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اشکان را به اصفهان بیاور بزرگوار!
درخواست قلعه نویى از ذوب آهنى هادرخواست قلعه نویى از ذوب آهنى ها

ماهى هاى جنوب 
سالم ترند یا شمال؟
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شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع فراخوان ارزیابى: ارزیابى توان توسعه پســت 63/20 کیلوولت فجر گالوانیزه کاشان (کاشان 6) به 

صورت کلید در دست
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 5 نیرو و 5 ابنیه از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور
نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» به 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 
41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687- 031)
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 لغایت ساعت 16:00 

روز سه شنبه مورخ 96/06/28 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى 
کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/07/15 در «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن حداکثر تا ساعت 14:00 عصر روز یکشنبه مورخ 96/07/16 به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط 
براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir               www.tavanir.org.ir                     http://iets.mporg.ir

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

«برق پاك و گرانبهاست خردمندانه مصرف کنیم»
آگهى فراخوان ارزیابى کیفى شماره 960/6005

(شماره 200961188000020 در سامانه  ستاد)
نوبت اولنوبت اول

م الف: 81499

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1003 مورخ 96/5/21 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نســبت به فروش پالك ثبتى شماره 10 فرعى از 
2495 اصلى به مساحت 10/65 مترمربع با کاربرى تجارى- مسکونى واقع در خیابان 
محمد هالل (ع) طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 820/000/000 ریال با شرط پرداخت 
به صورت تمام نقد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط 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 باشــد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

آگهى مزایده (مرحله اول)
نوبت دومنوبت دوم

«قاتل اهلى» کیمیایى کجاست؟

«قاتل اهلى» کیمیایى کجاست؟
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ماهى هاى جنم
مسالم ترند یا ش سالم ترند یا شس

جزئیات جدید از حادثه واژگونى اتوبوس دانش آموزان

مربى فوت شده، با راننده مقصر درگیرى لفظى پیدا کرده بود

تشخیص زودهنگام 
«دمانس»
 با یک بازى رایانه اى
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پرویز پرستویى مقابل دوربین رفت
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در حالى که فیلم «قاتل اهلى» آخرین ســاخته جنجالى و 
پرحاشیه مســعود کیمیایى قرار بود به زودى اکران شود و 
حتى پوسترهاى آن در فضاى مجازى منتشر شد، اما به نظر 
مى رســد یک بار دیگر تعویق و تأخیر گریبــان فیلم این 

کارگردان کهنه کار سینماى ایران را گرفته است.
منصور لشــکرى قوچانى، تهیه کننــده «قاتل اهلى» که 
داستان اختالف نظر او با کیمیایى از زمان جشنواره فیلم فجر 
تا به امروز بارها تیتر رســانه ها شد، در خصوص سرنوشت 
اکران فیلم گفت: بر اســاس قرارداد سرگروه فیلم پردیس 

آزادى خواهد بود و فکر مى کنم اکران آن از ســوم آبان ماه 
آغاز شود.

قوچانى در حالى زمان اکران را آبان ماه معرفى کرد که پیش 
از این برخى منابع خبرى از اکران اواخر شــهریور و مهرماه 
«قاتل اهلى» خبر داده بودند و از مدت ها پیش نیز پوســتر 
آن در فضاى مجازى منتشــر شــده بود. حاال این سئوال 
پیش مى آید آیا بــاز هم اختالف کهنه میــان تهیه کننده 
و کارگردان دردسرساز شده است یا موضوع دیگرى پیش 

آمده است.

قوچانى در این رابطــه توضیح داد: من و آقــاى کیمیایى 
در جلســات متمادى باالخره به تفاهم رســیدیم و نسخه 
انتخابى که قرار اســت اکران شــود مورد قبول هر دو نفر
 ما قرار گرفته است و بر همین اســاس پروانه نمایش فیلم 

را گرفتیم.
او در مورد نحــوه  تبلیغ فیلم هم توضیحاتــى داد و گفت: 
تبلیغات را شــروع کردیم و تا نزدیک مهرماه هفته اى یک 
تبلیغ خواهیم داشت، پس از آن نوع تبلیغات و اطالع رسانى 
به ســبکى خواهد بود که دهان به دهان به گوش همگان 

برسد زیراکه تبلیغ تنها عالوه بر رسانه ملى باید در فضاهاى 
مجازى و... هم صورت گیرد.

