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شهردار و رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه، همراه 
با خبرنگاران از پروژه هاى شــاخص شهر بازدید کرده و 
بیش از دو ساعت نشست صمیمى، به تشریح فعالیت هاى 
انجام شده در دوره چهارم شــورا پرداخته و به سئواالت 
خبرنگاران پاسخ دادند. اولین مقصد بازدید خبرنگاران، 
مجموعه فرهنگى-تفریحى مادر (بــاغ بانوان) و جاده 

دسترسى بود.
شــهردار مبارکه طى بازدید از این مجموعه فرهنگى-
تفریحى گفت: مهمترین پروژه اى که در این شــهر به 
چشم خورده و توانسته رضایت نیمى از مردم مبارکه که 
زنان هستند را جلب کند، مجموعه فرهنگى-تفریحى 
مادر اســت که به عنوان یکى از نیازهاى بانوان در دوره 
چهارم شورا مورد توجه جدى قرار گرفت و بانوان با حضور 
در این مجموعه مى توانند یک روز کامل را در کالس هاى 
آموزشى، برنامه هاى ورزشــى و تفریحى در مکانى امن 

سپرى کنند.
محمد شرفا اظهار داشت: مجموعه فرهنگى-تفریحى 
مادر مبارکه در زمینى به مساحت 19 هزار مترمربع، مکانى 
امن براى بانوان فراهم ساخته و در آن بیش از سه هزار 
مترمربع ابنیه کاربردى ساخته شده و سعى شده است تا 
کامل ترین امکانات براى گذران اوقات بانوان، مهیا شود. 
وى افزود: مجموعه فرهنگى-تفریحى مادر، حد فاصل 
میدان جهاد و میدان فردوسى قرار گرفته و براى احداث 
این مجموعه، بیش از 75 میلیارد ریال هزینه شده و روزانه 

پذیراى 500 تا هزار نفر بانو است.
خبرنگاران در ادامه به بازدید از روند فعالیت در اســتخر 
و مجموعه تجارى ادارى فتح المبین کــه اولین پروژه 
مشارکتى ســرمایه گذارى شــهردارى مبارکه با بخش 
خصوصى است و با هدف ایجاد درآمدهاى پایدار، ایجاد 
بسترى مناسب براى برگزارى مسابقات بین المللى شناى 

مسافت کوتاه و... احداث مى شود، هدایت شدند.
شهردار مبارکه با اشاره به اینکه با تکمیل استخر مسافت 
کوتاه، صداى مبارکه به گوش جهان خواهد رسید گفت: 
امروز با گردشگرى پزشکى، درمانى، ورزشى و تاریخى 
مواجه هستیم و این امر از نظر مسئوالن شهردارى و شورا، 
مهم تلقى مى شود و ما را بر آن داشت تا احداث نخستین 
استخر مســافت کوتاه کشــور مطابق با استانداردهاى 
جهانى را به همراه یک مجموعه تجــارى مدنظر قرار 
دهیم. از این رو اولین پروژه مشــارکتى سرمایه گذارى 
شهردارى مبارکه با بخش خصوصى در بلوار فتح المبین 
با اعتبار 75 میلیارد ریال شــامل 25 میلیارد ریال آورده 
شهردارى و 50 میلیارد ریال آورده سرمایه گذار است و تا 

شهریورماه سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید. این 
در حالى اســت که مجموعه تجارى- ادارى فتح المبین 
متعلق به شهردارى است و استخر در اختیار سرمایه گذار 

خواهد بود.
شهردار مبارکه تکمیل فاز دوم رینگ ترافیکى شهر و بلوار 
شهید طاهرى را مهمترین پروژه اى دانست که مى تواند 
در کاهش و روان سازى تردد در شهر نقش بسزایى داشته 
باشــد به ویژه اینکه در کنار احداث این بلوار، بلوارهاى 
سردار شــهید حمزه بابایى و ادامه خیابان اباذر به عنوان 
خط اتصال دو ســوى رینگ از مرکز شــهر، دسترسى 
سریع از حاشیه شهر به مرکز را آسان کرده و مى توان در 
کمترین زمان ممکن از رینگ کمربندى به سوى مرکز 

شهر تردد کرد. 
شــرفا طى بازدید خبرنگاران از پروژه هاى عمرانى، از 
احداث بلوار 36 مترى شهداى طاهرى خبر داد و گفت: 
بلوار شهداى طاهرى به طول هزار و 800 متر و عرض 
36 متر به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به نقاط 
مختلف شهر، کاهش بار ترافیکى در بافت مرکزى شهر 
و... احداث شده و اعتبارى بالغ بر 40 میلیارد ریال و حدود 

97 میلیارد ریال هزینه تملک در بر داشته است.
مقصد بعدى خبرنگاران، مجموعه فرهنگى و حســینیه 
مرکزى مبارکه بود که شهردار مبارکه توضیح داد: پروژه، 
عملیات اجراى بخشى از اسکلت بتنى مجموعه فرهنگى 
و حسینیه مرکزى مبارکه به مساحت پنج هزار مترمربع 
و زیربناى 15 هزار مترمربع بوده که 66 درصد این پروژه 

تاکنون آزادسازى شده است. 

شهردار مبارکه اعتبار کل مجموعه فرهنگى و حسینیه 
مرکزى مبارکه را 15 میلیارد تومان اعالم کرد. 

شرفا مى گوید: حسینیه مرکزى مبارکه که یکى از مراکز 
مذهبى و فرهنگى این شهر است سال ها مطالبه مردم بود 
و اوایل سال 94، این پروژه آغاز و طراحى تمام بخش هاى 
این پروژه انجام شده و سقف سوم آن در حال بتن ریزى 
اســت و داراى یک زیرزمین و دو طبقه فوقانى است که 
طبقه همکف آن به حسینیه و مراکز تجارى در خدمت 
حســینیه، اختصاص دارد و در چهار گوشــه این مرکز، 
کتابخانه، سالن مطالعه، اتاق هاى مشاوره و بخش هاى 
آموزش پیش بینى شده که سبب مى شود چراغ فرهنگ 

در طول سال در این مرکز روشن باشد.
بازدیــد از رســتوران بازى فکــرى و کتاب خوشــه 
فرهنگسراى غدیر که چند روز اســت افتتاح شده براى 
خبرنگاران بسیار جالب و جذاب بود که شهردار مبارکه در 
این رابطه گفت: مجتمع فرهنگى غدیر شامل مجموعه 
کتابخانه اى بى نظیر، جامع و فاخر بوده و امروز به صورت 
دیجیتال مى توان از این کتابخانه، کتاب دریافت کرد. در 
کتابخانه مجتمع فرهنگى غدیر که براى ایجاد آن 160 
میلیون تومان هزینه شده 42 هزار جلد کتاب در 23 هزار 
عنوان وجود دارد که دو هزار عضو این کتابخانه، از آنها 

استفاده مى کنند.
شــرفا آموزش خالقیت کودکان شــش تا 12 ساله در 
رستوران بازى فکرى و کتاب خوشه را که چند روز است 
افتتاح شــده، از اقدامات مؤثر خواند و گفت: در رستوران 
بازى فکرى، منوهاى بازى به بچه ها ارائه مى شــود و 

آنها پس از انتخاب، مشــغول بازى مى شوند و بدینسان 
آموزش مى بینند. 

آخرین مقصد بازدیــد، ارگ تاریخى نهچیر بود. به گفته 
شــهردار مبارکه، نهچیر قلعه اى است که از هشت خانه 
تشکیل شده و اگر توجه مسئوالن در سال هاى اخیر به آن 
جلب نمى شد بعید نبود تا چند سال دیگر تنها تلى از خاك 

از آن باقى بماند.
شــرفا گفت: امروز 90 درصد قلعه نهچیر با زیربناى 16 
هزار مترمربع توسط شــهردارى مبارکه تملک شده و 
مقاوم سازى و مرمت این بنا نیز از اواخر سال 93 در دستور 

کار شهردارى است.
وى ادامه داد: بــراى مرمت و بازســازى کامل یکى از 
خانه هاى قلعه نهچیر در این دوره 45 میلیارد ریال هزینه 
شده است. این در حالى است که قلعه نهچیر یک میراث 

گرانبها و افتخارآفرین است.
***

پس از بازدید سه ســاعته خبرنگاران، شهردار و رئیس 
شوراى اسالمى مبارکه در نشســتى دوساعته، به بیان 

اقدامات انجام شده در دوره چهارم شورا پرداختند.
شهردار مبارکه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دوره 
چهارم شورا و شهردارى، 300 پروژه بزرگ و کوچک در 
دســتور کار بود که 70 پروژه تاکنون اجرا شده و بقیه در 
حال اجراست که 15 پروژه هم شاخص بوده است و جمع 

اعتبار این پروژه ها 81 میلیارد تومان است.
وى با بیان اینکه رویکرد شــورا و شــهردارى در دوره 
چهارم، توجه به همه مناطق و محالت و نیازهاى آنان 

و مباحث فرهنگى و اقتصادى بود، افــزود: البته برخى 
پروژه هاى نیمه تمام در دوره ســوم شورا را هم قرار شد 

به اتمام برسانیم. 
شــرفا تصریح کرد: ما با 46 مترمربع سرانه فضاى سبز 
در مبارکه، باالترین میزان ســرانه فضاى سبز را در بین 
شهرهاى استان داریم و سعى کرده ایم با آبیارى قطره اى 
و... مصرف آب را به میزان یک چهارم کاهش دهیم. از 
سوى دیگر با توســعه فضاى سبز به حفظ آن نیز کمک 

شد.
شــهردار مبارکه به احداث مترو هم اشــاره کرد و گفت: 
متروى مبارکه تا بهارســتان 50 کیلومتر اســت که 16 
کیلومتر از فوالد تــا انتهاى مبارکــه را کار کردیم و 12 
کیلومتر از 16 کیلومتر آزادسازى شده، که هزینه هاى آن 

را بخش شهردارى و بخش فوالد پرداخت کرده است.
وى درآمــد را از چالش هاى شــهردارى مبارکه در آینده 
اعالم کرد و افــزود: باید براى کســب درآمدهاى پایدار 
در شهردارى مبارکه برنامه ریزى صورت گیرد و کاهش 
هزینه نیز خودش نوعى درآمد اســت و امروز بسیارى از 
هزینه ها در شهردارى بابت مرمت و آسفالت و لکه گیرى 
است و ما در دو سال اخیر، در این راستا 24 میلیارد تومان 
هزینه کردیــم ولى باز هم آســفالت یــا لکه گیرى نیاز 
است و این بیشــتر نتیجه عدم برنامه ریزى دستگاه هاى 
خدمت رســان اســت و اگر مدیریت واحد شهرى اتفاق 
بیافتد مى تواند در کاهش اینگونه هزینه ها بسیار مفید و 

مؤثر باشد.
شرفا درخصوص ناوگان اتوبوسرانى مبارکه هم گفت: در دو 

سال اخیر تعدادى از اتوبوس هاى شرکت واحد اتوبوسرانى 
مبارکه بازسازى شد. البته شــوراى اسالمى نیز هر سال 
در بودجه، پیش بینى خریــد دو اتوبوس مى کند اما تأمین 
هزینه هاى شرکت واحد اتوبوسرانى باید از طریق دولت، 
شهردارى و شرکت اتوبوسرانى تأمین شود که متأسفانه از 
سال 93 تاکنون از سوى دولت هیچ کمکى به این امر نشده 
و افزایش قیمت بلیت اتوبوس هم نداشــتیم، بنابراین بار 
همه این هزینه ها به عهده شهردارى بود و از طرفى درآمد 
شهردارى هم کاهش داشت که در نتیجه نتوانستیم ناوگان 

اتوبوسرانى را نو کنیم.
شــهردار مبارکه ادامه داد: بودجه سال جارى شهردارى 
مبارکه 65 میلیارد تومان بوده کــه تاکنون 10 درصد از 
کل بودجه وصول شده است. این در حالى است که بودجه 
شهردارى مبارکه در سال گذشته 95 میلیارد تومان بود که 

75 میلیارد تومان آن وصول شد.
شرفا بودجه شهردارى مبارکه در سال جارى را 47 درصد 
جارى و 53 درصد عمرانى بیان کرد و بار دیگر تأکید کرد: 
اگر امروز کار احداث مترو در مبارکه شــروع نشود در 20 
سال آینده به جایى نمى رســیم و خوشبختانه همت همه 
مسئوالن آن است تا این امر تحقق یابد و ما تنها شهرستانى 

هستیم که در آنجا زمین مترو تملک شده است.
***

رئیس شوراى اسالمى مبارکه هم با تبریک روز خبرنگار 
گفت: اگر در هر شهرى مسئوالن با اصحاب رسانه ارتباط 
داشته باشند و اخبار شفاف باشد شهرهایى همانند مبارکه، 

کمتر با مشکالت مواجه خواهند شد. 
پروین صالحى اظهار داشــت: برخى اوقات دیده شده 
رسانه ها از نقد منصفانه خارج شــده و حالت تخریبى و 

کوبنده پیدا مى کنند که این امر، چندان مطلوب نیست.
وى با بیان اینکه هر کدام از اعضاى شــوراى اسالمى، 
ظرفیت کارى متفاوتى دارنــد ادامه داد: ما چندى پیش 
همایش بزرگداشت سردار شهید نیکبخت را در مبارکه 
برگزار کردیم؛ شهیدى که یک خیابان در مبارکه و یک 
خیابان در اصفهان به نام اوســت. این در حالى است که 
ما اطالعات چندانى در خصوص این شــهید نداشتیم و 
بجاست تا بیش از پیش تالش کنیم و نخبگان، بزرگان و 

شهداى شهرمان را بیشتر و بهتر بشناسیم .
وى تعداد مصوبات شوراى اسالمى در دوره چهارم شورا 
را، هزار و 950 مصوبه اعالم کرد و گفت: در دوره چهارم 
شورا، 390 جلسه برگزار شــد که حاصل آن هزارو 950 
مصوبه بود که بیش از 90 درصد این مصوبات نیز اجرایى 
شد و 10 درصد بقیه نیز شــامل پروژه هاى مشارکتى و 

سرمایه گذارى افراد بود.

در بازدید خبرنگاران از پروژه هاى شاخص مبارکه عنوان شد:

رویکرد شورا و شهردارى مبارکه، توجه به همه مناطق و محالت است
ساسان اکبرزاده
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مجید مظفرى  در ارتباط با فعالیت هاى اخیر خود در عرصه سینما گفت: چندى است که در یک نمایش مشــغول به ایفاى نقش بودم که البته بازخوردهاى خوبى هم داشت. در حال حاضر هم دو فیلمنامه به دستم رسیده تا آنها را 
بخوانم که تقریبًا حضورم در یکى از آنها به قطعیت رسیده اما به دلیل اینکه هنوز قرار دادى امضا نشده است نمى توانم نام آن را ببرم. 

وى در ادامه با اشاره به حضورش در آثار سینمایى در ژانرهاى مختلف گفت: به نظرم یک بازیگر توانمند مى تواند در گونه هاى مختلفى به ایفاى نقش بپردازد آخرین فیلمى که من در آن حضور داشتم فیلم سینمایى «خوب، 
بد، جلف» به کارگردانى پیمان قاسم خانى بود که یک اثر کمدى است.

بازیگر فیلم سینمایى «کفش هایم کو؟» در ادامه عنوان کرد: اگر فیلمى کمدى باشد من از آن حتمًا استقبال خواهم کرد چرا که حرفه من بازیگرى است و یک بازیگر توانمند مى تواند در کاراکترهاى مختلف به ایفاى 
نقش بپردازد اما اگر این فضاى کمدى به سمت جلف بازى برود قطعًا جواب من منفى خواهد بود. 

مظفرى ادامه داد: کمدى این نیست که فقط ملت بخندند و در نهایت هم سالن سینما را ترك کنند و بروند. در ذات کمدى انتقادهاى جدى نیز وجود دارد ذاتاً هنر  زبان معرضى نیز مى تواند باشد که یکى از راه هاى بیانش 
کمدى است به همین دلیل فکر مى  کنم نباید تنها به دلیل خنداندن مخاطب دست به هر کارى زد. هر حرف و حرکتى را نباید صرف خندیدن انجام داد.موافقم. شوخى هایى گاهى صورت مى گیرد که درشأن فرهنگ و 

ادبیات نمایشى ما نیست اما متأسفانه این اتفاقى است که در برخى از آثار سینمایى ما شاهدش هستیم. البته این را هم باید بگویم که مردم هم حق انتخاب ندارند مثًال به طور همزمان چهار فیلم کمدى اکران نمى شود که 
مخاطب بهترین را برگزیند و به تبع آن فیلمى که خنده بى هدف و جلف دارد تحریم شود. اگر یک طنز فاخر داشته باشیم در کنار این کمدى هاى سطح پایین قطعًا مخاطب آن را انتخاب خواهد کرد.
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«همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید»؛ این دیالوگ 
آشنا، وصف امروز ماست که خالق «کمال الملک» آن 
را از زبان مظفرالدین شاه نقل مى کرد.23 مرداد براى 
هنردوستان و عالقه مندان به هنر سینما یاد آور تولد 
خالق آثارى است که توانست با اســتفاده از قصه ها، 
مثل ها، فولکلورها ،باورهــاى عامیانه ایرانى، فرهنگ 
کهن کوچه و بازار و معمارى دیرپاى ایرانىـ  اسالمى 

طرحى نو در سینماى ایران دراندازد.
به گفته منتقدین و اهالى هنر على حاتمى در سینماى 
ایران مانندى ندارد؛ او توانســت ســبک فیلمسازى 
منحصر به خود را در ســینماى ایران پایه گذارى کند. 
على حاتمى و شیفتگى اش به تاریخ دو سده اخیر سنگ 
بناى فیلم هایى شــدند که از آنها به عنوان ایرانى ترین 
فیلم هاى تاریخ سینماى کشورمان یاد مى کنند. لقب 

«سعدى سینماى ایران» را اولین بار جمشید 
مشــایخى به زنده یــاد حاتمى داد؛ 

مشــایخى معتقد است: «على 
حاتمى فیلمسازى بود که با 

دوربین شعر مى سرود.»
سال 1348 که کیمیایى، 
مهرجویــى و تقوایــى 
فیلم هایــى مانند «گاو»، 

«قیصــر» و «آرامــش در 
حضور دیگران» را مى سازند، 
حاتمى خود  را براى ســاخت 

فیلم «حســن کچل» آماده مى کند. او در 
25 سالگى «حسن کچل» را به صورت رنگى 

(نه سیاه وسفید که ســنت فیلم هاى  ایرانى آن دوران 
است) فیلمبردارى مى کند. حاتمى در «حسن کچل» 
همچون فیلمسازى عمل مى کند که گویى نیم قرن از 
عمرش گذشته  است. سبک کارى او در این فیلم مثل 
نمایشنامه هاى ابتدایى اش متأثر از سنت سخنورى و 

نقالى است. این فیلم کمدى موزیکال در سال   1349 
در 15 ســینما به نمایش درمى آیــد و چهارمین فیلم 

