت  ها، فقدان 
حیوان در طبیعت به صورت 

 شتر براى درمان بسیارى از 
فراوان دارد. برخى از خواص 

دن را به دلیل میزان باالى 

نان باردار بسیار مفید است. 
 پیشگیرى مى کند.

نرو براى مبتالیان به چربى 

ظیر سیاتیک، سکته مغزى، 

 بهحفظ و سالمت عضالت 

Bگوشت شتر سرشار از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى گروه B بوده و از همین 
رو براى تقویت اعصاب مفید است.

Hبه دلیل PH متفاوت گوشت شتر با سایر گوشت ها، یکى از خواص گوشت شتر 
استفاده مناسب از آن جهت تهیه گوشت هاى فرآورى شده است.

از قلم و کوهان شتر درطب ســنتى براى درمان درد روماتیسم، درد پا و دردکمر 
استفاده مى شود.

ارزش غذایى گوشت شتر
از مواد منبع بسیار خوبى گوشتشتر

مقوى و مغذى است و از جهت مواد 
مؤثر موجود در آن باگوشت 

سایر دام هاى

اهلى تفاوت هایى دارد. گوشــت شتر در مقایسه با گوشت گاو 
از میزان پروتئین و چربى کمترى برخوردار است و در مقایسه با 

سایرگوشت هاى دیگر حاوى سدیم بیشترو پتاسیم کمترى است. 
Bمقدار ویتامین هاى گروه B و برخى عناصر معدنى نظیر فسفر و کلسیم 

در آن بسیار زیاد است. جالب است بدانید که نسبت آهن و روى موجود 
در این گوشت، کمتر ازسایر گوشت هاست و نسبت کلسیم این گوشت در 

عضالت ران آن زیادتر است.

مضرات گوشت شتر 
کوهان شتر سرشار از چربى خالص است. بنابراین زیاده روى در مصرف آن براى

تمام افراد خصوصاً افراد با چربى خون باال بسیار مضر است.
به دلیل اینکه گوشت شتر در بسیارى مناطق به طور عمده و اصطالحاً فله اى 

ىورى عرضه مى شود، بنابراین لزوم آگاهى از سالمت و بهداشت آن ضر

است.بنابراین توصیه مى صشود، هنگام تهیه آن دقت کنید که ظاهر گوشت لزج،
چسبنده و مترشح نباشد و عضالت سفت و قوام طبیعى داشته باشند.

قارچ
 بهترین درمانگر سرطان 

وزنه زدن در بین زنان اخیراً محبوب شــده است اما هنوز 
هم بسیارى تصور مى کنند که با این کار اندام آنها مردانه 
مى شــود و زیبا نخواهد بود. با این، وجود وزنه زدن براى 
زنان فواید زیادى دارد و به کاهش وزن آنها کمک مى کند.

فواید وزنه زدن براى زنان عبارتند از:
1- وزنه زدن به کاهش وزن کمک مى کند

وزنه زدن به کالرى ســوزى و کاهــش چربى هاى بدن 
کمک مى کند. وزنه زدن باعث عضله سازى مى شود. این

 عضله سازى سوخت و ســاز را افزایش مى دهد و انرژى 
مصرف مى کند. هرچقدر عضالت بدن بیشتر باشد سوخت 

و ساز بدن بیشتر مى شود.
2- وزنه زدن مؤثرتر از ورزش هوازى است

بســیارى تصور مى کنند که براى کاهش وزن باید حتمًا 
ورزش هوازى انجام دهند با این حال وزنه زدن بیشــتر از 

ورزش هوازى به کاهش چربى ها کمک مى کند.
3- وزنه زدن باعث مردانه شدن اندام نمى شود
بیشتر زنان تصور مى کنند وزنه زدن باعث مردانه شدن و 
زمخت شدن اندام آنها مى شود. اگر وزنه زدن با رژیم غذایى 
خاص مصرف مکمل ها همراه باشد باعث مردانه شدن بدن 

مى شود اما در حالت عادى این اتفاق نمى افتد.
بدن زنان با مردان متفاوت است و نمى تواند عضالت بسیار 
بزرگى تولید کند، میزان تستسترون در بدن مردان 7 یا 8 
برابر بیشتر از زنان است که باعث حجیم شدن عضالت 

مى شود.
4- وزنه زدن تأثیر مثبت بر تراکم استخوان ها 

مى گذارد
هنگامى که استخوان ها تحت فشار قرار مى گیرند قوى تر 

مى شوند و تراکم آنهاافزایش مى یابد.
5- وزنه زدن باعث افزایش قدرت و اعتماد به 

نفس مى شود
هر بار که وزنه مى زنید بدن قدرتمندتر مى شــود و بار بعد 
مى توانید وزنه سنگین ترى را بلند کنید. با این حال احساس 
شما نسبت به بدن خودتان بهتر مى شود و اعتماد به نفس 

شما افزایش مى یابد.
6- وزنه زدن شما را ورزشکارتر مى کند

همه دوست دارند بدنى شبیه ورزشکاران داشته باشند. وزنه 
زدن و انجام فعالیت هاى استقامتى، قدرت سرعت و چابکى 

شما را نیز افزایش مى دهد.
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نصف جهان کنفدراسیون فوتبال آسیا این روزها به کابوس و هیوالیى براى ترساندن 
باشگاه استقالل بابت بدهى هایش تبدیل شده است.

در جدیدتریــن اتفــاق  مدافع-هافبــک پیشــین تیــم فوتبــال اســتقالل
 قصد دارد در صورت نگرفتن طلبش از این باشــگاه به کنفدراســیون فوتبال آسیا 

شکایت کند. 
میالد فخرالدینى که حدود 700 میلیون تومان از باشــگاه استقالل طلبکار است و 
براى مالیات آن نیز از ایران ممنوع الخروج شده، مسئوالن این باشگاه را تهدید کرد 

که شکایتش را به AFC مى برد.
فخرالدینى از این ناراحت اســت که در باشگاه استقالل کسى پاسخگوى او نیست 
و به همین دلیل قصد دارد در صورت ادامه این روند، از این باشگاه به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا شکایت کند.

کریم انصاریفرد در بازى برابر ریجیکاى کرواسى نامش وارد لیست باشگاه المپیاکوس 
شد تا حواشــى در خصوص جدایى اش از این تیم تا حدود زیادى باطل و دور از ذهن 

شود.
المپیاکوس یونان در حالى در مرحله بعدى رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا به مصاف 
ریجیکا کرواسى مى رود که ســرمربى این تیم، اسامى 32 بازیکن را براى آن معرفى 

کرده و نام کریم انصارى فرد نیز در میان آنها قرار دارد.
نــام کریــم انصارى فــرد در ردیــف اول بخــش مهاجمــان تیــم المپیاکوس
 بــه همــراه امانوئــل امنیکــه و محمــد بن قــرار گرفتــه و بــه یوفا ارســال
 شده است. این درحالیست که در چند روز گذشته، خبرهایى مبنى بر جدایى او از المپیا 
شنیده مى شد اما با حضور او در فهرست اروپایى، جدایى او از تیم مطرح یونانى بعید 

است. 

 با اینکه مجتبى جبــارى در اولین بازى اش براى اســتقالل عملکرد چندان بدى 
نداشــت اما انگار هنوز نمى توان انتظار حضــور او در ترکیب ثابت اســتقالل را 
داشــت چرا که گزینه اول منصوریان براى بازى در خط میانى سرور جپاروف است

 نه مجتبى. 
مهر با اشــاره به این موضوع نوشته: ســرمربى آبى پوشــان که در هفته گذشته 
از ســرور جباروف ازبک در ترکیب ثابت تیمش اســتفاده کــرد و در دقایق پایانى 
بازى مجتبى جبارى را به جاى وى وارد زمین مســابقه کرد، در هفته ســوم هم به
 احتمــال زیــاد از همیــن فرمــول اســتفاده خواهد کــرد و همچنــان نبض
 خط میانى تیمــش را به طراح ازبکســتانى خواهد ســپرد. علیرضــا منصوریان

 بر همین اساس از مجتبى جبارى هم در نیمه دوم بعنوان بازیکن جانشین استفاده 
مى کند.

  AFCAFC هیوالى این روزهاى  هیوالى این روزهاى 
استقالل!استقالل!

کریم در لیست اروپایى کریم در لیست اروپایى 
المپیاکوس المپیاکوس 

جبارى کماکان جبارى کماکان 
ذخیره جپاروف استذخیره جپاروف است

 دوئل غلتک ژنرال و 
پیکان جاللى

نسخه آقاى نایب رئیس!

نصــف جهــان تجربــه یحیــى گل محمــدى در 
ذوب آهن  مى تواند این امیدوارى را براى هواداران 
تراکتورسازى به همراه داشته باشد که آنها دوباره به 
لیگ بازگردند و روزهاى خوبى در انتظارشان باشد.

 این عبارت را در مورد بسیارى از مربیان شنیده ایم 
که هفته هاى ابتدایى نتیجه خوبى نمى گیرند. این 
آمار را در مورد یحیى گل محمدى هم مى شود به کار 
برد. مربى که در بعضى از فصل ها شروع خوبى ندارد 
اما در همان فصل ها هپى اندهــاى فوق العاده اش 
زبانزد بوده اســت. آخرین نمونه آن سال اولش در 
ذوب آهن اصفهان است. تیمى که در دو بازى هفته 
اول یک امتیاز گرفت و هفته سوم هم به پرسپولیس 
باخت. یحیى گل محمدى در نیم فصل اول تا هفته 
هشتم هیچ بردى به دست نیاورد و یکى از تیم هاى 
بحــران زده انتهاى جدول بــود. در نیم فصل دوم 
اما ورق برگشــت و سفید و سبزپوشــان در کمال 
ناباورى، صدرنشــین نیم فصل دوم لقب گرفتند و 
قهرمان جام حذفى هم شــدند. تجربه اى که باعث 
شــد تا مدیران تیم هایى که با یحیى گل محمدى 
کار مى کنند بدانند باید صبر را در سرلوحه کارشان 
قرار دهند. اگرچه وضعیت بحرانى تراکتورســازى 
تبعیت از هر فرمــول و اتفاقى را غیرممکن مى  کند 
اما تجربه هاى قبلى نشــان داده که حتى باخت در 
ســومین هفته هم نمى  تواند اتفاقى براى ناامیدى 
از گل محمدى باشــد. او این فصل بــا تیم نصفه و 
نیمه اش قرعه بسیار ســختى هم داشت. هفته اول 
بازى با اســتقالل خوزســتان و بعد از آن دو دیدار
پى در پى با سرخابى هاى پایتخت. اگرچه استقالل 
این روزها حــال و روز خوبى ندارد اما این مســئله 
نمى تواند جاى امیدوارى براى یحیى داشته باشد. 
این هفته یک مربى جوان شــاید وارد بحران شود. 
یا جوان آبى ها یا جــوان قرمزها. دو مربى که خوب 

بلدند چطور از بحران هم سربلند بیرون بیایند.