«قاتــل اهلــى» داســتان زندگــى حــاج آقــا دکتــر
 «جالل سروش» است که نقش آن را پرویز پرستویى بازى 
مى کند. کیمیایى در این فیلم به مســئله مفاسد اقتصادى 

مى پردازد.
عالوه بر پرستویى در «قاتل اهلى» بازیگرانى از جمله امیر 
جدیدى، پوالد کیمیایى، پگاه آهنگرانى، پرویز پورحسینى و 

سعید پیردوست نقش آفرینى مى کنند.

از دو هفته پیش فیلمبردارى اولین کمدى تینا پاکروان با 
بازى مهناز افشار، ماهایا پطروسیان، گوهر خیراندیش، 
شیرین یزدان بخش و... آغاز شد. حاال هم روابط عمومى 
«لس آنجلس- تهران» از پیوستن پرویز پرستویى به این 
فیلم خبر داده تا لیست بازیگران این فیلم تکمیل شود. 
پیش از این پرویز پرستویى و تینا پاکروان در فیلم «خانه 
کاغذى» ســاخته مهدى صباغ زاده به عنوان بازیگر با 

یکدیگر همکارى داشتند.
در حالى که در هفته هاى گذشــته اخبار غیر رسمى در 
مورد حضور پرویز پرستویى در کمدى «لس آنجلس- 
تهران» در برخى رسانه ها منتشــر شد،  روابط عمومى 
این فیلم از حضور قطعى این بازیگــر در اولین کمدى 

تینا پاکروان خبر داد. نکته مهم آن اســت که پرستویى 
سال ها در فیلم کمدى بازى نکرده بود. او در دهه هاى 
70 و 80 در چند فیلــم کمدى موفــق مقابل دوربین 

رفته بود.
تینا پاکروان که پیش تر تهیه کنندگى فیلم هایى چون 
«خانه کاغذى»، «یحیى سکوت نکرد» و... را بر عهده 
داشته، با مشارکت على حسینى تهیه این فیلم سینمایى 
را نیز برعهده دارد. همچنین مدیریت فیلمبردارى «لس 

آنجلس- تهران» بر عهده فرشاد محمدى است.
تینا پاکروان پیش تر فیلم هاى «خانوم» و «نیمه شــب 
اتفاق افتاد» را به عنــوان کارگردان جلــوى دوربین 

برده بود.

سال گذشته خسرو معتضد که به عنوان مورخ فعالیت 
مى کند، با انتشار نامه اى به صدف طاهریان خبرساز 
شده بود. او حاال در مصاحبه اى از فیلم هاى پر فروش 
«50 کیلو آلبالو»، «آس و پاس» و «من ســالوادور 
نیستم» به عنوان فیلم هاى مبتذل سینماى ایران 
یاد کرده و درباره فیلم «فروشــنده» گفته که پس 
از تماشــاى آن هیچ چیز نفهمیده چون فیلم سر و 
ته نداشته و فرهادى آن را از روى یک فیلم خارجى 

کپى کرده است!
خســرو معتضد که هر از چندگاهى با نظرات خود، 
حواشى جالبى را به وجود مى آورد، درباره مشکالت 
امروز سینماى ایران به میزان گفته است: این روزها 
سینماى ایران دچار ابتذال شده و مشکالت بسیارى 
دارد از چرخه اکران گرفته تــا فیلم هایى که صرفًا 
براى گیشــه و خنده مخاطب ســاخته مى شوند، 
بســیارى از کارگردانان و بازیگــران این روزها در 

سینماى ایران بیکار هستند.
این مجرى برنامه هاى تاریخى در ادامه مى گوید: 

هنرمندان سینما بیکارند چراکه بعد از ساختن یک 
فیلم و بازى در آن مدت زمان زیادى طول مى کشد 
تا دوباره فعالیت خود را آغاز کنند به نوعى مى توان 
گفت فقط به دنبال ســلیقه مخاطــب و خنداندن 

