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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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یک شاهراه دو طبقه
براى عیادت از بیمار
 چه هدیه اى 
ببریم؟

رتبراى عیادت از بیمار مارادت ازاى یمعیابرا ز بى ع بیعیب
هدیه چه هدیه اى  ىچه اى چ یهه اچ
ریمیم؟؟برببببریم؟
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دستگیرى رامین پس از 4سال از
 مرگ همسر 

مواد غذایى که نباید در
 مایکرویو  بگذارید

از بچه فــــیل بامزه
 نگهدارى کنید
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 شهاب حسینى و 
پیمان معادى در اسکار 2018    
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چقدر دیر و چقدر همه چیز

شده است
دور 

اینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایراناینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایران

شهرشهرآوردآورد اصفهان اصفهان
 بهترین دیدار لیگ است بهترین دیدار لیگ است
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چقدر دیر و چقدر همه چیزدور شده است
مســعود رایگان این روزها فیلم «زادبوم» را که بعد از هشت سال مجوز اکران 
دریافت کرده، روى پرده سینما دارد. رایگان ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى در 
این فیلم است. به گزارش سینما سینما بازیگر «زادبوم» درباره اکران این فیلم 
بعد از هشت سال گفت: «جالب است که این فیلم بعد از سال ها اکران شد. طرح 
اولیه فیلم را آقاى میرکریمى ارائه دادند که در تیتراژ پایانى هم اســم او دیده 
مى شود. به نظر من طرح و فیلمنامه این فیلم بسیار تأثیرگذار است. شما 
به ایده "الك پشت ها" نگاه کنید که البته یک ایده بین المللى است 
و نکات جالبى دارد که در فیلم ما هم دیده مى شــود. این تحقیقات 
باعث شد که چیزهاى جدیدى را یاد بگیرم. آن موقع من نمى دانستم 
الك پشت هاى پوست عقابى وقتى از تخم بیرون مى آیند 30 سال 
روانه اقیانوس مى شــوند و بعد از آن برمى گردند به همانجایى که 
متولد شدند. یعنى جاى دیگرى به غیر از محل تولدشان نمى روند. 
این موضوع یک امر انسانى است که در زندگى ما هم به خوبى دیده 
مى شود. بنابر این ایده این فیلم هم مربوط به همین موضوعى است 
که گفتم. یعنى "زادبوم" بر اســاس زندگى این الك پشت ها تعریف 

مى شود.»
او ادامه داد: «در فیلم "زادبوم" با شخصیت هاى مختلفى روبه رو هستیم. 
ولى همه در موضوعات روشــنى اتفاق نظر دارند. به شخصه از مخاطبان 
مى خواهم فیلم را ببینند و قضاوت کنند چه مشکلى در فیلم دیده مى شود که 
ما بعد از هشت سال شاهد اکران آن هستیم. جایى گفتم که چقدر دیر و چقدر 
همه چیز براى ما دور شده است. چرا اکنون همه چیز دور از دسترس است. 
منظور من مسائل فرهنگى جامعه است. تجربه مهاجرت را در این فیلم 
مى بینیم. تجربه بازگشت و ایجاد ارتباط هاى جدید را مشاهده مى کنیم. 
بازگشت به کشور در این فیلم موج مى زند. چرا چندین میلیون نفر از 
ایرانیان در خارج از کشور زندگى مى کنند. این تجربه فقط مختص 

به ایران نیست بلکه در کشــورهاى اروپایى هم این موضوع دیده مى شود. اما 
فرق ما این است که پدران و مادران ما دیگر حاضر نیستند که به وطن برگردند. 

اما در کشورهاى دیگر اینگونه نیست.»
رایگان دربــاره پیام فیلم «زادبوم» گفت: «این فیلم یک مســئله انســانى را 
روایت مى کند. این مســئله انسانى چرا بیان مى شــود؟ به این دلیل که آقایان 
بدانند که این کشــور براى همه ایرانیان اســت اگر واژه وطن را از هر کســى 
بگیرید دیگر هویتــى برایش باقى نخواهد ماند. چه چیــزى به ما رنگ و بوى 
وطــن را مى دهد، همین خــاك یا کوچه پــس کوچه هایى کــه در آنها قدم 

مى گذاریم.»
بازیگر فیلم «زادبوم» درباره تحریم فیلم از سوى حوزه هنرى گفت: «براى من 
نکته جالب اینجا شکل مى گیرد که چگونه فیلمى که توسط خود سازمان تهیه 
مى شود، بعد توسط خود آنها تحریم مى شــود؟ البته این تضاد را باید از آقایان 
محترم پرسید. یا براى ما توضیح مى دهند و قانع مى شویم و یا باز هم هیچکسى 
درباره این مسائل توضیح نمى دهد. فیلمى که جایزه سیمرغ بلورین از نگاه ملى 
و بهترین فیلمنامه را دریافت مى کند یا در بخش صدابردارى و موسیقى متن هم 
به همین منوال عمل مى کند چطور تحریم مى شود. این موضوعات واقعاً غیرقابل 
فهم است. چه خبر است در این کشور شما به نگاه ملى هم توجه نمى کنید. این 
سئوال من و بسیارى از سازندگان دیگر اســت که اصًال شما چه کارى انجام

 مى دهید؟»
بازیگر فیلم «خیلى دور خیلى نزدیک» درباره معضالت جوانان در جامعه اضافه 
کرد: «چرا زمینه را براى جوانان فراهم نمى کنیم که در کشور خودشان کار کنند. 
جوانان نخبه ما چرا باید از این کشــور فرار کنند؟ کشــورهاى دیگر هم از خدا 
خواسته از آنها استفاده مى کنند. زیرا داراى یک نیروى جوان و با سواد مى شوند 
که تمام مراحل مختلف را در کشور خودش طى کرده است و آنها مى توانند به 
خوبى از این نیروى نخبه استفاده کنند. این عقالنیت کجا رفته است؟ درایت و 

عقالنیت با هم معنى پیدا مى کند. با این فضاى جدیدى که اطالعات در حال 
انفجار است چه معنى دارد که محدودیت درست کنیم؟ ما باید عقالنیتمان را با 
مهربانى و تدبیر ابراز کنیم. عقالنیت در کنار توقیف معنى نمى دهد. تحریم با 
توقیف چه فرقى دارد. فیلم براى مخاطبان است. ما بدون مخاطب نمى توانیم 
کار مفیدى انجام دهیم. مگر مى شــود ما فیلم بازى کنیم و مخاطبى نداشته 

باشیم؟»
بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران درباره کمرنگ شــدن حضورش در سینما 
اضافه کرد: «دلیل اصلى که این روزها فعالیت ندارم نبود فیلمنامه هاى مناسب 
در سینماست. فکر مى کنید در این ســال ها که این تعداد فیلم اکران شده است 
من پیشنهادى نداشــته ام؟ چرا پیشنهادهاى زیادى داشــتم و همواره در حال 
عذرخواهى از کارگردانان هستم و مى گویم نمى توانم در پروژه مربوطه شرکت 
داشته باشم. براى من حضور در کارهاى مطلوب مهم است زیرا بعداً نمى توانم 
افسوس بخورم که چرا در فیلمى که به نظرم مطلوب نبوده است شرکت کردم. 
باید لذت ببرم از کارى که انجام مى دهم. اگر شرایط مساعدى وجود نداشته باشد 
مخاطب من هم قطعًا لذت نخواهد برد. خوشحالم که تا به امروز کارى را انجام 
ندادم که از آن لذت نبرم. کارى را که دوست داشته باشم بعداً مى توانم از آن دفاع 
کنم. فکر مى کنید در سال چند فیلمنامه خوب نوشته مى شود. یکى از مشکالت 
اصلى سینما اکنون نبود فیلمنامه خوب اســت. ما به قصه اى احتیاج داریم که 
مخاطب را جذب کند و با حال خوب به تماشاى فیلم بنشیند. فیلمنامه نویسان ما 
قصه هاى خوبى بنویسند و ما هم در خدمت آنها خواهیم بود. این موضوع براى 
خانم تیموریان هم صدق مى کند. من و خانم تیموریان براى انتخاب فیلم ها با هم 
اشتراك داریم. کار ما بازنشستگى ندارد تا زمان مرگ ما باید کار کنیم. کارهاى 
زیادى اســت که ما انجام ندادیم و از این بابت افســوس مى خورم. کتاب هاى 
زیادى اســت که نخواندم. امیدوارم فرصت کافى را براى انجام کارها داشــته 

باشیم.»
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ســریال «گیله وا» به تهیه کنندگى امیر بنــان و کارگردانى 
و نویســندگى اردالن عاشــورى ســریالى اســت کــه از 
دریچه اى متفاوت به وقایع  تاریخــى روزهاى پایانى جنگ 
جهانى اول، قحطــى ایران و قیام جنــگل مى پردازد.  طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار است بهروز شعیبى نقش 
میرزا کوچک خان جنگلى را در این مجموعه تلویزیونى ایفا
 کند.   فیلمبردارى سریال «گیله وا» به عنوان یکى از تازه ترین 
محصوالت مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى اوج از 
اواخر خرداد ماه در کیاشهر گیالن آغاز شده است و هنوز بهروز 

شعیبى جلوى دوربین نرفته است.
ســتاره اســکندرى، حمیدرضا پگاه، مهران رجبى، مهدى 
زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، على عطایى، پریا مردانیان، 
ستاره حسینى و امیرحسین صدیق از جمله دیگر بازیگرانى 
هســتند که در مجموعه تلویزیونى «گیلــه وا» ایفاى نقش 
مى کنند. طبق پیش بینى ها ضبط این سریال تا پایان تابستان 

سال جارى ادامه خواهد داشت.
این ســریال در تالش اســت با نگاهى عاطفى به زندگى 
اجتماعى مردم در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 بپردازد 

و به نوعى روایتگر ســبک زندگى و روابط اجتماعى 
و عاطفى مــردم ایران و به خصــوص مردم 

خطه گیالن در صد ســال گذشــته باشد.  
پیش از این یک مجموعــه تلویزیونى و 
یک فیلم سینمایى با سطح کیفى باال 
از زندگى میرزا کوچک خان ســاخته 

شده و باید دید ســریال «گیله وا» 
مى تواند زاویــه اى جدید از زندگى 

این بزرگمرد را به تصویر بکشد یا خیر و 
همچنین بناست کدام بخش از زندگى 
میــرزا در مجموعه «گیلــه وا» تصویر

 شود.

دومین فیلم سعید روستایى کارگردان جوان سینماى 
ایران که با فیلم «ابد و یک روز» توانسته بود جوایز و 
فروش خوبى را نصیب خود کند با نام «مترى شیش 
و نیم» به سومین همکارى «شــهاب حسینى» و 

«پیمان معادى» در مقام بازیگر خواهد انجامید.
این فیلم براى سى وششمین جشنواره فیلم فجر آماده 
خواهد شــد و تاکنون بازى این دو بازیگر سینماى 
ایران در آن قطعى شده است. روستایى سال گذشته 
در جشنواره فیلمى نداشت اما نگارش فیلمنامه فیلم 

«سد معبر» را بر عهده داشت.
معادى و حسینى با بازى در این فیلم براى سومین بار 
روبه روى یکدیگر خواهند ایستاد. این دو بازیگر سینما 
پیش از دو بار براى بازى در فیلم هاى اصغر فرهادى 

مقابل یکدیگر نقش آفرینى کرده اند.

سومین همکارى مشــترك شهاب 
حسینى با پیمان معادى

«درباره الى» اولین فیلم مشترك معادى و حسینى به 
نویسندگى و کارگردانى «اصغر فرهادى» بود. در این 
فیلم معادى براى اولین بار به سینماى ایران معرفى 
شد. وى در این فیلم کامًال در خدمت اثر عمل کرده و 
همچون سایر بازیگران این فیلم بازى روانى ارائه داد.
این فیلم اولین تجربه همکارى حســینى و معادى 
محسوب مى شد که توانست افتخارات داخلى خوبى 
را هم بــراى آن به همراه بیاورد. دربــاره الى جوایز 
اصلى فیلم فجر را در آن سال به خود اختصاص داد 
و عالوه بر آن خرس طالیى جشنواره فیلم برلین را 
از آن فرهادى کرد اما براى این دو بازیگر جایزه اى 

به همراه نداشت.
دومین همکارى مشترك معادى و حسینى باز هم 
به اثرى از اصغر فرهادى ختم شــد. «جدایى نادر از 
ســیمین» دومین اتفاق هنر مشترك این دو بازیگر 

سینماى ایران بود.
حسینى و معادى که با «درباره الى» شهرتى جهانى 
را به دســت آورده بودند این بار در موفق ترین فیلم 
فرهادى به ایفاى نقش پرداختند و در جشنواره هاى 
مختلف داخلــى و خارجى جوایز زیــادى را به خود 

اختصاص دادند.

«جدایى نادر از ســیمین» براى اولین بار توانست 
جایزه اسکار را به یک کارگردان ایرانى برساند. این 
فیلم عالوه بر اسکار، جوایز گلدن گلوب، برلین، آسیا 
پاسفیک، بوستون، ســزار و فجر را از آن خود کرد. 
معادى و حسینى براى این فیلم جایزه خرس نقره اى 
جشنواره فیلم برلین را از آن خود کردند و حسینى به 
دلیل بازى در این کار دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر 

را دریافت کرد.
پس از آن حسینى و معادى به صورت جداگانه در دو 
فیلم موفق سینماى ایران طى سال هاى گذشته به 

ایفاى نقش پرداختند.

شهاب حسینى در «فروشنده»
شهاب حسینى با بازى در فیلم «فروشنده» بار دیگر 
جلوى دوربین فرهادى رفت تا بتواند براى این فیلم 
نخل طالى فستیوال کن را دریافت کند. عالوه بر آن 
فروشنده براى دومین بار اسکار بهترین فیلم خارجى 

زبان را به همراه خود به ایران آورد.

معادى در «ابد و یک روز»
از سوى دیگر پیمان معادى با بازى در فیلم «ابد و یک 
روز» ساخته سعید روستایى شخصیتى تازه از خود به 

نمایش گذاشت و عالوه بر تحسین منتقدین سینما، 
نامزد سیمرغ بلورین جشــنواره فجر شده و جایزه 

جشن خانه سینما را از آن خود کند.
حال بار دیگر ایــن دو بازیگر روبــه روى یکدیگر 
ایســتاده اند تا عالوه بر همبازى شدن، دومین فیلم 
کارگردان ســینماى ایران را رقم بزنند. پیش بینى 
مى شود روستایى که توانســت با «ابد و یک روز» 
افتخارات داخلى فراوانى را کســب کند، این بار با 
حضور شهاب حسینى و پیمان معادى عالوه بر جوایز 
داخلى به کســب جوایز بین المللى از جمله اسکار 

2018 فکر کند.

سعید روستایى
روستایى در اولین تجربه کارگردانى خود براى فیلم 
«ابد و یک روز» در جشنواره فیلم فجر 12 نامزدى 
را به دست آورد و توانست 9 سیمرغ را به خانه ببرد. 
همچنین در جشن خانه ســینما 6 جایزه اصلى را به 
خود اختصاص داد. همین اتفاق عاملى شده تا همه 
منتظر ساخت دومین فیلم این کارگردان جوان باشند 
و البته این انتظار کار را براى روستایى بسیار سخت 

کرده است.