پرفروش مى شود.  
معروف اســت که على حاتمى وقتى فیلم ســینمایى 
«حسن کچل» را براى مقامات وزارت فرهنگ و هنر 
نمایش مى داد، خود بیرون راهرو قدم مى زد و استرس 
فراوانى داشــت. او هیچ تلقى اى از چگونگى مواجهه 
تماشــاگران- که بیشترشــان جزو مدیران سینمایى 
آن دوره بودند- نداشــت و این موضوع بر اضطرابش 
مى افزود، اما پس از گذشت دقایقى و با شنیدن صداى 
خنده حضار تماشاگر، او با خوشحالى فریاد مى زد که: 

«کارگردان شدم».
حاتمى ســپس فیلمنامه «طوقى» را مى نویســد که 
داســتانى عاشــقانه بر مبناى قصه «ویس و رامین» 
اســت. پس از «قیصر» کیمیایى، این فیلم 
 هم موجى نو در ســینماى ایــران به راه 
مى اندازد. هرچند منتقدان آن 
زمان اعتقاد داشتند حاتمى در 
شخصیت پردازى «طوقى» 
از «قیصر»  کمک گرفته، 
ولى او این موضوع را انکار 
مى کند. «طوقى» ســال 
1349 به نمایش درمى آید 

و پرفروش مى شود. 
فیلم بعدى حاتمى «باباشــمل» 
اســت بــا همــان حــال و هواى 
«حسن کچل». او دوست داشــت فیلمسازى 
خود را در روال «حسن کچل» و   «باباشمل» ادامه دهد، 
اما شکست تجارى فیلم و شرایط آن زمان او را به این 
نتیجه مى رســاند که دوره این نوع فیلم ها سپرى شده 
است. در  همین زمان او «قلندر» را بر مبناى باورهاى 
عامیانه مى سازد که ســوم فروردین 1351 به نمایش 

درمى آید. 
حاتمى ســال 1351 

کمــدى ســیاه و تلخ 
«خواســتگار» را مى سازد 

که ایــن فیلم هم در گیشــه 
شکست مى خورد. او سپس همراه 

با ســرمایه گذار  این فیلــم، اثر تاریخى 
«ستارخان» را مى سازد که گوشه اى از تاریخ 

مشــروطیت ایران را به تصویر کشیده و عالقه او را به 
ماجراها و  آدم هاى تاریخى نشــان مى دهد اما نمایش 
این فیلم با انتقاد بسیارى از مورخان و منتقدان مواجه 
مى شود.  او در فیلم «ستارخان» همان ستارخان سردار 

ملى اى را مى دید که خود مى خواست باشد.   
او پس از نمایش این سه فیلم سال 1352 به تلویزیون 
بازمى گردد و فعالیت مجدد خود را در این ســازمان با 
ساخت مجموعه شش قسمتى   «مثنوى معنوى» آغاز 
مى کند. حاتمى در شش قسمت مستقل این مجموعه 
حکایت هایى کوتاه از موالنــا را به تصویر درمى آورد و 
 بالفاصله مجموعه تلویزیونى «ســلطان صاحبقران» 

را تولید مى کند. 
هنوز شــخصیتى که على حاتمــى از «امیرکبیر» در 
سریال معروف «ســلطان صاحبقران» در برابر دیده 
تماشاگران قرارداد، پذیرفتنى ترین  شخصیت نمایشى 

است که از این اسطوره تاریخى به دست آمده است.
او ســال 1355 به سازمان ســینمایى «پیام» مى رود 
تا فیلم «ســوته دالن» را کلید بزند. این فیلم دى ماه 
1356 به نمایش درمى آید. حاتمى  ســپس تولید یک 
مجموعه تلویزیونى عظیم را آغاز مى کند که نام اولیه 
آن «تهران، روزگار نو» یا «جاده ابریشم» است اما بانام 

  «هزاردستان» به نمایش درمى آید. 
همزمان با انقالب اسالمى تهیه این مجموعه با وقفه 
مواجه مى شود و حاتمى در این فاصله تهیه فیلمى دیگر 

ا  ر
بانام «حاجى واشنگتن» 

 براى شــبکه یک آغاز مى کند که مقارن با سال 
1360 است. فیلم ســال 1361 در اولین جشنواره 

فجر نمایش داده مى شــود و پــس ازآن تنها  در چند 
شهرستان کوچک امکان اکران پیدا مى کند. 

مرحوم حاتمى همان ســال فیلــم «کمال الملک» را 
مى سازد که نمایش آن سال 62 با واکنش هاى متفاوت 
روبه رو مى شــود. نگاه حاتمى در این  فیلم معطوف به 
گوشــه اى از تاریخ هنر ایرانى اســت. کمال الملک او 
بازتابى از تلقى هاى او در تورق صفحات تاریخ و شالوده 

سال ها تحقیقش در متون قدیمى بود.
او باوجود نقطه نظرهــاى منفى و مثبتــى که درباره 
آثار وى ارائه مى شد، ســاخت فیلمى  دیگر را با عنوان 
«جعفرخان از فرنگ برگشــته» آغاز مى کند.  در واقع 
حاتمى در مقطعى این فیلم را مى ســازد که مســئله 
خندیدن و نخندیدن تماشــاگران ســینما به شــدت 
موردبحث بود. خود وى نیز معتقد  اســت «جعفرخان 
از فرنگ برگشــته» اولین فیلم کمدى سینماى ایران 
در دوران پس از انقالب است. همان سال ها حاتمى که 
یکى از دالیل  متوقف ماندن مجموعه «جاده ابریشم» 
یا «هزاردستان» را نبود یک شهرك سینمایى مى داند، 
تصمیم مى گیرد براى ادامه تولید این  مجموعه دست به 
ساخت شهرك سینمایى بزند که امروز یکى از بهترین 
و مهمترین گنجینه هاى ســینمایى کشور محسوب 
مى شود. زنده یاد  على حاتمى پس از ساخت مجموعه 
تلویزیونى «هزاردستان» که با استقبالى خوب مواجه 
مى شود، سال 1368 فیلم سینمایى «مادر» و  پس ازآن 

«دلشدگان» 
را مى سازد. 

پــروژه بعــد وى 
«ملکه هاى برفى» 
اســت که تا مرحله 
تــدارکات نیــز پیش 
مــى رود. حاتمــى به طور 

فیلمنامه «آخریــن پیامبر» را همزمان 
نیز  آماده مى کند؛ امــا قبل از آنکه تــدارکات عظیم 
ساخت این فیلم فراهم شــود، فیلمنامه اى دیگر بانام 
«جهان پهلوان تختى» مى نویسد. در میانه راه  ساخت 
این فیلم بود که بیمارى فرصت به ســرانجام رساندن 
کار را ندا د. پرونده فیلم «جهان پهلوان تختى» پس از 
فوت على حاتمى با  کارگردانى بهروز افخمى بسته  شد. 

عمر کوتــاه ایــن ادیب ســینما، هرچند نگذاشــت 
ماندگارهاى بیشــترى بر تارك ســینماى ایران قرار 
گیرد، اما زنده یاد حاتمى در سینماو فرهنگ و هنر این 
مرزوبوم، یادگاران بسیارى از خود به جاى گذاشت؛ خیل 
تولیدات متنوعى که در شهرك سینمایى جلوى دوربین 
رفته و مى روند، نمى گذارد خاطره این سینماگر بزرگ 

از اذهان زدوده شود.
على حاتمى در تاریخ 15 آذرماه 1375 بر اثر ســرطان 
درگذشــت. پیکــر وى در قطعه هنرمندان بهشــت 
زهرا(س) به خاك ســپرده شــد. بر روى سنگ مزار 
وى کــه در طرفینش رقیه چهــره آزاد (ملقب به مادر 
ســینماى ایران و ایفاگر نقش مادر در فیلم«مادر») و 
رســام عرب زاده (طراح ممتاز فرش هاى ایرانى) دفن 
شده اند یکى از ماندگارترین دیالوگ هاى فیلم «حاجى 
واشنگتن» نقش بسته اســت: «آیین چراغ، خاموشى 

نیست».
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«همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید»؛ این دیالوگ 
آشنا، وصف امروز ماست که خالق «کمال الملک» آن 
را از زبان مظفرالدین شاه نقل مى کرد.23 مرداد براى 
هنردوستان و عالقه مندان به هنر سینما یاد آور تولد 
خالق آثارى است که توانست با اســتفاده از قصه ها، 
مثل ها، فولکلورها ،باورهــاى عامیانه ایرانى، فرهنگ 
کهن کوچه و بازار و معمارى دیرپاى ایرانىـ  اسالمى 

طرحى نو در سینماى ایران دراندازد.
به گفته منتقدین و اهالى هنر على حاتمى در سینماى 
ایران مانندى ندارد؛ او توانســت ســبک فیلمسازى 
به خود را در ســینماى ایران پایه گذارى کند.  منحصر
على حاتمى و شیفتگى اش به تاریخ دو سده اخیر سنگ 

ا ا ا ا آ ا ک ا ل ا

9نقالى است. این فیلم کمدى موزیکال در سال   1349
5در 15 ســینما به نمایش درمى آیــد و چهارمین فیلم 

پرفروش مى شود.  
معروف اســت که على حاتمى وقتى فیلم ســینمایى 
«حسن کچل» را براى مقامات وزارت فرهنگ و هنر 
نمایش مى داد، خود بیرون راهرو قدم مى زد و استرس 
فراوانى داشــت. او هیچ تلقى اى از چگونگى مواجهه 
تماشــاگران- که بیشترشــان جزو مدیران سینمایى 
آن دوره بودند- نداشــت و این موضوع بر اضطرابش 
مى افزود، اما پس از گذشت دقایقى و با شنیدن صداى 
که:  خنده حضار تماشاگر، او با خوشحالى فریاد مى زد

«کارگردان شدم».
ک ا ط ا ل ا

درمى آید. 
حاتمى ســال 1351

کمــدى ســیاه و تلخ 
«خواســتگار» را مى سازد 

که ایــن فیلم هم در گیشــه 
شکست مى خورد. او سپس همراه 

با ســرمایه گذار  این فیلــم، اثر تاریخى 
«ستارخان» را مى سازد که گوشه اى از تاریخ 

مشــروطیت ایران را به تصویر کشیده و عالقه او را به 
ماجراها و  آدم هاى تاریخى نشــان مى دهد اما نمایش 
این فیلم با انتقاد بسیارى از مورخان و منتقدان مواجه 
مى شود.  او در فیلم «ستارخان» همان ستارخان سردار 

ا ا ک ا ا ل

ا  ر
بانام «حاجى واشنگتن» 

 براى شــبکه یک آغاز مى کند که مقارن با سال 
1360 است. فیلم ســال 1361 در اولین جشنواره 

فجر نمایش داده مى شــود و پــس ازآن تنها  در چند 
شهرستان کوچک امکان اکران پیدا مى کند. 

حاتمى همان ســال فیلــم«کمال الملک» را  مرحوم
2مى سازد که نمایش آن سال 62 با واکنش هاى متفاوت 

ط ل ا ا گا

«دلشدگان»
را مى سازد.

پــروژه بعــد وى
«ملکه هاى برفى»
اســت که تا مرحله
تــدارکات نیــز پیش
مــىرود. حاتمــى به طور

فیلمنامه «آخریــن پیامبر» راهمزمان 
نیز  آماده مى کند؛ امــا قبل از آنکه تــدارکات عظیم
فراهم شــود، فیلمنامه اى دیگر بانام ساخت این فیلم

«سوته دل» سینماى ایران  

هنوز 
شخصیتى که على حاتمى 
از «امیرکبیر» در سریال 

معروف «سلطان صاحبقران» در 
برابر دیده تماشاگران قرارداد، 

پذیرفتنى ترین  شخصیت نمایشى 
است که از این اسطوره تاریخى 

به دست آمده است
اس

و وجى

اسست ک

و م

ى

و

همچنان کارمند 
بازنشسته هستم

شــیرین یزدان بخــش بازیگر ســینما و 
تلویزیون که به تازگى بازى در «جاده قدیم» 
را پشت سر گذاشته درباره حضور خود در 
عرصه بازیگرى طى ســال جارى گفت: در 
حال حاضر مشغول کار خاصى نیستم و تنها 
بازى در جاده قدیم را پشــت سر گذاشتم. 
واقعیت امر پر کار بودن و حضور در جشنواره 
فیلم فجر امســال چندان براى من اهمیت 
باالیى ندارد و بیشتر ترجیح مى دهم مردم 

از من راضى بوده و دوستم داشته باشند.
وى با وجود حضور پررنگ در عرصه سینما 
و تلویزیون خود را همچنان کارمند دانست 
و افزود: درســت اســت که من در چندین 
فیلم بازى کردم اما همچنان همان کارمند 
بازنشسته هستم که اوقات فراغت خود را 
با فیلم و تئاتر پر مى کنم. من هیچ وقت یادم 
نمى رود، که بوده ام و از کجا آمده ام و حاال 
چند بازى در ســینما چیزى را در شخصیتم 

عوض نمى کند.
بازیگر فیلم «بوســیدن روى ماه» در همین 
راســتا ادامه داد: من از همین مردم هستم 
و همواره ســعى مى کنم بین مردم باشم. 
به خرید مى روم، اتوبوس ســوار مى شوم 
و از این کارها واهمــه اى ندارم. این باعث 
شده تا به مردم نزدیک تر باشم و هیچ وقت 
اگر کســى بخواهد با من عکس بیاندازد 
و یا اینکه حرف بزند ناراحت نمى شــوم. 
بعضى مى گویند این اتفاق گاهى تجاوز به 
حریم خصوصى است اما من با تمام مردم 
گفتگو مى کنم و به هیچ وجــه این اتفاق را 

بد نمى دانم.
وى با اشاره به پیگیرى و تماشاى سینماى 
ایران تصریح کرد: من همیشه فیلم و تئاتر 
مى بینم و متأسفانه باید بگویم که سینماى 
امروز سینماى مورد ســلیقه من نیست. در 
برخى از این آثار کمدى موضوعاتى هستند 
که به شخصه دوست ندارم و البته شاید بقیه 

دوست داشته باشند.
بازیگر فیلم «آبجى» ادامه داد: اعتقاد دارم 
که ما به سینما نمى رویم که صرفاً بخندیم 
چون اگر فقط قصد خندیدن باشد که راه هاى 
دیگرى هم هســت. خندیدن به هر قیمتى 
اصًال اتفاق خوبى نیست. من دوست دارم 
بعد از دیدن یک فیلم کمى فکر کنم و ببینم 

چرا این داستان موجود در فیلم مطرح شد.
یزدان بخش سینماى کمدى حال حاضر را 
جلف خواند و خاطرنشــان کرد: این فیلم ها 
کامًال ضعیف هســتند و مخاطب به محض 
خروج از سالن اســم آنها را هم فراموش 
مى کند. آثارى اینچنینى فقط مى خواهند به 
هر طریقى مخاطب را بخندانند و به جز این 
هیچ چیزى برایشان مهم نیست. بسیارى 
از این آثار مرا یاد ســریال هاى بى کیفیت 
ترکیه اى مى اندازد زیرا سرشار از اتفاقات 
جلف هستند. از نظر من کارى که با جلف بازى 

مردم را بخنداند کار قشنگى نکرده است.

تینا آخوندتبار، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون که در یکسال گذشته 
در هیچ سریال و فیلم سینمایى ایفاى نقش نکرده این روزها در رینگ 

مسابقات بوکس بانوان مبارزه مى کند.
وى طى چند روز گذشته براى اولین بار با حجاب اسالمى در رینگ 
مســابقات بوکس حضور پیدا کرد اما مقابل حریــف چینى بازى را 

واگذار کرده است. 
آخوندتبار پــس از پایان این مســابقات صحبت هایى مطرح کرده 
و مدعى شده اســت که داوران در نخســتین مبارزه با حریف چینى 
مهربان تر بوده اند. وى دو ماه دیگر براى دومین بار به صورت رسمى 

وارد رینگ مسابقات بوکس مى شود.
آخوندتبار در صحبت هاى خود عنوان کرده است: با وجود اینکه حریفم 
چهار سال در مدرســه بوکس فعالیت کرده بود و تجربه زیادى داشت، 
من فقط یکسال تمرین کردم و آن هم از این پارك به آن پارك رفتم و 
تمریناتم را ادامه دادم، اما باز تا آخر مبارزه همسطح با او مبارزه کردم. من 
فقط 15 روز در محیط واقعى فایت (مبارزه) کــردم و بعد از آن قبول کردم 

که فایت (مبارزه) کنم.
وى در ادامه افزود: من این ورزش را با عشق پیگیرى کردم، این در حالى است 
که در ایران هیچ پایگاهى براى این رشــته در بخش بانــوان وجود ندارد. من با 
قدرت و انگیزه بیشتر جلو مى روم و کارهایى که برایش برنامه ریزى کرده ام را انجام 

مى دهم.

 افســانه پاکرو بازیگر کم کار این روزها درخصوص 
فعالیت هــاى اخیــر خود گفــت: خدا را شــکر 
مى کنم که حتــى در این مدت کــه حضورم در 
ســینما و تلویزیون کم شــده بود باز هم لطف 
کارگردان هاى عزیز شامل حالم شد و به خیلى 
از کارها دعوت شــدم. البته که باید از خیلى کم 

لطفى ها چشم پوشى کنم.
وى ادامه داد: ترجیح دادم تا 
تابستان امسال در کارى 
حضور نداشــته باشم اما 
بــراى مهــر مــاه چند 
پیشنهاد دارم و بى شک 
شروع دوباره اى خواهم 

داشت.
پاکــرو تصریح کــرد: در 
انتخاب ، سینما یا تلویزیون 

را در نظــر نمــى گیــرم و 
بیشــتر به ســراغ کارهایى

مى روم که از نظر فیلمنامه و 
تیم اجرایى قوى باشد.

الزم به ذکر اســت، پاکرو 
تا بــه حــال در فیلم هاى 

سینمایى «رسم عاشقی» 
و «محاکمه» و سریال 

«در  تلویزیونــى 
مسیر زاینده رود» 
ایفــاى نقــش 

کرده است.

لطف کارگردان ها شامل حالم شد 
زیگر کم کار این روزها درخصوص 

خیــر خود گفــت: خدا را شــکر 
ى در این مدت کــه حضورم در 
کم شــده بود باز هم لطف  ون
زیز شامل حالم شد و به خیلى 
ــدم. البته که باید از خیلى کم 

شىکنم.
دادم تا  یح
ر کارى 
 باشم اما 
چند  ـاه
ى شک 
 خواهم 

ــرد: در 
 تلویزیون 
ى گیــرم و
غ کارهایى
ر فیلمنامه و

اشد.
ـت، پاکرو
 فیلم هاى 

عاشقی» 
ریال 

در
«

لم شد  للللللللللللل

ندند چون اگر فقط قصد خندیدن باشد که راه هاى 
دیگرى هم هســت. خندیدن به هر قیمتى 
خوبى نیست. من دوست دارم اصًال اتفاق

بعد از دیدن یک فیلم کمى فکر کنم و ببینم 
چرا این داستان موجود در فیلم مطرح شد.