تماشاگر است.
معتضد که کارشــناس تاریخى ســریال پرحاشیه 
«معماى شاه» بود و به هنگام پخش سریال چندین 
بار به تعریف و تمجید آن پرداخت(!) و مدام از این 
گفت که بــراى تولید این ســریال زحمت زیادى 
کشــیده شــده(!)در ادامه با نام بردن از سه فیلم 
پرفروش سال گذشــته از آنها به عنوان فیلم هاى 
مبتذل ســینماى ایران یاد مى کند: البته یک دوره 
کوتاهى بعد از انقالب، سینماى ایران رشد کرد اما 
در حال حاضر سینماى ایران به شدت دچار ابتذال 
شــده اســت. فیلم هایى مانند «50 کیلو آلبالو»، 
«آس و پاس» و «من سالوادور نیستم». اصًال این 
فیلم ها چه حرفى براى گفتن دارند. عجیب تر از آن 
این است که چرا کارگردانان سینماى ایران کشور 

خود را نمى شناسند و نمى دانند که باید مخاطب را به 
چه سمت و سویى سوق دهند.

معتضد درباره ســینماى قبــل از انقالب توضیح 
مى دهد: قبل از انقالب تمام فیلم ها سراسر بدآموزى 
بود از چاقوکشى گرفته تا ولنگارى در فیلم ها بسیار 
دیده مى شد و تأثیر این فیلم ها به طور مستقیم در 
مردم دیده مى شد. اما در دوران بعد از انقالب شاهد 
فیلم هاى بســیار خوبى مانند «کشتى آنجلیکا» 

بودیم.
این مجرى تلویزیون در پایان نظر جالبى را در مورد 
فیلم «فروشنده» مطرح مى کند و اصغر فرهادى را 
به کپى کردن متهم مى کند: االن همه چیز سینماى 
ایران فقط و فقط گیشه شده اســت و بعد از اینکه 
در چند فســتیوال خارجى شرکت مى کنند و جایزه 
مــى گیرند عزیــز مى شــوند. من حتــى از فیلم 
«فروشنده» اصغر فرهادى هم هیچ چیز نفهمیدم 
چرا که این فیلم اصًال ســر و ته نداشت و در واقع 

(فروشنده) کپى از یک فیلم خارجى بود. 

در حالى که تنها چند روز تا نوزدهمین جشــن سینماى 
ایران فرصت باقى است، هارون یشایایى، رئیس جشن 
سینماى ایران، نامزدهاى این دوره از جشن را اعالم کرد. 
دو فیلم «فروشنده» و «نفس» ساخته اصغر فرهادى و 
نرگس آبیار با نامزد شدن در ده رشته بیشترین نامزدى 
این دوره را به خود اختصاص دادنــد و پس از آن «رگ 
خواب» با 9 رشــته و «ماجراى نیمروز» با هشت  رشته 
بیشترین شانس را براى دریافت تندیس هاى نوزدهمین 

جشن سینماى ایران دارند.
نوزدهمین جشن سینماى ایران 21 شهریور ماه برگزار 

خواهد شد.

فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند با نقش آفرینى نوید محمدزاده که در ونیز حضور دارد نظر 
منتقدان را به خود جلب کرد.

«ورایتى» در یادداشتى درباره فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند به تهیه کنندگى على جلیلوند 
که از ایران در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، نوشت: «بدون تاریخ، بدون امضا» یک درام ایرانى خوش ساخت با 
نقش آفرینى هاى فوق العاده است و با وجود چند حفره داستانى، تا پایان خوب پیش مى رود. یک پزشک قانونى 

به شدت درگیر وسواسى ذهنى مى شود چون فکر مى کند ممکن است باعث مرگ یک کودك شده باشد.
این فیلم که از ساخته قبلى کارگردانش وحید جلیلوند ساختار دقیق تر و حساب شده ترى دارد، به اکتشاف در 
پاسخ به پرسش هایى در مورد گناهکار بودن و مسئولیت پذیر بودن در میان دسته اى از مردم مى پردازد که 

همیشه در لبه قانون زندگى مى کنند.
یک نقش آفرینى تمام عیار از نوید محمدزاده که در فیلم «ناهید» هم توانست در جشنواره فیلم فجر جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل را کسب کند، در فیلم «بدون تاریخ،  بدون امضا» دیده مى شود و هسته احساسى  

فیلم را شکل مى دهد.
جایگاهى که این فیلم توانسته در فستیوال ونیز به دست بیاورد، در کنار جایزه اى که جلیلوند در جشنواره فجر 

به عنوان بهترین کارگردان کسب کرد، مى توانند باعث شوند فستیوال هاى دیگر هم جذب این فیلم بشوند.
جذبه احساسى تمام شخصیت ها طى بحران هایى که پشت سر مى گذارند قابل لمس است،  مخصوصاً اندوه پر 
از خشم «لیال» و درد له کننده «موسى» . هر چهار بازیگر اصلى فیلم درجه یک هستند، اما محمدزاده است که 
با صحنه کارخانه مرغ بهترین نقش آفرینى را به نمایش مى گذارد و مونولوگ درمانده اش یک کیفیت حماسى 

شکسپیرى به خود مى گیرد.