در یکى از دیدارهاى هفته سوم مسابقات لیگ برتر 
فوتبال روز جمعــه از ســاعت 20:30 تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در تهران به مصاف شــاگردان 

مجید جاللى در پیکان مى رود. 
  هفته ســوم مســابقات فوتبال لیگ برتر از امروز 
(پنج شــنبه) هفته جارى با 3 دیدار آغاز مى شــود.
 در یکــى از دیدارهــاى ایــن هفته تیــم فوتبال 
ذوب آهــن اصفهــان در ورزشــگاه شــهر قدس 
تهران به مصاف شــاگردان مجید جاللى در پیکان 

مى رود.
تیم فوتبال ذوب آهن با هدایت امیر قلعه نویى، لیگ 
هفدهم را امیدوار تر از همیشــه آغاز کرده تا در این 
فصل ویترین افتخاراتش را با قهرمانى در لیگ برتر 

تکمیل تر کند.
در این هفته از رقابت ها ذوب آهن اصفهان در شهر 
تهران مهمان شــاگردان مجید جاللــى در پیکان 

است که این 
مصاف  دیــدار 

تفکر 2 مربى با تجربه 
در مســابقات باشگاهى در 

ایران اســت که همیشــه جذاب و 
دیدنى بوده است.

تیم پیکان که از 2 دیدار ابتدایى خود، یک تســاوى 
و یک شکست کسب کرده چاره اى جز پیروزى در 
این دیدار ندارد تا بحران جدیدى  را تجربه نکرده و 
خود را از ته جدول جدا کند. البته در آن سوى میدان 
شاگردان قلعه نویى تیمى هماهنگ نشان داده و از 
همین رو، پیروزى براى پیکانى ها دشوارتر از همیشه 

خواهد بود.
این دیدار مصاف یکى از بهترین تیم هاى هجومى 

لیگ هفدهم با یکى از 
ضعیف ترین تیم ها از لحاظ دفاع 
تیمى اســت. ذوب آهن با زدن 5 گل تا به این جاى 
رقابت ها خط حمله آتشــینى را براى خود ســاخته 
و از ســوى دیگر پیکانى ها با دریافــت 4 گل دفاع 

نامطمئنى را دارا هستند.
دیدار پیکان و ذوب آهــن از آن لحاظ که هر 2 تیم 
براى پیروزى پاى به میدان مى گذارند جذابیت هاى 
فروانى دارد و تماشاگران فوتبال بایستى منتظر دیدار 

سراسر هجومى از 2 تیم با سابقه لیگ برتر باشند.  

تازه ترین اظهارنظر درباره ماجراى حضور شجاعى و حاج صفى برابر نماینده رژیم صهیونیستى از پشت میز 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال آمده است.

 على کفاشیان که بعد از نایب رئیسى در پستوى فدراسیون پنهان شده و کمتر از قبل دیده مى شود 
درباره این اتفاق گفته: اگر حتى قراردادشــان هم فســخ مى شــد نباید مقابل نماینده رژیم 

صهیونیستى بازى مى کردند.
گویا نفس جناب رئیس ســابق از جاى گرم بلند مى شــود و بعد از این همه سال واژه تعهد 

نتوانسته برایش معنا پیدا کند؛ و البته فوتبال حرفه اى. حقیقتا چرا باید براى این بازیکنان 
به این راحتى نســخه پیچید و تا این اندازه با فراغ بال درباره تصمیم شان حرف زد و 

نکوهش کرد و حکم صادر کرد؟ اگر بخواهیم از زاویه اى دیگر به ماجرا نگاه کنیم 
این فدراسیون فوتبال ایران اســت که مقصر ماجراى پیش آمده است. اگر تا 

این اندازه موضوع حضور یا غیبت بازیکنى در اروپا برابر باشــگاهى از رژیم 
صهیونیستى مهم است چرا فدراسیون فوتبال به عنوان بخشنامه یا خواهش 
یا قانون یا هرچیز دیگرى این هشدار را به بازیکنان لژیونر ایرانى نداده بود 
که بازى در برابر باشگاه هاى صهیونیستى تبعات دارد؟ اگر قانونى وجود دارد 
(که ندارد و بازیکنان باید پیش فرض قوانین نانوشته را از حفظ باشند!) که 

نباید در برابر تیم هاى  به میدان رفت پس چرا فدراسیون فوتبال آقاى کفاشیان 
و دوستان آن را به فوتبالیســت هایى که زیرنظر این ارگان هستند ابالغ نکرده و نسبت به 
عواقب رفتار غیرقانونى شان هشدار نداده است؟ اگر هم که «غیرقانونى» نیست و شجاعى و 
حاج صفى فقط برخالف «عرف جامعه» عمل کرده اند، پس چرا تا این اندازه باید قاطعانه 
حکم داد؟ چرا نباید توضیحات شان را شنید؟ البته که راحت ترین و بى خطرترین راه براى 
مدیرانى مثل کفاشیان ، فکر نکردن و تصمیم گرفتن؛ و  حرف زدن و عمل کردن براساس 

تصمیمات بدون تفکر است.

نصف جهان  باشگاه ذوب آهن اعالم کرد ضربه حسین 
بادامکى باعث مصدومیت قاسم حدادى فر شده است.

قاسم حدادى فر که در دیدارهاى پیش فصل آمادگى 
قابل مالحظه اى از خود به نمایش گذاشــته بود و در 
دیدار با سیاه جامگان با بازوبند کاپیتانى این تیم وارد 

زمین شد دچار پارگى رباط صلیبى شده است. 
باشگاه ذوب آهن درباره مصدومیت این بازیکن روایت 
جالبى دارد:  چند دقیقه از بازى بیشتر نگذشته بود که 
خطاى شدید حسین بادامکى و ضربه شدید او به زانوى 
حدادى فر، با فریاد قاسم حدادى فر روبه رو شد. دردى 
که خود قاســم در لحظه ضربه بادامکى احساس کرد 
همه را نگران کرد ولى او به بــازى ادامه داد غافل از 
اینکه شدت ضربه به قدرى بوده که باعث مصدومیت 

او شده است. 
شاگردان اکبر میثاقیان در ادامه سه بار دیگر و در عرض 
چند دقیقه با خطاهاى محکم بر روى قاســم باعث 
شدند او نتواند به کار ادامه دهد. اکنون و پس از معاینه
چند باره پزشک معالج قاســم حدادى فر، این نتیجه 
حاصل شــد که حدادى فر با مصدومیت شــدید زانو 
روبه رو شده اســت و علیرغم بازى هاى بسیار خوب 
پیش فصل مقابل مانیسا اســپور، تیم ملى ازبکستان 
و سپاهان تا چند ماه نمى تواند براى تیمش به میدان 

برود. 
 با توجه به این اعالمیه باشــگاه ذوب آهن،ســتاره و 
کاپیتان محبوب ذوبى ها با بدشانسى مجدد بار دیگر با 
پارگى رباط صلیبى مواجه شده تا فصل براى او پیش از 

شروع به پایان برسد.
قاسم حدادى فر، هافبک ذوب آهن بعد از ماه ها مدارا 
با زانوى حســاس و آســیب دیده اش در شرایطى  

به ترکیب ذوب آهن بازگشــت که کسى تصور
 نمى کرد بازیکنان ســیاه جامگان از همان 

ابتداى بــازى اول لیگ قصد خشــونت 

روى او را داشته باشــند اما با گذشت ده دقیقه از بازى 
و تعدد خطاها حــدادى فر از زمین بیــرون آمد و در 
بازگشــت مجدد به زمین با یک خطاى دیگر ، دست 
خود را براى تعویــض باال برد. او کــه در دیدار هفته 
گذشته تیمش غایب بود، وضعیتش پس از تست هاى 
پزشکى مشخص شد و بر همین اساس خبر مى رسد 
مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبى بوده است.

این ســومین پارگى رباط 
صلیبى ســتاره خط 

میانى ذوب آهن 
محسوب 
د  مى شو
تا او نیز 

مثل محرم 
نویدکیا ستاره 

بزرگ فوتبال  اصفهان 
در ســپاهان بــه مرحله 

خداحافظى از فوتبال نزدیک تر 
شــود. حدادى فر که در فصل گذشته 

نیز با توجه بــه پارگى رباط صلیبــى مقطع زیادى از 
فصل را از دست داده بود، اکنون به بزرگ ترین چالش 

دوران بازیگرى نزدیک شــده و شاید تک 
مسابقه افتتاحیه لیگ هفدهم 

آخرین بازى زندگى 

حرفه اى او باشد . 
او در سن 34 ســالگى دوباره باید چندماهى را بیرون 
بنشــیند و به جراحى و نقاهت اختصاص بدهد و البته 
مشخص نیســت که در بازگشت در چه فرمى خواهد 
بود. قاسم که روزنامه نگاران اصفهانى لقب الماس را 
به او داده اند، در روزهاى سختى به سر مى برد و شاید 
خداحافظى اجبارى سرنوشت پیش روى این مغز خوش 

نقش فوتبال ما باشد.
 اما در واکنش به اطالعیه باشگاه ذوب آهن کاپیتان تیم 
فوتبال سیاه جامگان هم موضعگیرى کرده و گفته: از 
لحظه انتشار اطالعیه باشگاه ذوب آهن در اینستاگرام 

به خودم و خانواده ام فحاشى مى کنند.
حسین بادامکى در گفتگویى، در خصوص مصدومیت 
قاســم حدادى فــر و اینکــه باشــگاه ذوب آهن در 
اطالعیه اى اعالم کرده که بازیکن تیمشان در برخورد 
با حسین بادامکى دچار پارگى رباط صلیبى شده است، 
گفت: واقعیت این اســت که برخورد من با حدادى فر 
بسیار ناخواسته بود و اگر مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
فیلم بازى را مشــاهده کنند در آن صحنه من اصًال 

قاسم را ندیدم. 
وى افزود: او از پشت ســر من آمد و توپ را زد و من 
ناخواسته پایم به پاى حدادى فر خورد. اتفاقاً وقتى خبر 
مصدومیت او را شنیدم بالفاصله به قاسم زنگ زدم و 
از او عذرخواهى کــردم و باز هم تأکید مى کنم نه 
عمدى در کار بود و نه من شخصیتى 
دارم کــه بخواهم کســى را 

مصدوم کنم.
کاپیتان سیاه جامگان 
تأکیــد کــرد: از 

طریق رســانه ها باز هــم از قاســم حدادى فر عذر 
مى خواهم و امیدوارم او هر چه ســریع تر برگردد و از 
این ناراحتم که مسئوالن ذوب آهن چنین اطالعیه اى 
را صــادر کردنــد. از وقتى این خبر منتشــر شــده 
آدم هایى که نمى شناسم در حال فحاشى در صفحه 
اینســتاگرام من به خودم و خانواده ام هستند و از این

 بابت واقعًا متأســفم. مگر خداى ناکــرده این اتفاق 
عمدى بوده که من باید این همه فحاشــى بشنوم؟ 
براى قاســم حدادى فر آرزوى ســالمتى  مى کنم 
و دعا مى کنم او هر چه ســریع تر به میادین فوتبال 

برگردد.