بهروز شعیبى در نقش میرزا کوچک خان جنگلى  

ناهید مسلمى، بازیگر پیشکسوت تئاتر 
و تلویزیون، درباره کم کارى هنرمندان 
پیشکســوت عرصه بازیگرى اظهار 
داشــت: این بى انصافى اســت که از 
بازیگران پیشکسوت که داراى تجارب 
بسیار هستند، دعوت به کار نمى شود. 
برخى فکر مى کنند ما مهجور و دورافتاده 
از هنر هستیم و به این علت با پول کم هم 
مى توانیم کار کنیم. بــا این طرز تفکر، 
مبالغ بســیار کمى را بــراى کارهایى 
موفق بــه ما پیشــنهاد مى دهند و این 
ممکن است یکى از دالیل کم کارى ما 

پیشکسوتان باشد.
مســلمى افــزود: عرصــه بازیگرى 
مخصوصاً تئاتر، انــرژى مضاعفى از 
هنرمند طلب مى کند و بســیار به یک 
بازیگر فعال و پر انــرژى نیاز دارد. من 
از تئاتر خیلى انرژى مى گیرم و ســعى 
مى کنم که خود را با اطالع نگه دارم و با 
تمام هنرمندان در ارتباط باشم. چون 
در این صورت است که ما پیشکسوتان 
دیده مى شــویم و به ما پیشــنهاد کار 

مى دهند.
این بازیگر در خصوص به حاشیه رفتن 
هنرمندان پیشکسوت و فراموش شدن 
آنها در عرصه بازیگــرى تصریح کرد: 
این واقعاً ظلم و بى انصافى اســت که 
هنرمندان پیشکسوت را کنار مى گذارند. 
درست است که به علت سن باال کمى 
کند مى شویم، ولى باید با پیشکسوتان 
مدارا کــرد. مســئوالن و مدیران این 
عرصه باید قدر ایــن عزیزان را بدانند 
و تا زمانى که در قید حیات هســتند، از 
آنها تجلیل شود نه زمانى که جایشان 

خالى است.
مسلمى درباره بى توجهى و یا کم توجهى 
هنرمندان جــوان به پیشکســوتان 
عرصــه بازیگرى گفت: متأســفانه 
ما در شرایطى هســتیم که جوانان 
مى خواهند یک شبه ره صد ساله را 
بروند و به هیچ وجه فکر نمى کنند باید از 
راهنمایى هنرمندانى که سال هاى بسیار 
با مشقت تجربه ها به دست آورده اند، 
استفاده کنند. افرادى که چنین تفکرى 
دارند، بسیار زود سقوط مى کنند و همین 
کارشان یک روز آنها را در همان جایگاه 
اولیه رها مى کند؛ چرا کــه هنر، کارى 

بسیار مهم است.

باید با پیشکسوتان 
مدارا کرد

در روزهایى که برخى منتقدان نسبت به محتواى فیلم 
سینمایى «اکسیدان» انتقاد شدید دارند خبرها از ساخت 

سرى دوم این فیلم حکایت مى کند.
داســتان «اکســیدان 2» در حال و هواى قسمت اول 
مى گذرد اما تولید به صورت مشــترك با ترکیه انجام 
خواهد شد و به این ترتیب بخش هایى از داستان در ترکیه 

روایت خواهد شد.
تهیه کنندگى قسمت دوم این کمدى با منوچهر محمدى 
نیســت و حامد محمدى براى آنکه از سایه سنگین پدر 
درآید تصمیم گرفته با یکى از تهیــه کنندگان قدیمى 
سینما که در سال هاى اخیر فعالیت هایى در زمینه واردات 

تجهیزات سینمایى داشته کار کند.

به غیر از جــواد عزتى و امیر جعفرى که هســته اصلى 
بازیگران هستند مذاکراتى با دو بازیگر زن ترك با نام هاى 
«برن سات» و «سرناى ساریکایا» براى حضور در قسمت 
دوم این کمدى صورت گرفته است. برن سات، بازیگر 
نقش «فاطما گل» در ســریالى به همین نام است که 
پیش تر با بهمن قبــادى در «فصل کرگدن» همکارى 
کرده بود. «سرناى ساریکایا» هم براى ایرانیان به واسطه 
سریال «عمر گل الله» و ایفاى نقش «یشیم»شناخته 
مى شود. مهاجرت، شاکله قسمت دوم «اکسیدان» هم 
هست و هیچ بعید نیست که با توجه به مختصات ترکیه به 
عنوان یکى از پایگاه هاى شبکه ِجم، در فیلم با این شبکه 

و مهاجران به آن شوخى شود.

آزیتا حاجیان، بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر درباره 
حضورش در سریال «سایبان» گفت: فعًال اجازه ندارم 
درباره نقشــى که قرار است در این ســریال بازى کنم 
حرفى بزنم. وقتى فیلمنامه ایــن مجموعه را خواندم 
خوشــم آمد.چون برادران محمودى را مى شناختم و 
کارهاى قبلى آنها را دوست داشتم، قبول کردم در این 

مجموعه بازى کنم. 
حاجیان دربــاره وضعیت تلویزیون توضیــح داد: این 
روز ها به علت دغدغه ها و مسائلى که دارم نمى توانم 
تلویزیون نگاه کنم تا بخواهم درباره تولیدات سیما نظرى 
بدهم. نمى توانم نگاه کارشناسانه اى داشته باشم، چون 
مسئولیتى ندارم واین نگاه کارشناسانه را باید مسئوالن 

ذیربط به تولیدات داشته باشند.  
وى ادامه داد: اگــر بخواهم به عنــوان بازیگر درباره 
سریال ها و بازى ها نظر بدهم. این روا نیست که بگویم 
بازى فردى دراین سریال را پسندیدم یا بازى این بازیگر 
خوب بود اما دربــاب بازى ها باید دربــاره ممانعت ها 
در تلویزیون صحبت کنیم. وقتى ســریال ها خارج از 
چارچوب تلویزیون ســاخته مى شود. شاهد بازى هاى 

متفاوتى از بازیگرها هســتیم. ایــن ممانعت ها باعث 
مى شــود بازیگر نتواند آنچه باید و شاید و درچنته دارد 

را رو کند.
وى دربــاره پخش مجدد تلــه تئاترهــا در تلویزیون 
گفت: پخش مجدد تله تئاتر ها  یک نقطه قوت است. 
چون آثارى که در دهه هاى قبل تولید شــدند بســیار 
ارزنده بودند و مردم را با ادبیات دراماتیک جهان آشــنا 
مى کردند.   بازیگر سریال «سایبان» درباره کم کاریش 
در عرصه تئاتر توضیح داد: این مدت به نمایشنامه اى که 
دوست داشته باشم و خودم را منوط به بازى کردن به آن 
بدانم برنخوردم. بیشتر کارگردان هاى جوان هستند که 
آنها را نمى شناسم. یک رسم بدى در تئاتر باب شده که 
یک ماه تمرین مى کننــد و روى صحنه مى روند. این 
روند با آنچه من در دانشگاه خوانده ام و سال ها در تئاتر 

کار کرده ام مغایرت دارد.
آزیتا حاجیان بازى در ســریال هایــى مانند «کیمیا» ،
«آینه هــاى نشــکن»، « تا ثریا» ،«ســفر ســبز»، 

«امام على(ع)» و «آواى فاختــه» را در کارنامه کارى 
خود دارد.

«اکسیدان 2» با حضور« فاطما گل»  

آزیتا حاجیان: دغدغه دارم،تلویزیون نمى بینم

شت.
ســت با نگاهى عاطفى به زندگى 
7فاقات تاریخىسال 1297 بپردازد 

ک زندگى و روابط اجتماعى
 به خصــوص مردم 

ل گذشــته باشد.  
ــه تلویزیونى و 
طح کیفى باال 
ان ســاخته 

 «گیله وا» 
د از زندگى

 بکشد یا خیر و 
خش از زندگى
ــه وا» تصویر

و یک روز»
ى با بازى در فیلم «ابد و یک 
یى شخصیتى تازه از خود به 

و البته این انتظار کار را براى روستایى بسیار سخت 
کردهاست.

ن جنگلى  
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پیمان معادى در
 اسکار 2018  
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مایکرویو یکى از مشــهورترین و پر اســتفاده ترین لوازم 
خانگى در جهان است، نه تنها به دلیل اینکه به گرم کردن 
غذا در چند ثانیه کمک مى کنــد، بلکه امکان پخت برخى 
وعده هاى غذایى در آب را نیــز فراهم مى کند. در حقیقت، 
هنگامى که برخــى ســبزیجات در این دســتگاه پخته 
مى شوند، آنها خواص بیشــترى را در مقایسه با روش هاى 

پخت دیگر حفظ مى کنند.
اگرچه مایکرویو براى بسیارى از مواد قابل استفاده است 
اما انواع خاصى از مواد غذایى وجــود دارند که مى توانند 
کیفیت غذایى خود را در صورت مواجهه با دماهاى باالى 
تولید شده توسط این دستگاه از دســت بدهند. بر همین 
اســاس، آگاهى از اینکه کدام مواد غذایى قابلیت استفاده 
در مایکرویو را ندارند و با روش هاى پخت دیگر مى توان 

ارزش غذایى آنها را هرچه بیشتر حفظ کرد، اهمیت دارد.
در ادامه با برخى از این مواد غذایى بیشتر آشنا مى شویم:

گوشت
برخى افراد اغلب گوشت را چند دقیقه پیش از آماده کردن 
غذا براى یخ زدایــى داخل مایکرویو قــرار مى دهند. در 
شرایطى که این کار مى تواند از آلودگى برخى باکترى ها 

جلوگیرى کند، اما میزان ویتامین B12 و اسید آمینه هاى 
موجود در گوشت را کاهش مى دهد.

افزون بر این، هنگامى که این دستگاه مورد استفاده قرار 
مى گیرد تا گوشت پخته دوباره گرم شود، عصاره طبیعى 

گوشت و ارزش پروتئینى آن را کاهش مى دهد.
-پیشنهادها

گوشــت را براى یخ زدایى به مدت چند ساعت یا یک روز 
پیش از تهیه غذا با آن از فریزر خارج کرده و داخل یخچال 

قرار دهید.
گوشت آماده را در دماى پایین در تابه حرارت دهید.

برنج سفید
برنج سفید یک ماده غذایى است که به هیچ وجه نباید در 
مایکرویو حرارت داده شود. دماهاى باال بخش قابل توجهى 

از مواد مغذى موجود در برنج سفید را از بین مى برند.
مایکرویو از زمان آغاز به کار خود دماى باال و یکپارچه را 

ارائه مى کند. این شــرایط به صورت مستقیم بر محتواى 
ویتامین ها، مــواد معدنى و فیبر موجــود در مواد غذایى 

تأثیرگذار است.
-پیشنهادها

برنج را در یک ظرف با آب بپزید، در شــرایطى که دما به 
تدریج و با پخت غذا افزایش مى یابد.

اگر قصد دارید برنج پختــه را دوباره گرم کنید، اندکى آب 
به ظرف اضافه کرده و آن را روى حرارت کم قرار دهید.

بروکلى
دماهاى باالى تولید شده در مایکرویو مى توانند 97 درصد 
از محتواى آنتى اکســیدان هاى موجــود در بروکلى را از 

بین ببرند.
تغییراتى که بروکلى طى اســتفاده از این تکنیک پخت 
تجربه مى کند مــى تواند هم در بافت و هــم در مزه آن 

احساس شود.

-پیشنهادها
بروکلى را در قالب ساالدها و اسموتى ها مصرف کنید تا از 
تمام ارزش غذایى آن بهره مند شوید. اگر ترجیح مى دهید 

آن را بپزید، استفاده از بخار را مد نظر قرار دهید.

کره
اگرچه افراد بسیارى کره را در مایکرویو ذوب مى کنند، اما 
حرارت باالى این دستگاه مى تواند ارزش پروتئینى کره 

را کاهش دهد.
-پیشنهادها

کره را درون یک ظرف روى حــرارت کم ذوب کنید. هر 
زمان که امکان دارد، کره را در دماى اتاق نگهدارى کنید تا 

به صورت طبیعى نرم شود.

شیر
شیر و دیگر محصوالت لبنى مانند ماست مى توانند تا نیمى 

از مواد مغذى خود را در دماهاى باال از دست بدهند.
قرار دادن شیر در مایکرویو مى تواند به از بین رفتن کامل 
محتواى ویتامین B12 منجر شود و محتواى مواد معدنى 

اساسى آن را نیز کاهش دهد.
-پیشنهادها

اگر قصد دارید شیر را به صورت گرم مصرف کنید، این کار 
را روى حرارت کم انجام دهید تا به دماى مناســب براى 

مصرف برسد.
سیر

متخصصان تغذیه همواره مصرف ســیر به صورت خام را 
توصیه مى کنند تا از تمام فواید تغذیه اى آن بهره مند شوید.
هنگامى که این ماده غذایى در دماهاى بسیار باال پخته یا 
گرم مى شود، حدود 95 درصد از ویتامین ها و مواد معدنى 
خود را از دســت مى دهد. در حقیقت، تنها قرار گرفتن به 
مدت یک دقیقه در مایکرویــو براى از بین رفتن محتواى 
آلیسین ســیر کافى اســت. این ماده عامل خواص آنتى 

اکسیدانى و ضد التهابى سیر است.
-پیشنهادها

سیر خام را به اسموتى ها، ســاالدها یا دیگر دستورالعمل 
هاى غذایى خود اضافه کنید. یک حبه سیر را با معده خالى 
مصرف کنید تا از بیشترین فواید سالمت این ماده غذایى 

برخوردار شوید.

قارچ
پروتئین هاى موجود در قارچ هنگامى که این ماده غذایى 
در دماهاى باال پخته مى شود یا دوباره گرم مى شود به طور 
کامل از بین مى روند.در حقیقت، هنگامى که قارچ ها در 
دماى اتاق خنک مى شوند، هرچه بیشتر مستعد آلودگى با 

ریزجانداران خاص مى شوند.
-پیشنهادها

قارچ هاى پختــه را دوباره گرم نکنید زیرا ممکن اســت 
موجب ســوء هاضمه و التهاب شکمى شــوند. این ماده 
غذایى را در دماى 70 درجه ســانتیگراد بپزید. قارچ را در 
دســتورالعمل هایى که به پخت بیش از اندازه و طوالنى 

مدت نیاز ندارند، استفاده کنید.

میان حبوبات مختلف ، «نخود» بهترین و مغذى ترین و مقوى ترین آنها محسوب 
مى شود که به شکل هاى مختلفى از جمله نخودآب، دیزى، آبگوشت، فالفل، نخود 
و کشمش، آرد نخود سوخارى، مخلوط با آش رشته و نیز به صورت «نان بارورى» 

مى توان استفاده کرد.
در طب سنتى و اســالمى از نخود فراوان نام برده شده است.سردسته و سرسلسله 
تمامى حبوبات نخود است و به دلیل خواص مغذى فراوانى که دارد نسبت به حبوبات 
دیگر از درجه اهمیت بسیار باالیى برخوردار است که در این مبحث به مواردى از آن 

اشاره خواهیم داشت.
اگــر کم خونــى 
داریــد و نیز از 
پزشکى  نظر 
مغز  از 

استخوان 
ضعیفــى 

برخورداریــد، 
مى توانید براى رفع بهتریــن غذایــى که 

آن میل کنید، دیزى آبگوشت با نخود فراوان است؛ توصیه 
و تأکید مى کنیم در فصل پاییز و نیز در مناطق جغرافیایى با طبع 

سرد و خشک کوهستانى حداقل هر دو هفته یک بار دیزى آبگوشت با نخود فراوان 
میل کنید.

اگر پوست و موهایتان خشک است یا ریزش شدید مو دارید یا اینکه تار موهایتان 
باریک و نازك است، بهترین پیشنهاد غذایى، دیزى آبگوشت با نخود فراوان است؛ 
به منظور رفع این مشکل تأکید مى شــود دیزى آبگوشت را با دنبه گوسفند پخته و 

میل کنید.
اگر مشکل نازایى دارید هفته اى سه روز نخودآب با پیاز فراوان میل کنید؛ توصیه 
مى شود در هر بشــقاب نخودآب یک قاشــق غذاخورى روغن زیتون نیز اضافه و 

میل کنید.
اگر مى خواهید اشــتهایتان را به خــوردن غذاها ، کاهش دهید، خــوردن روزانه 
یک مشــت نخود و کشــمش قبل از هر وعــده غذایى را فرامــوش نکنید . این 
ترکیب عالوه بــر اینکه کاهنــده اشتهاســت، باالبرنده طول عمر انســان نیز 

هست.
ساندویچ مورد تأیید طب سنتى ایران همان فالفل خانگى است البته اگر با روغن 
زیتون یا کنجد ، سرخ شده باشد و تمامى جنبه هاى بهداشتى مربوط به آن نیز رعایت 

شده باشد؛ ترجیحاً به جاى نان باگت از نان بربرى کنجد دار استفاده کنید.
میان حبوبات ، نخود از سایرین بهتر و عدس پست ترین آنهاست؛ درجه خونسازى 
نخود به مراتب باالتر از عدس است؛ با این شرط که تمامى نکات الزم در مورد نحوه 

خوردن این دو (مصلحاتشان) رعایت شده باشد.
توصیه و تأکید مى شود هر غذایى به خصوص غذاهایى که نخود جزو ترکیباتشان 
است ، با شعله پایین و در مدت زمان بیشترى پخته شود و از پختن آن در زودپز جداً 

خوددارى کنید.