یزدان بخش سینماى کمدى حال حاضر را 
جلف خواند و خاطرنشــان کرد: این فیلم ها 
کامًال ضعیف هســتند و مخاطب به محض 
خروج از سالن اســم آنها را هم فراموش 
مى کند. آثارى اینچنینى فقط مى خواهند به 
هر طریقى مخاطب را بخندانند و به جز این 
هیچ چیزى برایشان مهم نیست. بسیارى 
از این آثار مرا یاد ســریال هاى بى کیفیت 
ترکیه اى مى اندازد زیرا سرشار از اتفاقات 
ى جلف هستند. از نظر من کارى که با جلف بازى 

مردم را بخنداند کار قشنگى نکرده است.

تینا آخوندتبار، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون که در یکسا
در هیچ سریال و فیلم سینمایى ایفاى نقش نکرده اینر روزها

مسابقات بوکس بانوان مبارزه مى کند.
وى طى چند روز گذشته براى اولین بار با حجاب اسالسالمى

مســابقات بوکس حضور پیدا کرد اما مقابل حریــفف چینى
واگذار کرده است. 

آخوندتبار پــس از پایان این مســابقات صحبت هت هایى مط
و مدعى شده اســت که داوران در نخســتین مبمبارزه با حری
مهربان تر بوده اند. وى دو ماه دیگر براى دومینین بار به صور

وارد رینگ مسابقات بوکس مى شود.
اده است: با وجود اینک آخوندتبار در صحبت هاى خود عنوان کرده
چهار سال در مدرســه بوکس فعالیت کر کرده بود و تجربه زیادى
من فقط یکسال تمرین کردم و آن همن هم از این پارك به آن پارك
ک مبارزه همسطح با او تمریناتم را ادامه دادم، اما باز تا آخر آخر مبارزه
5فقط 15 روز در محیط واقعى فایى فایت (مبارزه) کــردم و بعد از آن قب

که فایت (مبارزه) کنم.م
وى در ادامه افزود: مفزود: من این ورزش را با عشق پیگیرى کردم، این در ح
ایران هیچ پایگاهى براى این رشــته در بخش بانــوان وجود ند ایرانر که در
قدرت و انگیزه بیشتر جلو مى روم و کارهایى که برایش برنامه ریزى کرده ا

مى دهم.
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شاید براى تان عجیب باشــد اما واقعیت این است که غذا 
خوردن با دســت، برخالف تمام آموزش هایى که از دوران 

بچگى به شما داده شده، فوایدى برایتان دارد.
خوردن یک فرآیند حســى و ذهنى اســت. به کار گرفتن 
تمام حس ها، بینایى، بویایى، شنوایى، چشایى و المسه 
مى توانــد تجربه  خوردن را رضایــت بخش تر کند. 
استفاده از دست براى خوردن غذا، باعث ایجاد یک 
ارتباط لمســى بین غذا و بدن و روح و ذهن تان 

مى شود.
غذا خوردن با دست، کمى از تشریفات و رسمى 
بودن غذا خوردن کــم مى کند هر چند ممکن 
است غذا خوردن با دســت به نظرتان کارى 
غیربهداشــتى و چندش آور بیاید اما به هر حال 
شیوه اى راحت و گرم و دوستانه از خوردن است. که 

ضمناً فوایدى هم براى سالمتى تان دارد.

خوردن را به یک تجربه  حسى تبدیل کنید
خوردن یک تجربه  حسى است که مى تواند شور و هیجان 
ایجاد کند. طبق فلسفه  آیوروداى هندى (علم زندگى و عمر 
طوالنى)، هر انگشت هر دست به یکى از عناصر پنجگانه 

مربوط است:
انگشت شست به فضاى خالى مربوط است.

انگشت اشاره به هوا مربوط است.
انگشت میانى به آتش مربوط است.

انگشت حلقه به آب مربوط است.
انگشت کوچک به خاك مربوط است.

وقتى از طریق دست هاى تان از غذایى که مى خورید لذت 
مى برید، فرآیند خوردن باعث تحریک این عناصر شــده و 
غذایى را که مى خورید انرژى بخش مى کند. این اتفاقى است 
که باعث حفظ تعادل تمام عناصر شــده و شما را هم سالم

 نگه مى دارد. همچنین حس المسه، بویایى، شنوایى، بینایى و 
چشایى نیز فعال تر مى شوند. تحریک و برانگیختگى این پنج 
حس، شما را نسبت به طعم، بافت و بوى غذایى که مى خورید 

آگاه تر مى کند.

دست ها به عنوان یک سنسور طبیعى عمل 
مى کنند

وقتى با قاشق و چنگال غذا مى خورید، غذا را مستقیماً به دهان 
مى برید و ذهن شما نمى تواند دما یا بافت غذا را پیش از خوردن 
حس کند. به همین دلیل است که گاهى غذاى خیلى داغى 
را در دهان مى گذارید و زبان تان مى سوزد. اما وقتى با دست 
غذا مى خورید اعصابى که در نوك انگشتان است دماى غذا را 
حس کرده و اگر داغ بود آن را به دهان نخواهید برد. همچنین 
اعصاب موجود در نوك انگشتان دست، سیگنالى به مغزتان 
مى فرستند که خبر مى دهند چه چیزى قرار است بخورید و 
این باعث ترشح هورمون ها و آنزیم هاى مناسب گوارشى 

شده و به شما کمک مى کند مزه  غذا را بهتر حس کنید.

کمک به هضم غذا
در کف دست و انگشــتان آن، هم باکترى هاى خوب وجود 
دارد و هــم باکترى هاى بد. باکترى هاى خوب از شــما در 
برابــر میکروب هاى مضــر موجود در محیــط محافظت

 مى کنند. 
وقتى شما با قاشق و چنگال غذا مى خورید این باکترى ها به 

روده تان نمى رسند.
از طرفى دیگر، وقتى شــما با دست هاى تان غذا مى خورید، 
باکترى هاى مفید موجود در انگشتان، به دهان منتقل شده، 
بلعیده شــده و به قســمت هاى مختلف بدن مى روند. این 
اتفاق باعث گوارشى سالم در روده ها شده و جلوى گسترش 

باکتر ى هاى مضر را در روده   ها مى گیرد.
 ضمنًا وقتى شما با دســت هاى خود غذا را لمس مى کنید، 
سیگنالى به مغز ارسال مى شود که هورمون  ها و آنزیم هاى 
گوارشى را ترشح کند. بســته به نوع غذا، مغز متابولیسم را 
مدیریت مى کند تا عملکرد مناسبى داشته باشد؛ چیزى که 

براى گوارش بهتر غذا ضرورى است.

کاهش احتمال دیابت نوع دوم
استفاده از قاشق و چنگال باعث مى شود سریع تر و راحت تر 
غذا بخورید. اما این راحتى مى تواند باعث به هم خوردن تعادل 
قند خون در بدن هم بشود و در نهایت شما را در معرض ابتال 

به دیابت نوع دوم قرار بدهد.
مطالعه اى که در سال 2012 انجام شده و نتایج آن در نشریه  

انجمن درون ریزشناسى اروپا منتشــر شد گزارش مى دهد 
افرادى که غذاى خود را با ولع و با سرعت مى خورند، 2/5برابر 
بیشتر از آنهایى که آهسته غذا مى خورند مستعد ابتال به دیابت 
نوع دوم هستند. بنابراین تند تند غذا خوردن ریسک دیابت 
نوع دوم را باال مى برد، اما شــما مى توانید بــا غذا خوردن با 
دست هاى تان، این خطر را کاهش بدهید. وقتى با دست  غذا 
مى خورید، در عرض یک زمان مشخص، غذاى کمترى در 
دهان مى گذارید. آهسته خوردن همچنین باعث هضم بهتر 
غذا شده و به معده تان زمان مى دهد تا بفهمد که سیر شده و 

دیگر نباید به خوردن ادامه بدهد.

هوشمندانه تر غذا خوردن
غذا خوردن با قاشق و چنگال، یک فرآیند مکانیکى است که 
شما توجهى به آنچه مى خورید و مقدار غذا نخواهید داشت. 
همچنین ممکن است باعث شود هنگام غذا خوردن، کارهاى 
دیگرى هم انجام دهید، مثًال تماشاى تلویزیون، چک کردن 
موبایل و یــا خواندن روزنامه. نتیجه تمرکز نداشــتن روى 

خوردن، این مى شود که بیشتر غذا بخورید.
مطالعه اى که در ســال 2008 صورت گرفت و نتایج آن در 
نشریه  طب بریتانیا منتشر شــد گزارش مى دهد که خوردن 
تا مرز سیرى و ســریع خوردن، احتمال چاقى را هم بیشتر 
مى کند. اما زمانى که با دســت غذا مى خورید، به چیزى که 
مى خورید توجه بیشترى مى کنید و نسبت به مقدار غذایى 
که مى خورید، آگاه تر هستید. همچنین هنگام غذا خوردن با 
دست، دیگر به سختى مى توانید کار دیگرى انجام دهید چون 
دست هاى تان کامًال مشغول هستند که همین باعث کاهش 
ناآگاهانه غذا خوردن مى شود که یکى از بزرگ ترین علت هاى 

افزایش وزن است.

بهداشت بیشتر
هرچند احتماًال فکر مى کنید با دست غذا خوردن، یک کار 

غیربهداشتى است اما واقعیت دقیقاً برعکس است.
افرادى که عادت به غذا خوردن با دست دارند، همیشه قبل 
از نشستن پاى سفره، دست هاى شان را مى شویند. همچنین 
همه  ما به طور کلــى عادت داریم در طــول روز چندین بار 
دست هاى خود را بشوییم؛ بهداشت دست ها، همه جا یک 
عادت است. اما قاشق و چنگال و سایر ظروف، معموًال سریع 

شسته مى شوند و همیشه هم کامًال تمیز نیستند.

چند نکته
حتماً قبل و بعد از غذا دست هاى خود را خوب بشویید. قطعات 
بزرگ غذا را به تکه هاى کوچک تر و اندازه هاى قابل جویدن 
تبدیل کنید تا راحت تر بتوانید آنها را با دست بردارید. وقتى با 
دست غذا مى خورید قوز نکنید و سعى کنید صاف بنشینید 
و آرنج ها روى میز تکیه ندهیــد. تکه هاى کوچک در دهان 
بگذارید و دهان تان را با حجــم زیاد پر نکنید تا راحت تر غذا 

را بجوید.

در این نوشــتار، مى توانید با 8 خاصیت مفید فلفل سیاه 
آشنا بشوید: 

بهبود سیستم گوارش
فلفل سیاه، باعث تحریک ترشــح اسید هیدروکلریک 
در معده مى شــود و این کار موجب گوارش بهتر در بدن 
مى شود. فلفل سیاه، عالوه بر کمک به روند هضم غذا، 
مى تواند از ایجاد گازهاى روده جلوگیرى کند، سم ها را 
از بدن دفع کند و ریســک ایجاد بیمارى  در محیط روده 
و معده را به حداقل برســاند و حتى مانع ســرطان روده 

بزرگ بشود.
فلفل ســیاه، خاصیت ضد نفخ دارد و موجب مى شــود 

گازهاى اضافى از مسیر طبیعى خود دفع شوند. 

کاهش وزن و الغرى با فلفل سیاه
مواد مغذى که در فلفل سیاه وجود دارند موجب شکسته 
شدن سلول هاى چربى مى شوند. بنابراین بدن به جاى 
ذخیره کردن چربى، ساختار چربى را مى شکند و ساده تر 

مى تواند آنها را بسوزاند.
فلفل سیاه، آنزیم ها را تحریک مى کند و موجب  کاهش 
تورم شــده که این کار مى تواند حتــى باعث الغرى و  

کاهش وزن بشود.

فلفل سیاه و سالمت پوست
گروهى از محققین در لندن به این نتیجه رسیدند که فلفل 
سیاه مى تواند رنگ سفید پوســت را برگرداند و شاه کلید 
درمان ویتیلیگو( یک نوع بیمارى پوستى که موجب از بین 

رفتن رنگدانه هاى پوست مى شود) باشد.
تحقیق مشابهى نشان داده که فلفل سیاه، حاوى ماده اى 
به نام پایپرین است. پایپرین مى تواند پوست را تحریک 
کند تا رنگدانه هاى بیشترى تولید کند. این ماده عالوه بر 
درمان بهتر ویتیلیگو، نسبت به رو ش هاى درمانى دیگر، 

خطر کمترى براى بیمار دارد.
فلفل ســیاه همچنین مى تواند خطر گسترش سرطان 
پوست که در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش 

ایجاد شده را هم از بین ببرد.

درمان مشکالت تنفسى با فلفل سیاه
در طب سنتى آیورودا، فلفل ســیاه را براى از بین بردن 
سرماخوردگى، ســرفه و مشــکالت سینوسى تجویز 

مى کنند. 

در این نوع طــب، معتقدند فلفل ســیاه، حاوى خواص 
خلط  آورى هست که مى تواند خلط را رقیق کند و آن را 
در مجارى تنفسى روان تر کند. بنابراین به بیمار کمک 

مى کند تا از طریق عطسه و سرفه، خلط را دفع کند.

فلفل سیاه، ضد عفونت و تحریک پوستى
فلفل ســیاه خاصیت آنتى باکتریال دارد که با عفونت و 
تحریک پوستى ناشى از گزیدگى حشرات، مقابله مى کند. 
فلفل سیاه همچنین مى تواند التهابات پوست را در برابر 

تحریک ها درمان و آرام کند.

کاهش کلسترول
فلفل ســیاه، حاوى موادى است که به باز کردن 

پالکت هاى درون رگ ها کمک مى کند و حتى 
خیلى بیشتر از فیبر، در از بین بردن کلسترول 
اضافى بدن مؤثراست.استفاده از فلفل سیاه 
در رژیم غذایى، مى تواند از مشکالت قلبى 
مثل سکته، حمله قلبى و سایر مشکالت 

مربوط به تصلب شرائین جلوگیرى کند

ترمیم آسیب هاى سلولى با فلفل 
سیاه

فلفل سیاه، حاوى نوعى آنتى اکسیدان قوى است که 
نه تنها از بدن در برابر آسیب سلولى محافظت مى کند، 
بلکه مى تواند ما را در برابر رادیکال  هاى آزاد هم محافظت 
کند. رادیکال هاى آزاد به وســیله سوخت وساز سلولى، 
تولید مى شوند و به سلول هاى ســالم حمله مى کنند. 
DNA این رادیکال ها موجب مى شود تا بدن سلول هاى 

سرطانى تولید کند.
فلفل ســیاه، مثل میوه ها و ســبزیجاتى که سرشار از 
آنتى اکسیدان هستند، یک ماده طبیعى دارد که از بدن 
در برابر آسیب سلولى محافظت مى کند و حتى مى تواند 

موجب بازگشت سالمتى شود.

جلوگیرى از اختالل شناختى، بازیابى مغز 
و سالمتى اعصاب

پایپرین که پیش تر در موردش صحبت کردیم فقط براى 
درمان ویتیلیگو مؤثر نیست. این ماده مى تواند اختالل 
حافظه و عدم شــناخت در افراد سالخورده را نیزکاهش 
دهد. طبق آزمایشــات کیلنیکى، به نظر مى رســد که 

پایپرین، مسیرهاى شیمیایى در مغز را تحریک مى کند.

یک متخصص تغذیه هشدار داد: استفاده از ظروف 
مســى که در آنها روکش قلع به کار نرفته و مواد 
غذایى مستقیماً در تماس با مس هستند هنگام قرار 
دادن مواد غذایى در ایــن ظروف، مس زیادى آزاد 
مى شود که احتمال مسمومیت را افزایش مى دهد  
و مى تواند سالمتى انسان را به خطر اندازد و زمینه 
ابتال به برخى از بیمارى ها را در دراز مدت فراهم کند. 
دکتر على کشــاورز گفــت: مس مانــع از جذب 
آهــن و روى در بــدن مى شــود و در نتیجــه 
ســبب کم خونــى و فقــر آهــن و اختــالالت 
بــارورى مى شــود و بــر کوتاهــى قد نیــز اثر

مى گذارد.
کشــاورز اظهار داشــت: اگرچه خــوردن آب در 
ظروف مســى بدون روکش قلع خطرى ندارد اما 
پخت و پز و نگهــدارى موادغذایى در این ظروف 
موجب آزاد شــدن بیش از اندازه مس مى شــود، 
عالوه بــر آن مــواد غذایــى ترش و اســیدى،

مــس را در خــود حــل  مى کنند کــه در نهایت 
موجب بروز مشــکالت مذکور براى ســالمت 
فرد مى شــود، به همین دلیل تأکید مى شود که از 
ظروف فلزى به ویژه ظروف فلزى فاقد قلع براى 
نگهدارى مواد غذایى ترش و اسیدى استفاده نشود.

مدیــر گروه تخصصــى تغذیه بالینى دانشــکده 

رژیم شناسى دانشــگاه تهران با اشــاره به یک 
راه مفیــد براى تشــخیص به کار رفتــن قلع در 
ظروف مســى اضافه کرد: علت سفیدرنگ بودن 
داخــل برخى از ظروف مســى وجود قلــع در آن 
اســت. به ظروف مسى حداقل ســالى یکبار باید 
قلع اضافه کرد یــا به اصطالح آن را ســفید کرد 
تا مشــکلى براى پخــت و پز و ســالمتى ایجاد 

نشود.
در گذشــته هم کــه از این ظروف زیاد اســتفاده 
مى شــد هر چند وقــت آن را ســفید مى کردند، 
بنابرایــن باید ضمــن دقت در انتخــاب ظروف 
مسى، به منظور حفظ ســالمتى و بهره مندى از 
خواص اســتفاده از این ظروف، ســفید کردن آن

فراموش نشود.

فواید خوردن غذا با دست 

 وقتى شما با 
دست هاى تان غذا 

مى خورید، باکترى هاى 
مفید موجود در 

انگشتان، به دهان 
منتقل شده، بلعیده 

شده و به قسمت هاى 
مختلف بدن مى روند. 