 فصل  براى حدادى فر تمام شد
عذرخواهى هاى بادامکى سودى ندارد

 به یاد ذوب آهن 
خیالتان راحت باشد

قاسم حدادى فر، 
هافبک ذوب آهن 

بعد از ماه ها مدارا 
با زانوى حساس و 

آسیب دیده اش در 
شرایطى  به ترکیب 

ذوب آهن بازگشت که 
کسى تصور نمى کرد 

بازیکنان سیاه جامگان 
از همان ابتداى 

بازى اول لیگ قصد 
خشونت روى او را 
داشته باشند

ی نرو زی ینب ی و
ى بیشتر نگذشته بود که 
 و ضربه شدید او به زانوى 
دىفر روبهرو شد. دردى

ربه بادامکى احساس کرد 
بــازى ادامه داد غافل از 
وده که باعث مصدومیت 

ه سه بار دیگر و در عرض 
م بر روى قاســم باعث 
پساز معاینه هد. اکنون و

ـم حدادى فر، این نتیجه 
 مصدومیت شــدید زانو 
خوب م بازى هاى بسیار
ـپور، تیم ملى ازبکستان

ند براى تیمش به میدان 

گاه ذوب آهن،ســتاره و 
شانسى مجدد بار دیگر با 
ه تا فصل براى او پیش از 

ب آهن بعد از ماه ها مدارا 
ب دیده اش در شرایطى  

ـت که کسى تصور
جامگان از همان 

صد خشــونت 

یبىبو رب ی ز ن زی ینب ی و
این ســومین پارگى رباط 

صلیبى ســتاره خط 
میانىذوبآهن

محسوب 
د  مى شو
تا او نیز 

مثل محرم 
نویدکیا ستاره 

بزرگ فوتبال  اصفهان 
ســپاهان بــه مرحله  در

خداحافظى از فوتبال نزدیک تر 
شــود. حدادى فر که در فصل گذشته 

نیز با توجه بــه پارگى رباط صلیبــى مقطع زیادى از
فصلرا از دست داده بود، اکنون به بزرگ ترین چالش

دوران بازیگرى نزدیک شــده و شاید تک 
مسابقه افتتاحیه لیگ هفدهم 

آخرین بازى زندگى 

وش ز ین پیشروى و ر رى جب ى
نقش فوتبال ما باشد.

 اما در واکنش به اطالعیه باشگاه ذوب آهن کاپیتان تیم 
فوتبالسیاه جامگانهم موضعگیرىکرده و گفته: از

لحظه انتشار اطالعیه باشگاه ذوب آهن در اینستاگرام 

ن وب ب ن و ر و بو و ر ی ب
فیلم بازى را مشــاهده کنند در آن صحنه من اصًال 

قاسم را ندیدم. 
زد و من من آمد و توپ را از پشت ســر وى افزود: او

ناخواسته پایم به پاى حدادى فر خورد. اتفاقاً وقتى خبر 
مصدومیت او را شنیدم بالفاصله به قاسم زنگ زدم و 
تأکید مى کنم نه  او عذرخواهىکــردم و باز هم زززاز
عمدى در کار بود و نه من شخصیتى 
دارم کــه بخواهم کســى را 

مصدوم کنم.
سیاه جامگان کاپیتان

تتأکیــد کــرد: از 

م و ب ب
عمدى بوده که من باید
براى قاســم حدادى ف
او هر چه و دعا مى کنم

برگردد.

قاسم
هافبک
بعد از 
با زانوى
آسیب د
شرایطى
ذوب آهن
کسى تص
بازیکنان
از هم
بازى او
خشونت
داشت

ب رئیس!

این هفته یک مربىجوان شــاید وارد بحران شود.
یا جوان آبى ها یا جــوان قرمزها. دو مربى که خوب 

بلدند چطور از بحران هم سربلند بیرون بیایند.

رابر نماینده رژیم صهیونیستى از پشتمیز

هان شده و کمتر از قبل دیده مى شود
ى شــد نباید مقابل نماینده رژیم

عد از این همه سال واژه تعهد
را باید براى این بازیکنان 

صمیم شان حرف زد و 
 به ماجرا نگاه کنیم 

آمده است. اگر تا 
گاهى از رژیم 
ه یا خواهش 
ى نداده بود
ى وجود دارد

 باشند!) که 
قاى کفاشیان 

ستند ابالغ نکرده و نسبت به 
رقانونى» نیست و شجاعى و 
چرا تا ایناندازه باید قاطعانه 
ن وبى خطرترین راه براى
دن و عمل کردن براساس 
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جدید  مدیــره  هیئت 
باشــگاه پرسپولیس  
با حضــور همه اعضا 
تشــکیل جلسه داد و 
در جریان این نشست 
رئیس هیــأت مدیره 
و مدیر عامل انتخاب 
شدند. با توجه به آراء 
اعضا، جعفر کاشانى در 
سمت رئیس هیئت مدیره 
ابقا و على اکبــر طاهرى 
که پیش از این سرپرستى 
باشگاه پرســپولیس را بر 
عهده داشــت به عنوان مدیر 
عامل منصوب شد. طاهرى از 
زمانى که به پرســپولیس آمد 
با عنــوان سرپرســت موقت 
این باشــگاه مشــغول به کار 

بود.
 

تیم فوتبال ذوب آهن یک مهاجم برزیلى به خدمت گرفت.
  امیر قلعه نویى ســرمربى ذوب آهــن از مدت ها قبــل اعالم کرده 
بود ترکیــب تیمش بــراى لیــگ هفدهم بــا جذب یــک مهاجم 
خارجــى کامل مى شــود. او پس از بررســى هاى متعــدد در نهایت 
یک مهاجم برزیلى را پســندید و از باشــگاه خواســت بــا او قرارداد 

ببندند.
 بر این اساس کى روش استنلى سوارز مهاجم برزیلى است که توانسته 
نظر مساعد امیر قلعه نویى را جلب کند. او  با ذوب آهن قراردادى تا پایان 
فصل امضا کرد تا پیراهن سبزپوشان اصفهانى را در لیگ هفدهم برتن 

کند.

در مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران سه مرد از دهه 20 با مسئولیت رسمى حضور 
دارند تا رسما مسن ترین افراد لیگ باشند .

محمود خوردبین متولد دوم مهر ماه سال 1327 است و به زودى 69 ساله خواهد شد.
مرد دوم در این عرصه حیدر بوستانى(کریم) است که به عنوان مربى گلرها در تیم 
فوتبال استقالل خوزستان فعالیت دارد. او متولد اول فروردین  ماه سال 1329 است 

و در نیم فصل دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر 69 ساله خواهد شد .
اما مرد سوم در بین 3 عنوان دار رسمى لیگ برتر نصر ا... عبداللهى، سرپرست تیم 
فوتبال استقالل تهران است که متولد 10 مهر ماه سال 1329 است و او هم در ادامه 

مسابقات و دو ماه دیگر 68 ساله خواهد شد .
سال قبل، مرحوم پور حیدرى با 70 سال سن روى نیمکت تیم استقالل به عنوان 

سرپرست این تیم نشسته بود .

کى روش در ذوب آهن ! بابابزرگ هاى لیگ برتر! بابابزرگ هاى لیگ برتر! 

شهاب گردان سنگربان تیم پدیده مى گوید علیرغم 
اینکه پیروزى مقابل سپاهان حق تیم بوده است ولى 
پیروزى با اختالف چهار گل را تصور نمى کرده است.
شهاب گردان سنگربان تیم پدیده در مورد برترى 4 
بر صفر برابر سپاهان و اینکه آیا چنین نتیجه اى را 
متصور بوده یا خیر  گفت: سپاهان یکى از تیم هاى 
بزرگ ایران اســت و همیشه مدعى قهرمانى است. 
فوتبال اســت و معموال از این اتفاقات رخ مى دهد. 
ما مســتحق پیروزى در این دیدار بودیم ولى فکر

 نمى کردیم با اختالف چهار گل برنده شویم.
دروازه بان سابق ســپاهان در خصوص اینکه او و 
برخى بازیکنــان دیگر تیم پدیده که ســابقه بازى 
در سپاهان را داشــتند، با انگیزه هاى زیادى در این 
دیدار حاضر شدند، مى گوید: اگر بازیکن سپاهان هم 

مقابل تیمى مثل ســپاهان با نبودم، همیشه در 

انگیزه بازى مى کردم. من ســال قبــل هم مقابل 
سپاهان بازى کردم و آن بازى هم یک پنالتى گرفتم؛ 
بازى مقابل سپاهان همیشه یکى از بازى هاى مهم 
لیگ براى تمام بازیکنان اســت. مصاف با سپاهان 

همیشه انگیزه را زیاد مى کند.
گردان در مورد شرایط فعلى تیم ســپاهان و اینکه 
تیم کرانچــار را چطــور ارزیابى مى کنــد، افزود: 
ســپاهان تغییــرات زیــادى را تجربه کــرده ولى 
کرانچار مربى با دانشــى اســت که مطمئنا شرایط 
تیم را خیلــى بهتــر از چیزى که هســت، خواهد
 کرد. در بازى اول هم سپاهان مى توانست برابر سایپا 
برنده شود ولى دیدار برابر ما یک بازى خاص بود و 
90 درصد توپ هایى که ما روى دروازه بردیم به گل 
تبدیل شد. البته همانطور که گفتم مستحق پیروزى 
بودیم و آنها هم توپ خطرناکــى روى دروازه ى ما

 نیاوردند.
سنگربان سپاهان در مورد دیدار هفته سوم این تیم 
در آبادان مقابل صنعت نفت ادامه مى دهد: کادر فنى 
صنعت نفت عوض شده و بازیکنان خوبى هم جذب 
این تیم شده اند. شــیمبا مهاجم این تیم هم خیلى 
خوب بازى مى کند. البته گرمــاى هوا هم یکى از 
دغدغه هاى مــا در این هفته مقابــل صنعت نفت 

خواهد بود.
شــهاب گردان در پایان از اینکه باالخره چه زمانى 
بازى هاى آنها در ورزشگاه امام رضا برگزار مى شود، 

ابراز بى اطالعى کرد.

نصف جهان    برخى ســایت ها و رســانه هاى
 نزدیــک بــه باشــگاه اســتقالل و  البتــه 
کانال هاى هــوادارى این باشــگاه که رابطه 
خوبى بــا امیر قلعــه نویى ندارنــد در چند روز 
اخیر خبرها و شــایعات مختلفى را منتشــر و 
اتهام بى اساسى را به ســرمربى ذوب ها وارد 

کردند.
بدهى هاى سرســام آور استقالل و شکایت هاى 
پى در پى بازیکنان ســابقًا متعصب باشــگاه؛ 
درســت همزمان بــا هشــدارها و اولتیماتوم 
AFC براى شــفافیت مالى و پرداخت بدهى 
باشگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
شده بود تا شــایعات مختلفى از پشت پرده این 
شــکایت هاى همزمان به وجود بیاید. سرگیجه 
و ناکامى در پیدا کردن مقصر کالف ســردرگم 
اســتقالل، بعضى از هــواداران و ســایت ها و 
کانال هاى هوادارى را بــه گزینه امیر قلعه نویى 

ســرمربى این فصل ذوب آهن رســانده بود و 
ادعا شد که ســرمربى ســابق آبى ها پشت این 
ماجراها پنهان اســت و مى خواهــد از آب گل 
آلود براى ذوب آهن ســهمیه آسیایى بگیرد. اما 
دقت در وضعیت باشــگاه هاى ایرانى حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا نشــان مى دهد نفت تهران 
بیشــتر از دیگر تیم ها در معــرض خطر حذف 
قرار دارد و در صورت حــذف احتمالى اولین تیم 
ایرانى هم ذوب آهن با قلعه نویى جانشــین آن 
خواهد شد که طبیعتًا باشــگاه حذف شده، نفت 
خواهد بود؛ نه اســتقالل. البته اگر چنین فرضیه 
و عملــى در پیش باشــد و AFC بخواهد این 
قانون را براى فصل پیــش روى لیگ قهرمانان 

پیاده سازى کند.
مدیریت پرابهام و غیرشفاف افتخارى و دوستانش 
در استقالل باعث شده در مسائل مختلف پیش 
آمده اصل ماجــرا و مســئوالن و مقصران آن 

فرامــوش 
و  شــوند 

ن  ا ر ا د ا هــو
با جنجــال رســانه اى 

از طــرف جریانــى خــاص از 
متن به حاشــیه هدایت شــوند. 
این رویه در محرومیت زمستانى 
فصــل گذشــته اســتقالل، در 
خریدهــاى میلیاردى تابســتان 
گذشــته که در نیم فصــل از جمع 
آبى ها جدا شــدند و در همین اواخر 
در موضوع محرومیت بازیکنان امید 
آبى ها به وضوح نمایان بــود. این بار 
هم قلعه نویى دستمایه فرافکنى افرادى 

شده بود که با مدیریتى آماتورگونه سعى 
در جلب توجه و خرید احساسات هواداران 

داشته اند.