ترك پاشنه پا یکى از رایج ترین مشکالت این عضو از بدن 
است. این مشکل در زنان نسبت به مردان شیوع بیشترى 
دارد. کف پا به دالیل متعددى تــرك مى خورد. یکى از 
علت هاى شایع ترك پاشنه پا، راه رفتن مداوم روى فرش، 
موکت و سطح هاى زبر است. ترك هایى که کف پا ایجاد 
مى شود، پوست شکاف خورده اى است که سطح خارجى 

پوست (اپیدرمیس) را تحت تأثیر قرار مى دهد.

اضافه وزن
افرادى که مشکل اضافه وزن دارند و در دسته افراد چاق 
قرار مى گیرند به دلیل فشــارى که روى پوست کف پا 
تحمیل مى شود پاشنه پاى شان مستعد به وجود آمدن 
ترك هاى عمیق مى شود. به عالوه شغل هایى وجود 
دارند که به طریقى پوســت کف پا در معرض خیسى و 
رطوبت یا مواد شوینده قرار مى گیرد، مانند مربیان شنا 

که بیشتر مستعد خشکى پاشنه یا کف پا هستند.

پسوریازیس
این بیمارى به طور نادر در کف دست یا کف پا مشاهده 
مى شــود اما اگر ترك هاى پا همراه با پوســت قرمز و 
ملتهب باشد، این ترك ها ناشى از بیمارى پسوریازیس 
است. پوست حالت چرمى شــکل دارد و چون قابلیت 

ارتجاعى خود را از دست مى دهد، پوست کف 
پا دچار ترك مى شــود که همراه با 

درد است. این دسته از ترك هاى 
پا درمــان متفاوتى نســبت به 
ترك هاى معمولى کف پا دارند. 
یعنى عالوه بر نرم کننده ها باید 
از کرم هاى مخصــوص براى 
درمــان ضایعات پســوریازیس 

استفاده شود.

عفونت هاى قارچى
این بیمارى بیشتر در سنین باال 
و افراد مسن دیده مى شود. در 
نگاه اول ممکن است فرد فکر 
کند به مشکل خشکى پوست 
ساده دچار شده است، اما اگر 

ترك ها با پوســته ریزى هاى 
چشــمگیر همراه باشد و عالوه بر 

کف پا ناخن و اطراف ناخــن را هم درگیر کند، آن زمان 
است که باید به بیمارى قارچ پا مشــکوك شد. در این 
مواقع یک بررسى آزمایشگاهى براى کشف علت انجام 
مى شــود و اگر بیمــارى قارچى تأیید شــود، آن وقت 
داروهاى مناســب تجویز و بعد از مصــرف طى مدت 

کوتاهى فرد بهبود پیدا مى کند.

اگزما
در صورت وجود اگزما ابتدا باید علت اصلى ریشــه یابى 
شود و بعد از به دست آوردن نتیجه درمان درست را به کار 
برد. البته یکى از علت هاى ایجاد اگزما مى تواند ناشى از 
شغل فرد باشد. مثًال افرادى که پاهاى شان دائمًا داخل 
مواد شیمیایى قرار دارد، در این مواقع باید پاها از این مواد 

دور نگه داشته شوند.

کراتودرمى
یک بیمارى مادرزادى اســت. راه رفتــن افراد مبتال به 
این بیمارى را مى توان به کســانى که روى شیشــه یا 
سنگالخ راه مى روند تشبیه کرد. براى همین پیاده روى 
و راه رفتن طوالنى مدت براى این افراد مناسب نیست، 
چراکه با درد زیاد همراه اســت. ایــن بیمارى هم جزو 
بیمارى هایى است که نباید با ترك هاى پاشنه پا عادى 
اشتباه گرفته شود. با این حال چون این یک 
بیمارى ارثى است، نمى توان انتظار 
بهبودى کامل را داشت، اما با 
کمک داروهــاى تجویزى 
مى تــوان این بیمــارى را 

تحت کنترل گرفت.

کم آبى بدن
پوســته پوسته شــدن کف پا 
مى تواند نشــانه کــم آبى بدن 
باشــد. براى همین الزم اســت 
که به مقدار کافى آب بنوشــید. 
نوشــیدن مقادیر کافــى آب و 
مایعات باعث حفــظ آب بدن و 
دفع سموم از آن مى شود. الکل، 
نوشــیدنى هاى کافئین دار مثل 
قهوه و نوشابه هاى گازدار مصرف 

نکنید.

آناناس یکى از پرخاصیت ترین میوه ها براى حفظ سالمت بدن و جلوگیرى از ابتال 
به بسیارى از بیمارى هاست، این میوه با ارزش مى تواند مانند یک مکمل درمانى 

براى تسریع در بهبود بیمارى ها و جراحت ها مورد استفاده قرار بگیرد.
آناناس از دسته میوه هاى گرمســیرى و مخصوص مناطق استوایى است و در 
خود نوعى آنزیم طبیعى به نام بروملین دارد؛ طى سال هاى متمادى استفاده از 
آناناس براى درمان بیمارى هاى گوارشى و برطرف کردن التهاب در طب باستانى 
بسیارى از کشور ها استفاده شده است.اهالى کشور هایى که آناناس میوه بومى آنجا 
بوده براى درمان زخم ها و آســیب هاى پوستى از آب آناناس استفاده مى کردند.

همچنین اســتفاده از آب آناناس براى درمان زخم معده و درمان سوء هاضمه 
استفاده مى شده است.تحقیقات علمى جدید در جهان نشان داده است که آنزیم 
بروملین موجود در آناناس مى تواند براى کاهش تورم، کبودى، التهاب و درد پس 
از اعمال جراحى مورد استفاده قرارگیرد.اثر ضد التهابى آناناس براى از بین بردن 
جراحت ها و درد هاى عضالنى بسیار مفید است و مى تواند دوره نقاهت پس از 

جراحى را کاهش دهد.
کارشناسان در عین حال براى دریافت مزایاى درمانى کامل از آنزیم موجود در 
آناناس به افراد توصیه مى کنند کمتر از کمپوت یا کنســتانتره یا آبمیوه صنعتى 

حاوى آناناس استفاده کنند و درعوض از خود میوه 
آناناس و آب طبیعى آن استفاده کنند.

زیرا آبمیوه و کنســتانتره هاى میوه به پاستوریزه 
کردن میوه آن را به دماى 100 درجه سانتیگراد 

رسانده و سپس آن را سرد مى کنند که باعث مى شود 
بسیارى از امالح و ویتامین هاى طبیعى موجود در این میوه 

از دست برود.
آناناس غنى از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین C است و در بسیارى 

از محصوالت آرایشى بهداشتى از آن استفاده مى شود.
کارشناســان در عین حال به بیماران توصیه مى کنند که براى 
مصرف آناناس ابتدا با پزشک خود مشاوره انجام داده و سپس این 
میوه یا آب آن را مصرف کنند، به ویژه اگر فرد دارو هاى ضد انعقاد 
خون، آنتى بیوتیک و آرام بخش استفاده مى کند یا به برخى دارو ها 

یا مواد غذایى حساسیت دارد.مصرف آناناس سبب باالرفتن ضربان 
قلب مى شود به همین دلیل پیش از مصرف باید درخصوص اثرات 

احتمالى آن بر بدن تحقیقات کافى انجام داد.

مواد غذایى که نباید در مایکرویو بگذارید

ر رچ پ ی و ب ى و ر ب ز ن ز ز ورویو س

معجزات درمانى نخود را بشناسید

دالیل ترك پاشنه پا
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نکنید.

طناب زدن یکى از مؤثرترین تمرینات قلبى- عروقى 
است که مقاومت فیزیکى شما را به میزان قابل توجهى 
افزایش مى دهد؛ یعنى دقیقاً همان خاصیت دویدن، 
دوچرخه سوارى و سایر ورزش هاى هوازى را براى 

افزایش ضربان قلب دارد.
 مزیت هاى شــگفت انگیز این ورزش ارزانقیمت و 

ساده براى سالمت شما از این قرارند:
تقویت عضالت: تمام عضالت بدن شما هنگام طناب 
زدن فعال هستند. خیلى از افراد گزارش کرده اند که 
این تمرین تنها ورزشى است که براى چربى سوزى 
به آن احتیاج دارند. از آنجا کــه تمام این گروه  هاى 
عضالنى در هنگام پریدن از طناب، درگیر مى شوند، 
این تمرین به شما کمک خواهد کرد که به مرور زمان 
قدرت، استقامت و تعادل بســازید که تمام آنها در 
هنگام دویدن، مهم هستند. در واقع مى توان گفت 
طناب زدن معادل دویدن است. شما در هر دقیقه  اى 

که طناب مى  زنید، 12 تا 15 کیلوکالرى مى  سوزانید.
افزایش جریان خون: جنبش ناشى از طناب زدن، به 
طور مستقیم به سیستم گردش خون ما کمک مى کند. 
این ورزش باعث مى شود قلب براى پمپاژ خون بیشتر 
کار کند و خون به تمام شریان هاى شما جریان یابد. 

این روند، خطر حمله قلبى را نیز کاهش مى دهد.
افزایش ظرفیت ریه ها: هنگامى که با سرعت طناب 
مى زنید، ریه هاى شما حجم بیشترى از هوا را دریافت 
مى کنند و این مى تواند براى مشکالت تنفسى بسیار 
مفید باشد. مقاومت فیزیکى ناشــى از طناب زدن 
باعث مى شود شما در هر زمانى بدون خستگى بتوانید 

ورزش کنید.
ســوزاندن کالرى: هر 30 دقیقه طناب زدن، یعنى 
ســوزاندن 400 کالرى. این کالرى شــامل چربى 

بدن شما مى شود. هاى ذخیره شده در سراسر 
ى پس اگر در حال تالش  ا ز بر ا
وزن  دادن  دســت 
فعالیت  یک  هستید، 
عالى بــراى این کار 

طناب زدن است.
از بین بردن ســموم 
بدن: از بین رفتن سموم 
بدن از طریــق تعریق 
حین طناب زدن حاصل 
مى شود. این ورزش به 
سلول ها اجازه مى دهد 

که دوباره احیا شــوند و با 
ظرفیت کامل فعالیت کنند.

مزیت هاى باورنکردنى 
طناب زدن 

براى عیادت از بیمار چه هدیه اى ببریم؟
عوض از خود میوه 

 کنند.
 میوه به پاستوریزه
1 درجه سانتیگراد 

 کنند که باعث مى شود 
ى طبیعى موجوددر این میوه

Cه ویژه ویتامین C است و در بسیارى
ى از آن استفاده مى شود.

 بیماران توصیه مى کنند که براى 
ود مشاوره انجام داده و سپس این 
ه ویژه اگر فرد دارو هاى ضد انعقاد 
 استفاده مى کند یا به برخى دارو ها 

صرف آناناس سبب باالرفتن ضربان
ش از مصرف باید درخصوص اثص اثراترات

فى انجامداد.

ششننااسسیییددد

ریم؟
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نصــف جهان تیــم فوتبــال ســپاهان یکى از 
گزینــه هاى ســفر بــه عــراق بــراى افتتاح 
ورزشــگاه هاى تازه تأســیس این کشور است. 
یکى دو سالى مى شــود موضوع سفر تیم ملى 
ایران به عــراق براى افتتاح یکى دو ورزشــگاه 
تازه تأســیس این کشــور از جمله ورزشــگاه 
مــدرن کربال نقــل محافل فوتبالى دوکشــور 
شــده بود اما هیچگاه این موضوع رسمى نشد 

تا اینکه حاال خبر مى رســد ســران فوتبال دو 
کشــور براى برگزارى دیدارهاى دوستانه میان 
باشــگاه هاى بزرگ و پرطرفدار در راه افتتاحیه 
رسمى ورزشگاه هاى جدید عراق تفاهمنامه اى به 
امضا رسانده اند. بنا به اعالم یکى دو رسانه عراقى 
رؤساى فدراســیون فوتبال دو کشور براى سفر 
حداقل سه تیم بزرگ فوتبال ایران به خاك عراق 
در پى لغو ممنوعیت میزبانى این کشور از سوى فیفا 

به تفاهم رسیده اند. موضوعى که «عبدالحسین 
عبطان» رئیس فدراســیون فوتبال عراق آن را 
تأیید کرد و با اشاره به مالقات خود با مهدى تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت:  «در تدارك 
برنامه ریزى براى برگزارى ســه بازى دوستانه 
تیم هاى فوتبال عراقى و ایرانى در ورزشگاه هاى 
عراق پس از رفع ممنوعیت از سوى فیفا هستیم .»
پیش از رسانه هاى ورزشــى عراق و وزیر ورزش 

این کشــور از برگزارى بازى  دوستانه استقالل 
تهران با تیم نیروى هوایى عــراق خبر داده بود 
که حاال بــا این ادعا هیچ بعید نیســت تیم هاى 
همچون پرسپولیس، ســپاهان و حتى صنعت 
نفت آبادان و تراکتورســازى هم در هفته هاى 
آتى مســافر عراق شــوند تا در افتتاحیه رسمى 
ورزشگاه هاى این کشــور جنگ زده به میدان

 بروند.

تکذیب اولتیماتوم به 
کرانچار

سپاهان یکى از 4 تیم لیگ برتر است که بعد از 
گذشت سه هفته از شــروع رقابتهاى لیگ برتر 
هنوز موفق به پیروزى نشده و با 2 امتیاز در رده 
چهاردهم جدول قرار دارد. نتایج ضعیف سپاهان 
در سه هفته ابتدایى لیگ باعث شده تا شایعاتى 
درباره آینده کرانچار در این تیم مطرح شود. بر 
اساس این شایعات، مدیران سپاهان فقط 2 هفته 
دیگر به سرمربى تیمشــان فرصت مى دهند و 
بعد از آن ممکن است سراغ آپشن هاى دیگرى 
بروند. این شایعه سوژه سئوال خبرنگار ورزش 
سه از قائم مقام باشگاه ســپاهان شده. مسعود 
تابش گفته:«اولتیماتوم به کرانچار به هیچ عنوان 
صحت ندارد به هر حال او کار خودش را انجام 
مى دهد و گفتم که تیم ما نیاز به زمان دارد. قطعا 

شرایط سپاهان بهتر خواهد شد.»

افسانه حقیقى
ســروش صحت، بازیگر و کارگردان مطرح ســینما و 
تلویزیون که قبًال در مورد سپاهانى بودنش نوشته ایم و 
دو گفتگوى اختصاصى هم با او داشته ایم، حاال در آستانه 

شهرآورد اصفهان حرف هاى جالب توجهى دارد.
سروش خان! شهرآورد اصفهان فرا 
رسیده! براى این دیدار به ورزشگاه 

نمى آیید؟
متأســفانه مشــغله هاى کارى خیلى ســخت اجازه
 مى دهد که  از تهران خارج شوم و اگر هم بخواهم خارج 
شوم در زمان کوتاهى این کار انجام مى شود. امیدوارم 
دربى خوبى برگزار شــود و مردم اصفهان از این دیدار 

لذت ببرند.
شما که بارها اعالم کرده اید طرفدار 
سپاهان هستید و قطعاً دوست دارید 
این تیــم برنده این بازى باشــد. 

همینطور است؟
بله، قطعًا! البته ذوب آهن هم متعلق به اصفهان است و 
براى ما عزیز. به خصوص که یک مربى دوست داشتنى 
به نام امیر قلعه نویى را امسال به خدمت گرفته اند و من 
همیشــه براى امیرخان احترام زیادى قائل بودم. ولى 

امیدوارم برنده این بازى  سپاهان باشد.
در دربــى امســال 
چه  جاى  اصفهان 
کسى خالى است؟

به نظر من محرم نوید 
کیا کــه در بازى رفت 

سال گذشته از فوتبال خداحافظى کرد، البته او در بازى 
برگشت هم غایب بود ولى حاالحاالها  وقت الزم است 
که بازیکنى بیاید تا جاى او را پر کند و با توجه  به اینکه  او 
در دیدار با ذوب آهن از فوتبال خداحافظى کرد همیشه 

موقع شهرآوردها به او مى افتیم و دلتنگش مى شویم.
پیش بینى تان از نتیجه شهرآورد؟

پیش بینى سخت است. یا ســپاهان مى بره یا مساوى
 مى شود یا اینکه سپاهان مى بازد!