این اتفاق باعث گوارشى 
سالم در روده ها شده 

و جلوى گسترش 
باکتر ى هاى مضر را در 

روده   ها مى گیرد

با پادشاه ادویه ها آشنا شوید

باوجــود اینکه توصیه پزشــکان به افــراد براى 
حفظ ســالمت مصرف روزانه ســیب است، اما 
خــوردن دانه هاى این میوه توصیه نمى شــود، 
زیرا آمیگدالین ماده شــیمیایى موجود در سیب 

عوارض خطرناکى را براى افراد به دنبال دارد.
مــاده آمیگدالیــن به مقدار بســیار زیــادى در 

دانه هاى سایر میوه ها، چون سیب، بادام، زردآلو، 
هلــو و گیالس وجــود دارد و در صــورت مصرف 

هســته این میوه ها و جویــدن و قــورت دادن آنها، 
آمیگدالین که بى ضرر است به سیانید هیدروژن تبدیل 

مى شود.
سیانید یا همان سیانور یک ماده سمى بسیارخطرناك 
اســت و مصرف دوز هاى پایینى از آن مى تواند باعث 

مرگ افراد شود.
از جملــه عوارض جانبــى مصرف دوز پایین ســیانید 
مى توان ســردرد، تهوع، اســتفراغ، گرفتگــى معده، 
ســرگیجه، فلج اعضاى بدن، نارســایى قلبى و ریوى، 
ضعف و ســردرگمى را نام برد و در صــورت مصرف 
دوز باالى این ماده شــیمیایى و تأخیر در درمان امکان 

مسمومیت شدید و مرگ فرد وجود دارد.
کارشناســان بررســى کرده اند که مقدار 41 الى 286 
میلى گرم ماده سیانید موجود در دانه سیب براى مرگ 
یک فرد بالغ با وزن 81 کیلوگرم کافى است. گروه هایى 
که نباید هسته سیب مصرف کنند کودکان، زنان باردار، 
افراد دچار ضعف سیستم ایمنى، مبتالیان به سرطان و 

سالمندان هستند.
تنها حدود 0/2گرم الى 1.6 گــرم براى هر کیلو گرم از 
وزن یک فرد سیانید کافى است تا فرد دچار مسمومیت 

شدید و حتى مرگ ناگهانى شود.
در صورت قــورت دادن کامل دانه ســیب و نجویدن 
آن، آنزیم هــاى موجــود در معــده آن را هضم کرده

 و خطرى براى انســان ندارند، اما توصیه مى شود افراد 
تا حد امکان از جویدن و خوردن هسته سیب خوددارى 

کنند.
هر عدد سیب بین صفر تا 20 عدد دانه دارد و در صورتى 
که فرد بیش از 150 دانه کــه به طور تقریبى 100 گرم 
مى شود را مصرف کند با مســمومیت مرگبار ناشى از 

سیانید مواجه مى شود.

به جز دانه سیب، پوســت و گوشــت این میوه کامًال 
بى ضرر و براى ســالمت بدن انســان بســیار مفید

 هستند.
به اشــتباه برخى افراد گمان مى کنند که مصرف مقدار 
کم ســیانید موجود در سیب براى ســالمت بدن مفید 
اســت که این تصور کامًال اشــتباه اســت و مى تواند 
به تجربه اى گران و به قیمت از دســت دادن جان آنها 

تمام شود.
اگــر بــه اشــتباه یــک الــى چنــد عــدد دانــه 
ســیب را مصرف کردیــد نگران نباشــید، امــا حتمًا 
هنگام خوردن ســیب دانه هــاى آن را جــدا کنید و

 با آرامش از طعم و خواص درمانى این میوه پرخاصیت 
لذت ببرید. 
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فراموش نشود.
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دانه هاى سیب را 
نخورید

از ظروف مسى
 استفاده نکنید

میوه اى که با خوردنش نیاز به دارو ندارید 
انجیر، قند زیادى دارد؛ 50 درصد انجیر خشــک را 
قند تشکیل مى دهد همچنین منبع خوبى از پتاسیم ، 
منیزیم ، کلسیم ، فسفر  و ویتامین هاى CوA،Bاست. 
انجیر منبع غنى فیبر غذایى است؛ لیگنین یک نوع 
فیبر غذایى غیرمحلول اســت که به مقدار زیاد در 
انجیر وجود دارد و نقش عمــده اى در جلوگیرى و 

رفع یبوست دارد.
از انجیر مى توان در رژیم هــاى غذایى خاص مثل 
رژیم کم چربى ، کم سدیم ، پرفیبر ، کاهش وزن ، رژیم 
دیابتى و حتى رژیم غذایى مدیترانه اى استفاده کرد.

انجیر سدیم و چربى ندارد و مانند سایر میوه ها بدون 
کلسترول است.

انجیر، فیبر غذایى باالیى دارد و هــر واحد آن 20 
درصد نیاز روزانه را تأمین مى کند که بیش از هر نوع 

میوه تازه یا خشک است.

انجیر بیش از سایر میوه ها امالح دارد؛ 40 گرم انجیر 
تازه داراى 244 میلى گرم پتاســیم ( 7 درصد نیاز 
روزانه) ، 53 میلى گرم کلسیم ( 6 درصد نیاز روزانه) 

و 1/2 میلى گرم آهن (6 درصد نیاز روزانه) است.
انجیر از نظر طب قدیم ایران ، گرم و تر است  و تعرق 

بدن را زیاد مى کند  و ادرار آور است.
انجیر حــرارت بــدن را کاهــش مى دهد  و 

چاق کننــده اســت و بــراى آنهایى که 
مى خواهند وزن اضافه کنند، بسیار مفید 
است؛ بدین منظور مى توان آن را با شیر 

مخلوط کرد و در بین غذاها خورد.
انجیر تازه یا خشــک، یبوست را برطرف 

مى کند و یکى از بهترین میوه ها براى تمیز 
کردن روده بزرگ و رفع یبوســت است؛ در قدیم 

براى از بین بردن یبوســت از شربت انجیر استفاده 

مى کردند .

روزانه) ز ی
روزانه) است. (6 درصد نیاز

 ایران ، گرم و تر است  و تعرق 
آور است. ر

و و ا کاهــش مى دهد
ـراى آنهایى که 
د، بسیار مفید 
 آن را با شیر

ورد.
 را برطرف 
ا براى تمیز

ت است؛ در قدیم 
بت انجیر استفاده 
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«به طور قطع مسعود شــجاعى و احسان حاج صفى 
به تیم ملى فوتبال ایران دعوت نخواهند شــد زیرا آنها 
خط قرمزها را زیر پا گذاشــتند. مراجع تصمیم گیرى 
به این موضوع نظام جمهورى اســالمى ایران، وزارت 
ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال هستند، 
نه آقاى کارلوس کى روش.»  این جمالت قسمتى از 
صحبت هاى محمد رضا داورزنى، معاون وزیر ورزش 
و سرپرست فدارســیون والیبال است که روز پنج شنبه 
مطرح شد و بازتاب گســترده اى پیدا کرد. داورزنى از 
یک دهه پیش یعنى از ســال 1385؛ زمانى که رئیس 
فدارسیون والیبال شد و والســکو را به به ایران آورد و 
دوران طالیى والبیال را رقم زد تا زمانى که به معاونت 
وزارت وزرش رسید، همیشه خبرساز بوده و حاشیه هاى 
پیرامون او زیاد بوده است. در سال هاى طالیى والبیال 
او به عنوان مدیرى محبوب تبدیل شد اما با افت کیفیت 
بازى هاى تیم ملى والیبال و انتصاب داورزنى به عنوان 
معاون ورزش قهرمانــى در وزارت ورزش و جوانان در 
سال 1395، آرام آرام از آن چهره محبوب فاصله گرفت 
و درگیر شایعه هاى فراوانى شد. این حاشیه و شایعه ها 

را مرور مى کنیم:
1-  از سال 1368 تا ســال 1385 محمد رضا یزدانى 
خرم عهده دار رئیس فدارســیون والیبال بود و بسیارى 
از زیرساخت ها براى تقویت والبیال کشور آمده کرد. با 

روى کار آمدن دولت احمدى نژاد مثل بسیارى از مدیران 
ورزشى از کار خود برکنار شد و محمد رضا داورزنى که 
گفته مى شد با محمد على آبادى رئیس سازمان تربیت 
بدنى رابطه حسنه اى داشت، عهده د ار این سمت شد. 
بى انصافى است اگر نگوییم در دوران او بهترین نتایج 
والیبال پس از انقالب به دست آمد و مربى هاى بزرگى به 
ایران آمدند. والسکو و کواچ والیبال ایران را به یک قطب 
قدرمتند تبدیل کردند اما آرام آرام ستاره هاى والبیال رو 
به افول رفتند. با انتخاب «ایگور کوالکوویچ» به عنوان 
مربى تیم والبیال در سال گذشته این روند نه تنها ُکند نشد 
بلکه شیب نزولى بیشترى به خود گرفت. این جاست که 
برخى ها از کارشناسان اعتقاد دارند دهه طالیى والیبال 
ایران مدیون تالش هاى رئیس فدارسیون قبلى بوده و 

دوارزنى تنها برداشت کننده این محصول بوده است.
2-سال گذشته ناگهان او از ریاست فدراسیون والیبال به 
سمت عنوان معاون ورزش قهرمانى در وزارت ورزش و 
جوانان رسید و مدیریت بسیارى از امور ورزش به دست 
داورزنى افتاد. به دلیل آنکه مشکل دو شغله بودن براى 
داورزنى به وجود نیاید در حال حاضر به عنوان سرپرست 
فدارسیون والیبال فعالیت مى کند اما عجیب تر آنکه هیچ 
فردى به عنوان رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب 
نمى شود. مشخص هم نسیت تا چه زمانى قرار است او 
به عنوان سرپرست فدارســیون والیبال به فعالیت خود 

ادامه دهد.
3-شایعه هاى زیادى در مورد تاثیرگذارى او بر انتخاب 
اعضاى هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شنیده مى شود. 
در زمانى که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد، طاهرى 
مدیرعامل پرسپولیس استعفا داد. در آن موقع شایعه هاى 
زیادى مطرح شد که سامانه هوادارى پرسپولیس به این 
باشــگاه بدهى هاى زیادى دارد و داورزنى یکى از افراد 

موثر در ثبت این قرارداد بوده است.
4- فرزند داورزنى همیشه با شایعه هاى فروانى رو به رو 
بوده. پسر داورزنى یک باشگاه بدنسازى دارد، باشگاهى 
که قبال به فدراسیون تکواندو اختصاص داشت. گفته 
مى شود فدراســیون تکواندو مناقصه اى را برگزار کرد 
و پســر داورزنى هم برنده این مناقصه شد. در مقاطعى 
نیز گفته شده باشد او رابطه خوبى با سعید معروف دارد 
و با او نیز رستورانى راه انداخته است. این موضوعات را 
اما خوِد محمدرضا داورزنى به شدت رد کرده و در یکى 
از نشســت هاى خبرى اش گفته:   ترجیح مى دهم به 
طور کلى بگویم فعالیت پســرم هیچ ارتباطى به من و 
فدراسیون ندارد. این که چند جوان یک شراکتى انجام 
دهند و کار اقتصادى انجام دهند چــه ارتباطى به من 
فدراسیون یا سعید معروف دارد؟ چند جوان رستورانى 
بزنند یا به طور قانون باشگاهى را اجاره کنند چه ارتباطى 
به فدراسیون دارد؟ اگر ســوالى مطرح است مسووالن 

ذى صالح مى توانند تصمیــم بگرند و هرکس هم که 
سوالى دارد به آن جا برود و از نزدیک موضوع را بررسى 
کند. اصال مهمان من بروید یک قهوه هم بخورید. و از 

نزدیک ماجرا را بررسى کنید. 
5-در زمان المپیک ریو 2016 سه نفر از بازیکنان اصلى 
تیم ملى والبیال در رژه افتتاحیه المپیک شرکت نکردند. 
این ســه نفر سید محمد موســوى، میر سعید معروف 
و شــهرام محمودى بودند که هر کــدام به بهانه هاى 
مختلفى در این رژه حضور پیدا کردند. عجیب تر اینکه 
داورزنى هیچ وقت واکنشى در این مورد نشان نداد. یک 
مورد مشابه نیز هفته گذشته به وجود آمد و عادل غالمى 
و محمد موسوى با یک دیگر درگیر شدند که داورزنى 
براى تنبیه طرفین فقط غالمى را محروم کرد!. همین 
نکات سبب شده تا برخى کارشناسان عقیده داشته باشند 
در زمان مدیریت داورزنى، بازیکن ساالرى گریبان گیر 
تیم والیبال شد و برخى ها از امتیازات ویژه ترى برخوردار 

هستند.
6- او یک  حاشیه دیگر نیز داشت. در زمان مدیریتش، 
والبیال زنان ایران با تغییرات مختلف مربى و بازیکنان رو 
به رو شد. مدتى قبل نیز سه بازیکن زنان والیبال با یک 
دیگر درگیر شده بودند که بر خالف نرمش فدراسیون 
والبیال در مورد درگیرى هاى والیبالیست هاى َمرد، آن 

زنان با احکام سنگین محرومیتى رو به رو شده  بودند.

یحیى گل محمدى پس از شکست تراکتورساى مقابل استقالل در کنفرانس خبرى حاضر شد و در صحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتى قبل از بازى، بار دیگر 
به افرادى کنایه زد که به قول خودش باید شرمنده هواداران باشند. داستان از جایى شروع شد که گل محمدى در نشست خبرى قبل از بازى با استفاده از 
جمالتى مانند  عدم پشتوانه سازى یکى از مشکالت ما بود ،  تراکتورسازى از نیم فصل سال گذشته مى دانست که از پنجره نقل وانتقاالت بعدى محروم 
است، اما هیچ کارى براى بازیکنان جوان انجام نشد. ،  بازیکنان جوان در تراکتورسازى آنها به امان خدا رها شده بودند.  و  بى توجهى، مشکالت زیادى 

را براى جوانان ما به وجود آورده است. ، به طور غیر مستقیم از افرادى که پیش از این در باشگاه تراکتورسازى حضور داشتند، گالیه کرد.
داستان به همین جا ختم نشد و سرمربى تراکتورسازى پس از شکست تیمش مقابل استقالل، در کنفرانس خبرى از این افراد انتقاد کرد. گل محمدى 
پس از بازى جمالتى مانند  آن افرادى که باید واقعًا شرمنده باشد، کسانى هستند که تیم را به این روز انداختند  و  واقعًا ندیده بودم تیمى به خاطر 
بى توجهى به نقل وانتقاالت محروم شــود ،به زبان آورد. در ابتدا برخى تصور کردند که منظور گل محمــدى از این صحبت ها، مصطفى آجورلو، 

مدیرعامل کنونى باشگاه تراکتورسازى است، اما سرمربى تراکتورسازى اعالم کرد که خوشبختانه این افراد االن دیگر در باشگاه نیستند.
گل محمدى این بار «شاه کلید» کنایه هایش را گفت. «محرومیت تراکتورسازى به خاطر شکایت بازیکنانى است که قراردادشان یک طرفه فسخ شد 

و آنها از باشگاه به فیفا شکایت کردند. این بازیکنان هم در زمان مدیریت هاى قبلى باشگاه در تراکتورسازى بودند. 
«مدیریت هاى قبلى»؛ مهم ترین کلمه اى است که مى توان از داخل صحبت هاى سرمربى تراکتورســازى استخراج کرد. با این صحبت ها، مشخص 
است که سر صحبت گل محمدى با مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازى است؛ او و همان  افرادى که باعث محرومیت باشگاه تراکتورسازى از فعالیت در 

نقل وانتقاالت شدند.

ى از کنفران رمزگشایى از کنفرانس یحیىا
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نصف جهــان صحبت هاى اخیر مهــرداد میناوند در یک 
برنامه تلویزیونى نشان داد که او کماکان براى جلب نظر 
هواداران  پرســپولیس و اینکه خود را متعصب نشان دهد 
حاضر اســت تن به هر کارى دهد و از هر واژه و جمله اى 
استفاده کند. موضوعى که در یکى دو روز اخیر حتى با انتقاد 
برخى رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس هم  مواجه 

شده است.
 ویدئویى از حضور مهرداد میناوند در یک برنامه تلویزیونى 
منتشر شده که حرف هاى او در این برنامه به شدت باعث 
عصبانیت و واکنش استقاللى ها شده است. استقاللى ها 
اعتراض دارند که میناوند در این برنامه به مهدى رحمتى و 

علیرضا منصوریان توهین کرده است.
در بخشــى از این برنامه مجرى برنامه آرش ظلى پور از 
میناوند مى خواهد تا نظــرش را درباره تصاویر افرادى که 
در مانیتور مى بیند بگوید. یکى از ایــن تصاویر متعلق به 

احمدرضا عابدزاده اســت و میناوند با دیدن تصویر او این 
کلمات را بر زبان مى آورد:  «عقــاب! واقعًا عقاب همینه. 
یعنى دیگه پنگوئن و این چیزا نداریم!»  اشاره او به پنگوئن 
در واقع لقبى اســت که بعضى از هواداران پرسپولیس در 
فضاى مجازى بــه دروازه  بان اســتقالل مهدى رحمتى 
داده اند. میناوند به خوبى مى داند کــه از چه چیز صحبت 
مى کند؛ وقتى ظلى پور از او منظورش را مى پرسد میناوند با 
صراحت مى گوید: «همه مى دونن دیگه!» عجیب این که 
مجرى برنامه به جاى اینکه از میناوند بخواهد که در یک 
برنامه تلویزیونى چنیــن حرف هایى نزند و ادبیات فضاى 
مجازى را در رسانه ملى به کار نبرد اصرار دارد که میناوند 
دقیقًا منظورش را از به کار بردن این کلمه بگوید! البته کار 
به اینجا ختم نمى شود و در ادامه میناوند پس از دیدن تصویر 

منصوریان مى گوید: «به به شیشعلى خان!» 
استفاده میناوند در قامت یک پیشکســوت و کارشناس 

فوتبــال، از ادبیات مختص هواداران کم ســن و ســال 
سرخابى ها در فضاى مجازى، چیزى است که از او انتظار 
نمى رود. او البته پیش از این هم حرف هایى مشابه این زده 
و تنها پیشکسوت فوتبالى است که پا به پاى نوجوانان کم 
سن و سال و با ادبیات مختص به همان ها کرى مى خواند 
و به بازیکنان تیم رقیب بى احترامى مى کند. چنین رفتارى 
از هیچیک از دیگر پیشکســوتان پرسپولیس و استقالل 

دیده نشده و مشخص نیست میناوند چرا 
اصرار به این رفتارها دارد. رفتار او را با 
همبازیان خودش مثــل مهدوى کیا، 
هاشمیان، پاشــازاده و دیگران مقایسه 

کنید تا ببینیــد میناوند چگونــه خود را 
از همنشــینى با این چهره هاى متشــخص 

دور کرده و تا همصدایى بــا نوجوانان هیجان زده و 
بى احترامى به بازیکنان تیم رقیب سقوط کرده است.    

کودکى به نام میناوند!

در بازى تیم هاى استقالل و تراکتورسازى، چیزى 
که بیشتر به چشــم آمد درگیرى هاى بازیکنان دو 
تیم در میانه میدان بــود. محمد ابراهیمى و مهدى 
کیانى بارها با هافبک هاى استقالل درگیر شدند و 
خطا گرفتند و خطا کردند. اما در این میان خبرى از 

محمد نورى نبود.
 هافبک تراکتورســازى در این بازى کمتر از دیگر 
همبازیانش به چشــم آمد و در بیشتر دقایق بازى 
اصًال در زمین دیده نمى شــد. همین بازى کم اثر 
و خنثى بود که باعث شــد او اولین تعویضى یحیى 

گل محمدى باشد. ســرمربى تراکتور وقتى بازى 
ضعیف هافبک باتجریه تیمش را دید تصمیم گرفت 
یک بازیکن جوان و باانگیزه را به جاى او به زمین 
بفرســتد. تعویضى که اتفاقًا جواب داد و با حضور 
تهامى، تراکتورســازى هجومى تر و دونده تر شد و 
فرصت هایى را هم براى جبران گل خورده خود به 
دست آورد. با این نمایش، شاید کم کم باید منتظر 
خارج شــدن نورى از ترکیب اصلى تراکتورسازى 
باشــیم و بیشــتر از میانه میدان او را روى نیمکت 

ببینیم.