اتهام بزرگ به 
سرمربى ذوب آهن

 شایعات علیه ژنرال

کىروش در ذوب آهن !کىروش در ذوب آهن !

نصف جهان  برخى ســایت ها و رســانه هاى
البتــه   نزدیــک بــه باشــگاه اســتقالل و
هاى هــوادارى این باشــگاه که رابطه  کانال
خوبى بــا امیر قلعــه نویى ندارنــد در چند روز 
اخیر خبرها و شــایعات مختلفى را منتشــر و 
ها وارد ذوب به ســرمربى بى اساسى را اتهام

کردند.
بدهى هاى سرســام آور استقالل و شکایت هاى 
پى در پى بازیکنان ســابقًا متعصب باشــگاه؛ 
بــا هشــدارها و اولتیماتوم درســت همزمان

AFC براى شــفافیت مالى و پرداخت بدهى 
باشگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
این از پشت پرده شده بود تا شــایعات مختلفى

شــکایت هاى همزمان به وجود بیاید. سرگیجه 
و ناکامى در پیدا کردن مقصر کالف ســردرگم 
اســتقالل، بعضى از هــواداران و ســایت ها و 
کانال هاى هوادارى را بــه گزینه امیر قلعه نویى 

ســرمربى این فصل ذوب آهن رســانده بود و 
ادعا شد که ســرمربى ســابق آبى ها پشت این 
ماجراها پنهان اســت و مى خواهــد از آب گل 
آلود براى ذوب آهن ســهمیه آسیایى بگیرد. اما 
دقت در وضعیت باشــگاه هاى ایرانى حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا نشــان مى دهد نفت تهران 
حذف  بیشــتر از دیگر تیم ها در معــرض خطر
قرار دارد و در صورت حــذف احتمالى اولین تیم 
ایرانى هم ذوب آهن با قلعه نویى جانشــین آن 
خواهد شد که طبیعتًا باشــگاه حذف شده، نفت 
خواهد بود؛ نه اســتقالل. البته اگر چنین فرضیه 
Cو عملــى در پیش باشــد و AFCبخواهد این 
قانون را براى فصل پیــش روى لیگ قهرمانان 

پیاده سازى کند.
مدیریت پرابهام و غیرشفاف افتخارى و دوستانش 
در استقالل باعث شده در مسائل مختلف پیش 
آمده اصل ماجــرا و مســئوالن و مقصران آن 

فرامــوش 
و ننــونددد  ش

ن  ا ر ا د ا هــو
با جنجــال رســانه اى

از طــرف جریانــى خــاص از 
متن به حاشــیه هدایت شــوند. 
رویه در محرومیت زمستانى این

فصــل گذشــته اســتقالل، در 
خریدهــاى میلیاردى تابســتان 
گذشــته که در نیم فصــل از جمع 
آبى ها جدا شــدند و در همین اواخر 
در موضوع محرومیت بازیکنان امید 
آبى ها به وضوح نمایان بــود. این بار 
هم قلعه نویى دستمایه فرافکنى افرادى 

شده بود که با مدیریتى آماتورگونه سعى 
در جلب توجه و خرید احساسات هواداران

داشته اند.

اتهام بزرگ به 
سرمربى ذوب آهن

 شایعات علیه ژنرال

نصف جهان   سرمربى سپاهان در واکنش به انتقادات اخیر پیرامون عملکرد بازیکنان خارجى این فصل به خصوص دو خرید برزیلى بار دیگر به 
حمایت از آنها پرداخت.

زالتکو کرانچار بعد از دو نتیجه ناامید کننده در آغاز فصل جدید این روزها با انتقــادات زیادى بخاطر عملکرد ضعیف بازیکنان خارجى جذب 
شده توسط خود مواجه است به خصوص دو خرید برزیلى که در خط دفاع و میانى سپاهان نتوانستند نمایش درخشان و تأثیرگذارى ارائه بدهند.

سرمربى کروات با اطالع کامل از جو حاکم بر اطراف اردوى سپاهان همچنین انتقاداتى که از خریدهاى جدید صورت گرفته با حمایت از این 
بازیکنان گفت:  «بازیکنانى که ما جذب کردیم هر دو نفر سابقه درخشانى در کارنامه فوتبالى دارند. حضور در لیگ قهرمانان اروپا فرصتى نیست 
که نصیب هر بازیکنى شود اما این دو نفر این تجربه گرانبها را دارند و قطعاً با آشنایى بیشتر با جو فوتبالى ایران و از آن مهمتر با رسیدن به شرایط 
جسمانى مناسب و ایده آل مى توانند ستاره سپاهان شوند. من هم کامًال به ارزش هاى فنى و فردى آنها اشراف دارم و تا به اینجا هم از عملکرد 
آنها راضى هستم.»کرانچار در تشریح شرایط نگران کننده اى که در دو هفته ابتدایى تجربه کرد، افزود:  «همواره استارت ها در یک تورنمنت 
مى تواند سورپرایز و شگفتى هایى به همراه داشته باشد که این شگفتى با دو نتیجه بد براى سپاهان رقم خورد اما هیچ نگرانى از این بابت ندارم 
چون تئورى من در سپاهان به زودى پاسخ هاى مثبتى خواهد داشت در این راه تنها الزم است تا طرفداران سپاهان کمى صبور و خویشتندار باشند 

تا تیم به همان روزهاى طالیى که آنها مد نظر دارند، برگردد .»

روزهاى طالیى باز مى گرددروزهاى طالیى باز مى گردد

جدید  مدیــره  هیئت 
باشــگاه پرسپولیس  
همه اعضا  با حضــور
تشــکیل جلسه داد و

در جریان این نشست 
رئیس هیــأت مدیره 

ن ن ر نر

و مدیر عامل انتخاب 
شدند. با توجه به آراء 
اعضا، جعفر کاشانى در 
سمت رئیس هیئت مدیره 
طاهرىابقا و على اکبــر طاهرى  ر اکب عل و ابقا
که پیش از این سرپرستى 
باشگاه پرســپولیس را بر 
عهده داشــت به عنوان مدیر 
عامل منصوب شد. طاهرى از 
زمانى که به پرســپولیس آمد 
با عنــوان سرپرســت موقت 
این باشــگاه مشــغول به کار

بود.

ه کــرده ولى 
طمئنا شرایط 
ــت، خواهد
ت برابر سایپا 
 خاص بود و
بردیم به گل 
حق پیروزى 
 دروازه ى ما

خواهد بود.
شــهاب گردان در پایان از اینکه باالخره چه زمانى 
بازى هاى آنها در ورزشگاه امام رضا برگزار مى شود، 

ابراز بى اطالعى کرد.

یان   
صور

و من
ساکت 

ى دوباره 
رویاروی

یان   
صور

و من
ساکت 

ى دوباره 
رویاروی

همان طور که پیش بینى مى شد 
بر زبان آوردن صحبت هاى بى پروا در خصوص 

تصمیمات فدراسیون و کمیته انضباطى پاى سرمربى 
استقالل را به کمیته اخالق باز کرد.

علیرضا منصوریان که به شــدت از تصمیمات روساى 
فدراسیون و کمیته انضباطى در قبال محرومیت سه بازیکن 
جوان این تیم از هفته اول لیگ برتر ناراحت بود بعد از شکست 
در آبادان صحبت هایى انجام داد که این حرف ها چندان به مذاق 
فدراسیون نشین ها خوش نیامد تا آنها با ارجاع پرونده این مربى خواستار 

احضار او به کمیته اخالق شوند.
در ابتدا این احضار تکذیب شد اما در نهایت سرمربى استقالل  راهى کمیته اخالق شد تا به دفاع از صحبت ها و رفتارهایى 
که در این مدت داشت، بپردازد. حضورى که تقریبا دو تا سه ساعت به طول انجامید و باعث شد تا منصوریان تمام درد دل هایى 

که داشت را مقابل اعضاى کمیته اخالق بر زبان آورده و به دفاع از صحبت هاى خود بپردازد.
در شرایطى که کمیته اخالق هیچ واکنشى به این حضور منصوریان نشان نداده، شــنیده مى شود احتمال این که سرمربى 

استقالل هفته آینده دوباره در این کمیته حاضر شود تا این بار با محمدرضا ساکت طرف اصلى صحبت هایى که انجام داده به 
صورت حضورى رو در رو شود بسیار زیاد اســت، گفتگویى که مى تواند جذابیت هاى فراوانى داشته باشد. گویا روساى کمیته 

اخالق تصمیم به این اقدام گرفته اند تا بعد از شنیدن صحبت هاى دو طرف دعوى، راى خود در خصوص پرونده شکایت اخیر از 
سرمربى استقالل را صادر کنند.

 در هفته سوم مســابقات لیگ برتر باشــگاه هاى کشور 
تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان روز جمعه و از ســاعت 
20و30دقیقه از شاگردان مهدى تارتار در ورزشگاه نقش 
جهان از تیم شگفتى ســاز پارس جنوبى جــم پذیرایى 

مى کند. 
  تیم فوتبال سپاهان قبل از شروع لیگ برتر در بازار نقل 
و انتقاالت کانون توجهات را به ســوى خود متوجه کرد 
و همه دســت اندرکاران و اهالى فوتبال، زرد ها را تیمى 

مدعى قلمداد کردند.
طالیى پوشان در هفته نخســت، در مصاف با شاگردان 
على دایى در تیم سایپا به تساوى رضایت دادند. دیدارى 
که خیلى از موقعیت هاى زردپوشان راهى به دروازه پیدا 

نکرد.
زردپوشان   در هفته دوم این رقابت ها در حالى به مصاف 
پدیده در مشهد رفتند که براى پیروزى و کسب 3 امتیاز 
پاى به ورزشگاه ثامن گذاشتند اما در یک دیدار غیر قابل 
انتظار با نتیجه عجیب 4 بر صفر نتیجه را به شاگردان رضا 
مهاجرى واگذار کردند تا سنگین ترین شکست سپاهان در 

تاریخ لیگ برتر در مشهد رقم بخورد.
تیم فوتبال سپاهان، با خداحافظى محرم نویدکیا از وجود 
پلى میکر شش دانگ بى نصیب شد تا اینکه سرور چپاروف 
ازبکستانى با شروع نیم فصل دوم فصل شانزدهم، مرکز 
ثقل زمین ســپاهان را به توازن و تعادل رســاند. پس از 
جدایى چپاروف از سپاهان، وضعیت زرد پوشان در مرکز 

زمین نابسمان شد.
در همین راستا با نظر کرانچار رافائل برزیلى به عضویت 
تیم سپاهان درآمد تا مشــکالت این تیم در خط هافبک 
میانى حل شــود. البته این بازیکن به تازگى به سپاهان 

پیوســته و فقط چند دقیقه در مقابل پدیده در مشــهد 
وارد زمین مسابقه شد که نمایش نسبتًا خوبى از خود به 

نمایش گذاشت.
طالیى پوشــان در حالى به مصــاف بهترین خط حمله 
لیگ برتر مى روند که با یک شکست و یک تساوى اوضاع 

نابسمانى در جدول رده بندى دارند و قطعاً بازى سراسر 
هجومى را در دســتور کار خود دارند تا با کسب 

نخســتین پیروزى در لیگ برتر خود را به 
رده هاى باالیى جدول نزدیک کنند.