چه پیش بینى دقیقى، هیچ اما و اگرى 
نداشت!

(مى خندد)باور کنید من زیاد اهل پیش بینى نیســتم 
ولى امیدوارم ســپاهان ببرد و ذوب آهن در دیدارهاى

 آینده اش موفق باشد.
 در جریان هستیدقاسم حدادى فر 
بازیکن شاخص ذوب آهن هم رباط 
صلیبى پاره کرده و تا ماه ها از میادین 
دور است و  طبیعتاً یکى از غایبان این 

دیدار هم خواهد بود؟
بله متأسفانه مصدومیت آقاى حدادى فر را در رسانه ها 
خواندم و بسیار هم متأثر شدم. ایشان یکى از بازیکنانى 
هستند که واقعاً در فوتبال ایران از همه نظر الگو هستند 
و امیدوارم هر چه زودتر ســالمتى خودش را به دست 

بیاورد.
سروش خان! کرانچار بهتر است یا 

قلعه نویى؟
خوب امیر قلعه نویى جام هاى 
زیادى در ایران به دست آورده و 

طبق آمار عنوان پــر افتخارترین مربى لیگ برتر ایران 
متعلق به اوست و انصافاً هم فکر مى کنم در حال حاضر 
در بین مربیان ایرانى بهترین اســت. زالتکو کرانچار 
هم در فوتبال اروپا  مربیگرى کرده و سابقه مربیگرى 
در جام جهانى و جام ملت هاى اروپا را در کارنامه دارد. 
قلعه نویى بهترین ایرانى حال و حاضر فوتبال ایران است 
و کرانچار هم یکى از بهترین خارجى هایى اســت که 
تاکنون به ایران آمده اند. قطعــًا دانش کرانچار از همه 
مربیان ایرانى باالتر است به هر حال منتظر مى مانیم 
که ببینیم در شهرآورد اصفهان کدام مربى قدرت خود 

را دیکته مى کند.
 ممنــون آقــاى صحــت! هــر 
صحبتــى در مورد دربــى اصفهان 
مانــده و مــا در مورد آن ســئوال 
نکــرده ایــم را از زبــان شــما

 مى شنویم.
براى مــا و همه اصفهانــى هایى که عاشــق دو تیم 
شهرشــان هســتند قطعًا دربى اصفهــان مهمترین 
دیدار لیگ اســت. البته من بــه دیدارهایى مثل دربى 
تهران احتــرام  مى گذارم و امیدوارم بــه همان اندازه 
که به دربى تهران توجه مى شــود بــه دربى اصفهان 
هم توجه شــود و این دیدار هم مورد عنایت بیشــتر 
رســانه ها باشــد. از هواداران دو تیم مى خواهم تا در 
این بازى حمایت جانانه اى از تیم هایشــان داشــته 
باشم و امیدوارم کیفیت این بازى فراى فوتبال  ایران 
باشــد تا باز هم قدرت فوتبال اصفهــان به همه ثابت 

شود.

مروان 
امشب بازى مى کند

کنعانى سمت نیمکت 
استقالل نمى رود

نصف جهــان  ITC مهاجم عراقى تیم فوتبال 
سپاهان صادر شد.  طبق اعالم باشگاه سپاهان 
ITC مروان حســین صادر شــد و در صورت 
صالحدید کرانچار، وى مى تواند در شــهرآورد 

اصفهان براى زردپوشان به میدان برود.
 با توجه به نیاز کرانچار به داشــتن یک مهاجم 
ششــدانگ، به احتمال زیاد وى در دیدار امشب 
در ترکیب ثابت زردپوشان به میدان خواهد رفت. 

چهره ویژه دیدار  ســایپا و استقالل کسى 
نیست جز محمدحسین کنعانى زادگان که 
در استقالل فصل کابوس وارى را پشت 
سر گذاشت و تنها دو بازى براى این تیم 
انجام داد و مصدوم شد. کنعانى زادگان 
که اصال دل خوشــى از استقاللى ها 

ندارد در گفتگو با تسنیم گالیه هایش 
را مطرح کرده: «دلیلى ندارد که به سمت 

نیمکت استقالل بروم. هشــت ماه مصدوم 
بودم، اما حتى یک بار زنگ نزدند حالم را بپرسم 
و بیمارستان هم نیامدند. هر کسى باشد ناراحت 
مى شــود. چرا یک نفر در استقالل نپرسید کجا 
هستم و چه کار مى کنم؟ من بازیکن آن باشگاه 
بودم و خیلى از انتخاب ها را زیر پا گذاشتم. با رفتن 
به اســتقالل بدترین حرف ها را شنیدیم. گول 
یکسرى آدم ها از مدیربرنامه گرفته تا حرف هاى 
پشت پرده را خوردم. به خاطر همین زود تصمیم 
گرفتم به استقالل بروم. اى کاش زود تصمیم 

نمى گرفتم.» 

سپاهان 
عازم عراق 
مى شود؟

بهاره حیاتى
روزنامه و رسانه هاى الکترونیک وابسته به باشگاه سپاهان 
دو روز پیش با تیتر  جالب توجهى به اســتقبال شهرآورد 

اصفهان رفته بودند.
تیتر«امیر خان رو دوســت داریم، ذوب آهنو مى بریم» 
عنوانى بود که این رسانه هاى طالیى در اقدامى متحد 
با یکدیگر کار کرده بودند تا باز هم نشان دهند که قلعه 
نویى همچنان براى آنها عزیز است و جایگاهى قابل 

احترام دارد.
دو ســال همکارى به یادماندنى سپاهان- قلعه نویى 
که منجر به کســب دو جام قهرمانى در لیگ برتر شد 
با  مصاحبه هاى حســینى، رئیس وقت هیئت مدیره 
سپاهانى ها به سمت و سویى رفت که قلعه نویى مجبور به 
جدایى از جمع زردپوشان شد، اما پس از آن جدایى همیشه 
و هر جا از سپاهان تعریف و تمجید مى کرد، این باشگاه را 
الگوى بزرگ باشگاهدارى در ایران مى دانست و کیست که 

نداند دوست داشت هر چه زودتر به اردوگاه زرد بازگردد.

سپاهانى ها نیز در هر دیدارى که ژنرال در قامت سرمربى رقیب به 
اصفهان مى آمد چه در نشســت هاى خبرى و چه در ورزشگاه بارها 
از قلعه نویى تقدیر کرده اند و نشــان داده اند که آنها هم عالقه ویژه 

اى به او دارند.
امیرخان چندین بار تا مرحله هدایت زردپوشــان پیش آمد اما هر بار 
یک اتفاقى مانع این وصال مجدد مى شــد. در آخرین مرتبه پس از 
استعفاى حسین فرکى از سپاهان،  قلعه نویى مهمترین گزینه باشگاه 
اصفهانى بود که بنا به عقیده ژنرال، حسین کفعمى نایب رئیس وقت 
هیئت مدیره زردها مانع این اتفاق شد تا در نهایت «ایگور استیماچ» 

به سپاهان بیاید.
به هر حال قلعه نویى حاال  در اصفهان حضور دارد، البته در لباس مربى 
رقیب ســپاهان در اصفهان و البته همه مى دانند که باالخره روزى 

دوباره او به سپاهان باز خواهد گشت.
آنچه مشخص است دو طرف همدیگر را به شدت دوست دارند و این 
عالقه روزى منجر به همکارى مجدد خواهد شــد، فقط شاید وجود 
یک مربى بزرگ در سپاهان مثل کرانچار این همکارى را به تعویق 

بیاندازد و طوالنى کند.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد که این تیم در دیدار برابر ســپاهان هدفى جز گرفتن 3 امتیاز 
نخواهد داشت. 

وحید محمدزاده در گفتگویى درباره آخرین وضعیت ذوب آهن براى دیدار با ســپاهان در هفته چهارم 
لیگ برتر گفت: تیم ما وضعیت خوبى دارد و خودمان را آماده بازى با سپاهان مى کنیم. مطمئناً شرایط 

ذوب آهن بازى به بازى بهتر مى شود، قطعاً در دیدار با سپاهان بهتر از دیدارهاى اخیر خواهیم بودیم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه افزود: باید بتوانیم از بازى هایى که در پیش داریم بیشترین امتیاز 
را بگیریم، چون امسال به چیزى جز قهرمانى فکر نمى کنیم. ذوب آهن در سال هاى اخیر قهرمان لیگ 
برتر نشده و جاى این جام در ویترین باشگاه ما خالى است. امسال با بازیکنان خوبى که داریم و همچنین 

با مربیگرى امیر قلعه نویى به چیزى به جز قهرمانى فکر نمى کنیم.
وى همچنین راجع به تقابل تیمش با سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: این درست است که 
سپاهان در سه هفته گذشته نتوانست نتایج خوبى بگیرد، ولى بدون شک آنها تیم خطرناك و پرقدرتى 
هستند. ســپاهان بازیکنان خوبى دارد و یک مربى توانا هم روى نیمکت این تیم حضور دارد. ما قطعًا 
بازى سختى داریم، ولى چون میزبان هستیم به چیزى جز گرفتن 3 امتیاز فکر نمى کنیم و مى خواهیم 

حریف مان را در فوالدشهر شکست بدهیم.

   قهرمانى 
لیگ برتر در 

ویترین 
ذوب آهن 
خالى است

پس از اتفاقات 
چند روز گذشــته 
و خبرهــاى ضــد و 
نقیض درباره محرومیت یا 
محروم نشدن مسعود شجاعى و 
احسان حاج صفى به دلیل بازى مقابل 
نماینده رژیم اشــغالگر قدس در لیگ 
اروپا، ســرانجام وضعیت این دو 
بازیکن مشخص شد. کارلوس 
کى روش سرمربى تیم ملى 
نام هر دو را بــراى دو 
بازى آخر مقدماتى 
جام جهانــى در 
لیســت قــرار 
داده است. در 
واقــع آنها در 
لیســت بودند 
کــى روش  و 
نامشان را خط نزده است. 

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از مذاکرات مثبت با على کریمى خبر داد.
محسن طاهرى در این باره گفت: على کریمى فرزند مکتب سپاهان است و قطعاً 

از بازگشت او به  اصفهان و جمع زردپوشان خوشحال خواهیم شد.
وى ادامه داد: کریمى در حال انجام آخرین امور ادارى فسخ قرارداد با باشگاه 
دیناموزاگرب است و پس از اینکه این کار به طور کامل انجام شد، براى جذب 

وى اقدامات جدى را انجام خواهیم داد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان همچنین اظهار داشت:   تابدین جا 
مذاکرات مثبتى را با وى داشــته ایم  و امیدواریم که در این فصل ما را در مسیر 

موفقیت یارى کند. 

ى: با على کریمى در حال مذاکره ایم 
طاهر

وش 
کى ر

میم 
تص

سپاهانى ها درباره قلعه نویى چگونه مى اندیشند؟
وصالى که با کرانچار به تعویق افتاده است 

شهرآورد اصفهان 
بهترین دیدار لیگ است

 سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

ن و ر ل ىر و ر م
همیشــه براى امیرخان احترام زیادى قائل بودم. ولى 

امیدوارم برنده این بازى  سپاهان باشد.
در دربــى امســال 
چه  جاى  اصفهان 
کسى خالىاست؟

به نظر من محرم نوید 
کیا کــه در بازى رفت 

هستند که واقعاً در فوتبالایران از همه نظر الگو هستند 
و امیدوارم هر چه زودتر ســالمتى خودش را به دست 

بیاورد.
سروش خان! کرانچار بهتر است یا 

قلعه نویى؟
هاى خوب امیر قلعه نویى جام

زیادى در ایران به دست آورده و 

ب رم و ی و رم ى م ر ن هر
که به دربى تهران توجه مى شــود بــه د
هم توجه شــود و این دیدار هم مورد عن
رســانه ها باشــد. از هواداران دو تیم مى
این بازى حمایت جانانه اى از تیم هایشـ
ف بازى فراى باشم و امیدوارم کیفیت این
باشــد تا باز هم قدرت فوتبال اصفهــان

شود.

مت نیمکت 
نمى رود

ور هر ر و ى
 به میدان برود.

به داشــتن یک مهاجم 
 زیاد وى در دیدار امشب 
ن به میدان خواهد رفت. 

ا و استقالل کسى 
نعانى زادگان که 
س وارى را پشت 
 براى این تیم 
نعانى زادگان 
 استقاللى ها 
 گالیه هایش

دارد که به سمت 
هشــت ماه مصدوم 

گ نزدند حالم را بپرسم 
 هر کسى باشد ناراحت 
ر استقالل نپرسید کجا 
 من بازیکن آن باشگاه 
را زیر پا گذاشتم. با رفتن 
رف ها را شنیدیم. گول 
امه گرفته تا حرف هاى

اطر همین زود تصمیم 
 اى کاش زود تصمیم

بهاره حیاتى
روزنامه و رسانه هاى الکترونیک وابسته به باشگاه سپاهان 
دو روز پیش با تیتر  جالب توجهى به اســتقبال شهرآورد 

اصفهان رفته بودند.
تیتر«امیر خان رو دوســت داریم، ذوب آهنو مى بریم» 
عنوانى بود که این رسانه هاىطالیى در اقدامى متحد 
با یکدیگر کار کرده بودند تا باز هم نشان دهند که قلعه 
نویى همچنان براى آنها عزیز است و جایگاهى قابل 

احترام دارد.
یادماندنى سپاهان- قلعه نویى ســال همکارى به دو

لیگ برتر شد  که منجر به کســب دو جام قهرمانى در
با  مصاحبه هاى حســینى، رئیس وقت هیئت مدیره 
سپاهانى ها به سمت و سویى رفت که قلعه نویى مجبور به

جدایى از جمع زردپوشان شد، اما پس از آن جدایى همیشه 
و هر جا از سپاهان تعریف و تمجید مى کرد، این باشگاه را 
الگوى بزرگ باشگاهدارى در ایران مى دانست و کیست که 

نداند دوست داشت هر چه زودتر به اردوگاه زرد بازگردد.

سپاهانى ها نیز در هر دیدارى که ژنرال در قامت سرمربى
اصفهان مى آمد چه در نشســت هاى خبرى و چه در ورزش
از قلعه نویى تقدیر کرده اند و نشــان داده اند که آنها هم ع

اى به او دارند.
امیرخان چندین بار تا مرحله هدایت زردپوشــان پیش آمد
یک اتفاقى مانع این وصال مجدد مى شــد. در آخرین مر
استعفاى حسین فرکى از سپاهان،  قلعه نویى مهمترین گزی
اصفهانى بود که بنا به عقیده ژنرال، حسین کفعمى نایب رئ
هیئت مدیره زردها مانع این اتفاق شد تا در نهایت «ایگور

به سپاهان بیاید.
به هر حال قلعه نویى حاال  در اصفهان حضور دارد، البته در لب
رقیب ســپاهان در اصفهان و البته همه مى دانند که باالخ

دوباره او به سپاهان باز خواهد گشت.
آنچه مشخص است دو طرف همدیگر را به شدت دوستد
عالقه روزى منجر به همکارى مجدد خواهد شــد، فقطش
یک مربى بزرگ در سپاهان مثل کرانچار این همکارى ر

بیاندازدو طوالنىکند.

سپاهانى ها درباره قلعه نویى چگونه مى اندیش
وصالى که با کرانچار به تعویق افتاده است
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لژیونر هندبال ایران گفت: به نظر من قهرمانان 
واقعى ایران امثال شــهید محســن حججى 

هستند.
ا.. کرم اســتکى، در گفتگویى، در مورد نتایج 
تیم ملى هندبال ایران در رقابت هاى ســئول 
کاپ اظهار داشت: سئول کاپ یک تورنمنت 
تدارکاتى بدون حضور لژیونرها بود. فکر مى کنم 
با توجه به اینکه تیم ملى در مراحل آماده سازى 

براى مسابقات مهمترى اســت دو بازى برابر 
تونس و کره جنوبى بسیار به آمادگى ملى پوشان 
کمک کرد. وى ادامه داد: طبــق اخبارى که 
شنیده ام تیم ملى قرار اســت چند ماه دیگر در 
مســابقات تونس کاپ حضور پیدا کند و چون 
این رقابت ها در روز هاى مخصوص فدراسیون 
جهانى برگزار مى شود، لژیونرها هم مى توانند 
در خدمت تیم ملى باشند. براى سئول کاپ اکثر 

بازیکنان درگیر تیم هاى باشگاهى خود بودند و 
نتوانستند تیم ملى را همراهى کنند.