ى مجازى منتشــر شــده بود. حاال این سئوال 
 آیا بــاز هم اختالف کهنه میــان تهیه کننده 
دردسرساز شده است یا موضوع دیگرى پیش

او در مورد نحــوه  تبلیغ فیلم هم
تبلیغات را شــروع کردیم و تا نزد
آن نو تبلیغ خواهیمداشت، پس از
ب به ســبکى خواهد بود که دهان

 تبلیغات و اطالع رسانى 
 دهان به گوش همگان 

جدیدى، پوالد کیمیایى، پگاه آهنگرانى، پرویز پورحسینى و 
سعید پیردوست نقش آفرینى مى کنند.

«قاتل اهلى» کیمیایى کجاست؟
ابهام در سرنوشت فیلم جنجالى کارگردان کهنه کار

در حالى که فیلم «قاتل اهل
پرحاشیه مســعود کیمیایى

حتى پوسترهاى آن در فضاى
مى رســد یک بار دیگر تعو
کارگردان کهنه کار سینماى
منصور لشــکرى قوچانى،
داستان اختالف نظر او با کیم
تا به امروز بارها تیتر رســان

اکران فیلم گفت: بر اســاس

ق

پرویز پرستویى مقابل دوربین رفت

 «فروشنده» 
فرهادى 
کپى یک فیلم 
خارجى بود!

کارشناس تاریخى سریال 
پرحاشیه «معماى شاه»:

چهارمین قطعه محســن چاوشى براى 
فصل دوم سریال «شــهرزاد» رونمایى 
شد. قطعه جدید محسن چاوشى با عنوان 
«کاش ندیده بودمت» با شعر حسین صفا 
براى قســمت یازدهم از فصل دوم این 

سریال ساخته شده است.
بر اســاس این گزارش، قسمت جدید 
سریال «شــهرزاد» از دیروز دوشنبه 13 
شهریور عرضه شد و مخاطبان مى توانند 
لوح فشرده آن را از فروشگاه هاى معتبر 
تهیه کنند و یا از طریق سایت اشتراك در 
ســایت www.lotusplay.ir آن را به 

صورت قانونى تماشا و یا دانلود کنند.
 بر اساس این گزارش، ترانه علیدوستى، 
شهاب حسینى، مصطفى زمانى، پریناز 
ایزدیار، مهدى ســلطانى سروستانى، 
پرویز فالحى پور، گالره عباســى، پانته آ 
پناهى ها، سهیال رضوى، فریبا متخصص، 
هومن برق نورد، امیرحسین فتحى، رامین 
ناصرنصیر، نســیم ادبى، ناهید مسلمى، 
پاشــا جمالى، نهال دشــتى، معصومه 
بیگى، سام نورى، آتنه فقیه نصیرى، رؤیا 
نونهالى، امیر جعفــرى و رضا کیانیان از 

جمله بازیگران این سریال هستند.

تازه ترین قطعه 
چاوشى

 براى«شهرزاد»
 رونمایى شد

رکوردداران 
نوزدهمین 

جشن سینماى ایران

تحسین «ورایتى» از بازى نوید محمدزاده در «بدون تاریخ، بدون امضا»

نقش آفرینى حماسى شکسپیرى
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به گفته یک متخصص علوم و صنایع غذایى، بر خالف 
آنچه درباره مضرات استفاده از دستگاه مایکروویو براى 
پخت و پز غذا گفته مى شود، تاکنون هیچ مدرك و سند 
علمى و معتبرى مبنى بر سرطانزا شــدن غذا یا آسیب 
ژنتیک به مصرف کننده در این زمینه ثبت و اثبات نشده 