لى اولیورا دروازه بان تیم سپاهان که دو 
دیدار ابتدایى لیگ هفدهم را به دلیل 
مصدومیت از دســت داده بود با نظر 
پزشکان احتماًال به این دیدار خواهد 
رســید تا مشکالت ســپاهان دورن 

دروازه سپاهان کاهش یابد. در صورت 
تداوم غیبت او، باید هم مهدى صدقیانى 

سنگربان سپاهان خواهد بود. این دیدار بهترین 
فرصت براى پسران طالیى ســپاهان است که در 
حضور هواداران خود اعاده حیثیت نمایند و شکست 

سنگین هفته پیش را جبران نمایند.
«آلویس نانگ»، مهاجم تیــم فوتبال پارس 
جنوبى جم که تا به اینجاى رقابت ها با زدن دو 
گل در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد، 
کار را در روز جمعه براى مهاجمان ســپاهان 
سخت مى کند و تیم سپاهان قطعًا کار دشوارى 

مقابل تیم تازه لیگ برترى شــده و شگفتى ساز 
لیگ برتر خواهد داشــت. مدافعان ســپاهان باید 

حسابى مراقب نانگ باشند.

فرصتى براى
گردان: همیشه مقابل سپاهان، باانگیزه بازى مى کنم  اعاده حیثیت پسران طالیى

طاهــرى باالخره طاهــرى باالخره 
مدیر شد!مدیر شد!
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پسر ناخلفى که پس از کشــتن بى رحمانه پدر و مادرش، 
اجساد آنان را نیز داخل پراید به آتش کشید در آخرین جلسه 
دادگاه که به ریاست قاضى مجتبى علیزاده در شعبه پنجم 
دادگاه کیفرى یک خراسان رضوى برگزار شد، گفت: « از 
قتل پدرم ناراحت نیستم اگر صد بار دیگر هم زنده شود باز 

هم او را مى کشم اما براى مادرم متأسفم!»
به گزارش روزنامه خراسان ماجراى این جنایت هولناك 
در منطقه دوســت آباد مشــهد و در تاریخ بیست و یکم 
خرداد سال 1394 هنگامى فاش شــد که حدود ساعت 
4 بامــداد اهالى ســاکن در جاده قدیم قوچــان با دیدن 
شعله هاى آتشى که از یک خودروى پراید در زیر درختان 
توت زبانه مى کشید، بالفاصله موضوع را به آتش نشانى 

مشهد اطالع دادند.
دقایقى بعد خودروهاى آتش نشان به محل حادثه رسیدند 
و شعله هاى آتش را اطفا کردند اما ناگهان در میان دودهاى 
غلیظى که از داخل پراید بیرون مى آمد، اجساد سوخته زن 
و مردى میانســال در صندلى عقب نمایان شد و اینگونه 
احتمال وقوع جنایتى هولناك قوت گرفت. مأموران آتش 
نشانى با دیدن این صحنه وحشتناك، ماجرا را به کالنترى 
کاظم آباد اطالع دادند و بدیــن ترتیب با حضورمأموران 
انتظامى و قاضى على اکبر صفائیان (قاضى ویژه قتل عمد 

در زمان وقوع حادثه) تحقیقات در این باره آغاز شد.
بررسى هاى مقدماتى در حالى ادامه یافت که اجساد زن 
49 ساله و مرد 52 ســاله اى درون یک تخته پتو گذاشته 

شده و در صندلى عقب خودرو به آتش کشیده شده بود.
در تحقیقات میدانى مقام قضائى و کارآگاهان اداره جنایى 
پلیس آگاهى خراســان رضوى، تکه هایى از یک گلدان 
سفالى و شیشه نوشابه به همراه یک گوشى سوخته داخل 

خودرو کشف شد.
هنوز هویت قربانیان این حادثه وحشتناك آشکار نشده بود 
که با توجه به سن و ســال مقتوالن احتمال وقوع جنایت 
خانوادگى قوت گرفت. در حالى که بررسى هاى کارآگاهان 
با دستورات ویژه قاضى صفائیان براى شناسایى عامل یا 
عامالن جنایت بر گوشى سوخته و شماره پالك خودرو 
متمرکز شده بود، دختر جوانى هراسان وارد کالنترى شد 

و از گم شدن پدر و مادرش خبر داد.
دقایقى بعد او اجساد پدر و مادرش را شناسایى کرد و بدین 
ترتیب کارآگاهان براى یافتن ســرنخى از ماجراى این 
جنایت، عازم منزل مقتوالن در منطقه دوست آباد شدند. 
آثار باقیمانده از درگیرى در منزل زوج میان ســال نشان 
مى داد که آنان در منزل خودشان به قتل رسیده اند و فردى 

اجساد آنان را داخل پراید به آتش کشیده است.
بنابراین کارآگاهان تنها پسر 32 ساله مقتوالن را به عنوان 

مظنون اصلى این حادثه با دستور قضائى بازداشت کردند 
و به پلیس آگاهى انتقال دادند. این جوان ناخلف که ابتدا 
تالش کرد هرگونه جرمى را انکار کند وقتى در برابر اسناد و 
مدارك مستند قرار گرفت گفت که به علت ارتکاب جرائم 
خطرناك دستگیر شده و هم اکنون با سپردن وثیقه آزاد 
است. او همچنین به قتل پدر و مادرش اشاره کرد و افزود: 
«از درگیرى هاى بین پدر و مادرم خسته شده بودم که آنها 
را کشتم و اجسادشــان را به آتش کشیدم تاچنین وانمود 
شــود که خودروى پدرم به دلیل نامعلومى آتش گرفته و 

آنان داخل خودرو سوخته اند.»
 در پى اعترافات صریح متهم به قتل، این پرونده جنایى 
پس از صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفرى 
یک خراسان رضوى ارسال شد و این جوان معتاد پاى میز 
محاکمه ایستاد. در آخرین جلسه رسیدگى به این پرونده 
جنایى که روز دوشنبه گذشــته به ریاست قاضى مجتبى 
علیزاده ومستشــارى قاضى مصطفى بنده برگزار شــد، 
جوان 32 ســاله براى آخرین بار مقابل قضات با تجربه 
دادگاه کیفرى یک ایســتاد و در تشــریح ماجراى قتل 

هولناك پدر و مــادرش گفت: «پدرم با مــن بدرفتارى 
مى کرد، او مشروب مى خورد و من از این وضعیت ناراحت 
بودم. شب وقوع حادثه در منزل خاله ام مهمان بودیم و من 
به دلیل اینکه چند روز همسرم در منزل نبود به خانه پدرم 
مى رفتم. آن شب وقتى در نیمه هاى شب از مهمانى به 
خانه پدرم بازگشتیم دوباره جر و بحث میان پدر و مادرم 
بابت اختالفات قبلى شروع شد، من هم که از این وضعیت 
بسیار ناراحت بودم پدرم را داخل خودرو با شیشه نوشابه به 
قتل رساندم و با سرو وضعى خون آلود به داخل خانه رفتم 
وقتى مادرم مرا در آن وضعیت دید دخالت کرد. در همین 
لحظه ناگهان گلدان سفالى را برداشتم و مادرم را نیز به قتل 
رساندم سپس اجساد آنان را با خودروى پراید پدرم به زیر 
درختان توت بردم و پراید را به آتش کشیدم.» متهم این 
پرونده جنایى که داراى سابقه کیفرى بود، ادامه داد: «من و 
پدرم در یک شرکت توزیع مواد غذایى کار مى کردیم ولى 
در لحظه جنایت من دارو خورده بودم و حالم اصًال خوب 

نبود.»
بنابراین گزارش، متهم 32 ساله این پرونده جنایى درحالى 

که جزئى ترین لحظات جنایت هولنــاك خود را مقابل 
قضات دادگاه کیفرى یک تشــریح مى کرد، در پاسخ به 
سئوال رئیس دادگاه که پرسید، اکنون از عمل خود پشیمان 
هستى یا نه؟ ادامه داد: «نه هرگز پشیمان نیستم اگر پدرم 
صد بار دیگر هم زنده شود باز هم او را مى کشم ولى براى 

مادرم متأسفم!»
وى حتى پس از آنکه قضات دادگاه با اشــاره به احادیث 
و آیات قرآن درباره احترام به پــدر و مادر او را نصیحت و 
راهنمایى کردند، باز هم سکوت کرد و در آخرین دفاعیات 
خود گفت: «حرف دیگرى براى گفتــن ندارم.» اما او در 
حاشیه جلسه دادگاه عنوان کرد که به دلیل پرونده جرمى 
که قبًال مرتکب شــده به تحمل 21 سال زندان محکوم 

شده است.
شایان ذکر اســت؛ با پایان یافتن اظهارات متهم، وکیل 
مدافع وى نیز به دفاع از او پرداخت و الیحه دفاعیات خود 
را تقدیم قضات دادگاه کرد. با ختم جلسه رسیدگى به این 
پرونده جنایى، رئیــس دادگاه اعالم کرد رأى این پرونده 

جنایى در مهلت قانونى صادر و ابالغ مى شود.
چهل تکه

«مهرشاد» پسربچه ایرانى که براى مســابقات مشتزنى آزاد و 
غیرقانونى ارمنستان وارد قفس شده بود در این مبارزه به شدت 
دچار آسیب دیدگى شد. مسابقات در کشور ارمنستان برگزار شده 
و فردى که سال گذشــته در اعزام دختر نوجوان ایرانى دخالت 
مستقیم داشته، این بار نیز شرایط چنین اعزامى را فراهم کرده و 
مهرشاد را به داخل قفس فرستاده است. رقابت هایى غیرقانونى 
با قوانین داورى غیراســتاندارد در داخل قفس، براى کودکان. 
نکته قابل توجه در ویدئوى منتشر شده از مبارزه پسربچه ایرانى، 

استفاده از پرچم ایران براى ورود او به داخل سالن است.
سال گذشته تصاویر مبارزه دختر ایرانى در مبارزات قفس بازتاب 
گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى داشت و چهره هاى ورزشى و 
همچنین فدراسیون هاى ورزشى از جمله فدراسیون ورزش هاى 

رزمى به آن واکنش نشان دادند.