لژیونر هندبال ایران یکى از چهره هایى بود که 
به شهادت محسن حججى در فضاى مجازى 
واکنش نشان داد. وى در این خصوص عنوان 
کرد: امثال شهید حججى مرد هستند و امثال 
من فقــط اداى مردهــا را درمى آوریم. وقتى 
آخرین تصویر منتشر شده از شهید حججى را 

دیدم ناخودآگاه اشــک در چشمانم جمع شد، 
چراکه در آن تصویر چهره مرد و نامرد به وضوح 

مشخص بود.
استکى خاطرنشــان کرد: اگر امثال محسن 
حججى نبودند شرایط بســیار فرق مى کرد و 
مشخص نبود چه اتفاقى براى خاك کشورمان 
مى افتاد. به نظر من قهرمان واقعى ایران همین 

افراد هستند و ژن برتر مخصوص آنهاست. 

اولین واکنش 
حاج صفى 

بعد از هجمه هایى که از طرف بخشى از وزارت 
ورزش به احسان حاج صفى و مسعود شجاعى 
وارد شــده بود دو بازیکن ملى پوش لژیونر در 
یونان ترجیح به سکوت داده بودند و خوشبختانه 
این سکوت درست توانست کمى التهاب فضا 
را کاهش دهــد. حاال بعد از گذشــت چند روز 
حاج صفى براى اولین بار نســبت به تصمیم او 
و مســعود براى اجراى تعهد به باشگاه شان و 
حضور برابر نماینده رژیم صهیونیستى واکنش 
نشان داده و در اینســتاگرامش به این موضوع 
پرداخته است. حاج صفى و شجاعى که در این 
ماجرا حمایت غالب جامعه و البته حمایت نسبى 
وزیر ورزش را پشت سر خود مى بینند حاال رفته 

رفته درباره آن اتفاق با مردم صحبت مى کنند.
احسان در بخشــى از پیام صفحه شخصى اش 
جمله اى از امام على(ع) را نوشت. با این مضمون 
که: «اگر بین خود و دشمنت پیمانى بستى و یا 
پیمان و پناه دادن را بــه او دادى، جامه وفا را بر 
عهد خویش بپوشــان و تعهدات خود را محترم 
بشمار و براى حفظ آنها ســینه خود را سپر قرار 

بده.»
هنوز وضعیت احسان و مســعود به طور قطعى 
روشن نیست اما داورزنى، معاون وزارت ورزش 
مصاحبه اى درباره محرومیت آنها داشت و البته 
با سرریز شدن آن حرف ها به سمت رسانه هاى 
مطرح بین المللى، ایران تحت فشــار فیفا قرار 

گرفت.

 ذوب آهن و ســپاهان در چارچوب شــصت ویکمین 
شهرآورد رسمى فوتبال اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزارکننده مهمترین دیدار هفتــه چهارم لیگ برتر 

هستند.
تیم هاى اصفهانى در حالى از ســاعت 20 و 15 دقیقه  
پنج شنبه از هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه فوالدشهر 
به مصاف هم مى روند که شــرایط متفاوتى را تجربه 

مى کنند.
ذوب آهن با یک پیروزى خانگى و دو تساوى بیرون از 
خانه در بین پنج تیم باالى جدول جاى دارد و سپاهان 
که همچنان در حسرت کسب اولین برد فصل خود به 

سر مى برد جزو سه تیم پایین جدول است.
البته با توجه به سپرى شدن تنها سه هفته از مسابقات 
جایگاه فعلى تیم ها نمى تواند گویاى وضعیت واقعى شان 
باشد و برآورد دقیقى از رتبه نهایى آنها در پایان فصل در 
اختیار قرار دهد.  معموًال گفته مى شود که براى ارزیابى 
شرایط تیم ها و شناخت چهره واقعى آنها باید دستکم تا 
هفته هاى پنجم و ششم صبر کرد. از این رو، شاید بتوان 

گفت که مصاف ذوب آهن و ســپاهان در هفته چهارم 
مى تواند به مثابه نقطه عطفى براى هر کدام از آنها باشد.
جالب آنکه تیم هاى اصفهانى با علــم به اینکه باید در 
هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم بروند کمتر از یک 
ماه پیش در قالب دیدارى دوســتانه در ورزشگاه نقش 
جهان رو در روى یکدیگر قرار گرفتند. در آن مسابقه که 
در آخرین شب از اولین ماه تابستان برگزار شد ذوب آهن 
با گل هاى مرتضى تبریزى و محمدرضا عباسى از سد 
سپاهان گذشت تا با رکورد صددرصد برد در دیدارهاى 

تدارکاتى به استقبال لیگ هفدهم برود.
برخالف شهرآورد دوستانه نصف جهان در آخرین دربى 
رسمى فوتبال اصفهان این سپاهان بود که برنده شد. 
در آن دیدار که آخرین حضور عبد ا... ویسى در ورزشگاه 
نقش جهان به عنوان سرمربى سپاهان محسوب مى شد 
طالیى پوشــان اصفهانى با گل هاى سرور جپاروف و 
مسعود حســن زاده در مقابل تک گل جرى بنگستون 
سبزپوشان همشهرى را شکســت دادند. 3 امتیاز آن 
مسابقه به سپاهان کمک کرد تا از نیمه پایینى به نیمه 

باالیى جدول برســد و در ادامه رقیب ذوب آهن براى 
تصاحب جایگاه چهارمى شوند. آن رقابت غیرمستقیم 
بر سر کسب سهمیه احتمالى پلى آف لیگ قهرمانان را 
ذوب آهن از سپاهان برد هرچند که در نهایت با قهرمانى 

نفت تهران در جام حذفى خودش هم آسیایى نشد.
به این ترتیــب، ذوب آهن برنده رقابت غیرمســتقیم 
آســیایى و آخرین مصاف دو تیم بوده است. سپاهان 
هم در آخرین دیدار رســمى به پیروزى رسیده است. 
باید دید جدیدترین رقابت اصفهانى ها چه سرانجامى 

پیدا مى کند.
چهره ویژه این دیدار امیر قلعه نویى است که به عنوان 
سرمربى پیشین سپاهان و فعلى ذوب آهن رو در روى 

تیم سابقش قرار مى گیرد.
دو باشگاه  ســپاهان و ذوب آهن سال ها مدعى بودند 
که اصفهان به دلیل اینکه در سال هاى اخیر جام هاى 
متعددى را کسب کرده پایتخت جدید فوتبال ایران است 
و حاال باید دیدارى با کیفیت در حــد و اندازه هاى این 

عنوان را انجام دهند.

اینجا اصفهان 
پایتخت فوتبال ایران

فعالیت خانه فساد 
به اسم طارمى!

 یک فرد سودجو به اســم مهاجم پرسپولیس 
اقدام به اجاره یک واحد آپارتمان و راه اندازى 

خانه فساد کرد! 
  فردى که خود را به عنوان وکیل مهدى طارمى 
معرفى کرده بود با اجــاره یک واحد آپارتمان 
لوکس در شمال تهران اقدام به راه اندازى خانه 
فســاد کرده بود که با اعتراض همسایه ها و 

دخالت پلیس ماجرا برمال شد.
این فرد سودجو که ادعا کرده بود وکیل مهاجم 
پرســپولیس اســت و عکس هایى با وى نیز 
به مالک آپارتمان نشــان داده بود، این واحد 
را به اســم طارمى اجاره مى کنــد اما با وجود 
اصرارهاى مالک براى دیــدن طارمى، هیچ 

خبرى از این بازیکن نمى شود!
پس از مــدت کوتاهى که این واحــد به فرد 
سودجو اجاره داده مى شود همسایه ها به خاطر 
سروصداى غیرمتعارف زنان و دختران موضوع 
را به پلیس گزارش مى دهند که این امر باعث 
عصبانیت و خط و نشان کشیدن وکیل قالبى 

مى شود.
فرد سودجو این آپارتمان را به محل رفت و آمد 
دختران و زنان جوان و انجام امور غیراخالقى 
و قمار تبدیل کرده بود که با وســاطت پلیس 
و اعتــراض همســایه هــا ماجرا بــه پایان

 رسید. 

استکى: 
ژن برتر 

شهید حججى 
بود

تقابل امیــر قلعه نویــى و زالتکو کرانچــار یکى از 
جذابیت هاى ایــن هفته لیــگ برتر و نیــز یکى از 
جذابیت هاى دربى اصفهان خواهد بود. دو ســرمربى 
که هر دو ســابقه قهرمانى در لیگ برتر دارند و هر دو 
سرمربى سپاهان هم بوده اند. یکى از آن ها در سال هاى 
نزدیک گذشته نماد مربى موفق ایرانى محسوب مى شد 
و امسال هم تالش مى کند روزهاى پرافتخار گذشته 
را دوباره زنــده کند. تیم او هــم در هفته هاى اول بد 
نتیجه نگرفته و 5 امتیازى است. هرچند براى مدعى 
قهرمانى بودن، آن چه قلعه نویى به دنبال آن است به 
نتایج بهترى نیاز دارند. در مقابل او کرانچار قرار دارد 
کــه از موفق ترین مربیان خارجى اســت که در لیگ 
برتر حضور داشــته. کرانچار با سپاهان قهرمان لیگ 
برتر شده و نتایج خوبى هم در لیگ قهرمانان گرفته. 
آمار نبردهاى دو مربى هم کامال متعادل اســت و این 
بازى مى تواند کفــه را به نفع یکى از آن ها ســنگین 

کند.
هم قلعه نویى و هم کرانچار ســه بــار مقابل دیگرى 
پیروز شــده اند. بازى اول آن ها زمانى انجام شده که 
قلعه نویى در ســپاهان بود و کرانچار در پرسپولیس. 
این بازى را قلعه نویى 2 بر یک برد. بازى در لیگ نهم 
انجام شد. دو سال بعد و در لیگ یازدهم کرانچار این 
بار در ســپاهان بود و قلعه نویى در تراکتورسازى. این 
بار هر مربى یک پیروزى به دســت آورد. قلعه نویى با 

یک گل در تبریز پیروز شــد و در اصفهان 2 بر یک به 
تیم سابق اش باخت. در لیگ دوازدهم امیر قلعه نویى 
در تیم محبوبش استقالل بود و در اصفهان سپاهان را 
یک بر صفر شکســت داد. بازى دو تیم در تهران هم 
یک بر یک مساوى تمام شد. در لیگ بعدى کرانچار 
چند هفته بیشتر در ســپاهان نبود اما در همان مدت 
کوتاه فرصت بازى با استقالل قلعه نویى را پیدا کرد و 
2 بر یک پیروز شد. آخرین رویارویى دو مربى هم در 
لیگ گذشته بود. اردیبهشت سال گذشته کرانچار به 
سپاهان آمده بود و توانست تراکتورسازى قلعه نویى را 

دو بر صفر شکست دهد.
آمار به نفع هیچ کدام نیســت امــا قلعه نویى دو بازى 
آخر خود را به کرانچار باخته. از همان زمانى که نتایج 
او دیگر مثل گذشــته نبوده. اوضاع ذوب آهن او اما با 
تراکتور بحران زده نیم فصل دوم سال پیش که بازیکن 
از دست داد و نتوانست بازیکنى جایگزین کند متفاوت 
اســت. کرانچار هم باید باالخره به روند نتایج بد تیم 
خود در این فصل پایان بدهــد. دو مربى انگیزه هاى 
زیادى براى این بازى خواهند داشــت. انگیزه هایى 

بزرگتر از پیروزى در دربى.

امیر کربالیى زاده هنرمند طنزپرداز و پرسپولیســى 
کشــورمان که قبًال در یک مصاحبــه اختصاصى با 
نصف جهان شرکت کرده بود و حسابى برایش کرى 
خواندیم این بار هم به بهانه شهرآورد اصفهان با ما 

گفتگو کرد.
آقــاى کربالیــى زاده، نظر یک 
پرسپولیســى در مــورد دربى 

اصفهان چه مى تواند باشد؟
نظر یک پرسپولیســى که تیمش در صدر است این 
مى تواند باشد که امســال هم قهرمان مى شویم و 

اجازه نمى دهیم تیم هاى شهر شما قهرمان شوند. 
فعًال مشــخصاً در مورد این بازى 
صحبت کنید تا در موردقهرمانى 
احتمالــى پرســپولیس در لیگ 

امسال هم با هم گفتگو کنیم
این دیدار به نظرم مســاوى مى شود.  البته امیدوارم 
مساوى شــود که امتیازهاى دو تیم شهرتان تقسیم 

شود و خیلى آن باالهاى جدول نیایید.
چرا وقتى تیم تان پس از ده سال 
قهرمان شــده، فکر مى کنید که  
این فصل هم مى توانید قهرمان 

شوید؟
ببینید تیم پرسپولیس دقیقًا با آدم صحبت مى کند و 
مى گوید که قهرمان امسال هم منم. چقدر قشنگ 
بازى مى کنند. مربى به این بزرگى. هواداران به این 
خوبى. همه چیز براى دبل قهرمانى مهیاســت. دو 

قهرمانى پشت سر هم لذت باالیى دارد.
دو قهرمانى پشــت سر هم بد 

نیســت ولى مــى دانید که 
اصفهانى ها تا هت تریک 

پیش  قهرمانــى هــم 
رفته اند و گفتن از لذت 
دبل قهرمانى براى آنها 

بى معناست!
امسال دبل مى کنیم و سال آینده هم 

هت تریک که این رکورد شما هم خراب 
شود تا ببینم شما بعد از آن به چه افتخار 

خواهید کرد.
 امیر کربالیــى زاده 

آرزوهــاى بــزرگ و 
قشــنگى دارد. برگردیم 

سر بحث شهرآورد اصفهان. 
در مورد دو تیم صحبت کنید 

و اینکه شــانس کدامیک براى 
پیروزى در این دیدار باالتر است.
 دو تیم در سال هاى اخیر جام هاى زیادى گرفته اند.

 ذوب آهــن حذفــى هــاى متعــددى گرفتــه و 
ســپاهان هم، کاپ هاى زیاد حذفــى و لیگ برتر 
را در کلکســیون افتخاراتش دارد  و بــه نوعى این 
دیــدار، دوئــل پرافتخارتریــن هاى غیــر تهرانى 
ایران اســت. دو تیم مربیــان خوبى دارنــد. قلعه 
نویى هر چند اســتقاللى اســت ولى بــه هر حال 
مربى خوبــى اســت و در ذوب آهــن انگیزه هاى

 زیادى دارد تا بتواند خودش را دوباره ثابت کند و نشان 
دهد که در بین ایرانى ها بهترین است. کرانچار هم که 

دیگر احتیاج به تعریف من ندارد و به نظرم پس از 
برانکو بهترین مربى شاغل در ایران ایشان 
است. حاال دیگر مى نشــینیم و مى بینیم 

که این دو تیم چه خواهند کــرد. با توجه به 
تغییرات خیلى زیادى که سپاهان داشته شانس 
ذوب آهن براى نتیجه گیرى خیلى بیشتره ولى 
کرانچار هم مربى اى نیست که به راحتى در 
این دیدار باج دهد و قطعــًا امیر قلعه نویى 
یک شهرآورد سخت را پشت سر خواهد 

گذاشت.

امیر کربالیى زاده در گفتگو با نصف جهان:

امیدوارم دربى اصفهان مساوى شود!

سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن که فصل قبل و بعد از جدایى ناگهانى رضا شکارى وعده داده بود این 
بازیکن را به طور قانونى به ذوب آهن بازگرداند، موفق شد حکم قطعى کمیته انضباطى را دریافت کند. 
حکمى که به بازگشت بى چون و چراى شکارى به باشگاه اصفهانى اشاره دارد. شکارى فصل گذشته 
بدون هماهنگى با کادر مدیریتى و فنى ذوب آهن این باشگاه را ترك کرد تا به روستوف روسیه بپیوندد.