است.
دکتر آراســب دباغ مقدم افزود: پرتوهــاى مایکروویو 
غیر یونیزانند و خطر سرطانزایى براى آنها وجود ندارد؛ 
البته اگر مایکروویو در شرایط کنترل نشده مورد استفاده 
قرار گیرد و این پرتوها مستقیماً به بدن انسان تابیده شود، 
براى برخى از بافت ها یا ســلول هاى بدن آسیب رسان 

خواهند بود اما آسیب وارده از نوع سرطانى نیست.
وى تصریح کــرد: دســتگاه مایکروویو بــا پرتوهاى 
مایکروویو یعنى امواج کوتــاه کار مى کند و این پرتوها 
همان امواجى هستند که رادیو، تلویزیون، رادار و موبایل 

هم با آن کار مى کند.
به گفته وى مصرف کنندگان باید بدانند، شرایط تولید امواج 

در مایکروویو 
 به شرط صحیح 

کار کردن دســتگاه، کامًال کنترل شــده است و 
شایعاتى مبنى بر سرطانزا شدن غذاهایى که در این 

دستگاه قرار داده مى شوند یا از بین رفتن کامل ارزش 
غذایى غذاهاى گرم یا پخته شده با آن صحت ندارد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى درباره شرایط 
اســتفاده صحیح از مایکروویو گفت: هنگام استفاده از 
دستگاه باید دِر آن به بدنه کامًال چفت شده باشد و هنگام 
روشن بودن آن نیز دســتکم یک متر از دستگاه فاصله 
داشته باشیم. همچنین الزم اســت براى دیدن داخل 
مایکروویو سر و یا چشــم هایمان را به آن نچسبانیم، 
زیرا این پرتوها ممکن است براى چشم، مضر باشند. به 
محض باز شدن در دستگاه نیز باید قطع کن، جریان برق 
آن را به طور خودکار قطع کند. با قطع برق دستگاه، امواج 

مایکروویو هم به طور کامل متوقف مى شود. 
دباغ مقدم با اشــاره به اینکه دســتگاه مایکروویو داراى 

وســیله مهمى به 
نام مگنترون است 
کــه باعث مى شــود 
ملکول هاى آب در داخل غذا به حرکت ســریع در بیایند و 
با اصطکاك شــدید این ملکول ها، غذا از درون گرم شود 
ادامه داد: به همین دلیل است که مایعات در دستگاه هاى 

مایکروویو سریع تر از جامدات گرم مى شوند.
این متخصص صنایع غذایى توصیه کــرد: مادامى که از 
مایکروویو به صورت اصولى استفاده کنیم، جاى هیچگونه 
نگرانى درباره سالمت غذا و استفاده کنندگان از این دستگاه 
وجود ندارد و براى تعمیــر آن نیز باید از متخصصان کمک 
گرفت و از سپردن آن به دست افراد غیر حرفه اى خوددارى 
کرد. همچنین خود افراد هم نباید بــا تصور جلوگیرى از 

هزینه کرد به تعمیر آن اقدام کنند.

همــه مى داننــد کــه روغن زیتــون بــراى ســالمتى مفیــد اســت؛ امــا بــا اینکــه روغن زیتــون در همه 
آشــپزخانه ها یافــت مى شــود امــا اکثــر افــراد طــرز اســتفاده درســت از ایــن روغــن را 

نمى دانند.
مطلب زیر شما را با بزرگ ترین اشتباهات در مورد مصرف روغن زیتون آشنا مى کند.

به دلیل کالرى کمتر روغن زیتون سبک تر مى خرید
همه روغن زیتون ها تقریبًا به یک اندازه کالرى و چربى دارند و تفاوت آنها فقط در طعم و رنگشان است.

ترس از پخت وپز با روغن هاى خالص
این درست اســت که روغن زیتون خالص کمتر از سایر روغن زیتون هاى 

دیگر و ســایر چربى هاى دیگر در حرارت پایین ترى دود مى شود و 
مزه و بوى بدى به غذا مى دهد اما مى توانید از این روغن زیتون براى 

پخت وپز استفاده کنید.

وقتى کمى تلخ مى شود آن را دور مى اندازید
روغن زیتونى که مزه تلخى مى دهــد را دور نیاندازید زیرا مزه 

تلخى نشان دهنده وجود آنتى اکسیدان هاست.

روغن زیتون را دقیقاً کنار گاز نگه مى دارید
هیچ چیزى نمى تواند روغن زیتون را خراب کند مگر گرما و نور. 