  نورى که خاموش شده!

 نصــف جهــان   تالش هــاى پیام 
صادقیان براى بازگشــت به فوتبال 
اصفهان بــى نتیجه مانــد و ظاهراً 
طبق اعالم رسانه ها او مى خواهد به 
سپیدرود بپیوندد.صادقیان که پیش از 
این قرار بود در لیگ هفدهم با پیراهن 
تیم نفت تهران در رقابت هاى لیگ 
حضور داشته باشد در نهایت با جدایى 
على کریمى از این تیم، او نیز اعالم 
جدایى کــرد تا در تیــم دیگرى به 

دوران فوتبال خود ادامه دهد.
از  این اتفــاق خبرى پــس 
نبود تــا اینکه از صادقیان 
اخبار  صلــه طبق  ا و

از شهر رشت 
وى با درخواست 

تیــم  مســئوالن 
ســپیدرود،   خود را به این 

شهر رساند  تا در رابطه با حضور 
در این تیم بــه مذاکره بپردازد، 

مذاکره اى که دیروز و امروز 
انجــام خواهد شــد تا در 

رابطه با کــم و کیف 
حضور این بازیکن 

در یک تیم 
لیگ 

برترى به صحبت پرداخته شود.
پیام صادقیــان پــس از جدایى از 
جمع پرسپولیســى ها در تیم هاى 
نفت تهــران، صباى قم  و ماشــین 
سازى تبریز به بازى پرداخت اما در 
هیچکدام از این تیم ها موفق به تکرار 
دوران آرمانى خود نشد تا این روزها 
به عنوان یکى از ســتاره هاى روى 
بورس محسوب نشود و براى جذب او 
باشگاه ها سر و دست نشکنند، اتفاقى 
که در دوران جدایى او از ذوب آهن 
افتاده بود و در این میان پرسپولیسى 
ها توانســته بودند زودتر از تیم هاى 
دیگر بــراى جذب 
او اقــدام کنند. او 
در روزهاى اخیر 

از طریــق خود و 
دوســتانش در تالش 
بود که بتواند بــه فوتبال 
اصفهان بازگردد و در یکى از 
دو تیم ذوب آهن و یا سپاهان به 
فوتبالش ادامه دهد ولى نتوانست 
نظر مثبت اصفهانى ها را جلب کند 
و حاال احتماًال باید آرزوهایش را در 

سپیدرود جستجو کند.

تالش 
نافرجام 

پیام براى 
بازگشت 
به اصفهان بازیکنان رو 

یبال با یک 
 فدراسیون 
ى َمرد، آن

ده  بودند.

رانکم ســنو ســال 
زىاست که از او انتظار 
رف هایى مشابه این زده 
ه پا به پاى نوجوانان کم 
 همان ها کرى مىخواند 
ىمى کند. چنین رفتارى 
ن پرسپولیس و استقالل 

چرا  وند
و را با 
ى کیا، 
قایسه 

ه خود را 
متشــخص 

وانانهیجان زده و
 سقوط کرده است.    

دوران فوتبال خود ادامه دهد.
از  این اتفــاق خبرى پــس 
صادقیان نبود تــا اینکه از

اخبار  صلــه طبق  ا و
از شهر رشت 

وى با درخواست 
تیــم  مســئوالن 

ســپیدرود،   خود را به این 
شهر رساند  تا در رابطه با حضور 
در این تیم بــه مذاکره بپردازد،
مذاکره اى که دیروز و امروز 

انجــام خواهد شــد تا در 
رابطه با کــم و کیف 

حضور این بازیکن
در یک تیم 

لیگ

که در دوران جدایى او از ذوب آهن
افتاده بود و در این میان پرسپولیسى 
تیمهاى  ها توانســته بودند زودتر از
دیگر بــراى جذب 
او اقــدام کنند. او 
روزهاى اخیر  در

از طریــق خود و 
دوســتانش در تالش

بود که بتواند بــه فوتبال 
اصفهان بازگردد و در یکى از 
دو تیم ذوب آهن و یا سپاهان به 
فوتبالش ادامه دهد ولى نتوانست 
نظر مثبت اصفهانى ها را جلب کند 
و حاال احتماًال باید آرزوهایش را در 

سپیدرود جستجو کند.

به اصفهان

نصف جهــان   سپاهان حاال امیدوار است با مهاجم عراقى 
خود بتواند معضل گلزنى اش در رقابت هاى لیگ برتر را حل 
کند. با پایان لیگ عراق دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان 
موفق شده اند بازیکنان عراقى خود را به فهرستشان اضافه 
کنند. مروان حسین مهاجم فصل قبل الشرطه عراق که 
15 گل هم به ثمر رسانده بود زودتر از بشار رسن بازیکن 
پرسپولیس وارد ایران شد و با حضور در اصفهان قرارداد دو 
ساله اش را با سپاهان امضا کرد. سپاهان در سه هفته ابتدایى 
با مشکالت شــدیدى روبه رو بوده و به خصوص در خط 
حمله قدرت کافى را نداشته است. حاال باید دید وضعیت 

تیم کرانچار بعد از ورود مروان حسین چگونه خواهد شد.
پرسپولیس هم که با بشار رســن به توافق رسیده بود در 
پایان لیگ عراق براى ITC این بازیکن درخواست داده و 
منتظر است تا این بازیکن چند پسته را به فهرست آسیایى 
خود اضافه کند. حضور بشار رسن در پرسپولیس رقابت بین 
هافبک هاى تقریباً پرتعداد ســرخپوش را شدیدتر خواهد 
کرد. او کار سختى براى رسیدن به ترکیب اصلى قرمزها 
دارد. باید دید برانکو مى توانــد تعامل الزم را بین ترافیک 

ستاره هایش ایجاد کند؟

امیدوار به گلزنى مروان

حاشیه هاى 
داور زنى

نصف جهان  اوضاع براى سپاهان خوب پیش نمى رود. 
آنها در سه هفته اخیر خوب امتیاز کسب نکرده اند و به 
همین دلیل دربى اصفهان براى آنها بسیار حیاتى شده 
است.سپاهان با با یک شکست و دو تساوى و کسب تنها 
2 امتیاز بدترین آغاز خود را در طــول تاریخ لیگ برتر 
تجربه کرده است. در 16 دوره گذشته لیگ برتر سپاهانى 
در چهار دوره سه بازى اول خود را با 9 امتیاز آغاز کرده 
بودند. در سه دوره هم آنها از سه دیدار خود 7 امتیاز کسب 
کرده بودند. آنها در سه دوره در پایان سه دیدار اول خود 
5 امتیازى بودند و در یک دوره هم در پایان ســه دیدار 
5 امتیازى. سپاهان در یک دوره با چهار و سه دوره با 3 
امتیاز از سه بازى کارش را پیش برد و تنها یک دوره با 
عملکردى مشابه فصل هفدهم 2 امتیازى بود. سپاهان 
تنها در ســومین دوره لیگ برتر در سه دیدارى آغازین 
خود یک شکست و دو تساوى را تجربه کرده بود اما در 
آن فصل تفاضل گل سپاهان2-  بود و در این فصل و در 
لیگ هفدهم که نتایجى مشابه را کسب کرده تفاضلش 
4-  است تا بدترین آغاز خود را در لیگ برتر تجربه کند. 
با این روند اگر شاگردان کرانچار نتوانند با دست پر دربى 
اصفهان را ترك کنند آن وقت باید خود را براى ورود به 

بحران آماده کنند.

سپاهان در نزدیکى هاى بحران

نصف جهان   پس از سال ها  ایران مى تواند صاحب یک شانس براى تصاحب توپ طالى آسیا و کسب عنوان مرد سال فوتبال این قاره شود و مهدى طارمى 
تنها بازیکنى است که مى تواند  این فصل این عنوان را براى کشورمان به ارمغان بیاورد.

با گلزنى برابر نفت تهران، مهدى طارمى باز هم آمار گلزنى اش در پرســپولیس را بهبود بخشــید. مهدى طارمى کــه در دو هفته ابتدایى موفق به 
گلزنى نشــده بود، در دیدار ســوم برابر نفت توانســت به این روند خاتمه دهد و نام خود را در بین گلزنان تیمش در لیگ برتــر هفدهم ثبت کند. 
طارمى که در این دیــدار دو گل زد و یک پاس گل داد، ســتاره تیمش در هفته ســوم لیگ برتر بــود. طارمى در هر دو دیدار رفت و برگشــت 
برابر نفت تهران در فصل گذشــته موفق به گلزنى شــده بود. طارمى در این فصــل 84 دقیقه زودتر از فصل پیش توانســت اولین گل خودش 
را براى پرســپولیس به ثمر برســاند. به این ترتیب طارمى شــمار گل هاى خودش با پیراهن پرســپولیس را به عدد 52 گل رساند تا پنجمین 
گلزن تاریخ باشگاه پرســپولیس باشــد. طارمى که در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا شش گل به ثمر رســانده و چند بار در تیم منتخب هفته 
لیگ قهرمانان هم قرار گرفته، در ســال 1396 ســه گل در بازى هاى ملــى در دیدارهاى انتخابى جام جهانى 2018 روســیه به ثمر رســانده 

بــه است و از شانس باالیى براى کســب عنوان مرد سال فوتبال آسیا برخوردار اســت. با توجه به اینکه سال هاســت بازیکنى از ایران 
عنوان بازیکن ســال فوتبال آسیا انتخاب نشده، امســال فرصت خوبى براى مهدى طارمى اســت تا با ادامه روند گلزنى و درخشش 
خود در پرســپولیس و تیم ملى بتواند به این عنوان دســت یابد. البتــه طارمى براى دســتیابى به عنوان برترین گلــزن تاریخ فوتبال 
پرســپولیس باید گل هاى زیادى را به ثمر برساند و حتى براى رســیدن به رده چهارم برترین گلزنان تاریخ پرســپولیس هم فاصله زیادى

 دارد.

این فرصت از دست نرود

4-  است تا بدترین آغاز خود را در لیگبرتر تجربه کند. 
این روند اگر شاگردان کرانچار نتوانند با دست پر دربى  با
اصفهان را ترك کنند آن وقت باید خود را براى ورود به 

بحران آماده کنند.

تدایى موفق به 
دهم ثبت کند. 
برگشــت  ت و
ینگل خودش 
ساند تا پنجمین 
م منتخب هفته 
ه ثمر رســانده 

بــه ن
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علیرغم هشــدار جــدى فدراســیون فوتبال به ســپاهان رفتــار نابهنجــار برخى تماشــاگران در دیــدار با ســایپا در بــازى با پــارس جنوبى هم
 تکرار شد.

پس از به ثمر رســیدن گل ســپاهان در دیدار با پارس جنوبى از هفته ســوم لیگ برتر یکى از تماشــاگران اقدام به پرتاب ترقه کرد. این اتفاق در 
حالى در ورزشــگاه نقش جهان افتاد که کمتر از 10 روز پیش از آن کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال ســپاهان را به خاطر پرتاب نارنجک در 
جریان بازى با ســایپا از هفته اول لیگ برتر جریمه کرد و به باشــگاه اصفهانى هشــدار داد که مراقبت هاى الزم را براى جلوگیرى از تخلفات 
مشابه تماشــاگران انجام دهند در غیر اینصورت تنبیهات شــدیدترى مثل انجام مســابقه خانگى بدون حضور هواداران در مورد آنها اعمال 

خواهد شد.
اما ظاهــراً معــدود تماشــاگرانى که اقــدام به ایــن کارهــا مى کننــد چنــدان در جریــان احــکام و هشــدارهاى کمیتــه انضباطى 
نیســتند و بــدون در نظــر داشــتن تبعــات رفتــار نابهنجارشــان بــا تکــرار آن هم بــه ســپاهان و هم به ســایر هــواداران آســیب

 مى رسانند.
جداى از تماشاگرانى که در این باره توجیه نیستند باید از کسانى که حفظ امنیت مســابقه را بر عهده دارند هم پرسید که چگونه این اشیاء خطرناك 
علیرغم همه هشدارها و تجارب تلخ قبلى باز هم به راحتى سر از ورزشگاه نقش جهان در مى آورند و بى محابا در جریان مسابقه مورد استفاده قرار مى گیرند.

 مى آو
ر از نقش جهان در

ت

وو

استیون بیت آشور را به خاطر دارید؟ همان مدافع راستى که قبل از جام جهانى به ایران آمد و با نظر کى روش پیراهن تیم ملى را پوشید. او آن زمان براى بازى 
در ترکیب اصلى به تیم ملى آمد اما وقتى چند دقیقه بازى کرد کى روش هم به این نکته پى برد که او توانایى سبقت از خسرو حیدرى، حسین ماهینى و 
حتى پژمان منتظرى که آن زمان دفاع راست تیم ملى بود را ندارد. بیت آشــور اما همراه تیم ملى به جام جهانى 2014 رفت اما یک دقیقه هم فرصت 

بازى به دست نیاورد. 
حسین ماهینى که یک پله جلوتر از او قرار داشت نیز نتوانست براى تیم ملى در جام جهانى بازى کند. بیت آشور بعد از جام جهانى اما دیگر به تیم ملى 
دعوت نشد. او رنگ تیم ملى را ندید، چون کى روش دیگر اعتقادى به توانایى هایش نداشت. بیت آشور حاال در لیگ آمریکا روزگار مى گذراند. او عضو 
باشگاه تورنتو است و کنار جووینکو، مهاجم ایتالیایى و مشهور تورنتو به میدان مى رود. بیت آشور البته این روزها آسیب دیده و هفته هاست از ترکیب 

تورنتو دور شده. او که قبل از آسیب دیدگى مدافع راست اصلى تورنتو بود حاال مدتى است که در ترکیب این تیم حضور ندارد.
 تورنتو همراه با بیت آشور از 23 بازى 44 امتیاز کســب کرده و باالتر از تیم هایى نظیر لس آنجلس گلکسى و نیویورك سیتى در صدر جدول قرار 
گرفته است.  بیت آشور البته همچنان امیدوار است به تیم ملى ایران دعوت شــود و دومین حضور در جام جهانى را تجربه کند. او چند ماه قبل در 
مصاحبه اى ابراز امیدوارى کرد دوباره نظر کى روش را جلب کند و براى تیم ملى ایران به میدان بــرود. اتفاقى که با توجه به حضور رامین رضاییان، 
وریا غفورى و حتى حسین ماهینى کمى دور از دسترس و بعید به نظر مى رسد. بیت آشور فعال باید به درمان آسیب دیدگى اش بپردازد و به ترکیب تورنتو

 برگردد. 

آسیب دیدگى بیت آشور

در حالى هنوز ماجراى پرداخــت بدهى هاى تیم نفت 
تهران مشخص نشده است برخى از کارکنان این باشگاه 

براى احقاق حق خود دست به اقدامات قانونى زده اند.
در همین راستا یکى از نیروهاى خدماتى در چارت ادارى 
باشگاه نفت تهران روزگذشته حکم توقیف اموال باشگاه 

نفت تهران را گرفت.
براساس شــکایت قهرمان عباســى ، نیروى خدمات 
باشگاه نفت تهران به دلیل بدهى هشت میلیون و 200 
هزارتومانى این باشگاه و همچنین جریمه یک میلیون 
تومان از طرف شعبه اجراى احکام مجتمع قضائى شهید 
بهشتى حکم صادر شد و بر اســاس این حکم ، شاکى 
در صورت امتناع باشــگاه از مطالباتش مى تواند اموال 

باشگاه را به میزان طلبش توقیف کند.
باشگاه نفت تهران درحالى با این اتفاق مواجه شده که 
مى دانیم بسیارى از چهره هاى سرشناس فوتبال ایران 
با سابقه حضور دراین تیم مدتها است که در پى دریافت 
مطالباتشان از این باشگاه هســتند. اتفاقى که تا امروز 

رخ نداده است. 

حکم توقیف اموال 
در دست کارمند باشگاه نفت  

کرار جاسم ستاره این روزهاى خط میانى تیم صنعت 
نفت آبادان اســت. این بازیکن دیگر عاصى نیست و 
به عنوان کارگردان اصلى صنعت نفت نقشش را به 

خوبى ایفا مى کند. 
  نام «کرار جاسم» معموًال بیشتر از آنکه استعداد ناب 
این هافبک عراقى را در ذهــن مخاطب متبادر کند، 
خاطرات عصیانگرى ها و نا آرامى هاى این بازیکن را 

به یاد مى آورد. 
وى که بیشترین سابقه همکارى در فوتبال ایران را 
با فراز کمالوند دارد و با همین مربى و از شهر تبریز به 
فوتبال ایران معرفى شد، یکى از اولین بازیکنانى بود 
که در این فصل با صنعت نفت به توافق رسید تا براى 

چندمین بار شاگرد کمالوند در لیگ برتر ایران باشد.

کرار این روزها هیچ نشانى از ناآرامى هاى گذشته اش 
ندارد و بالعکس به بازیکنى با توانمندى هاى باالى فنى 
و اخالقى آرام تبدیل شده است. خیلى ها بر این باورند 
که خلق و خوى این هافبک عاصى عراقى با مسائل 
مالى باشگاهى که براى آن بازى مى کند ارتباط مستقیم 
دارد که البته این یک فرضیه رد شده نیست. اما گذشته 
از مسائل مالى، ارتباط عاطفى کرار با مربیانى که با آنها 
کار مى کند هم در رفتارهاى وى در داخل زمین ارتباط 
تنگاتنگى دارد. کمالوند که سالهاست با کرار ارتباط 
خوبى دارد از ابتداى این فصل بازیکن عاصى اش را 
تحت مراقبت اخالقى قرار داده و وى را توجیه کرده که 
از او در فوتبال ایران بعن وان یک بازیکن بداخالق و غیر 

قابل مهار یاد مى شود. 

دروازه بان برزیلى ســپاهان اصفهان براى اولین بار در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر در دیدار با ذوب آهن در 
چارچوب دروازه زردپوشان قرار خواهد گرفت.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در سه دیدار گذشته خود لى اولیویرا و مهدى امینى دروازه بانان اول و دوم خود را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشت. همین موضوع سبب شد تا مهدى صدقیانى درون دروازه این تیم قرار بگیرد. وى که در 

اخراج شد نتوانست آمار خوبى را  با دریافت 6 گل آخرین دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال پارس جنوبى جم 
در سه بازى داشته باشد.

با توجه به پایان دوران نقاهت لى اولیویرا از این از این رو کادر فنى ســپاهان اصفهان تصمیم دارد 
در چارچوب دروازه استفاده کنند.دروازه بان در بازى بعدى مقابل ذوب آهن اصفهان 

20:15 در ورزشــگاه فوالد شهر دربى اصفهان پنجشنبه هفته جارى ساعت 
اصفهان برگزار مى شود. بین تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان 

اولیویرا به شهرآورد اصفهان مى رسد

ظاهراً اختالف بین مهاجم و هافبک بازیســاز پرسپولیس با مهاجم 
کامرونى این تیم بیشتر از حد پیش بینى است.