«جو َمتِنى» در اواسط دهه 1990 به اتهام قتل دو زن به نام هاى 
«کتى مگزینر» و «کیمبرلى اسپایسر» در بالتیمور بازداشت و 
محکوم شــد. او که به دلیل جثه بزرگش به «کوچولو» معروف 
بود بعد ها به کشتن ده نفر اعتراف کرد و حکم دو بار حبس ابد، 
او را از مجازات اعدام نجات داد. نگهبان زندان مریلند، آمریکا در 
حالى جسد این قاتل 62 ساله را در سلولش یافت که مدت زمان 
زیادى از دوره محکومیت وى باقى مانده بود. َمتِنى در اعترافاتش 
که به صورت آنالین منتشر شده بود توضیح داد چگونه گوشت 
قربانیان خود را در فریزر ذخیره کرده و پس از طبخ، گوشت آنها 
را در دکه ساندویچى خود به مشتریان مى فروخت. او در بخش 
از اعترافاتش گفته بود هیچکسى نمى تواند تفاوت بین گوشت 

خوك و گوشت انسان را درك کند.
از ده جسد فقط محل دفن جسد دو زن توسط خود او بر مال شد.

جسد متالشــى مرد اســکاتلندى که از یک ماه قبل به شکل 
مرموزى ناپدید شده بود، پس از روزها جستجوى بى نتیجه در 
کوهستان، رودخانه و مراتع، سرانجام در نقطه کور خانه خودش 

پیدا شد.
جسد «آرنولد موات» که پس از گذشت یک ماه متالشى شده 
بود، درحالى پیدا شد که همسایگان خانه این مرد از انتشار بوى 
تعفن در منطقه شکایت داشتند. بدین ترتیب تحقیق دراین باره 
آغاز شد و خانه این مرد که بارها مورد بررسى قرار گرفته بود بار 
دیگر تحت بازرسى قرار گرفت اما منشأ بوى نامطبوع به دست 
نیامد.بنابراین مأموران با ســگ هاى آموزش دیده به جستجو 
پرداختند تا اینکه جسد مرد گمشده را در قسمت پشتى و کور خانه 
پیدا کردند. بررسى هاى مقدماتى نشان مى دهد این مرد به مرگ 
طبیعى مرده اما با این حال جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت.

کشف عجیب جسد مرد گمشده مرگ «کوچولو» در زندان  مهرشاد، پسر بچه ایرانى در قفس  030201

اگر پدرم صد بار دیگر زنده شود 
باز او را مى کشم

مرد افغان 65 ساله متهم است دو سال پیش در جریان اختالف با همسرش نسبت به وى سوءظن پیدا کرده و با اسید او 
را در خانه شان در محله مشیریه مصدوم کرده است. او پنج روز بعد از وقوع اسیدپاشى زمانى که به خانه اش بازگشت، 

از سوى پلیس بازداشت شد.
متهم به اسیدپاشى با صدور قرار قانونى روانه زندان شد. او با گذشت دو سال از این ماجرا براى آخرین جلسه بازپرسى به 

دادسراى جنایى تهران منتقل شد و به قاضى 
پرونده گفت: «ما اهل افغانســتان هستیم. 
همراه همسر و اعضاى خانواده ام 17 سال قبل 
به تهران آمدیم. من و همسرم همیشه باهم 
اختالف داشــتیم. من مدام به رفتار همسرم 
شک داشــتم و هر لحظه این سوءظن بیشتر 
مى شد. همســرم از رفتارم همیشه عصبى و 
ناراحت بود و مدام رفتــارى مى کرد که من 
بیشتر شک کنم. یک روز فیلمى دیدم که در آن 
فردى براى زشت شدن دختر موردعالقه اش 
روى او اسید پاشید. همین باعث شد من هم به 

قصد انتقام گیرى از همسرم تصمیم به اسیدپاشى بگیرم. 
روز 27 مهر سال 94، با خرید بطرى اسید از مغازه به خانه بازگشتم و درحالى که همسرم در خواب بود، روى او اسید 
پاشیدم. زمانى که مصدوم شد فرار کردم، اما بعد از پنج روز به خانه بازگشتم که فرزندانم مرا به پلیس لو دادند و بازداشت 
شدم.» متهم پس از اخذ آخرین دفاع در جلسه بازپرسى به زندان بازگشت و پرونده وى با صدور جلب به دادرسى به 

دادگاه ارسال شد تا به زودى به اتهام اسیدپاشى محاکمه شود.

به چهره زنم اسیدپاشیدم که زشت شود 

اعضاى یک باند که در پوشش مسافرکش اقدام به آدم ربایى و سرقت از مردم مى کردند، بازداشت شدند.
اعضاى این باند در تاریکى شب در اتوبان هاى شمال و شمال غرب تهران افراد مختلف را به عنوان مسافر سوار بر 
خودروى پراید و 206 خود کرده، سپس دست هاى مالباختگان را با دستبند پالستیکى بسته و پس از ربودن آنها کارت 

عابربانکشان را خالى مى کردند.
دو تن از اعضاى این باند که با یکدیگر نسبت 
فامیلى داشــتند به دادسراى ناحیه 34 تهران 
منتقل شدند، یکى از اعضاى این باند درباره 
جزئیات ســرقت ها به بازپرس پرونده گفت: 
«من، پســردایى ام و یکى از دوســتانمان با 
خودروى پراید و پژو 206 در اتوبان هاى شمال 
شهر افرادى را به عنوان مسافر سوار بر خودرو 
مى کردیم و به محض اینکه فرد سوار بر خودرو 
مى شد با تهدید و زور، دستان مالباختگان را با 
دستبند پالستیکى مى بستیم و سر آنها را پایین 
نگه مى داشتیم، سپس پول داخل عابربانک و 

اموال مالباخته را سرقت مى کردیم.» 
این متهم اظهاراتش به بازپرس را اینگونه ادامه داد: «دوست دختر سابقم نیز در دو سرقت حضور داشت و از وى به 
عنوان طعمه استفاده مى کردیم، دوست دختر من که 18 سال سن دارد در یکى از سرقت ها کنار خیابان سوار بر خودروى 
لکسوس شد که ما خودروى لکسوس را تعقیب کردیم و زمانى که راننده خودرو مقابل پارکینگ منزلش توقف کرد به 

سمت راننده حمله ور شدیم و اموالش را دزدیدیم.»
در تحقیقات از اعضاى این باند مشخص شد آنها توانسته اند در سرقت ها مبالغ 20، هفت و چهار میلیون را از مالباخته ها 

سرقت کنند .پرونده این سرقت ها در حال رسیدگى است. 

پشت پرده 
سوار « لکسوس» شدن دختر 18 ساله

دزد طالجات خانه هاى منطقه «بریم» آبادان با دو گلوله در بدن در مخفیگاه خود دستگیر شد.
طى چند شب گذشته مأموران قصد دستگیرى یک سارق طال را داشتند که متهم فرار کرد. مأموران پس ازقانون به کار 

گیرى سالح به سمت متهم تیراندازى کردند و دو تیر به وى اصابت کرد.
سارق طالجات منطقه «بریم» با رها کردن موتورسیکلت خود با استفاده ازتاریکى شب به نخلستان فرار کرد که در 

نهایت طبق اطالعات به دست آمده، مأموران 
موفق به شناسایى مخفیگاه متهم در منطقه 

جرم خیز «سده» آبادان شدند.
مأموران تجسس کالنترى11ولیعصر ضمن 
هماهنگى با مقام قضائى جهت دســتگیرى 
متهم وارد مخفیگاه وى شدند و او را دستگیر 
کردند. متهم که ابتدا با کشــیدن چاقو قصد 
درگیرى با مأموران را داشت با صحبت هاى 
رئیس کالنترى11 ولیعصر خود را تسلیم کرد. 
متهم از پنج خانه در منطقه «بریم» آبادان که 
ساکنان آن به مســافرت رفته بودند اقدام به 

ســرقت طالجات و لوازم با ارزش کرده بود که 
فیلم لحظه سرقتش توسط دوربین مداربسته یکى از خانه هاى مالباختگان ثبت شده است. 

وى در زمان سرقت به ســراغ یخچال خانه هاى مالباختگان رفته و باخیالى راحت اقدام به خوردن میوه و هندوانه 
کرده و در تمامى خانه ها بیش از 20 نخ سیگار کشیده و ته سیگارش را نیز با فرش خانه خاموش کرده است. متهم در 
بازجویى هاى فنى به جرم خود اعتراف کرد وبراى خارج کردن گلوله پلیس از بدنش به یکى از بیمارستان هاى آبادان

 منتقل شد.

دزدطالهاى آبادان در خانه ها هندوانه مى خورد 
نهم آبان91 پلیس برلین آلمان باخبر شد یک زن 36 ساله 
ایرانى تبار به نام «بنفشه» در خانه اش در محله «شون 
برگ» مورد حمله وحشیانه قرار گرفته است. رسیدگى 
ویژه به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت و بنفشه که 
تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته بود به بیمارستان 
منتقل شد و معجزه آسا زنده ماند. با توجه به مدرك هاى 
مکشوفه در محل درگیرى، پلیس دریافت بنفشه از سوى 
یک مرد 45 ســاله اى به نام «عبدا...» شــکنجه شده 

است.
پلیس برلین تابعیت عبدا... را هلندى و اصلیتش را ایرانى-
عراقى اعالم کرده و در اطالعیه اى مطرح کرد که این 
مرد از طریق اینترنت با زنان ایرانى تبــار ارتباط برقرار

 مى کرد و آنان را به تله مى انداخت.
با انتشار این خبر در رسانه هاى ایران، پلیس آگاهى تهران 
که متوجه شد، عبدا... از آلمان خارج و از مرز ترکیه وارد 
ایران شده است، پس از تأیید این موضوع و با اطالعاتى 

که از اینترپل گرفت به تعقیب مرد شکنجه گرپرداخت. 
به این ترتیب عصر بیست و ششم آبان91 مرد شکنجه 
گردر مسیر تهران بازداشت شــد و تحت بازجویى قرار 

گرفت.
وى گفت: «بســیارى از خبرهایى که منتشــر شــده 
دروغ اســت. مى خواســتم با بنفشــه ازدواج کنم اما 

به دلیل اختالف شــدید خانوادگى با چاقــو به جانش 
افتادم.»

این مرد در شعبه 113دادگاه کیفرى سابق استان تهران 
پاى میز محاکمه ایستاد.