حاال او با شکایت آذرى و ذوب آهن محکوم شده و باید به لیگ ایران برگردد. در حالى که تا آستانه ثبت 
قرارداد با روستوف هم پیش رفته بود. در بخشى از حکم آمده است: «کمیته انضباطى مستندا به ماده 30 
آئین نامه انضباطى و مفاد قرارداد فى مابین، بازیکن مذکور را کماکان متعلق به باشگاه ذوب آهن دانسته 

و نامبرده را مکلف به رعایت مفاد قرارداد فى مابین مى نماید. این راى قطعى است.»
البته به این علت که جدایى شــکارى و پیوستن اش به تیم روسى قطعى نشــده بود کمیته انضباطى 
جریمه اى براى او در نظر نگرفته و این اقدام را در حیطه اختیارات باشــگاه دانسته است. حاال جدایى 
شکارى وابسته به رضایت ذوب آهن و سعید آذرى است. مدیرى که نشان داده به سادگى از بازیکنان 

جوان دل نمى کند. 

 به نفع ذوبى ها

هفته چهارم لیگ برتر ، دربى نصف جهان

انگیزه هاى زالتکو و امیر در شهرآورد نصف جهان

الهه مهرى دهنوى

ی

ح

ح

پ

ج
ک
پ
ع

گ

ال مشــخصا در مورد این بازى
حبت کنید تا در موردقهرمانى
تمالــى پرســپولیس در لیگ

سال هم با هم گفتگو کنیم
ظرم مســاوى مى شود. البته امیدوارم
ود که امتیازهاى دو تیم شهرتان تقسیم

ن باالهاى جدول نیایید.
را وقتى تیم تان پس از ده سال
مى کنید که رمان شــده، فکر
ن فصل هم مى توانید قهرمان

وید؟
سپولیس دقیقًا با آدم صحبت مى کند و
 قهرمان امسال هم منم. چقدر قشنگ
هواداران به این د. مربى به این بزرگى.
چیز براى دبل قهرمانى مهیاســت. دو

ت سر هم لذت باالیى دارد.
 قهرمانى پشــت سر هم بد

ســت ولى مــى دانید که 
صفهانى ها تا هت تریک
پیش  رمانــى هــم 

ته اند و گفتن از لذت 
ل قهرمانى براى آنها 

 معناست!
ى کنیم و سال آینده هم 

ه این رکورد شما هم خراب 
 شما بعد از آن به چه افتخار 

میر کربالیــى زاده 
زوهــاى بــزرگ و 

شــنگى دارد. برگردیم 
اصفهان. بحثشهرآورد ر
 مورد دو تیم صحبت کنید 

دیگر احتیاج به تعریف من ندارد و به نظرم پس از 
ایران ایشان  برانکو بهترین مربىشاغل در
نشــینیم و مى بینیم است. حاال دیگر مى

که این دو تیم چه خواهند کــرد. با توجه به 
تغییرات خیلى زیادى که سپاهان داشته شانس 
ذوب آهن براى نتیجه گیرى خیلى بیشتره ولى 
کرانچار هم مربى اى نیست که به راحتى در 
این دیدار باج دهد و قطعــًا امیر قلعه نویى 
یک شهرآورد سخت را پشت سر خواهد 

گذاشت.
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چهل تکه

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان خوزســتان در رابطه با 
تیراندازى به محیط بان خوزستانى حین گشتزنى اظهار داشت: پرونده 
قضائى براى ضارب محیط بان خوزستانى که حین گشتزنى با اسلحه 
کالشینکف مورد حمله قرار گرفته تشکیل شده است. حسینى  گفت: 

تحقیقات براى شناسایى و دستگیرى ضاربان ادامه دارد . 
گفتنى است؛ چهار محیط بان از نیروهاى یگان حفاظت شهرستان 
امیدیه حین گشت و کنترل مناطق روستاهاى گرگرى و گدارچیتى 
از روستاهاى دهستان آســیاب از توابع بخش مرکزى بودند که با 
اسلحه کالشینکف مورد حمله قرار گرفتند. «منصور احمدى»، یکى 
از محیط بانان امیدیه در این حادثه از ناحیه شانه، کتف و پا مصدوم 
شد که بالفاصله به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد و تحت عمل 
جراحى قرار گرفت. هم اکنون این محیط بان به دلیل مشــکالت 

تنفسى به بخش مراقبت هاى ویژه منتقل شده است.

یک زن بدلکار در محل فیلمبردارى فیلم «ددپول 2» کشــته 
شــد. شــاهدان عینى مى گویند این بدلکار هنگام رانندگى با 
موتورسیکلت در شــهر ونکوور کانادا کنترل وسیله را از دست 
مى دهد و به پنجره «برج شــاو» اصابت مى کند. به دنبال این 
حادثه، فیلمبردارى قسمت دوم این فیلم ابَرقهرمانى بالفاصله 
متوقف شده اســت.  برخى از منابع گزارش داده اند که این زن 
بدلکار یک موتورسوار باتجربه بوده و تمام طول روز قبل از حادثه 
را به تمرین پرداخته است، اما از آنجا که کاراکتر وى در آن صحنه 
از فیلم کاله ایمنى به سر نداشته، او نیز هنگام وقوع تصادف از 
کاله استفاده نمى کرده اســت. این بدلکار به جاى شخصیت 
«دومینو» ظاهر شده بود. «زیزى بیتز» در «ددپول 2» نقش 
این شخصیت را بازى مى کند. این موتورسوار بدلکار اولین فیلم 

سینمایى خود را تجربه مى کرده است.

گردشگر انگلیسى که پس از فریب دختر نوجوان در شبکه هاى 
اجتماعى، با او قرارمالقات گذاشته بود، پیش از رسیدن به محل 
مورد نظر دستگیر شد. مرد 34 ســاله که در سفر به «نیوساوت 
ولز» اســترالیا و از طریق فضاى مجازى با دختر 13 ساله آشنا 
شــده و ارتباط برقرار کرده بود، نمى دانست که پلیس سایبرى 
استرالیا او را شناسایى کرده است.  ازسوى دیگر دختر نوجوان 
که به راحتى فریب خورده بود در یکى  ازمحل هاى شهر سیدنى 
با او قرار مالقات گذاشت اما زمانى که سر قرار رسید، مأموران 
پلیس مرد تبهکار را دستگیر کردند. در بررسى تلفن همراه این 
تبهکار، تصاویر غیراخالقى چندین دختر جوان و نوجوان پیدا 
شــد که تحقیقات تخصصى پلیس دراین باره ادامه دارد. این 
درحالى است که مأموران احتمال مى دهند با یک تبهکارجنسى 

روبه رو هستند.

مرد گردشگر، شکارچى شوم دختران مرگ بدلکار زن هنگام فیلمبردارى تیراندازى به محیط بان خوزستانى 030201

حدود ساعت 12 شــب 29 اردیبهشت ســال 92 زنگ 
اورژانس منطقه کالرآباد به صدا در آمــد و مرد جوانى با 
صدایى لرزان نشــانى خانه اش را داد و در خواست کمک 
کرد،دقایقى بعد وهمزمان با بارش باران شالقى، خودروى 
امدادگران اورژانس مقابل خانــه اى قدیمى توقف کرد. 
مأموران اورژانس بعد از چند دقیقه معاینه، مرگ زن جوان 

را تأیید کردند وموضوع را به شوهرش اطالع دادند.
نیروهاى اورژانس که با مشاهده وضعیت به هم ریخته خانه 
و قربانى مشکوك شده بودند بالفاصله ماجرا را به مأموران 
پلیس منطقه گزارش کردند ودر حالى که منتظر حضور 
پلیس بودند ناگهان مرد جوان درفرصتى مناسب به همراه 

نوزاد چهار ماهه اش ناپدید شد.
دقایقى بعد مأموران پلیس خود را به محل حادثه رساندند 
و تحقیق دراین باره آغازشد. نخستین بررسى هاى پزشک 
قانونى حکایت ازآن داشت که قربانى حادثه بر اثر برخورد 
جسمى سخت به ســرش از پا در آمده است. بدین ترتیب 
جسد براى تعیین علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى انتقال 
یافت و تالش کارآگاهان جنایى براى دستگیرى متهم به 

قتل فرارى کلید خورد.
این درحالى بود که بررسى مدارك موجود در خانه ویالیى 
قدیمى، نشــان مى داد زن جوان که «سمیرا» نام داشت 
دوســال قبل ازدواج کرده بود. مالک خانه ویالیى هم به 
مأموران گفت: «این زوج از دوماه قبل همراه نوزاد پسرشان 

به خانه ام نقل مکان کرده بودند.»
پدر قربانى جنایت وقتى به مازندران فرا خوانده شــد به 
مأموران گفت: «دو سال قبل دخترم با وجود مخالفت هاى 
شدید مان با پسر جوانى که به نظر معتاد و متأهل بود ازدواج 
کرد.آنها بعد از مدت کوتاهى زندگى پنهانى، مدام محل 
زندگى شان را عوض مى کردند تا اینکه ناگهان از تهران 
رفتند و دیگر خبرى از محل جدید زندگى شان نداشتیم تا 

اینکه خبرکشته شدن دخترم را شنیدم.»
با توجه به این اظهارات به دســتور بازپــرس ویژه قتل 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان عباس آباد جستجوها 
ادامه یافت تا اینکه مشخص شد رامین مدتى قبل ازقتل به 
اتهام سرقت تحت تعقیب قرارداشته و بازداشت شده بود.

درادامه روشن شد او به خارج از کشورگریخته است.

فرار به ترکیه
مأموران در ادامه کاوش هاى خــود دریافتند مرد فرارى 
همراه نوزادش به طــرف مرز ترکیه فرار کرده اســت، 
چراکه اعضاى خانواده اش در این کشــوربه طور موقت 
اقامت داشــتند و قرار بود از آنجا به اروپا بروند. همچنین 
در تحقیقات برون مرزى مشخص شد متهم فرارى مدت 
کوتاهى بعد از ورود غیر قانونى به خاك ترکیه از ســوى 

پلیس این کشور بازداشت شده و به تحمل یکسال حبس 
محکوم شده بود.

پلیس ترکیه در پاسخ به پلیس ایران اعالم کرد فرد مورد 
نظر بعد از تحمل مدت زندان به ایران بازگردانده شده است.

این در حالى بود که خانواده اش بعد از فراهم شدن شرایط 
اقامتشان به آلمان رفته اند.

شناسایى متهم درزندان
با کســب این اطالعات، یک بار دیگر تجسس ها براى 

دســتگیرى متهم به قتل فرارى در داخل مرزهاى ایران 
آغاز شد تا اینکه سرانجام بعد از چهار سال از ماجراى قتل 
در شب بارانى، پلیس جنایى مازندران توانست اطالعاتى به  
دست آورد که نشان مى داد مردى با همان مشخصات در 
تهران به اتهام سرقت بازداشت شده و هم اکنون در زندان 

به سر مى برد.

بازجویى از متهم
«رامین» که ســرانجام بعد از چهار سال از سوى پلیس 
شناسایى شده بود در جریان بازجویى هاى مقدماتى منکر 
اطالع ازقتل همسرش شد اما وقتى با دالیل و مستندات 
پلیس روبه روشد لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت 
برداشت.وى در این باره به مأموران گفت: «وقتى پس 
ازســرقت و براى فرار از دســت مأموران پلیس تهران 
خانه اى را در منطقه کالرآباد تهیه کردیم زندگى آرامى 
داشتیم اما همه چیز بخاطر افیون و شیشه نابود شد. من 
و همسرم هر دو معتاد به شیشه شده بودیم. آن شب هر 
شیشه مصرف کرده بودیم و حال درستى نداشتیم.باران 
شدیدى در حال باریدن بود. ناگهان بى مقدمه جرو بحث 
کردیم. همسرم اعتقاد داشت که زندگى بدى داریم. او 
در حالى که عصبانى بود بــه طرفم حمله کرد و من هم 
ناگهان او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و بى حرکت 
روى زمین افتاد. سریع به اورژانس زنگ زدم. تا قبل از 
آمدن امدادگران اورژانس لباس هایش را عوض کرده و 
جاى درگیرى را تمیز کردم. وقتى گفتند او مرده است در 
یک لحظه از غفلت نیروهاى اورژانس استفاده کردم و 
بچه را برداشتم و از آنجا فرار کردم. بعد از رفتن به ترکیه 
بچه را به خانواده ام تحویــل دادم و از آن هنگام دیگر 
خبرى از سرنوشتش ندارم. چون ابتدا در ترکیه زندانى 
شــدم و بعد از آزادى و ورود به ایران به اتهام ســرقت 

بازداشت و زندانى شدم.»
با توجه به این اعتراف ها، متهم با دستور بازپرس پرونده 
و با حضور در محل حادثه به تشریح صحنه قتل پرداخت 
و سپس تا انجام تحقیقات تکمیلى با صدور قرار قانونى 

به زندان انتقال داده شد.

دستگیرى رامین پس از 4سال از مرگ همسر 

فرمانده انتظامى اســتان اردبیل از دستگیرى 
عامل قتل دو برادر در شــهرك سیناى اردبیل 

خبر داد.
سردار عبدى در تشریح جزئیات خبر گفت: در 
پى هوشمندى کارآگاهان مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى اردبیل و در نتیجه بهره گیرى از 
ابزار و امکانات فنى، علمى و به روز، در کمتر از 
12 ساعت عامل قتل دو برادر در شهرك سیناى 
اردبیل را شناسایى و دستگیر شد و با انتقال به 
پلیس آگاهى، گره از پیچیدگى این پرونده باز 

شد. وى با اشــاره به اینکه قاتل این دو برادر، 
یکى از بستگان نزدیک آنها با هویت معلوم و 39 
ساله است، ادامه داد: انگیزه قتل مسائل فردى و 

خصوصى مى باشد.
سردار عبدى ادامه داد: متهم در بازجویى هاى 
فنى پلیس و بازپرس جنایى به قتل دو برادر در 
شــب حادثه اعتراف کرد و بازسازى صحنه با 
حضور تیم هایى از پلیس آگاهى، دادســتانى و 
بازپرس جنایى در بامداد روز چهارشــنبه انجام 

شد.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل 
نیزبا بیان اینکه قاتل دو برادر اردبیلى دستگیر 
شده است، اظهار داشت: قاتل 39 ساله و دایى 
مقتوالن است که به دلیل خصومت شخصى و 
اختالفات خانوادگى آنها را به قتل رسانده است.

ســید ناصر عتباتى گفت: حدود ســاعت 22 
دوشــنبه در محدوه شهرك ســینا ورودى راه 
انزاب دو فقره قتل اتفاق افتاد که در این جنایت 
دو برادر با استفاده از سالح گرم و شلیک گلوله 

از فاصله نزدیک به قتل رسیدند.

جزئیات قتل 2 برادر در اردبیل

ساعت 8و30دقیقه بیست وچهارم تیرماه سال جارى، از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى وقوع یک 
فقره سرقت اماکن از یک ساختمان ادارى به کالنترى 118 ستارخان اعالم شد.

با حضور مأمورین کالنترى در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد سارق یا سارقین به شیوه 
تخریب قفل درب ورودى ساختمان، اقدام به سرقت از چهار واحد تجارى داخل ساختمان (مطب 
پزشکى، آرایشگاه زنانه، آتلیه عکاسى و اســتودیوى صدا) کرده و با سرقت اموال و تجهیزات این 

اماکن، از محل متوارى شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت اماکن» و به دستور بازپرس شعبه 14 دادسراى ناحیه 2 

تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
در بررسى تصاویر دوربین هاى مداربسته محل سرقت مشخص شد که دو سارق جوان، روز جمعه 
مورخه 23 تیرماه با ورود به ساختمان محل سرقت اقدام به سرقت از هر چهار واحد داخل ساختمان 
کرده و در ادامه وسایل مسروقه را با یک دستگاه خودروى سوارى قهوه اى از محل به مکانى دیگر 

انتقال داده اند.
با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته محل سرقت و چهره نگارى تصاویر 
سارقین، یکى از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت اماکن به نام «محمد . ع»  32 ساله  که در مورخه 

1393/12/01 نیز توسط کارآگاهان دستگیر و روانه زندان شده بود، شناسایى شد.
با شناسایى محمد . ع، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى با بهره گیرى از اطالعات موجود در سوابق 
متهم و دیگر اقدامات پلیسى موفق به شناسایى مخفیگاه محمد در خیابان دماوند شدند نهایتًا با 
اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، در مورخه 7 مردادماه  اقدام به دستگیرى وى و در کمتر از 
چند ساعت دستگیرى همدستش به نام «بابک . ك»  29 ساله در خیابان آیت ا... شهید مدنى کردند.