   بعد از بازى پرســپولیس برابر نفت تهران بود که گفته شد «گادوین 
منشا» به دلیل اینکه پرسپولیسى ها به او پاس نمى دهند به دستیار 

برانکو ایوانکویچ اعتراض کرده است.
هرچند مدیر برنامه منشا بعد از این اتفاق سعى کرد فضا را 

تلطیف کند و بگوید اتفاقى نیافتاده است و او 
از تست دوپینگ ناراحت بوده است ولى حاال 

اتفاقى افتاده است که مى تواند ابعاد اختالف او 
با بازیکنان پرسپولیس را پیچیده تر کند.

ظاهراً مهدى طارمى و محســن 
مسلمان که رابطه بسیار نزدیکى 
با هم دارند گادوین منشــا را از 
صفحه اینســتاگرام خود آنفالو 

کرده اند و البته منشــا هم متقابًال 
همین کار را انجام داده است.

با این شرایط به نظر مى رسد پرسپولیس در روزهاى 
آینده با مشکالت بزرگى روبرو خواهد شد مگر اینکه 

برانکو بتواند این حواشى را کنترل کند.

مسلمان و طارمى، منشا را آنفالو کردند

پشت پرده آرامش هافبک عراقى

تیم زالتکو کرانچار در سه هفته اخیر لیگ برتر آمار دفاعى ضعیفى داشته است و این موضوع 
لزوم بازنگرى این مربى در مورد خط دفاعى تیمش را نشان مى دهد.

به گزارش ایمنا، 6 گل در عرض سه هفته آمار ضعیف دفاعى ســپاهان را نشان مى دهد که 
کامًال بیانگر وضعیت آشفته خط دفاعى این تیم است. حتى اگر 6 گل را هم مالك قرار ندهیم 
با بررسى تعداد زیاد حمالت خطرناك و شوت هاى در چارچوب روى دروازه سپاهان مى توان 

به نتیجه مشابه درباره خط و البته سازمان دفاعى سپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان براى هماهنگى و ارائه بازى هاى بهتر 
نیاز به زمان بیشترى دارند اما اشــتباهات فردى و عدم آمادگى بدنى بعضى از بازیکنان خط 
دفاعى ســپاهان مثل ژایرو رودریگز ربطى به هماهنگى و زمان بیشتر ندارد. رودریگز که در 
بازى برابر پدیده کامًال ضعیف ظاهر شده بود، در دیدار برابر پارس جنوبى هم در نیمه نخست 
کامًال پرانتقاد ظاهر شد، او در نیمه دوم نیز روى فرار منجر به پنالتى نانگ جا ماند و روى صحنه 
گل هم جایگیرى نامناسب او باعث شد آفساید پر شــود و روى توپ برگشتى گل تساوى به 

ثمر برسد.
عملکرد پر اشتباه ژایرو رودریگز در ترکیب سپاهان در حالى با عدم واکنش زالتکو کرانچار رو 
به رو شده است که این تیم سیاوش یزدانى، یکى از مستعدترین مدافعان میانى فصل گذشته 
را روى نیمکت دارد اما از او استفاده نمى شود. کرانچار که در گذشــته نیز در مورد استفاده از 
بازیکنانى مثل بولکو و جالوویچ پافشارى عجیبى انجام مى داد و با وجود عملکرد پر انتقاد آنها، 
به طور مداوم از این بازیکنان بازى مى گرفت گویا همین راه را براى رودریگز هم مى رود و البته 

ضررش را مثل بازى با پارس جنوبى متحمل مى شود.
این درست که شایعاتى مبنى بر جذب سیاوش یزدانى بدون هماهنگى با کرانچار شنیده مى شود 
و یا یزدانى در یکى دو نوبت تمرینى به گفته این مربى تاخیر یا غیبت داشــته است اما به نظر 
مى رسد یزدانى آنقدر پتانسیل و توانایى دارد که بتواند پس از برخورد انضباطى که با او صورت 
مى گیرد به تفکرات کرانچار راه پیدا کند و به گزینه قابل اعتمادى در ترکیب دفاعى سپاهان 
تبدیل شود. در هر صورت باشگاه سپاهان براى او هزینه کرده است و کرانچار نیز باید از همه 

پتانسیل هاى موجود بهره ببرد.

على دایى  اجازه نداد یــک بازیکن نونهال فوتبال در اهواز  دســتش را 
ببوسد.

به گزارش ورزش سه، على دایى کماکان ســتاره بزرگ فوتبال ایران و 
یکى از محبوب ترین چهر ه هاى این سرزمین است.

ســرمربى این فصل ســایپا در یکى از دیدارهایش بــا بازیکنان یک 
تیم نونهــاالن یکــى از آن کارهــاى فوق العــاده جالبــش را انجام 

داد.
بعد از بازى سایپا مقابل استقالل خوزستان تعدادى از بچه هاى کوچک 
فوتبالیست نونهال و خردسال اهوازى براى دیدار با على دایى آمده بودند 
و دایى مثل همیشه با مهربانى ویژه اى به این هوادارانش هم پاسخ داد. 
اما دایى درحالى که با بچه ها خوش و بش مى کرد مانع از این شد که یک 

بازیکن نونهال دست او را ببوسد.
دایى درحالى که اجازه این کار را نداد، پیشانى این بازیکن نونهال را بوسید 

و به او گفت:  فقط دست و پدر و مادرت را مى بوسى.
نگاههاى کودك فوتبالیســت بــه گونه اى بود که مى شــد اثرات این 
حرف سرشناس ترین فوتبالیســت تاریخ ایران را در چهره اش به خوبى 

خواند.
على دایى در آن شــلوغى و ازدحام ارتبــاط با این کــودکان یک کار 
فرهنگى بزرگ انجــام داد و او به آن کــودك و همبازیانــش یاد داد 
که تنها کســى که شایسته دســت بوسى اســت والدین وپدر و مادرها 

هستند.
همه از میزان عشق و عالقه دایى به خانواده اش باخبر هستند و مى دانند 

آنچه دایى به این کودك گفت چیزى اســت که قهرمان فوتبال ایران و 
آسیا به آن ایمان دارد.

رفتار على دایــى در اهواز به حــدى تأثیرگذار و زیبا بود که بى شــک 
ویدئوى این لحظه مى توانــد در فضاى مجازى به عنــوان یک رفتار 
مهم فرهنگى دســت به دســت شــود ضمن اینکه قطعــا آنچه دایى 

مى گوید به دلیل حسن شــهرتى که دارد مى تواند موجب فرهنگسازى 
مثبت شود.

دایى چه در دوران بازى و چــه در زمان مربیگرى اش نشــان داده که 
خودش نیز اهل دست بوسى نیســت همواره عزت نفسش زبانزد تمام 

کسانى بوده که او را مى شناخته اند.

آموزش عزت نفس به سبک على دایى

اصرار روى 
استفاده از 

دفاع 
نا آماده  

پانیونیوس در شب گلزنى مدافع ایرانى خود به پیروزى 
ُپر گلى مقابل آترومیتوس رسید. 

تیم پانیونیوس بعد از حذف در دور سوم مرحله مقدماتى 
لیگ اروپا روز یک شــنبه هفته آینده در نخستین بازى 
فصل سوپر لیگ یونان باید به مصاف کرکرا برود که به 
همین منظور دیدارى تدارکاتى را در دســتور کار قرار

 داد.
شاگردان «گئورگیو ماســوراس» در این بازى دوستانه 
مقابل آترومیتوس، ابتدا با گل دقیقــه 17 آبیوال دائودا 
عقب افتادند ولى احســان حاج صفى در دقیقه 36 کار 
را به تســاوى کشــاند تا بعد از چهار بازى رسمى براى 
پانیونیوس، نخستین گل خود براى این تیم یونانى را در 

دیدارى تدارکاتى به ثمر رساند.
 در نیمه دوم نیز برترى با یاران حاج صفى و شجاعى بود 
و در نهایت پانیونیوس با نتیجه 6 بر 2 برابر آترموتیوس 

به پیروزى دست یافت.
 در این دیدار حاج صفى 55 دقیقه و شجاعى 73 دقیقه 

بازى کردند. 

تتتت

گلزنى حاج صفى در یونان

م و هافبک بازیســاز پرسپولیس با مهاجم 
حد پیش بینى است.

س برابر نفت تهران بود که گفته شد «گادوین 
پولیسىه
 کرده است
بعد از این
ى نیافتاده
وده است
 تواند ابعاد
یچیده تر
حســن
زدیکى 
ـا را از 
 آنفالو 

ًال

پولیس در روزهاى 
اهد شد مگر اینکه 

کند.

ن و و ن هر
ریار ری ها به او پاس نمى دهند به دست

ت.
را را را اتفاق سعى کرد فضا ن

ه است و او 
ت ولى حاال 

د اختالف او 
ر کند.

میت در اختیار نداشت. همین موضوع سبب شد تا مهدى صدقیانى دروندروازه این تیم قرار بگیرد. وىک
6اخراج شد نتوانست آمار خوبى را  با دریافتن دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال پارس جنوبى جم 

بازى داشته باشد.
ا رو کادر فنى ســپاهان اصفهان تصمیم دارد  با توجه به پایان دوران نقاهت لى اولیویرا
در چارچوب دروازه استفاده کنند. بان در بازى بعدى مقابل ذوب آهن اصفهان 

20:15 در ورزشــگاه فوالدصفهان پنجشنبه هفته جارى ساعت 
اصفهان برگزار مى شوم هاى ذوب آهن و ســپاهان 
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تیم زالتکو کرانچار در سه هفته اخیر لیگ برتر آمار دفاعى ضعیفى دا
لزوم بازنگرى این مربى در مورد خط دفاعى تیمش را نشان مى دهد.

6به گزارش ایمنا، 6 گل در عرض سه هفته آمار ضعیف دفاعى ســپاه
6کامًال بیانگر وضعیت آشفته خط دفاعى این تیم است. حتى اگر 6 گل
با بررسى تعداد زیاد حمالت خطرناك و شوت هاى در چارچوب روى

به نتیجه مشابه دربارهخط و البته سازمان دفاعىسپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان براى هماهنگى
نیاز به زمان بیشترى دارند اما اشــتباهات فردى و عدم آمادگى بدنى
دفاعى ســپاهان مثل ژایرو رودریگز ربطى به هماهنگى و زمان بیش
بازى برابر پدیده کامًال ضعیف ظاهر شده بود، در دیدار برابر پارس جن

کامًال پرانتقاد ظاهر شد، او در نیمه دوم نیز روى فرار منجر به پنالتى نانگ
گل هم جایگیرى نامناسب او باعث شد آفساید پر شــود و روى توپ

ثمر برسد.
ژایرو رودریگز در ترکیب سپاهان در حالى با عدم واک عملکرد پر اشتباه
به رو شده است که این تیم سیاوش یزدانى، یکى از مستعدترین مداف
را روى نیمکت دارد اما از او استفاده نمى شود. کرانچار که در گذشــت
پافشارى عجیبى انجاممى داد و با وجو جالوویچ بازیکنانىمثلبولکو و
به طور مداوم از این بازیکنان بازى مى گرفت گویا همین راه را براى رو

ضررش را مثل بازى با پارس جنوبى متحمل مى شود.
این درست که شایعاتى مبنى بر جذب سیاوش یزدانى بدون هماهنگىب
و یا یزدانى در یکى دو نوبت تمرینى به گفته این مربى تاخیر یا غیبت
ا مى رسد یزدانى آنقدر پتانسیل و توانایى دارد که بتواند پس از برخورد
مى گیرد به تفکرات کرانچار راه پیدا کند و به گزینه قابل اعتمادى در
تبدیل شود. در هر صورت باشگاه سپاهان براى او هزینه کرده است و

پتانسیلهاى موجود بهره ببرد.

ا ل نف ش آ

اصرار روى 
استفاده از 

دفاع 
نا آماده  
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چهل تکه

زن روانپریش که پس از قتل فجیع دخترخردسالش، دو روز با پیکر 
فرزندش رانندگى کرده بود سرانجام هنگام تالش براى رهاکردن 
جسد در منطقه اى جنگلى، دستگیر شد. این زن 37 ساله پس از 
قتل وحشیانه دختر 11 ساله اش جسد را در خودرو خود قرار داد و از 
فلوریدا راهى نیویورك شد، اما او که به شدت دچاربیخوابى شده بود 
دربین راه با حفاظ آهنى کناربزرگراه تصادف کرد و متوقف شد. زن 
جنایتکار که مى دانست چاره اى جز درخواست از پلیس و نیروهاى 
امدادى ندارد به همین علت سراسیمه جسد دخترش را که درون 
چمدانى جاسازى کرده بود ازماشین خارج کرد و آن را به سمت 
جنگل کشاند اما همان موقع یک موتورسوار که شاهد این صحنه 
مشکوك بود با پلیس تماس گرفت و موضوع را خبرداد. دقایقى 
بعدهم مأموران گشت خود را به آنجا رساندند. زن جنایتکار پس از 

اعتراف به قتل دخترش در بازداشت است .

پلیس اسکاتلندیارد انگلیس از دستگیرى 18 شیطان صفت از 
اعضاى باندى خبرداد که تاکنون به آزار و اذیت و تجاوز دستکم 

278 زن و کودك اعتراف کرده اند.
مجرمان که درعملیات ویژه ضربتى و پس از تحقیقات گسترده 
پلیسى دستگیرشده اند پس ازشکار زنان، دختران و پسران، با 
تزریق مواد مخدر یا خوراندن الکل به قربانیانشان، آنها را مورد 

تعرض قرار مى دادند.
به گفته پلیس، اعضاى این باند که اهل کشورهاى بنگالدش، 
هند، عراق، ترکیه و پاکستان هستند تاکنون به 278 مورد آزار و 
اذیت و تجاوز به زنان، دختران وکودکان اعتراف کرده اند. اغلب 
تبهکاران نیز ساکن غرب نیوکاسل هستند. یکى از مسئوالن 
پرونده گفت: «برخى مجرمــان داراى محکومیت هاى قبلى 
بوده و پس از آزادى از زندان، مرتکب جرائم خشن ترشده اند.» 

یک مادر جوان چینى پس از آنکه دختربچه تازه متولد شده خود 
را در کیسه پالستیکى سیاه گذاشــت و به یتیم خانه اى ارسال 

کرد، بازداشت شد.
پلیس منطقه جینان در فوژوى چین اعالم کرد این مادر جوان 
نوزاد چند روزه خود را پس از آنکه داخل کیسه اى سیاه بسته بندى 
کرد از طریق شبکه پیک به یتیم خانه اى ارسال کرد. مأمور پیک 
حین تردد در گرماى هواى 37 درجه تابستان متوجه صداى گریه 
نوزادى از داخل یکى از بسته ها مى شود. وى بسته را باز کرده و 
نوع محصول ارسالى موجب غافلگیرى او و مردمى که اطراف 

وى جمع شده بودند، مى شود.
با حضور پلیس در محل، کودك به بیمارستان منتقل شد. مأمور 
پیک در اظهارات خود گفت: «بسته را از زن جوانى دریافت کرده 
است.» زن 24 ساله که «لو» نام دارد توسط پلیس دستگیر شد. 
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22 شهریور ماه ســال گذشــته راننده یک دستگاه 
خودروى تریلر در جاده قدیم قم – منطقه حسن آباد  
با جسد فردى حدوداً 50 ساله در کناره جاده روبه رو 
مى شود.با حضور مأموران کالنترى 176 حسن آباد 
در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد که 
متوفى بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه  
قفسه سینه به قتل رسیده است. در ابتداى تحقیقات 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که در بازرســى اموال 
به دســت آمده از مقتول هیچگونه مدارك شناسایى 
مبنى بر شناسایى هویت وى کشــف نشده و جسد 
به صورت ناشناس به پزشــکى قانونى منتقل شده 

است.
پس از گذشت چند روز با مراجعه اعضاى یک خانواده 
به کالنترى شهریار و طرح شکایت با موضوع فقدان 
فردى با مشــخصات ظاهرى جســد کشف شده در 
منطقه حســن آباد، هویت جســد ناشــناس به نام 
«اسماعیل» 45 ســاله از تبعه افغانستان شناسایى

 شد.
در تحقیقات از اعضاى خانــواده مقتول، کارآگاهان 
متوجه شدند که مقتول در زمینه پیمانکارى ساختمان 
فعالیت داشــته و از چندى پیش به دلیل اعتیاد شدید 
به مصرف موادمخدر دچار مشــکالت شــدید مالى 
شــده به طورى که چند نفر به عنــوان طلبکار بارها 
جهت وصول طلب خــود به خانه مقتــول مراجعه

 داشته اند.
کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که مقتــول آخرین 
بار با یکــى از طلبکارانش بــه نام «عبــدا...» 36 
ســاله که او هم از تبعه افغانســتان اســت مشاهده

 شده بود.
در تحقیقــات تکمیلــى  کارآگاهــان اطــالع پیدا 
کردند کــه عبــدا... همزمان بــا قتل اســماعیل ، 
از کشــور خارج و بــه افغانســتان متوارى شــده

 است.
در اوایل مرداد 1396، کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهى اطالع پیدا کردند که عبدا... پس از گذشــت 

نزدیک به یکســال به صورت غیرقانونى وارد ایران 
شده است و در شهرستان شهریار تردد دارد؛ اقدامات 
پلیســى آغاز و ســرانجام «عبدا...- م» در روز 22 
مردادماه سال جارى دستگیر  شد و در همان تحقیقات 
اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف و کرد و انگیزه خود از 
جنایت را وصول طلب یک میلیون و 500 هزار تومانى 

عنوان داشت.
متهــم در اعترافاتــش در خصوص نحــوه ارتکاب 
جنایــت بــه کارآگاهان گفــت: «من با مقتــول کار 
مى کردم؛ آن زمان نیسان داشتم و کلیه جابه جایى هاى
مصالح ســاختمانى مقتول را برایش انجام مى دادم تا 
اینکه میزان بدهى او زیاد شــد؛ من همیشه به مقتول 
مى گفتم که پول بدهــد اما او هربار مدعى مى شــد 
که پولش را از پیمانکار نگرفته اســت اما مى دانستم 
که او پول مــى گیرد و مــواد مصرف مــى کند. روز 
حادثه از طریق تماس تلفنى یکى از دوســتان متوجه
 شــدم که اســماعیل مبلغ قابل توجهى پول دریافت 
کرده است؛ به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم،  
زمانى که اســماعیل اصرار مرا براى گرفتن پول دید 
به من گفت: "اگر پول مى خواهى باید به حســن آباد 
برویم تا از کســى پول بگیرم"؛ قبول کردم تا به همراه 
مقتول به حسن آباد برویم اما زمانى که رسیدیم، مقتول 
عنوان داشــت:"اصًال تو طلبى از من ندارى". من به 
صورت لفظى درگیر شــدم که او به من فحاشى کرد. 
ناگهان مقتول با چاقوى ضامندار به ســر و کتف من 
ضربه زد، من نیز از زیر صندلى راننده یک چاقو بیرون 
کشیدم و چند ضربه  به قفسه سینه او زدم و از محل فرار

 کردم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهــى تهران بزرگ، بــا اعالم این 
خبر گفت: «بــا توجه به اعتراف صریــح متهم، قرار 
بازداشت موقت از ســوى مقام محترم قضائى صادر 
شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهى تهران بزرگ قرار

 گرفت.»