در آن جلسه ابتدا وکیل شاکى گفت: «موکلم و دخترش 
که حاال 12سال دارد در آلمان هستند و من پیگیر پرونده 
شان هستم. عبدا... به بهانه کمک به موکلم و دختر ده 
ساله اش که در برلین ساکن بودند و به زبان آلمانى تسلط 
کامل نداشتند با آنها طرح دوستى مى ریزد و به خانه آنها 

رفت و آمد مى کند. تا اینکه یک روز مقابل خانه بنفشه 
کمین مى کنــد و هنگامى که دختــرش قصد رفتن به 

مدرسه را داشته مانع او مى شود.»
این وکیل دادگســترى ادامه داد: «عبدا... دست و پاى 
موکلم و دخترش را با چســب مى بندد و آنها را با چاقو 
تهدید مى کند. سپس دختربچه را در اتاق زندانى کرده 
و موکلم را تا سر حد مرگ شــکنجه مى دهد. این مرد 
اعضاى بدن موکلم از جمله بینى او را با چاقو و قیچى قطع 
مى کند و مى گریزد. حاال با توجه به مدرك هاى موجود 

در پرونده و همچنین تحقیقات پلیس آلمان به اتهام شروع 
به قتل بنفشه، جرح عمدى منجر به نقص عضو، مخفى 
کردن دختر خردسال موکل و همچنین آزار بنفشه، براى 

عبدا... اشد مجازات مى خواهم.» 
در ادامه آن جلســه و با توجه به درخواست وکیل شاکى 
مبنى بر قصاص پرونده براى بررسى به پزشکى قانونى 

فرستاده شد.
وقتى پزشــکى قانونى در گزارشــى اعالم کرد فقط در 
صورت معاینه شــاکى مى تواند در مورد امکان قصاص 
متهم اظهار نظر کند پرونده براى دومین بار در شــعبه 
113دادگاه کیفرى اســتان تهران تحت رسیدگى قرار 

گرفت.
درآن جلسه وکیل شاکى گفت: «موکلم تحت درمان و 
حمایت کشور آلمان است و به علت وضعیت جسمانى اش 
امکان سفر به ایران را ندارد و نمى تواند براى معاینه به 

پزشکى قانونى بیاید.»
به این ترتیب بنفشه که براى درمانش امکان بازگشت 
به ایران را نداشت درخواســتش مبنى بر قصاص را به 

دریافت دیه تغییر داد 
بر این اســاس قضات دادگاه عبــدا... را به پرداخت دیه 
و 25ســال زندان به جرم آدم ربایى و شکنجه محکوم

کردند.

عبدا...، دماغ بنفشه را در آلمان با قیچى برید
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محققان دانشگاه میشیگان یک مدار کامپیوترى جدید 
مبتنى بر ممریســتور (Memristor) ارائه کرده اند 
که قادر است داده هاى پیچیده اى نظیر عکس و تصاویر 
ویدئویى را ســریع تر و با صرف توان کمترى نسبت به 
سامانه هاى پیشرفته فعلى پردازش کند. در این روش از 

بینایى پستاندارن الهام گرفته شده است.
به  عقیده «وى لو» استاد مهندسى برق و علوم کامپیوتر 
این دانشگاه، در آینده توانایى پردازش سریع تر تصاویر، 
نقش مهمى در توســعه ســامانه هاى خــودکار نظیر 
خودران ها خواهد داشــت. اجزاى بــه کار رفته در این 
کامپیوتر، از شناسایى الگو استفاده مى کنند و نسبت به 
روش هاى فعلى پردازش تصاویر، توان بســیار کمترى 

صرف مى کنند. 
این محققان الگوریتمى عرضــه کرده اند که با تکیه بر 
روشى موسوم به Sparse Coding آرایه اى به ابعاد 
32 در 32 ممریستور را براى تجزیه و تحلیل و بازسازى 

بهینه چند عکس به کار مى گیرد. 
ممریســتور مقاومت  الکتریکى حافظه دارى اســت که 
جریان را بر اســاس ســابقه ولتاژهاى اعمال شده به 
آن تنظیم مى کند و ایــن قابلیت را دارد کــه داده ها را 
همزمان ذخیــره و پردازش کند و همیــن ویژگى، آنها 
را کارآمدتر از ســامانه هاى پردازشــى مرسوم مى کند. 
زیرا در یک کامپیوتر رایج، واحدهاى مســئول عملیات 
منطقى و ذخیره ســازى در بخش هاى مجزایى از مدار 
قرار گرفته اند. همانطور که لو اشــاره مى کند: «وظایفى 
که ما از کامپیوترهاى امروزى انتظــار داریم، روزبه روز 

پیچیده تر مى شوند.
 در عصــر بــزرگ داده هــا، کامپیوترها بــراى اینکه 
بتوانند مقادیر زیــادى از داده ها را بــه کار گیرند، بین 
پردازنده و حافظه خود از ارتباطاتى استفاده مى کنند که 
گرانقیمت، بدون تغییر و کند هستند و همین امر آنها را 
به دســتگاه هایى بزرگ، گرانقیمت و با مصرف باالى 

توان تبدیل کرده است.» اما شبکه هایى از ممریستورها 
مى توانند بســیارى از عملیات  مورد نیاز را بدون اینکه 
مجبور به انتقال و جابه جایى اطالعات باشــند، در آن 
واحد انجام دهند، مشابه شــبکه هاى عصبى موجود در 
مغز جانوران. در نتیجه مى توان با کمک آنها پلتفرم هاى 
جدیدى ایجاد کرد که حجم زیادى از ســیگنال ها را به 
طور موازى پردازش مى کنند و قادر به اجراى یادگیرى 
ماشینى پیشرفته اى هستند. در واقع، ممریستور انتخاب 
خوبى براى استفاده در شبکه هاى عصبى عمیق است. 
شــاخه اى از یادگیرى ماشــینى که طى آن کامپیوتر 
آموزش مى بینــد فرآیندهــا را بدون اینکــه براى آن 

برنامه نویسى شده باشد اجرا کند.
ما به نسل جدیدى از مدارهاى الکترونیکى نیاز داریم که 
قادر باشند به سرعت داده هاى پیچیده اى را در یک محیط 
پویا و دائمًا متغیر پردازش کنند و به  گفته لو: «براى این 

کار نمى توانید به نوشتن یک برنامه تکیه کنید.»
 او معتقد است: «براى اینکه سامانه هاى هوشمندترى 
بســازیم، باید راهى پیدا کنیم تا آنهــا بتوانند داده هاى 
بیشــترى را به طور کارآمدتر پردازش کنند. پیشنهاد ما 
براى این کار الهام گرفتن از علوم عصبى اســت.» مغز 
پستانداران قادر است در کســرى از ثانیه برداشت خود 
را از آنچه چشم مى بیند به دســت آورد. انسان این کار 
را تنها با استفاده از تعداد محدودى از عصب هاى فعال 

شــده انجام مى دهد. فرآیندى که هم عصب شناسان و 
 Sparse هم کارشناسان کامپیوتر از آن تحت عنوان

Coding یاد مى کنند. 
لو این فرآیند را چنین توضیــح مى دهد: «وقتى به یک 
صندلى نــگاه مى کنیم، آن را (به عنــوان یک صندلى) 
تشــخیص مى دهیم، زیرا ویژگى هاى آن متناظر است 
با تصویرى که از یک صندلى در مغزمان ذخیره شــده 
است. هرچند صندلى ها با هم فرق دارند، اما مجموعه اى 
از ویژگى هاى کلیــدى در همه صندلى ها وجود دارد که 
تشخیص صندلى بودن را براى ما ساده مى کند. یک شىء 
زمانى به طور صحیح شناسایى مى شود که به درستى در 
مغز طبقه بندى شده باشد. سامانه دانشگاه میشیگان هم 
به گونه اى طراحى شده است که الگوها را به طور بسیار 
کارآمد شناســایى کند، به طورى که بتواند با استفاده از 
کمترین ویژگى ها، آنچه دیده اســت را توصیف کند. در 
مغز سلول هاى عصبى مختلفى وظیفه شناسایى الگوهاى 
مختلفى را برعهــده دارند. وقتى عکســى را مى بینیم، 
سلول هایى که آن را تشخیص مى دهند فعال تر خواهند 
شد. از سوى دیگر، ســلول هاى عصبى براى ایجاد یک 
بازنمایى کارآمد طبیعى با یکدیگر رقابت مى کنند. ما در 
سامانه الکترونیکى خود این روش را پیاده سازى کردیم.» 
این محققان سامانه را با مجموعه اى از تصاویر آموزش 
دادند و شبکه ممریستور آنها قادر به بازسازى الگوهایى 
آزمایشــى نظیر تصاویرى از نقاشــى ها و عکس هاى 

معروف است.
 آن ها امیدوارند روزى بتوانند با اســتفاده از یک ســامانه 
کوچک که به طور مســتقیم با حســگرها یا دوربین ها 
یکپارچه خواهد شــد، ایــن روش را بــراى پردازش و 
تجزیه و تحلیل بى درنگ تصاویر ویدئویى به کار ببرند. 
الزم به ذکر اســت این تحقیق بخشــى از پروژه حدود 
هفت میلیون دالرى است که هدف آن ساخت تراشه اى 
کامپیوترى براساس شــبکه هاى عصبى تطبیق پذیر و 
خودسازمانده بوده و از ســوى نهادهاى نظامى حمایت 

مى شود.

سامسونگ طبق روالى که سال هاى گذشته طى 
کرد، امسال هم نســخه زمخت گوشى گلکسى 
S8  را با نام اختصاصى گلکسى S8  اکتیو روانه 

بازار مى کند. 
پیش از هر چیز باید بگوییم که گلکسى S8  اکتیو 
از بدنه اى تمام فلزى بهره مى برد و به اســتاندارد 
ضد آب و ضد گرد و غبار IP68 مجهز اســت، 
بنابراین مى تواند تا مدت زمان 30 دقیقه در عمق 
1/5 مترى از آن دوام داشته باشد. بدنه این گوشى 
 MIL-STF-810G هم از استاندارد نظامى
بهره مى برد که دوام و مقاومت دســتگاه در برابر 
ضربه، شــوك و آســیب هاى مکانیکى را به رخ 

مى کشد.
از نظر مشخصات فنى، گلکســى S8  اکتیو به 
تراشــه اســنپدراگون 835 کوالکام مجهز بوده 
و رم 4 گیگابایتــى دارد. حافظــه داخلى آن به 

طور پیش فــرض 64 گیگابایت فضــاى ذخیره 
ســازى اطالعات را ارائــه مى کنــد و صفحه 
نمایــش آن 5/8 اینچــى و از نوع ســوپر آمولد

 (Super AMOLED) است.
 ضمنًا وضوح تصویر صفحه نمایش این گوشى 
هم QHD در نظر گرفته شده و نسبت 18,5 به 

9 را ارائه مى نماید.
دوربین اصلى گلکسى S8  اکتیو از سنسورى 12 
مگاپیکسلى تشکیل مى شود و دوربین سلفى آن 
هم 8 مگاپیکسلى است. ضمناً  باترى این گوشى 
ظرفیت 4000 میلى آمپر ساعتى دارد که به مراتب 
  S8 از ظرفیت باترى نســخه اورجینال گلکسى
بیشتر محسوب مى شود. شرکت سامسونگ اشاره 
داشته که این اسمارتفون در دو رنگ خاکسترى 
و طالیى روانه بازار خواهد شــد و قیمت آن 850 

دالر است.

 به تازگى نســخه جدیدى از «واین» عرضه شده 
اســت که به کمک آن مى توان تعدادى از برترین 
بازى هاى کامپیوترى ممکن بر روى سیستم عامل 

لینوکس را تجربه کرد.
یکى از دالیلى که بســیارى از کاربران به 
سراغ اســتفاده از سیســتم عامل هایى 
مانند لینوکس و مک نمى روند، کمبود 
بازى هاى کامپیوتــرى محبوب با 
کیفیت بر روى این سیســتم هاى 

عامل است.
با وجــود این، الیه ســازگارى 
ویــژه اى به نــام وایــن وجود 
دارد کــه موجب مى شــود بتوان 
بســیارى از نرم افزارهــاى ویندوزى 
را بر روى سیستم عامل هاى دیگر نیز استفاده کرد.