در بازرسى از مخفیگاه متهمین، مقادیر معتنابهى از اموال مسروقه (تجهیزات عکاسى، فیلمبردارى، 
تجهیزات استودیوى صدا، تجهیزات پزشکى و... ) کشــف و برابر مراحل قانونى به مالباختگان 
بازتحویل داده شــد؛ همچنین در ادامه، دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز در محدوده چهارراه 

ولیعصر(عج) شناسایى و در بازرسى از محل فعالیت تجارى آنها نیز مقادیر دیگرى از اموال مسروقه 
کشف و توقیف شد. در بازرسى از مخفیگاه محمد ، متهم اصلى پرونده، کارآگاهان موفق به کشف 
چندین جلد سررسید و اندیکاتور شدند که سارق در داخل آنها ، تاریخ و محل سرقت هایش و همچنین 
میزان اموال سرقت شده را کامًال ثبت کرده است و در پایان نیز در خصوص سرقت هایش اقدام به 

هدف گذارى کرده بود؛ متهم در هدف گذارى سرقت هایش اینگونه نوشته است:
هدف شماره 1) براى خود، کارى پردرآمد و عالى که با شرایط روحى و روانى من هماهنگ باشد 

پیدا کنم تا بتوانم هرآنچه مى خواهم پول در بیاورم؛ به طور مثال یک تاجر زعفران خوب شوم.
هدف شماره 2 ) گرفتن یک شرکت فوق العاده عالى [ با ] منشى خانم و عرضه مستقیم زعفران 

درجه یک [ در ] سراسر کشور و جهان با مارك خودم .
هدف شماره 3 ) [ خرید ] یک ماشین عالى از مارك BMW مدل 2018 ، رنگ مشکى متالیک، 

فول آپشن، شاسى بلند مانند ایکس 6 یا ایکس 5 که رینگ هایش را برم از خیابان امیرکبیر [بخرم] 
و بهترین رینگ حاضر را بندازم براش. ماشین باید همیشــه تمیز و پولش خورده باشه طورى که 

عکس آدم [ توش ] بیافته .
هدف شماره 4 ) براى زندگى یک دختر بسیار... و زیبا پیدا کنم؛ به نام خودم یک دستگاه آپارتمان 
در شمال تهران خریدارى کنم؛ تمام امکانات را در آن آماده کنم تا بتوانم هفته اى یک یا دو بار آنجا 

بروم تا بتوانم...
هدف شماره 5 ) به زندگى این همسرم هم برسم و براى اون چیزى کم نگذارم تا در آرامش کامل 

بچه هایم را بزرگ کند.
هدف شماره 6 ) یک حساب بانکى بسیار پر پول [ داشته باشم ] ؛ همیشه در حسابم باالى 10 
میلیارد پول نقد در حال جابه جایى باشد تا بتوانم در امنیت کامل زندگى کنم و حالم همیشه خوب 

باشه
و در پایان این دزد آرزوهایش را اینگونه به پایان مى رساند که:

الهى یا رب شکرت مى گویم و سپاسگزارم، یارب نظر لطف تو بر نگردد. الهى شکر براى همه چیز 
خداى من.

 رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت: «با بهره گیرى از اســناد و 
مدارك به دست آمده از متهم اصلى پرونده، کارآگاهان موفق به شناسایى تعداد دیگرى از مراکز و 
اماکن تجارى در محدوده هاى شمال، مرکزى و جنوب شرق تهران شدند که سارق اقدام به سرقت 
اموالى مختلف از جمله لوازم خودرو، تجهیزات عکاسى، لوازم الکتریکى، دارو و... از آنها کرده است.»
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، در پایان این خبر گفت : «با تجمیع پروند هاى سرقت شناسایى 
شده و به منظور شناسایى دیگر مراکز سرقت شده توسط متهم پرونده، قرار قانونى از سوى بازپرس 
محترم پرونده صادر شد و متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفته است.»

در پى کسب خبرى مبنى بر کالهبردارى میلیاردى با جعل انتصاب به مقامات عالیرتبه کشورى و اطالعاتى، رسیدگى 
به این پرونده در دستور کار پلیس امنیت عمومى ناجا قرار گرفت.

با توجه به حساسیت موضوع، تیمى از مأموران پلیس، تحقیقات خود را براى شناسایى و دستگیرى متهم در دستور کار 
خود قرار دادند. مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و عملیاتى، موفق شدند متهم به نام «على محمد صدر محمدى» 
معروف به «میثم» را شناسایى کنند. در تحقیقات پلیسى صورت گرفته مشخص شد، متهم به منظور جلب اعتماد 
طعمه هایش، مدعى شــده بود که داراى گردش 
مالى بسیار باالیى است و مى تواند در ازاى دریافت 
مبالغ کالن میلیاردى ظــرف مدت معین ( 70 الى 
صد روز) ماهیانه با سود 20 درصد، مبلغ مذکور را 

به آنها باز گرداند.
ارائه اوراق، مجوز و حســاب هاى بانکى جعلى که 
نشــانگر مبالغ کالن میلیاردى بــود و نیز ادعایى 
مبنى بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتى و 
پشتیبانى نهادهاى مزبور از وى، از دیگر شگردهاى 
متهم براى جلب اعتماد مالباختگان به شمار مى آید.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد اکثر مالباختگان 
این پرونده، بازرگانان، تجار، کارگردان ها و مقامات دولتى بنام و سرشناس هستند. این گزارش حاکى است، پس از 
هماهنگى با مرجع قضائى، مأموران پلیس امنیت عمومى ناجا طى یک قرار صورى با میثم، وى را دستگیر کردند. متهم 
در تحقیقات منکر هر گونه انجام کالهبردارى شد اما هنگام مواجه با مدارك و ادله پلیسى به جرم خود و کالهبردارى 
به مبلغ پنج میلیارد تومان از بازرگانان و کارگردانان سرشناس اعتراف کرد؛ در بازرسى از مخفیگاه متهم، مقادیر زیادى 

اسناد، مدارك و اوراق جعلى به همراه قراردادهاى مالى مربوط به مالباختگان کشف شد.
در ادامه رسیدگى به پرونده و شناسایى شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوى دادیار 

شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهید مقدس، صادر شده است.

! BMW هدف گذارى دزد حرفه اى براى آینده با یک

کالهبردارى میثم از کارگردان ها و مقامات دولتى 

مهر سال 93 آتش سوزى آپارتمانى درحوالى شــهریار به پلیس و آتش نشانى گزارش شد. امدادگران پس ازحضور 
در محل حادثه و در جریان عملیات اطفاى حریق، جسد مرد 40 ســاله اى به نام «هاشم» را پیدا کردند. با اینکه به 
نظر مى رسید این مرد در آتش ســوزى جان باخته است، با این حال جسد به پزشــکى قانونى انتقال یافت تا اینکه 
کارشناسان عالوه بر آثار سوختگى، جراحات دیگرى نیز روى بدن قربانى کشف کردند که نشان مى داد او پیش از 
آتش سوزى با فردى درگیر شده است. بنابراین بازپرس ویژه قتل دستور تحقیقات تخصصى را صادر کرد. اما چند 
روزبعد جوان 25 ساله اى با مراجعه به اداره آگاهى به 
قتل هاشم اعتراف کرد و بازداشت شد. با اظهارات 
پسر جوان تحقیقات تکمیل و پرونده پس از صدور 
کیفرخواست براى رسیدگى به دادگاه کیفرى استان 

تهران ارسال شد.
متهم جوان در شعبه دوم دادگاه کیفرى به ریاست 
قاضى زالى و با حضور قاضى اســالمى، مستشار 
دادگاه حاضر شد و به اتهام قتل عمد، ایراد جراحت بر 
میت و آتش سوزى عمدى پاى میز محاکمه ایستاد. 
پس از بیان کیفرخواست از سوى نماینده دادستان، 
اولیاى دم در جایگاه حاضر شده و خواستار قصاص عامل جنایت شدند.  سپس متهم جوان در برابر قضات ایستاد و 
با رد ادعاهاى قبلى اش گفت: «من هاشم را نکشتم و هیچ انگیزه اى هم براى قتل نداشتم.» متهم که فوق دیپلم 
دامپزشکى دارد در حالى منکر قتل و آتش زدن خانه مقتول شد که در جلسه بازپرسى به اتهاماتش اعتراف کرده بود 
و حتى در یکى از بازجویى ها مدعى شده بود به خواست همسر مقتول مرتکب این جنایت شده است، ادعایى که در 

تحقیقات پلیسى رد شد. در پایان جلسه محاکمه، قضات وارد شور شدند تا حکمشان را صادر کنند.

فوق دیپلم دامپزشکى قاتل است؟

در پى وقوع چندین سرقت کابل فشــار قوى در مناطق 
شــرکتى آبادان و تخریب معابر و خیابــان هاى مناطق 
کارمنــدان دولت، موضوع بــه صورت ویژه بــه  منظور 

دستگیرى سارقان در دستور کار قرار گرفت. 
دراین راستا مأموران درتحقیقات خود پى بردند که سارقان 
با استفاده از لباس کارگرى و تجهیزات مدرن و پیشرفته 
اقدام به کندن و تخریب خیابان هاى شرکتى کردند. اهالى 
به گمان اینکه این افراد متعلق به یک ارگان و اداره خاصى 
هستند به آنها مشکوك نمى شدند و این افراد به راحتى اقدام 
به سرقت کابل زیر زمینى شرکتى مى کردند که در نهایت 
مأموران گشت کالنترى13 قدس در حال گشتزنى در سطح 
حوزه خود بودند که به یک کامیون بنز مشــکوك شدند و 
به خودروى مذکور فرمان ایســت دادند و راننده کامیون 
بدون توجه به فرمان پلیس قصــد زیرگرفتن مأموران را 
داشت که مأموران با شگرد پلیسى موفق به متوقف کردن 

کامیون شدند.
دربازرســى از کامیون مورد نظر مقدار بسیار زیادى کابل 
شرکتى کشف و ضبط شد. دراین رابطه دو سارق دستگیر 
شــدند که متهمان در بازجویى هاى پلیســى به سرقت 
کابل زیرزمینى در مناطق شرکتى اعتراف کردند و با قرار 

مجرمیت روانه زندان شدند.

دستگیرى سارقان 
کابل هاى زیرزمینى در آبادان
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یکى از آســان ترین و درعین حال کم هزینه ترین راه ها 
استفاده از حیوانات مجازى است که به صورت بازى هاى 
شبیه ســازى بر روى تلفن همره و تبلت اجرا مى شوند. 
امروز در دیجى رو قصد داریم یکى از بهترین عناوین از 

این دسته بازى ها را با نام «دامبو» به شما معرفى کنیم.
دامبو یک بازى با موضوع نگهــدارى از یک بچه فیل 
بامزه اســت. این بازى توسط تیمMedrickFZE کامًال 
فارسى سازى شده است تا فرزندانتان به راحتى بتوانند از 
آن استفاده کنند. هر حیوان خانگى نیاز به رسیدگى دارد، 
دامبو نیز از این قاعده مستثنى نیست. فرزندانتان باید در 
زمانى که دامبو احساس گرسنگى مى کند به او غذا بدهند. 
یکى از نقاط قوت این بازى لیست کاملى از غذاها، میوه 
و سبزیجات، نوشیدنى ها و فست فود مى باشد که لذت 
انتخاب کردن از میان گزینه هــاى مختلف براى تنوع 
غذاى  دامبو را به کودکانتان مى دهد. شما باید غذاها را با 
استفاده از سکه هایى که در اختیار دارید خریدارى کنید. با 
باال رفتن سطح بازیکن سکه هدیه دریافت خواهید کرد. 
همچنین مى توانید با انجام بازى هاى کوچک و همچنین 
خرید ریالى به وسیله کارت بانکى خود، سکه هاى بیشترى 

دریافت کنید.

تنها چند روز تا رونمایى از گلکســى نــوت 8 باقى 
مانده اســت و خبرها حاکى از آن است که این فبلت 
به همراه یک کاور پالســتیکى شفاف عرضه خواهد 

شد.
بر اساس گزارش جدیدى که از رسانه هاى کره جنوبى 
منتشر شده اســت، این غول تکنولوژى کره اى قرار 
اســت تا براى اولین بار، پرچمدار جدید خود را همراه 
با یک کاور، آن هم به صــورت رایگان، عرضه کند. 
این کاور قرار اســت تا از قسمت پشتى و دور دستگاه 

محافظت کند.

سامسونگ ضخامت این کاور را تا حد ممکن کاهش 
داده اســت تا عالوه بر محافظت از گوشــى، زیبایى 

طراحى گلکسى نوت 8 نیز حفظ شود.
گفته مى شود که هزینه این کاور به صورت جداگانه، 
حدود 17 تا 26 دالر (65 تا 98 هزار تومان) خواهد بود. 
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که به علت تولید 
باالى گلکسى نوت 8، شــرکت سامسونگ امکان 
تأمین این کاور را براى تمــام بازارهاى جهانى ندارد 
و در تعدادى از کشورها این کاور عرضه  خواهد شد از 

جمله بازارهاى آمریکا، اروپا و روسیه.

اینکه آیا شارژ کردن گوشــى با یک شارژر فندکى 
مى تواند به باترى گوشى و یا ماشین آسیب برساند 
یا نه موضوعى اســت که این روزها ذهن خیلى از 
کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر 
شما هم در هنگام استفاده از این شارژر نگران باترى 
گوشى و یا باترى ماشین خود هستید این مطلب مى 

تواند پاسخى براى این سئوال شما باشد.
ابتدا تأثیر شــارژر فندکــى را روى باترى اتومبیل 
بررســى مى کنیم و در نهایت نکاتى را در استفاده 
از آن براى باترى گوشــى مى گوییم. اســتفاده از 
شــارژرهاى USB کــه روى درگاه 12 ولتى برق 
ماشین یا به اصطالح جا فندکى وصل مى شوند این 
روزها رواج زیادى پیدا کرده است. در خیلى از خودرو 
ها، این درگاه 12 ولتى، انتقال بــرق را هیچ وقت 
متوقف نمى کند. این یعنى حتى زمانى که خودرو 
خاموش اســت هم باترى آن در حال تخلیه شدن 

است. اما باترى تا چه حد خالى مى شود؟
ما با اســتفاده از یک انبر سوســمارى و مولتى متر 
میزان توان مصرفى شارژر USB را در حالت آماده 
به کار اندازه گرفته و تأثیر آن را روى باترى ماشین 
مورد بررســى قرار داده ایم. آیا جریان 14/2میلى 
آمپرى دائمى مصرفى این شــارژر ها آنقدر هست 
که رانندگان را نگــران تخلیه باترى خودروى خود 

کند؟ احتماًال خیر.
یک باترى معمولى خودرو حدود 40 آمپر بر ساعت 
ظرفیت دارد. در نرخ 14/2 میلى آمپر، حدود 2817 
ساعت یا 117 روز طول مى کشد تا باترى خودرو به 

صورت کامل تخلیه شود.
اگر به فرض هر روز از ماشــین خود هم اســتفاده 
کنید، این مســئله اصًال نگران کننده نیست. حتى 
اگر بخواهید یک یا دو هفته هم ماشــین تان را در 

پارکینگ پارك کنید هم نیاز نیست مواظب باترى 
باشید. اما در صورتى که بخواهید زمان بیشترى را 
رانندگى کنید دیگر این 14/2 میلى آمپر مشــکل 

ساز مى شود.
البته خود خودرو هم جریانى براى تأمین توان مورد 
نیاز دزدگیر و دیگر سیستم ها در حالت آماده به کار 
مصرف مى کند، بنابراین شارژر USB در مقایسه با 
آنها چیز خاصى نیست. براى یک راننده معمولى، به 
نظر مى رسد که جریان آماده به کار مورد نیاز براى 
شارژر USB آنقدر نیست که نیاز باشد حتمًا هر روز 
آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد ســرجایش 

برگرداند.
در رابطــه با اینکه آیا اســتفاده از شــارژر فندکى 
مــى تواند به باترى گوشــى آســیب بزنــد یا نه 
مطالعــه دقیقــى هنوز صــورت نگرفته اســت 
امــا دو نکتــه اى کــه بهتــر اســت در رابطه با 

اســتفاده از شــارژر فندکى مورد توجه قرار دهید: 
 1. حتمًا حواستان باشد زمانى که ماشین را استارت 
مى زنید گوشى خود را از شــارژر فندکى جدا کنید. 
چون نوسان برق مى تواند به شــارژر فندکى یا به 
گوشى شــما آســیب وارد کند. البته احتمال وقوع 
این اتفاق خیلى کم اســت اما بهتر است این کار را 

انجام دهید.
2. هر چند تا به حال گزارشى مبنى بر آسیب جدى 
گوشى از شــارژر فندکى به گوش نرسیده است اما 
شارژ کردن گوشى با شــارژرى غیر از شارژر اصلى 
خودش کار معقولى نیست. بنابراین فقط زمانى که 
مجبور هستید و به بن بست رسیدید از شارژر فندکى 
استفاده کنید. چون شــارژر اصلى شما مخصوص 
گوشى شما طراحى شده اما شارژر فندکى هر چند 

که استاندارد باشد براى همه گوشى ها تعبیه 
شده است.