مادر خانواده که دو فرزندش را به دلیل مصرف مواد مخدر از 
دست داده بود این بار در برابر پرونده اى قرارگرفته که بین 
دو راهى بخشش پسرش در پرونده برادرکشى یا درخواست 

اعدام پسرش گرفتار شده بود.
دقایق اولیه بامداد بیست و چهارم تیر ماه گذشته بود که جوان 
35ساله اى با اصابت ضربه چاقو به ناحیه گردن در منزلى 
کوچک واقع در منطقه نوده مشهد به قتل رسید. شواهد نشان 

مى داد که جنایت در پى اختالفات خانوادگى رخ داده است.
مادر داغدار به قاضى ویژه قتل عمد گفــت: «بعد از مرگ 
همسرم، تالش کردم تا فرزندانم را با هر سختى بود بزرگ 
کنم، در این میــان همواره درگیرى هایــى بین فرزندانم 
رخ مى داد و آنها بابــت موادمخدر با هم نــزاع مى کردند 

ولى هیچگاه تصور نمى کردم کــه روزى با چنین صحنه 
دردناکى رو به رو شوم! پســر بزرگم (متهم) از همسرش 
جدا شــده بود و در کنار ما زندگى مى کرد، به همین خاطر 
با پسر کوچک ترم که مجرد بود بر ســر موادمخدر درگیر 
شــدند که این حادثه رخ داد.» در همین حال خواهر متهم 
نیز گفت: «برادرم (مقتول) فردى عصبى بود و گاهى مادرم 
را هم اذیت مى کرد. دو برادرم همواره بخاطر مســائل بى 
ارزش و پوچ با یکدیگر مشــاجره مى کردند ولى فکر نمى 
کردم برادر بزرگ ترم با چاقو بــرادر کوچک ترم را به قتل

 برساند.» 
متهم 43ساله این پرونده نیز با اشاره به اینکه از مدتى قبل 
داروهاى متادون استفاده مى کند، با اعتراف صریح به جنایت، 

گفت: «من و برادرم همیشه بخاطر موضوعات بى اهمیت با 
هم درگیرى داشتیم. تا اینکه او باز هم سر مصرف موادمخدر 

با من درگیر شد، من هم با چاقو ضربه اى به گردنش زدم.»
بنابراین گزارش، با اعترافات متهــم در مراحل بازجویى، 
قاضى میرزایى دســتور داد تا مرد 43ساله، صحنه جنایت 
خود را مقابل دوربین قوه قضائیه بازسازى کند. «متهم به 
برادرکشى» توســط کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى 

خراسان رضوى به محل ارتکاب جرم هدایت شد.
او پس از تفهیم مواد قانونى از سوى قاضى میرزایى مبنى به 
معرفى کامل خود پرداخت و گفت: «برادر کوچک تر از من 
شب قبل از حادثه، مواد مخدر مرا به دوستان معتادش داده 
بود. وقتى شب بعد (هنگام وقوع حادثه) سر همین موضوع 
با هم جر و بحث کردیم، برادرم عصبانى شد و گفت من باید 
خودم را بکشم تا از شر شما راحت شوم. او سپس طنابى را به 
لوله گاز وصل کرد تا خودکشى کند اما پایین افتاد و اتفاقى رخ 
نداد. او در حالى که به شدت عصبانى شد، به طرف من حمله 
ور شد و با مشــت به صورتم کوبید. همین موضوع موجب 
درگیرى بین ما شد، به طورى که من هم از شدت عصبانیت 
چاقوى میوه خورى را از روى اپن آشپزخانه برداشتم و او را به 
دیوار چسباندم و چاقو را در گردنش فرو کردم. وقتى خون آلود 
روى زمین افتاد و خرناس کشید، فهمیدم که دیگر آخرین 
نفس هایش را مى کشد. این بود که از برادرزاده ام خواستم 

با اورژانس تماس بگیرد، من هم به پلیس 110 زنگ زدم.»
کیفرخواست رسیدگى به این پرونده در شعبه 211 دادسراى 
مشهد ادامه داشت که مادر متهم با حضور در شعبه بازپرسى 
تصمیم سختى گرفت. او که دیگر فرزندانش را نیز بخاطر 
موادمخدر صنعتى از دســت داده بود و اینک مقابل آخرین 
پسرش قرار داشت تا تقاضاى قصاص کند یا رضایت بدهد؟ 
به مقام قضائى گفت: «موادمخدر صنعتى زندگى همه ما را 
نابود کرد و فرزندانم را از من گرفت، اگرچه این تصمیم بسیار 
سخت است اما حاال که از دو فرزند پســر باقیمانده، یکى 
از آن ها به قتل رســید دیگر نمى توانم شاهد اجراى حکم 
قصاص نفس درباره آخرین پسرم باشم. بنابراین آمده ام تا از 
خونخواهى پسرم گذشت کنم با این امید که روزى این فرزند 
43ساله ام راه درســت زندگى را بیابد و بداند که موادمخدر 
صنعتى قاتل سه برادرش شد و او نیز آخرین قربانى مواد مخدر 

بود که با گذشت من، به زندگى بازگشت.»
بنا به این گزارش، با اعــالم رضایت مادر داغدار، چهارمین 
قربانى موادمخدر از مرگ نجــات یافت و این پرونده براى 
اعمال مجازات هاى قانونى دیگر از جنبه عمومى جرم در 

دست بررسى قرار گرفت.

موادمخدر صنعتى 
فرزندانم را از من گرفت

درحالى که مــرد جوان خود را در قتل همســرش 
بى گناه مى داند اما بازپرس جنایــى بنا بر 6 دلیل 
قضایى او را گناهکار شناخت و به این ترتیب براى 
وى کیفرخواست صادر شد.  این پرونده از دوم خرداد 
سال 94به جریان افتاد. مردى با پلیس تماس گرفت 
و از غرق شدن همسرش در استخر خانگى خبر داد. 
در تحقیقات مشخص شــد که او اهل افغانستان 
است. قربانى و همسرش سرایدار خانه ویالیى بودند 
و مأموران به تحقیق از همسر او پرداختند. او گفت: 
«روز حادثه همســرم گفت قصد شستن لباس و 
آب تنى در استخر را دارد. من خوابیدم. ساعت 2بامداد 
بود که دیدم خبرى از همســرم نیست. خودم را به 
استخر ساختمان رساندم و دیدم او غرق شده است.»  
اظهارات مرد جوان  در حالى بیان مى شد که پزشکى 
قانونى اعالم کرد مرگ زن به دلیل شکستگى گردن 
بوده است. در چنین شرایطى کارآگاهان بار دیگر 
به تحقیق از همسر قربانى پرداختند. با وجود این، 
قاضى جنایى دستور بازداشت وى را صادر کرد و در 
نهایت براساس 6  دلیل قضائى او را قاتل شناخت. 
یکى از دالیل ایــن بود که خانــواده زن جوان در 
تحقیقات اظهار داشتند که دخترشان به هیچ عنوان 

شنا بلد نبوده که به تنهایى به استخر برود.
دوم اینکه زن جوان معموًال هنگام حضور در استخر 
در را از داخل قفل مى کرده اما زمان حادثه در استخر 
نیمه باز بود. سومین دلیل این بود که تلفن همراه زن 
جوان ناپدید شده است و شوهرش مدعى شده که 
گوشى را مادر همســرش به  علت ناراحت شدن از 
مرگ دخترش،  به زمین کوبیده و شکسته،  حال آنکه 

مادر قربانى منکر ماجرا شده است.
دلیل چهارم اینکه دو فرزند قربانى عنوان کرده اند 
شب حادثه پدر و مادرشان با هم درگیر شده اند.در 
ادامه بررسى ها مشخص شد که زن جوان به طور 
پنهانى با مردى در ارتباط بوده و شــوهرش نیز از 
این ماجرا خبر داشته اســت. اما ششمین و آخرین 
دلیل قضائى این است که مرد جوان مدعى بود شب 
حادثه بعد از خوردن شام خیلى زود خوابیده است اما 
فرزندان وى مى گفتند که آن شب پدرشان پس از 
ساعت ها درگیرى با مادرشان، از خانه بیرون رفت و 

تلفنى با یکدیگر صحبت کرد ه اند.

راز قتل مرد 50 ساله در حسن آبادقتل زن جوان در استخر 

گریه هاى نوزاد در بیمارســتان امام خمینى (ره) اهواز 
مادر را به اتاق او کشــاند و با صحنه دلخراشى روبه رو 

کرد.
دکتــر کامبیــز معصومى، رئیــس بیمارســتان امام 
خمینى (ره) اهــواز دراین خصوص گفت: پرســتاران 
بخش زنــان بیمارســتان صبــح روز 16 مــرداد به 
دنبال صداى گریــه نوزاد و ســر و صــداى مادر به 
اتاق نوزاد تازه تولد شــده مراجعه کــرده و با صحنه 
خراشــیدگى در ســمت چپ صــورت نــوزاد مواجه 

شدند.
مادر نیــز ادعا کــرده زمانى که صداى گریــه بچه را 
شــنیدم با روشــن کــردن چــراغ، خــراش هایى 
را در صورتش مشــاهده کردم اما اثــرى از جانورى 
نبــود. روز بعد مشــاوره عفونــى نیز بــر روى نوزاد 
انجــام شــد کــه احتمــال گزیدگــى بعیــد اعالم

 شد.
مسئوالن بیمارستان روش درمان را با احتمال گزیدگى 
توسط موش دنبال کردند و اقدامات الزم از جمله زدن 
واکسن و ضدعفونى را انجام دادند. نوزاد 24 ساعت بعد 
مرخص شد اما همچنان تحت کنترل است و وضعیت 

مطلوبى دارد.

 حمله موش به 
نوزاد دربیمارستان اهواز 

باند حرفه اى کالهبردارى هشت میلیارد ریالى با جعل اسناد ملکى در شهر مشهد متالشى 
شد.

رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: با دریافت مرجوعه قضائى از سوى یک شهروند 
مبنى بر کالهبردارى هشت میلیارد ریالى با جعل سند، موضوع در دستور کار تیمى از پلیس 
آگاهى قرار گرفت. وى افزود: در بررسى اظهارات مالباخته مشخص شد، این فرد یک منزل 
مسکونى را در مشهد به مبلغ هشت میلیارد ریال معامله و مبلغ قابل توجهى از آن را پرداخت 
کرده است و در انجام مراحل قانونى متوجه شده است وکالتنامه اسناد ارائه شده جعلى بوده 
و ملک متعلق به شخصى دیگر است. سرهنگ حمید رزمخواه تصریح کرد: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبردارى پس از بررسى دقیق اظهارات مالباخته چهره فرضى متهم را 
ترسیم و پس از اقدامات اطالعاتى بعد از گذشت چند هفته او و یکى از همدستانش را در اقدامى 
ضربتى دستگیر کردند. وى ادامه داد: متهمان در بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با 
مالباخته به جعل سند با همکارى دو نفر دیگر اعتراف کردند که مأموران با هماهنگى مقام 

قضائى دو کالهبردار دیگر را نیز در یکى از مخفیگاه هایشان دستگیر کردند.

سارق سیم هاى برق هنگام سرقت در شهر زنجان دچار برق گرفتگى شدید شد.
سرهنگ مختار شیر محمدى، رئیس پلیس شهرستان زنجان دراین باره اظهار داشت: در 
پى تماس مردمى با مرکز پلیس 110 مبنى بر برق گرفتگى در شهر زنجان مأموران نیروى 

انتظامى به محل اعالمى اعزام شدند و موضوع را مورد بررسى قرار دادند. 
رئیس پلیس شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: با بررسى و تحقیقات انجام شده مشخص 
شد فردى به هویت معلوم که قصد داشت سیم هاى برق را سرقت کند دچار برق گرفتگى 
شده و بیهوش شده است . وى با اعالم اینکه متهم بال فاصله جهت مداوا به بیمارستان منتقل 

شد گفت: در بررسى محل یک عدد سیم چین و سیم برق بریده شده آویزان کشف شد. 
شیرمحمدى اظهار داشت: اهالى این محل در تحقیقات محلى به مأموران گفتند با شنیدن 
صداى جرقه تیر برق به بیرون آمدند و مشاهده کردند یک نفر کنار تیر برق افتاده است و در 

کنار آن یک عدد سیم چین و سیم برق بریده شده آویزان است.
وى با بیان اینکه موضوع در حال رسیدگى است گفت: متأسفانه متهم قادر به تکلم نیست و 

دچار سوختگى شدید شده و اقدامات قانونى در حال انجام است.

جاعالن میلیونى مشهد در دام پلیس برق گرفتگى دزد سیم برق در زنجان 

تصادف شدید پژو پارس با کامیون منجر به محبوس  
شدن مرد جوان داخل اتاقک متالشى شده پژو پارس 

شد.
ســاعت 22 شــنبه شــب هفته جارى  تصادف دو 
خودروى سوارى در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید 

زین الدیــن در تهران 
به ســامانه 125 اعالم 
شــد که آتش نشــانان 
ایســتگاه 57 به همراه 
گروه امداد و نجات 10 
بى درنگ با هماهنگى 
ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشــانى تهران به 
محل حادثه اعزام شدند.

على شــکرانه مهربانى 
فرمانده آتش نشــانان 

حاضر در محل حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار 
کرد: یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس با یک نفر 
سرنشین در حال حرکت در بزرگراه به علت نامشخصى 
با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرده بود.

وى ادامه داد: شدت این حادثه به حدى بود که راننده 
جوان خودروى ســوارى دچار مصدومیت و در داخل 
اتاقک متالشى شــده این وســیله نقلیه گرفتار شده

 بود.
مهربانى خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان  به محض 
رســیدن به محل حادثه 
جریــان برق خــودروى 
ســوارى را قطــع کرده، 
عالئم هشــداردهنده را 
در مســیر قرار دادند و با 
استفاده از تجهیزات ویژه 
نجات عملیات رهاسازى 
راننده جــوان خودروى 

سوارى را آغاز کردند.
این فرمانده آتش نشانى 
تصریح کرد: آتش نشانان 
با تالش فراوان قســمتى از بدنه خودروى سوارى را 
برش داده، مرد جوان را با احتیــاط کامل به خارج از 
اتاقک خودرو منتقل کردنــد و وى را براى انتقال به 

مراکز درمانى تحویل کادر پزشکى اورژانس دادند.

محبوس  شدن مرد جوان 
در اتاقک متالشى شده پژو پارس

دوراهى مادر داغدار براى بخشش یا درخواست اعدام پسرش
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بازى کردن با کامپیوتر و موبایل یک جورسرگرمى است 
که به مذاق پدر مادرها و برخى افراد خوش نمى آید. اما اگر 
بتوانید بازى کردن را هدفمند کنید و از آن استفاده بهینه 
بکنید آن وقت مى توانید سرتان را باال بگیرید و با افتخار 

بگویید براى علم بازى مى کنید.
هرچند شاید این موضوع کمى به نظرتان عجیب باشد 
که چطور مى شود با بازى کردن روى موبایل یا کامپیوتر 
شخصى به تحقیقات علمى کمک کرد. اما واقعیت این 
است که بازى یکى از کاربردهاى بى شمار کامپیوترها و 
علم فناورى اطالعات در زمینه تحقیقات پزشکى است. 
در این مطلب بازى هایى را به شما معرفى خواهیم کرد 
که هدف از ساخته شدنشــان کمک به روند تحقیق در 
پزشکى بوده اســت وکاربران آن با بازى کردن بازى در 

روند تحقیق سهیم خواهند شد.
به این کار گیم فیکیشن گفته مى شود، که کلمه اى است 
براى نسبت دادن المان هاى یک بازى و سناریوى بازى 
به چیزى که در واقع بازى نیســت و بــا هدف پردازش 
اطالعات طراحى شــده اما ظاهرى شــبیه بازى دارد. 
مثًال تولید کننده یک محصول خاص مى تواند با هدف 
دستیابى به سالیق مشتریانش نوعى بازى طراحى کند 
که هدف از آن جمع آورى طیف سلیقه هاى افراد باشد. 
یا یک بانک مى تواند براى دستیابى به اولویت هاى نیاز 
مشتریانش و آگاهى از تغییرات آن در طول زمان، به جاى 
نظرسنجى هاى مختلف دست به طراحى یک بازى بزند. 
گاهى هم بازى طراحى شــده اصًال بــراى جمع آورى 
اطالعات نیست و کســانى که آن را بازى مى کنند، در 
واقع در حال پردازش اطالعات موجود هستند. محققان 
عرصه هاى مختلف هم این پدیده را در جهت پیشــبرد 
تحقیقاتشــان به کار گرفته اند که پزشکان یکى از این 

دسته محققان هستند.

بردن یک مرحله، نجات یک زندگى
با همه پیشــرفت هاى در زمینه اتوماسیون و استفاده از 
الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى هنوز برخى زمینه هاى 
تحقیقاتى هستند که به حضور انسان نیاز دارند. به طور 
مثال بررسى عکس سلول هاى ســرطانى از این جمله 
وظایف هستندکه به طور عمده توسط چشم انسان انجام 
مى شوند، نه الگوریتم هاى کامپیوترى. محققان از سال 
2010 مى دانند که مقادیر باالى یک پروتئین خاص در 
تومورهاى ســرطان مثانه باعث مى شود تا این تومورها 
بهتر به رادیوتراپى پاسخ دهند. اگر محققان بتوانند این 
پروتئین را تشخیص دهند،آن وقت درمان مناسب براى 
بیمــار را تجویز خواهند کرد. اما جســتجو بین صدها و 
هزاران تصویر براى تیم هاى درمانى امکانپذیر نیست. 
بنابراین محققان مرکز تحقیقات ســرطان انگلستان به 
فکر استفاده از اینترنت و بازى براى داوطلبان براى انجام 
 «Reverse The Odds » این کار افتادند. بازى که

نام دارد اینطور کار مى کند؛ شما به دنیاى از افراد یک گونه 
معرفى مى شوید، موجودات لکه مانند رنگى که دنیایشان 
بیرنگ وخالى از زندگى شده است. شما مى توانید با پاسخ 
دادن به سئوال هاى ســاده اى مثل؛«در تصویر زیر چند 
سلول آبى مى بینید؟» زندگى را به دنیاى آنها بازگردانید. 
این تصویر ســلول هاى ســرطانى و لکه هــاى آبى
 پروتین هاى مورد نظر هستند. بازى جواب شما با متوسط 
پاسخ سایر کاربران مقایسه مى کند و به شما اجازه مى دهد 
دنیاى بازى را از بى رنگى خارج کنید وبه آن رنگ بزنید. از 
زمان شروع تا به حال پنج میلیون تصویر توسط کاربران 
بررسى شده است و باعث نجات جان افراد شده است. این 
بازى بر روى گوشى هاى هوشمند با هردو سیستم عامل 

اندروید و IOS قابل نصب است.