کارشناســان نرم افزارى معتقدنــد عرضه چنین 
تسهیالتى، باعث همگانى تر شدن استفاده از این 
سیســتم عامل میان الیه هاى بیشترى از کاربران 

مى شود.
نسخه جدید یاد شده، واین 2.14 است که دسترسى 
به بســیارى نرم افزارهــا و بازى هــاى عمومى را 
براى کاربران مهیا مى ســازد؛ از جملــه اینکه به 

کمک آن مى تــوان بازى هاى مشــهورى مانند 
نداى وظیفه، جنگ افزارهاى مــدرن 3 و ویچر 3 
را بر روى سیستم عامل یاد شــده به خوبى تجربه

 کرد.
برخى مشخصات فنى این نسخه جدید، به شکل زیر 

بهینه سازى  شده است:
. Mono رفع باگ هاى موتور -

- تبدیل فراخوانى فایل هاى C++ در کامپایلرهاى 
.IDL

- پشتیبانى از Z-order در درایورهاى اندرویدى.
- نشــانگر ماوس مقیاس پذیر براى سیستم عامل 

مک.
- رفع باگ هاى مختلف.

شایان  ذکر است که این نســخه هم اکنون آماده 
بهره بردارى است و مى توانید با مراجعه به وبسایت 
Winehq، فایل هاى موردنیاز براى دریافت این 
نســخه جدید را دانلود و بر روى سیستم عامل خود 

اعمال کنید.

دانشمندان آمریکایى مى گویند الگوریتمى هوشمند 
ابداع کرده اند که با استفاده از آن مى توان از طریق 
اسکن عکس هاى اینستاگرام به افسردگى انسان ها 

پى برد.
محققــان دانشــگاه هاى ورمونــت و هــاروارد 
مدعى هســتند کــه الگوریتم یاد شــده قــادر به 
کشف موارد مختلف افسردگى در انسان ها با دقت 

70 درصد است.
 این در حالى اســت که پزشــکان با اســتفاده از 
روش هاى عادى تشخیص افسردگى تنها مى توانند 
با دقت 42 درصد ابتال بــه این بیمارى خطرناك را 

تشخیص دهند.
«کریس دانفورت» از اســاتید دانشــگاه ورمونت 
مى گوید روش جدید مى تواند ضمن شناسایى موارد 
ابتال به افسردگى به انسان ها کمک کند تا از ابتال به 

بیمارى هاى ذهنى نیز مطلع شوند.
الگوریتم یاد شــده ابتدا مى تواند ســرنخ هاى ابتال 
به افســردگى را شناســایى کند و در مرحله بعدى 
با دقت بیشــترى کشــف کند که افراد مشکوك 
به ابتال به این بیمارى واقعًا دچار افسردگى هستند 

یا خیر.
تا به حال از این روش براى بررسى میزان افسردگى 
و بیمارى هــاى ذهنــى 166 مشــارکت کننــده
 اســتفاده شــده که نیمى از آنها در ســه ســال 
گذشته ســوابق مراجعه به دکتر را به همین علت

 داشته اند.
تحلیلگران با بررسى 44 هزار عکس اینستا گرام این 
افراد پى برده اند که چه کسانى مبتال به افسردگى 

هستند. 
تحقیقات براى تکمیل این الگوریتم و افزایش دقت 

آن ادامه دارد.

  Reverse Movie FX Unocked
اپلیکیشنى جالب است که با استفاده از آن مى توانید 
فایل هاى ویدئویى خود را برعکس کنید، کافى است 
فقط از کسى هنگام راه رفتن، غذا خوردن، صحبت 
کردن یا هــر کار دیگرى فیلم بگیریــد و بعد فایل 
ویدئویى آن را در این اپلیکیشن باز کنید؛ کل فیلم یا 
هر قسمتى از آن، که مى خواهید برعکس نمایش 
داده شود را انتخاب کرده و دکمه «شروع» را لمس 
کنید؛ بعد از اینکه کار اپلیکیشن تمام شد مى توانید 

نتیجه را ببینید!
 ببینید چطور شخصى که از او فیلم گرفته اید به عقب 
گام بر مى دارد، به جاى خوردن غذا آن را از دهانش 
بیرون مى دهد، چطور برعکس صحبت مى کند و 
چطور چیزى که پرتاب کرده مى پرد و داخل دستش 
قرار مى گیــرد! ضمنًا مى توانیــد روى ویدئوهاى 
برعکس شــده خود آهنگ یا موسیقى نیز بگذارید، 
آنها را در شــبکه هاى اجتماعى مثل فیسبوك به 
اشــتراك بگذارید یا از طریق ایمیل براى دیگران 

ارسال کنید.
 اپلیکیشن براى ســاخت ویدئوى نهایى دو گزینه 
در اختیار شــما مى گذارد، یکى قرار دادن ویدئوى 
برعکس در ابتدا و ویدئوى اصلى بعد از آن و دیگرى 
قرار دادن ویدئوى اصلى در ابتدا و ویدئ وى برعکس 

بعد از آن!

پلیس چین براى پیشــگیرى از تصادف عابران پیاده 
موبایل به دست با خودرو هاى عبورى طرح جالبى در 

دست انجام دارد.
از آنجایى که در سال هاى اخیر در شهر هاى چین نرخ 
مرگ و میر عابران پیاده افزایش یافته اســت، پلیس 
راهنمایى و رانندگى چین طرحى را دست اجرا دارد که 
طبق آن بر روى خط کشى هاى عابر پیاده، چراغ هاى 

هشدار دهنده نصب مى شود.
بر اســاس این گزارش، از این روش براى جلب توجه 

افرادى اســتفاده مى شــود که اغلب ســر در گوشى 
موبایل خود دارند و متوجه تغییر رنگ چراغ راهنمایى 

نمى شوند.
پیــش  تــر، از ایــن طــرح در شــهر هاى دیگــر 
دنیا از جمله شــهر هاى کلن و آگزبرگ آلمان استفاده 

شده است.
طبق این گزارش، این طرح قرار است به زودى در شهر 
ســوژو چین با نصب چراغ هاى سبز و قرمزى بر روى 

خطوط عابر پیاده اجرایى شود.

ارائه شبکه هاى بینایى
 مبتنى بر ِممریستور

رامین مشکاه

براى اینکه سامانه هاى 
هوشمندترى بسازیم، 

باید راهى پیدا کنیم تا آنها 
بتوانند داده هاى بیشترى را 

به طور کارآمدتر 
پردازش کنند

ى

گلکسى S8 اکتیو معرفى شد

اینستاگرام 
افسردگى را افشا مى کند!

اپلیکیشن
 معکوس کردن ویدئو
 مخصوص اندروید

نصب چراغ هشدار در کف خیابان
 براى «سر در موبایل ها» 

عرضه «واین 2,14» براى لینوکس

 گوگل بعد از تجربــه ناموفق عرضــه عینک هاى 
هوشمند در سال هاى گذشته، این بار مدل جدیدى از 

این عینک را عرضه خواهد کرد.
 عینک یادشــده که 1550 یورو(معادل 1829 دالر) 
قیمت دارد، بــه گونه اى طراحى شــده که نیازهاى 
حرفه اى را برطرف کرده و افراد را از استفاده از رایانه ها 

و پشت میزنشینى معاف کند.
مهمتریــن تغییــر در ایــن عینــک در مقایســه با 
مدل هاى قبلــى عینک گوگل اضافه شــدن باترى

 780 میلى آمپرى است که مى تواند نیازهاى کاربران 
را در طول یک روز کارى برطرف کند.

حافظه این عینک هوشــمند هم در مقایسه با عینک 
قبلى گوگل دو برابر شــده و به 32 گیگابایت افزایش 

یافته است. همچنین 
در این عینک از پردازنده 

اتم شــرکت اینتل، واى.فاى 
ســریع تر و حســگرهاى تازه تر (به خصوص حسگر 
جى.پى.اس پیشرفته) و بلندگوى قدرتمندتر استفاده 

شده است.
از این عینک مى توان براى ضبــط ویدئو، اتصال به 
اینترنت، مشــاهده اطالعات افزوده در مورد محیط 
اطراف و...  اســتفاده کرد. خریــداران این عینک به

 2 گیگابایت فضاى کلود براى ذخیره سازى اطالعات 
هم دسترسى خواهند داشت.

عینک یاد شــده داراى دوربین 5 مگاپیکسلى براى 
فیلمبردارى با دقت 720 پیکسل است.

اســ
بازى هاى کامپیوترى

لینوکس را تجربه کرد.
یکى از دالیلى که بس
سراغ اســتفاده
مانند لینوک
بازى ها
کیفی
ع

را بر روى
کارشناس

ده، چ

خطوط عابر پیش براى جلب توجه 

است. همچنین 
نده ا

سگر

عینک گوگل 
شما را

 از رایانه
 بى نیاز 
مى کند
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منبع:فارس

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: مهر

منبع: ایر نا

ق گفته پزشک معالج نهایت تا 6 
على یا همان بنیامین 16 مرداد سه ساله  شد، پسرك قرار بود طب

ک ماهگى نرمال بود اما ناگهان سینه 
ماهگى زنده بماند اما هنوز نفس مى کشد.همه چیز تا حدود ی

على به خس خس مى افتد، شیر به گلویش مى پرد و کبود مى شود، ابتدا خانواده با این تصور که 

 از ایست قلبى على در مطب 
ا به ذهن راه ندادند؛ اما بعد

عالئم برطرف خواهد شد افکار منفى ر

ها با کمک دستگاه امکانپذیر شد.  
 و احیا در بیمارستان زندگى اش تن

دکتر

منبع: ایسنا

در حاشیه  جلسه شوراى شهر تهران جمعى براى پیگیرى مشکالتشان 
با شهردارى قصد ورود به شوراى شهر را داشتند. 

بازدید سر زده گشت 
تعزیرات حکومتى به همراه 

نمایندگان دستگاه هاى 
نظارتى از آشپزخانه ها و 
رستوران هاى محدوده 
خیابان انقالب تهران

احداث محل 
جدید روستاى 
محروم والنجان 
کردیه خراسان 

شمالى  

ین
آنال

جم 
ام 

ع: ج
منب

این کودك سیزده ساله 
که به بیمارى سرطان 
خون مبتال شده آرزو 
داشت براى یک روز 

هم که شده آدم 
مهمى باشد،  به 
آرزویش رسید.

 ماه گرفتگى در هفته جارى

منبع:میزان

آئین "نوروز بل" یا همان نوروز باستانى گیالن، نام 
جشنى است به معنى آتش نوروزى که آغاز سال 

دیلمى در مرداد ماه برگزار و به مناسبت بزرگداشت 
آن شعله نوروزى افروخته مى شود. 

منبع: ایلنا

مراسم قوچ  گذار جشنى ریشه دار و کهن 

است که با ساز و دهل محلى در روستاى 

برده از توابع کالت در استان خراسان 

رضوى آغاز مى شود. گله داران در این 

مراسم از چوپان خود تقدیر و تشکر 

مى کنند و در صورت به توافق رسیدن، 

همان چوپان مجدداً گله را به  مدت یک سال 

دیگر محافظت مى کند و در صورتى که به 

توافق نرسند چوپان جدیدى این مسئولیت 

را عهده دار مى شود. 