روغن زیتون خود را در شیشه اى تیره رنگ بریزید و به دور از 
نور و گرما نگه دارید.

طبق نتایــج یک مطالعه جدید، اثر کشــاورزي 
بر مورفولــوژي جمجمــه در جمعیت هاي که 
نرم ترین غذا یعنی پنیر مصرف می کردند، بیشتر 

بوده است.
در تحقیقــات جدید ادعا می شــود که مصرف 
پنیر تأثیر قابل توجهی بر شکل جمجمه انسان 

داشته است.
محققان از مجموعه هاي جهانی 559 کاســه 
ســر و 534 آرواره فــک تحتانی (اســتخوان 
جمجمــه) متعلق بــه بیــش از 200 جمعیت 
قبل از دوره صنعتی اســتفاده کردنــد تا از تأثیر 
رژیم غذایی بر شــکل، نوع و انــدازه جمجمه 
انســان در طول دوره گذار به کشاورزي مطلع 

شوند.
آنهــا تغییــرات کمتــري در مورفولــوژي
جمجمه گروه هاي که غــالت، لبنیات و یا هر 
دو غالت و مــواد لبنی را مصرف کــرده بودند، 

یافتند.
«دیویــد کاتــز»، سرپرســت تیــم تحقیق از 
دانشــگاه کالگري کانادا، در این باره می گوید: 
«بیشــترین تغییرات در مورفولــوژي جمجمه 
در گروه هاي مصرف کننــده محصوالت لبنی 

مشاهده شد.»
محققان بر انجام مطالعات بیشــتر براي یافتن 

علت این تغییر شکل در جمجمه تأکید دارند.

مســئول آموزش پژوهشــگاه علــوم غدد و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره 
به اینکه بیماران دیابتى بیشــتر مستعد آفتاب 
سوختگى هستند، گفت: احتمال عفونت هاى 
پوستى به دنبال آفتاب ســوختگى نیز در این 

افراد بیشتر است.
دکتر محسن خوش نیت نیکو افزود: قند خون 
باال، این افراد را مستعد عفونت پوست مى کند، 
اما این موضوع معموًال در افراد ســالم ایجاد 

نمى شود.
وى با اشاره به اینکه پوســت در مبتالیان به 
دیابت نازك مى شود و فرآیند ترمیم زخم در آنها 
نسبت به افراد سالم، کندتر صورت مى گیرد، 
اظهار داشت: ترمیم پوست در این بیماران به 
راحتى انجام نمى شود و این افراد معموًال براى 
بهبود پوست آســیب دیده با مشکالت زیادى 

مواجه هستند.
این متخصص غــدد و متابولیــک بیان کرد: 
احتمال آسیب پوستى شــدید ناشى از آفتاب 
ســوختگى در بیماران دیابتى به دلیل کاهش 
تعریق در این افراد است که معموًال پوست شان 

خشک است.

آفتاب سوختگى مى تواند قند خون 
بیماران دیابتى را افزایش دهد

وى با اشاره به اینکه آفتاب سوختگى مى تواند 
قندخون بیماران دیابتى را افزایش دهد، گفت: 
آفتاب سوختگى باعث مى شود آب بدن کاهش 
یابد و این موضوع ســبب تغلیظ قند خون و در 

نتیجه افزایش سطح آن مى شود. 
خوش نیت نیکو ادامه داد: آفتاب ســوختگى 
عطش ایجاد مى کند کــه همین موضوع هم 
سبب تعریق بیشتر بدن و مجدداً باعث افزایش 

قندخون در بیماران دیابتى خواهد شد.
وى به بیمــاران دیابتى توصیه کــرد که زمان 
طوالنى در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرند 
و درصورتى که به ناگزیر باید در مناطقى مانند 
ســواحل دریا و اماکن عمومى روباز قرار گیرند، 
حتماً از کرم هاى ضد سوختگى استفاده کنند. این 
متخصص غدد همچنیــن به مردم به خصوص 
بیماران دیابتى توصیه کرد که براى پیشگیرى 
از آفتاب ســوختگى از لباس هاى نخى و خنک 
اســتفاده کنند و عالوه بــر آن از کاله، چتر و 
کرم هاى ضد آفتاب بهره ببرند تا دچار عوارض 
آفتاب سوختگى نشوند و قبل از اینکه در معرض 
آفتاب قرار گیرد، مایعات کافى مصرف کنند تا از 

عوارض آفتاب سوختگى کاسته شود.
 وى ادامه داد کــه در آفتاب ســوختگى عالوه 
بر تأمین آب مورد نیاز بدن باید درمان پوســت 
هم انجام شــود. ترمیم پوست بستگى به شدت 
سوختگى این عضو بدن دارد که باید نسبت به 

درمان آن اقدام کرد.