ارتش شهروند محققان
فیلوژنتیــک مطالعه ژنتیک تکاملى اســت. فهم اینکه 

ژنوم انســان درطول تاریخ چطور دچار جهش شــده 
اســت، نقش کلیدى در فهم بیمارى هاى ژنتیکى مثل 
سرطان و یا اختالالت متابولیک دارد. درخت فیلوژنتیک 
مدلى است که نشــان مى دهد چطور یک ژن خاص در 
گونه هاى مختلف در طول تاریخ تکامل یافته اســت. 
بلوك هاى رنگى تصویر نمایانگر توالى یک ژنوم خاص 
هستند ونمایش نحوه تکامل آنها در گونه هاى مختلف 
به محققان کمک مى کند دریابند آنها ممکن اســت چه 

خطراتى تولید کنند. 
« PHYLO» بازى اى است که توسط مرکز اطالعات 
زیستى دانشگاه «مک گیل» تولید شده است. این بازى 
تالش مى کند جورچینى از ژنوم 45 گونه شامل انسان را 
با هم تطبیق دهد تا معلوم شود چطور برخى بیمارى هاى 
خاص جهش یافته اند. در حالى که الگوریتم ها مى توانند 
این کار را انجام دهند، هیــچ راه اتوماتیکى براى یافتن 
بهترین تطبیق هر ژنوم وجود ندارد. براى رفع این مسئله 

محققان مک گیل از بازى براى ســاختن یک الگوریتم 
تعاملى ژنتیکى استفاده کردند. این بازى کمک مى کند 
تحقیق به وسیله کامپیوتر به وسیله ارزیابى هاى انسانى 

تکمیل مى شود. 
«فایلو» به شــما اجازه مى دهد بیمارى هاى مختلفى را 
انتخاب کرده و از روى ژنوم بیمارى براى خودتان یک 
پازل را حل کنید. براى این کار باید بلوك هاى همرنگ 
ژنوم گونه هاى مختلف را در بهترین حالت ممکن کنار 
هم قرار دهید. حالت هاى درست امتیاز مثبت و حالت هاى 
غلط امتیاز منفى خواهد داشت. طى هفت ماه حدود 250 
هزار راه حل توسط فایلو کشف شــده است. همین طور 
مقامات دانشــگاه گفته اند که انســان به طور متوسط 
نســبت به الگوریتم در حل پازل هاى پیچیده 73 درصد 
موفق تر بوده است. بازى فایلو هم روى کامپیوتر و هم 
روى گوشى هاى هوشمند براى هر دو سیستم عامل در 

دسترس است.

وقتى بازى ها به علم خدمت مى کنند

با موبایل جان انسان ها را نجات دهید!

مجله «تایم» در شــماره اخیر خود به سراغ ساندبارهاى 
معروف و پیشرفته دنیا رفته است. وسیله اى که قرار است 
تجربه شنیدارى ما را در زمان فیلم دیدن متحول کند. مجله 
تایم با بررسى ساندبارهاى مختلف با توجه به ویژگى هاى 
خاصشان در نهایت بهترین ســاندبار از همه نظر یعنى 
ساندبار پیشرفته و مدرن SJ9 شرکت ال جى را انتخاب 
کرده است. تایم ابتدا این ساندبار را از جهت فراگیر بودن 
صدا بررســى کرده و آن را به عنوان بهترین گزینه براى 
شنیدن تجربه صداى سینمایى و فراگیر معرفى کرده است. 

به گونه اى که دیگر نیاز نیست یک بلندگو در جلو و عقب 
مکان نشستن نصب کنید. در نهایت نویسنده این مجله بعد 
از ذکر مشخصات و بررسى تست صداى این مدل، ساندبار 
SJ9 شــرکت ال جى را به عنوان یک «برنده تمام عیار» 

معرفى کرده است.
ساندبار SJ9 با وجود قابلیت باال بردن کیفیت صداهاى 
کم کیفیت کامًال از رقباى خود متمایز مى شود. همچنین 
این ساندبار صداهایى با کیفیت بسیار باال را نیز پشتیبانى 
مى کند. ســاندبار SJ9  ال جى چه از طریــق واى فاى 

و چــه از طریــق بلوتــوث، 
از نرم افزارهایــى مثــل 
Spotify، Pandora و 
گوگل پلى پشتیبانى کرده و 
آهنگ هاى مورد نظر شما را 
 SJ9 پخش مى کند. ساندبار

مى تواند صداهایى که کیفیت 
کمى دارند را واضح کرده و آن ها را 

با کیفیت 24 بیت پخش کند.

فنــاورى روز بــه روز پیشــرفت کــرده و انــدازه
 دســتگاه هــاى هوشــمند بــزرگ تــر و عرض 
آنهــا کمتر مى شــود! همیــن کم بــودن عرض
 دســتگاه هاى هوشــمند باعث شــده اســت که 
شــرکت هاى تولید کننده نتواننــد بلندگوهاى با 
کیفیت و با حجم صداى بــاال را در اختیار کاربران 

خود قرار دهند. 
تا کنون راه هــاى مختلفى براى برطرف ســازى 
این مشکل پیشــنهاد شده اســت که در میان این

 راه حل ها مى توان به اســپیکر هــاى بلوتوثى در 
ابعاد مختلف اشــاره کرد که یک صداى با کیفیت 
را در فضاى باز در اختیار کاربران خود قرار مى دهد؛ 
اما گاهى و در بســیارى از مکان ها نمى توانیم که 
اسپیکر هاى خود را همراه داشته باشیم و یا به دلیل 
قیمت باالى آنها قادر به خریدشان نیستیم در چنین 
مواقعى یک اپلیکیشن هوشــمند مى تواند راه حلى 

هوشمندانه باشد.
 Play Music Louder on YouTube, 

Spotify & SoundCloud  عنــوان
 برنامــه اى بــى نظیــر بــراى تبدیــل چندین 
گوشــى اندرویــدى بــه یــک بلندگــوى واحد 
مــى باشــد که توســط شــرکت نــام آشــناى
Amp Me inc توســعه و منتشر شده است. این 
نرم افزار فوق العاده با پشــتیبانى از سیستم نوآورانه 
خود تمامى  دســتگاه هاى اندرویدى اطراف شما را 
با یکدیگر هماهنگ کرده و موزیــک را به صورت 
همزمان در آنها پخش مى کند! همین پخش همزمان 
باعث مى شود تا هر دیوایس اندرویدى به یک بلندگو 
تبدیل شود و در نتیجه صدایى با کیفیت و با حجم باال 
را تجربه کنید. کار کردن با برنامه بســیار ساده بوده 
و تنها کافى اســت فایل صوتى خود را از سرور هاى 
YouTube، Spotify، SoundCloud و 

یا حافظه داخلى دیوایس اندرویدى انتخاب کنید.
 در پایان توجه داشته باشید که براى هماهنگ سازى 
اســمارتفون ها این برنامه باید بر روى تمامى آن ها 

نصب شده باشد.

بــا توجــه به 
اطالعــات جدیــدى که 
توســط بانک بارکلى ارائه شــده، 
قیمت آیفون جدید اپل در ســال جارى میالدى 
ممکن اســت در نهایت منجر به بازخورد منفى 
خریداران شود. طبق گمانه زنى هاى اولیه، مدل 
سالگرد ده سالگى این ســرى از گوشى ها که با 
نام آیفون 8 شناخته مى شــود، قیمتى بین هزار 
تا هزار و200 دالر خواهد داشــت که رقم بسیار 
باالیى است. نظرسنجى بانک نیز نشان مى دهد 
تنها 11 درصد از کسانى که به نظرسنجى پاسخ 
داده اند، حاضرند براى یــک آیفون جدید بیش از 
هزار دالر پول پرداخت کننــد. البته این درصد در 
میان صاحبان کنونى آیفون، کمى بیشــتر و برابر 

18 درصد است.
در حالى که به نظر مى رســد نتایج 

این نظرسنجى براى فروش آیفون 
8 خوب نیست، اما اکثر کســانى که مورد 
بررسى قرار گرفته اند مى گویند براى خرید آیفون 
جدید مایل هســتند ماهانه مبلغ 48/50 دالر به 
صورت 12 ماهه پرداخت کننــد. این بدان معنى 
است که برنامه ارتقاى آیفون، به شیوه اقساط 12 
ماهه و تحویل آیفون فعلى، مى تواند راهى بسیار 
مناسب براى متقاعد کردن مصرف کنندگان براى 

خرید گران ترین آیفون تاریخ باشد.
در این میان یکــى از نکات مثبت نظرســنجى 
بارکلى این است که نشــان مى دهد 85 درصد از 
پاسخ دهندگان به نظرسنجى، حاضرند براى خرید 
نسل جدید گوشى هاى هوشــمند پول بیشترى 
را صرف کنند. معنى این ســخن این اســت که 
مصرف کنندگان درك مى کنند چگونه یارانه هاى 
ارائه شده توسط اپراتورها، آن ها را در مقابل افزایش 
قیمت گوشى ها محافظت مى کند. در نتیجه با توجه 
به اینکه چنین یارانه هایى دیگر در دسترس نیستند، 
مصرف کنندگان درك مى کنند کــه براى خرید 

گوشى هاى نسل جدید باید پول بیشترى بپردازند.

چند هفته پیش بود که گوگل از نسخه جدید سیستم 
 O عامل اندروید رونمایى کرد. نسخه آزمایشى اندروید
از همان روز در اختیار کاربران و توسعه دهندگان قرار 
گرفت. اما زمان دقیقى براى انتشار نسخه اصلى این 
اندروید O عنوان نشد. طبق شایعاتى که پیش تر مطرح 
شــده بود انتظار مى رفت در نیمه اول ماه آگوست نسخه 

جدید اندروید منتشر شود.
بر اساس گزارشــى که AndroidPolice منتشر کرده، گوگل 
به احتمال بسیار زیاد روز 21 آگوست اندروید O را براى گوشى پیکسل 
عرضه خواهد کرد. در ادامه گزارش عنوان شده نسخه اصلى اندروید O نیز در همان 
روز منتشر خواهد شد. Evan Blass نیز تأ یید کرده که نسخه جدید اندروید در هفته 
آینده منتشر خواهد شد و تاریخ احتمالى آن را نیز روز 21 آگوست مطابق با 30 مرداد 

اعالم کرده است.
با در نظر گرفتن این موارد تا آخر این ماه شــاهد عرضه نسخه جدید سیستم عامل 
محبوب اندروید خواهیم بود. در زمان معرفى اندروید O مشخص شد کارهاى زیادى 
روى آن صورت گرفته و ویژگى هاى جالبى به آن افزوده شــده است. حال باید منتظر 
ماند و دید کمپانى هاى تولیدکننده گوشى هاى هوشمند چه زمانى اندروید O را براى 
محصوالتشان عرضه مى کنند. گوشى هاى پیکسل و نکسوس نخستین گوشى هایى 

خواهند بود که جدیدترین نسخه سیستم عامل گوگل را دریافت مى کنند.

اپلیکیشن تبدیل 
چندین اسمارتفون 
به بلندگو
 در اندروید

به بــا توجــه
اطالعــات جدیــدى که 
ده، ارائهش طبانکبارکل توس

این نظرسنجى
8 خوب نیست، اما اکث
بررسى قرار گرفته اند مى گو
جدید مایل هســتند ماهانه
2صورت 12 ماهه پرداخت کن
است که برنامه ارتقاى آیفون
، فعل آیفون تحویل و ماهه

 است 
 ممکن

آیفون 8
 باالى 

قیمت

ى دهد!
را فرار

داران 
خری

 ، O نسخه کامل اندروید
30مرداد منتشر مى شود

 Consumer / ســازمان مصرف کنندگان آمریکا
Reports به کاربران توصیه کــرد از خرید لپ تاپ 
و تبلت مایکروســافت خوددارى کنند. در همین حال 
مایکروســافت این اظهار نظر را ناامیدانه و بر اســاس 

دیتاى غلط خوانده است.
سازمان مذکور در اطالعیه اى بر اساس نظرات کاربران، 
توصیه کرد به دلیل قابلیت اطمینان بخشــى ضعیفى 
که در لپ تاپ ســرفیس مایکروسافت 
و همچنیــن تبلت 
سرفیس وجود دارد، 

از خرید آن بپرهیزید.

«پانــوس پانــاى»، قائــم مقام بخــش محصوالت 
سخت افزارى مایکروســافت در بیانیه اى گفت ما به 
محصوالت شگفت انگیز خود افتخار مى کنیم و به طور 
جدى پشت کیفیت و قابلیت اطمینان خانواده ها نسبت 
به دستگاه هاى سرفیس ایســتاده ایم و با اطمینان به 
شما کاربران مى گوییم بهترین زمان است که سرفیس 

بخرید.
مایکروســافت تأیید کرده اســت که قبًال 25 درصد از 
سیستم هاى سرفیس به کمپانى بازگشت داده شده اند 
و این در حالى است که از هر دو دستگاه سرفیس یکى 
خراب شــده اســت اما اینک میزان خرابى به 1 درصد 

کاهش یافته است.
در گزارش consumer reports آمده اســت 25 
درصد از محصوالت سرفیس (حدود 90 هزار دستگاه) 
بعد از دو سال خراب شده اند در حالى که این رقم براى 
محصوالت محبوب موجــود در بازار بســیار کمتر از 

مایکروسافت است.
کاربران مى گویند با پرداخت هزار دالر دست کم انتظار 
مى رود سال ها بتوان از سیستم استفاده کرد که در مورد 
سرفیس چنین نیست و پرداخت ماهیانه 41 دالر پول 
کمى نیست و با آن مى توان مک بوك خرید و سال ها 

بدون خرابى از آن استفاده کرد.

لپ تاپ و تبلت سرفیس نخرید
ســازمان مصرف کنندگان آمریک
Reports به کاربران توصیه کـ
و تبلت مایکروســافت خوددارى
مایکروســافت این اظهار نظر را نا

دیتاى غلط خوانده است.
اس سازمان مذکور در اطالعیه اى بر
توصیه کرد به دلیل قابلیت اطمینا
که در لپ تاپ ســر

از خرید آن بپرهی

پیام رســان تلگرام در آخرین به روز رســانى خود (تلگرام 4,2)، 
ویژگى هاى جدیدى از جمله ارسال تصاویر و ویدئوهاى ناپدید 
شونده و نوشــتن بیوگرافى براى پروفایل را به خود اضافه کرده 
اســت. در این مطلب قصد داریم چگونگى نوشتن بیوگرافى در 

پروفایل تلگرام را به شما آموزش دهیم.
 شما مى توانید با قابلیت بیوگرافى که به تازگى به تلگرام اضافه 
شده اســت، توضیحاتى در حد 70 کاراکتر در مورد خود بنویسید 
و خود را معرفى کنید. زمانى که شخصى به آى دى شما مراجعه 
مى کند، مى تواند در صفحه پروفایل شما اطالعاتتان را مشاهده 
کند. اگر نمى دانید چگونه در تلگرام براى خود بیوگرافى بنویسید، 

مراحل زیر را دنبال کنید.
 از داخل تلگرام وارد Setting شوید.

سپس در قسمت Info روى بخش Bio تپ کنید.
در مرحله بعد توضیحات و بیوگرافى مد نظر خود را تا 70 کاراکتر 

تایپ و روى آیکن تیک تپ کنید.
براى حذف بیو تلگرام نیز کافى ا ست مسیر باال را طى کرده متن 

اضافه شده را پاك و روى آیکن تیک تپ کنید.

چگونه در
 تلگرام براى خود
 بیوگرافى بنویسیم؟

مجله تایم، بهترین ساندبار دنیا را معرفى کرد

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت شماره 200961397000001 و اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده واقع در شهر 
جدید مجلسى که در دو نوبت به تاریخ هاى 96/05/18 و 96/05/19 در این روزنامه چاپ گردیده به شرح ذیل اصالح مى گردد.

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 سامانه تدارك الکترونیکى دولت (setadiran.ir)، با شماره 200961397000001 به صورت الکترونیکى به فروش رساند.

تاریخ انتشار: 96/05/21                                                                                               مهلت دریافت اسناد: 96/05/31 ساعت 12
تاریخ بازدید: از 96/05/21 لغایت 96/05/31                             مهلت ارسال پیشنهاد: 96/05/31 ساعت 14:30

تاریخ بازگشایى پاکات: 96/06/01 ساعت  10                            تاریخ اعالم به برنده: 96/06/01 ساعت 15

آگهى اصالحیه

م الف: 73647شرکت عمران شهر جدید مجلسى



1616دریچهدریچه 3011 سال چهاردهمدوشنبه  23 مرداد  ماه   1396

آگهى مزایدهآگهى مزایده (مرحله سوم)
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

آگهى فروش اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 8515 مورخ 96/04/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات 
شماره 503 و 504 مورخ 96/03/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 5 قطعه زمین با 
کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان شهید غالمرضا زاده طبق کارشناسى پیوست 
به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیســیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)
- قطعات زمین به شماره 2 الى 5 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به 

مبلغ هر قطعه 400/000/000 ر یال.
- قطعه زمین به شــماره 7 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى به مســاحت 60 م.م جمعًا به مبلغ 

540/000/000 ریال.

این دانشکده در نظر دارد اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز خود را (به صورت استعالم بها و مزایده) به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط مورد معامله و دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1396/05/25 لغایت 

1396/05/31 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر به اداره تدارکات دانشکده مذکور مراجعه نمایند.
ضمنًا متقاضیان مى توانند در تاریخ هاى یاد شده جهت رؤیت و مالحظه اموال اسقاطى مورد معامله به شرح ذیل 
در محل دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر واقع در خیابان هزارجریب بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است 

هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
1- ضایعات آهن و پروفیل

2- ضایعات متفرقه
3- تانک هاى موتورخانه 50 هزار لیترى به همراه مازوت

اصفهان- خیابان هزارجریب- جنب خوابگاه- تلفن: 36736550- فاکس: 36736535

دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه بوفه خود را به صورت کلى 
از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1397/06/10 از طریق مزایده به افراد یا شــرکت هاى 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

آگهى مزایده
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه انتشارات خود را به صورت 
کلى از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1397/04/10 از طریق مزایده به افراد یا شرکت هاى 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

ـه
یچ
در

منبع: میزان

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا 

منبع: مهر

 خسارات سیالب در شهرستان کالت 
کوچصفهان از شهرهاى کوچک 
استان گیالن مى باشد که بین 
رشت و آستانه اشرفیه قرار 

دارد. یکى از مهمترین بازارهاى 
این شهرستان کوچک، بازار 

بزرگ فروش دام است که بازار 
مال فروشان کوچصفهان نامیده 

مى شود. این بازار که بزرگ 
ترین بازار فروش گاو و گوسفند 

در شمال کشور است سبب 
شده که در روزهاى برپایى بازار، 
مشتریانى از شهرها و حتى سایر 

استان هاى کشور براى خرید 
دام به این شهرستان 

سفر کنند.  

براى هر کس زندگى 
تعریفى دارد.هستند 

کسانى که زندگى را در 
میان دور ریختنى هاى 

دیگران جستجو 
مى کنند. 

هفدهمین 
نمایشگاه 

بین المللى صنعت 
ساختمان با حضور 

887 شرکت 
داخلى و 391 
شرکت خارجى 
در محل دائمى 
نمایشگاه هاى

 بین المللى تهران 
آغاز به کار کرد. 