یک شاهراه دو طبقهیک شاهراه دو طبقه اگر بــه دنبال عوض کردن روتــر قدیمى  خود 
هستید، احتماًال با عبارتى مثل دو بانده برخورد 
خواهید کرد که اشــاره به روتــرى دارد که از 
واى فاى 2,4 و 5 گیگاهرتز اســتفاده مى کند. 
اگر کنجکاو هســتید بدانید این اصطالحات به 
چه معنا هستند و کدامیک مناسب کار شماست 

ادامه این مطلب را دنبال کنید.

چه تفاوتى بین 2,4 گیگاهرتز و 5 
گیگاهرتز وجود دارد؟

این اعداد بــه دو باند مختلف اشــاره دارند که 
واى فاى شــما مى تواند براى ارسال و دریافت 
سیگنال خود از آن اســتفاده کند. بزرگ ترین 
تفاوت بین این دو ســرعت آنهاست. در شرایط 
ایــده ال، یــک واى فــاى 2,4 گیگاهرتــز از 
ســرعت حداکثر 450 یا 600 مگابیت در ثانیه 
پشتیبانى مى کند که بســتگى به کالس روتر 
شــما دارد. اما یــک واى فــاى 5 گیگاهرتز تا 
حداکثــر 1300 مگابیت در ثانیه را پشــتیبانى 

مى کند.
مسلماً مالحظاتى نیز در این بین وجود دارد. اول، 
حداکثر سرعتى که شــما به دست خواهید آورد 
به استاندارد بى ســیمى  که یک روتر پشتیبانى 
  ac802,11) یاb, 802,11g, 802,11n مى کند
802,11(نیز بستگى دارد. دومین مالحظه بزرگ 

که به آن اشاره کردیم «شرایط ایده ال» است.
باند 2,4 گیگاهرتز یک مکان نسبتًا شلوغ است، 
زیرا موارد کاربرد آن بیشــتر از صرفًا واى فاى 
است. تلفن هاى بى سیم قدیمى ، بازکننده درب 
پارکینگ، سیستم هاى مراقب از کودك و خیلى 
از دستگاه هاى دیگر از باند 2,4 گیگاهرتز استفاده 
مى کنند. امواج طوالنى ترى که به وسیله باند 2,4 
گیگاهرتز استفاده مى شــود براى نقل و انتقال 
داده در محدوده هاى طوالنى تر و رد شــدن از 
بین دیوار و موانع مناسب تر هســتند. بنابراین 
اگر مى خواهید محدوده گســترده ترى از امواج 
واى فاى را براى دســتگاه هاى خــود انتخاب 
کنید و موانع و دیوارهاى زیادى سر راه شماست 
مسلمًا انتخاب این باند بهتر اســت. اما از آنجا 
که دســتگاه هاى زیادى از باند 2,4 گیگاهرتز 
اســتفاده مى کنند، این تراکــم مى تواند باعث 
ایجاد اختالل در اتصاالت و کمتر شدن سرعت 

از حد انتظار شود.
باند 5 گیگاهرتز از تراکم بسیار کمترى برخوردار 
است، به این معنا که شــما اتصال پایدارترى را 
تجربه خواهید کرد. ســرعت بیشتر نیز مزیت 
بعــدى این باند اســت. از طرفــى، طول موج 
کوتاه ترى که توســط باند 5 گیگاهرتز استفاده 
مى شود باعث مى شــود تا با موانع و دیوارهاى 
کمترى برخورد داشــته باشــد. هــر چند این 
خاصیت محدوده تحت پوشش شبکه واى فاى 
شــما را کاهش مى دهد که البته با اســتفاده از 
گسترش دهنده هاى ســیگنال یا سیستم هاى 

واى فاى مش مى توان این مشــکل را برطرف 
کرد.

روترهاى دو بانده و سه بانده
خبر خوب این اســت که اغلب روترهاى مدرن 
از قابلیت دو یا ســه باندى برخوردار هســتند. 
یک روتر دو بانده مى تواند دو سیگنال 2,4 و 5 
گیگاهرتز را منتشر کند که دو شبکه واى فاى را 
در اختیار شما قرار مى دهد و مى توانید از مزایاى 
هر دو اســتفاده کنید. روترهاى دو بانده به دو 

شکل قابل استفاده هستند:
دو باند قابل انتخاب. یک روتر با قابلیت دو باند 
قابل انتخاب شرایطى را فراهم مى کند که شما 
هر بار تنها مى توانید یکــى از باندهاى 2,4 یا 5 
گیگاهرتز را انتخاب کنید. شــما در واقع با یک 

سوئیچ باند مورد نظر خود را تعیین مى کنید.
دو باند همزمان. یک روتر با دو باند همزمان هر 

دو شبکه واى فاى 2,4 و 5 گیگاهرتز را به طور 
جداگانه و همزمان منتشــر مى کند و دو شبکه 
واى فاى را در اختیار شما قرار مى دهد تا در زمان 
تنظیم دستگاه هاى خود یکى را انتخاب کنید. 
همچنین بعضى از برندهاى روتر به شما اجازه 
 (SSID) مى دهند براى هر دو باند یک نام شبکه
یکسان تعیین کنید. بنابراین دستگاه هاى شما 
تنها یک شــبکه را مى بینند، در حالى که هر دو 
قابل استفاده هستند. این روترها از روترهاى دو 

بانده قابل انتخاب کمى  گران تر هستند.
یک روتر سه بانده به صورت همزمان سه شبکه 
را منتشر مى کند. دو سیگنال 5 گیگاهرتز و یک 
سیگنال 2,4 گیگاهرتز. دلیل این کار کمک به 
کاهش تراکم شبکه اســت. اگر شما از چندین 
دستگاه اســتفاده مى کنید که به طور سنگین) 
مثل دســتگاه پخش ویدئو با کیفیــت (4K از 

اتصال 5 گیگاهرتز استفاده مى کنند بهتر است 
با صرف کمى  هزینه بیشــتر به سراغ روترهاى 

سه بانده بروید.

براى دستگاه هاى خود باید 2,4 
گیگاهرتــز را انتخــاب کنیــم یا 5 

گیگاهرتز؟
قبل از هر چیزى، اگر شما دستگاهى دارید که 
از اتصال سیمى  اترنت پشتیبانى مى کند و کابل 
کشى آن دردسر ساز نیســت، ما اکیداً به شما 
توصیه مى کنیم به جاى واى فاى از اتصال سیمى  
اســتفاده کنید. اتصاالت با سیم تأخیر کمترى 
دارند، به دلیل تداخل امواج قطع نمى شــوند و 

سریع تر از اتصاالت بى سیم هستند.
اما ما اینجا هستیم تا در مورد شبکه هاى بى سیم 
صحبت کنیم. اگر در حال حاضر از واى فاى 2,4 
گیگاهرتز اســتفاده مى کنید و نمى دانید که به 
شبکه 5 گیگاهرتز نیاز دارید یا خیر، باید بدانید 
که همه چیز به نحوه مصرف شما بستگى دارد. 
اگر با قطع و وصل شدن هاى پى در پى در اتصال 
خود مواجه هستید و یا اگر براى بازى یا تماشاى 
ویدیئو به سرعت بیشترى نیاز دارید باید شبکه 
2,4 گیگاهرتــز را فراموش کنیــد. اگر در یک 
آپارتمان شلوغ) از نظر تعداد شبکه هاى بى سیم( 
زندگى مى کنید و لوازم خانگى شما از فرکانس 
2,4 گیگاهرتز اســتفاده مى کنند حتمًا باید به 

سراغ باند 5 گیگاهرتز بروید.
اگر روتر شما از هر دو باند پشتیبانى مى کند باید 
تصمیم بگیرید که کدامیک به کدام دستگاه شما 
متصل شود. ساده ترین روش این است که تمام 
دســتگاه هایى که از باند 5 گیگاهرتز پشتیبانى 
مى کنند را به این شبکه متصل کنید و باقى را به 
باند 2,4 گیگاهرتز واگذار کنید. اما همیشه این 

بهترین استراتژى نیست.
در عوض به این فکــر کنید که چطــور از هر 
دستگاهى استفاده مى کنید. تکلیف دستگاهى 
که فقط از 2,4 گیگاهرتز پشتیبانى مى کند که 
روش است. اما اگر این دســتگاه از هر دو باند 
پشــتیبانى مى کند به این فکر کنید که آیا واقعًا 
به 5 گیگاهرتــز نیاز دارید. آیا این دســتگاه به 
سرعت باال نیاز دارد یا از آن فقط براى وبگردى 
و چک کردن ایمیل اســتفاده مى کنید؟ آیا این 
دســتگاه وقتى در شــبکه 2,4 گیگاهرتز کار 
مى کند دائمًا قطع و وصل مى شود و شما به یک 
اتصال پایدارتر نیاز دارید؟ آیا با این موضوع که 
نمى توانید از دستگاه خود در فاصله هاى دورتر 
استفاده کنید مشکلى ندارید؟ اگر اینچنین است 

باند 5 گیگاهرتز مناسب کار شما ست.
به طور خالصه، ما به شــما توصیه مى کنیم تا 
مادامى  که یک دســتگاه نیاز خاصى به باند 5 
گیگاهرتز ندارد از همان شــبکه 2,4 گیگاهرتز 
استفاده کنید. این باعث مى شود دستگاه هایى که 
کمتر استفاده مى شوند باند 5 گیگاهرتز را بدون 
دلیل اشغال نکنند و تراکم این شبکه کمتر شود.

رامین مشکاه گلکسى نوت 8 همراه با کاور محافظ 
عرضه خواهد شد

یک شرکت استرالیایى به نام Euclideon در حال تولید 
نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامى چندکاربره دنیاست.

در این شــیوه تا چهار نفر مى توانند حــول یک تصویر 
هولوگرامــى قدم بزنند و با به چشــم داشــتن عینک 
مخصوص، با آن تعامل داشته باشند. گفته مى شود این 

فناورى سال 2018 فروش خواهد داشت.
ایده میز هولوگرامى دهه هاســت موضوع داستان هاى 
علمى - تخیلى بوده اســت. هولوگــرام نوعى تصویر 
استریوست که توســط رایانه تولید مى شــود و درست 
مانند تصویرى که هنگام تماشــاى یک فیلم سه بعدى 
دیده مى شود، است. اما در این روش، چنانچه گروهى از 
افراد دور یک میز بایستند و به یک تصویر نگاه کنند، آن 
را فقط از یک نما خواهند دید و با حرکت کردنشان حول 
میز، این تصویر تغییر نخواهد کرد و حالت توهمى تصویر 

از بین خواهد رفت.
با این حال، شرکت استرالیایى Euclideon اعالم کرده 
این مشــکل را حل کرده و مى توان از هشــت زاویه به 

تصویر میز هولوگرامى جدید نگاه کرد و به همین دلیل 
این سیستم، اولین میز هولوگرامى چندکاربره دنیا لقب 

گرفته است.
تا چهار کاربر مى توانند همزمان هولوگرام تولید شــده 
توســط این میز را نگاه کنند و آنهــا مى توانند دور میز 
بچرخند و بدون نیاز به کاله واقعیــت افزوده، با تصویر 
تعامل برقرار کنند. کاربران فقط باید از یک جفت عینک 
آفتابى رهگیرى کننده حرکت اســتفاده کنند که بسیار 
شبیه عینک سه بعدى است. زمانى که افراد این عینک ها 
را به چشم مى گذارند، میز قادر است وضعیت هریک از 
چشــمان آنها را رهگیرى کرده و تصویرى را براى هر 
چشم بسازد. با داشتن فیلم هاى کریستالى جداگانه در هر 
دو سطح میز و عینک ، این میز مى تواند تا هشت تصویر 
جداگانه(که براى چشم غیرمسلح مجموعه اى از نور رنگى 
است) را طبقه بندى کند و به چهار کاربر امکان تماشاى 
یک تصویر استریو را بدهد که مانند هولوگرام هاى فیلم 

«جنگ  ستارگان»  است.

تولید نخستین میز هولوگرامى 
چندکاربره دنیا

گوگل 30 زبــان مختلف را به تایــپ صوتى خود در« 
Gboard» یا همان اپلیکیشن کیبورد اختصاصى گوگل، 

سرچ صوتى و دیگر نرم  افزارهایش اضافه کرده است.
نرم  افزارهاى گوگل پیشــرفت  هاى جدیدى را تجربه 
خواهند کرد. یکى از آنها همین امکانات اضافه شده به 
تایپ صوتى است که چندروزى است در دسترس کاربران 
قرار گرفته است. با آخرین به روزرسانى، گوگل از 119 
زبان مختلف پشتیبانى مى  کند. گوگل حتى زبان باستانى 
«گرجى» را هم اضافه کرده که بسیار عجیب به نظر مى 
 رسد و به همراه زبان هندى از دو زبان بزرگ قاره آفریقا، 

«سواحیلى» و «امهرى» نیز پشتیبانى مى  کند.

بد نیست بدانید گوگل از برنامه اى مشخص استفاده مى 
 کند که یعنى این 30 زبان اضافه شده به اندازه کافى مورد 
استفاده قرار مى  گیرند. به گفته گوگل، تمامى زبان هاى 
جدید به زودى در همه برنامه  هــا و محصوالت آن، از 
جمله برنامه ترجمه، در دسترس خواهند بود. به یاد داشته 
باشید که براى استفاده از زبان  هاى جدید، باید در برنامه 

صفحه کلید خود، تایپ صوتى را فعال کنید.
هم چنین در اخبــار مرتبط، اکنــون مى توانید در زبان 
انگلیسى چیزى شــبیه «اموجى صورت چشمک  زن» 
را بیان کنید تا آن شکلک ارسال شود. این ویژگى خاص 

در آینده به زبان هاى بیشترى در دسترس خواهد بود.

افزوده شدن 30 زبان جدید به 
قابلیت تایپ صوتى گوگل

استفاده از شارژر فندکى به باترى آسیب مى رساند؟
از بچه فیل بامزه 
نگهدارى کنید
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جمعى از اساتید و اعضاى هیئت علمى دانشگاه هاى کشور از روند تولیــد 

نولــوژى نویــن کارخانه داروسازى سیناژن
محصــوالت بیوتک

 بازدید کردند.

150 تن یونجه در 
انبار سرباز کیلومتر 
15 اراك -سلفچگان 
به دالیل نامعلوم 
طعمه حریق شد، 

تالش آتش نشانان 
جهت اطفاى حریق 

مراسم بزرگداشت مجید انتظامى با حضور 
هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگى و اهالى 
رسانه در تاالر سوره حوزه هنرى برگزار شد.  

نمایى از طبیعت زیباى شمال خوزستان

سومین دوره جشنواره ملى
 اسباب بازى

همایش قهرمانان و 
نخبگان

 کونگ فو توآ 
بانوان فارس 

برگزارى مسابقات بانوان قهرمانى کشور در 
بخش پیست در مجموعه آزادى 

ر کوهدشت استان 
در شه

لرستان روزانه 80 تن زباله 

تولید مى شود که به 15 

شهر منتقل و بدون 
کیلومترى 

گونه جداسازى رها 
هیچ 

یگاه جمع آورى این 
مى شوند. جا

عث تخریب چندین 
زباله ها با

هکتار از جنگل هاى بلوط منطقه 

شده است.