ماهى هاى جنوب سالم ترند یا شمال؟
یک متخصص علوم غذایى درباره اینکه ماهى هاى 
کدام منطقه ایران از ســایر مناطق، سالم تر است، 
توضیحاتى ارائه داد و تأکید کرد: تامین ســالمت 
ماهى در مناطق مختلف کشور به عوامل متعددى 

ربط دارد.
محمدحسین عزیزى گفت: سالمت انواع ماهى هاى 
خوراکى بستگى به این دارد که این ماهى ها در آب 

آلوده به مواد نفتى، یا شیمیایى و آب هاى فاضالبى 
زندگى نکرده باشند. بنابراین هرچه آبى که قبل از 
صید در آن زندگى کرده اند، تمیزتر باشد، ماهى صید 
شده از لحاظ کیفیت ســالم تر خواهد بود، به شرط 
اینکه شرایط نگهدارى بعد از صید نیز مناسب باشد.

وى تأکید کرد: بنابراین بیشــتر از اینکه مهم باشد 
که ماهى سالم در کدام منطقه کشور پرورش یافته 
باشد، مهمتر این است که در چه آبى پرورش یافته 

است.
عزیزى در پاسخ به این پرسش که برخى معتقدند 
ماهى جنوب از ماهى شمال سالم تر است، توضیح 
داد: در حال حاضر هیچ بررسى و آزمایش علمى در 
این زمینه صورت نگرفته  اســت که کدام منطقه 
کشور ماهى هاى سالم ترى دارد و یا چه نوع ماهى 

سالم تر است، بنابراین، این باور دلیل علمى ندارد.
به گفته این متخصص علوم غذایى، سالم تر بودن 
ماهى هاى جنوب کشور نســبت به شمال آن، به 
اعتقاد برخى از افراد، شــاید از آن جهت باشــد که 
دریاى جنوب وسعت بیشــترى دارد و آلودگى در 
آن پخش مى شود، اما دریا شمال از وسعت کمترى 

برخوردار است.
عزیزى افزود: عالوه بر آن ممکن است عده اى بر 

این باور باشند، که وجود نفت در دریاى جنوب موجب 
ناسالم بودن ماهى هاى آن باشد، اما هیچیک از این 
باورها نمى تواند بر ناسالم بودن ماهى در آب هاى 
منطقه اى مهر تأیید بزنــد، مگر اینکه دراین زمینه 
آزمایش ها و بررسى هاى دقیقى صورت گرفته باشد.

این متخصص علوم غذایى با بیــان اینکه در ایران 
تنها چند نوع ماهى پرورش داده مى شــود، اظهار 
داشت: سالمت ماهى هاى پرورشــى نیز همانند 
ماهى هاى آزاد به آبى که در آن پرورش مى یابند و 
همچنین غذایى که با آن تغذیه مى شود بستگى دارد، 
از جمله ماهى هاى پرورشى رایج، مى  توان ماهى 

کپور و قزل آال را نام برد.
عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس همچنین 
با بیان اینکه مسئله قابل اهمیتى که مى تواند ارزش 
تغذیه اى ماهى را باال ببرد، وجود امگا 3 بیشــتر در 
آن اســت، گفت: ماهى هاى آزاد از چربى بیشترى 
برخوردارند، بنابراین، امگا 3 آنها نیز باالتر اســت، 
از نمونه هــاى این ماهى ها مى تــوان به قزل آال و 
سالمونال اشاره کرد. بنابراین توصیه مى شود مردم 

این نوع ماهى ها را بیشتر مصرف کنند.

ـاورزي 
هاي که 
، بیشتر 

مصرف 
 انسان 

کاســه 
ـتخوان 
جمعیت 
 از تأثیر 
جمجمه 
ي مطلع 

ــوژي
و یا هر

ه بودند، 

حقیق از 
ی گوید: 
جمجمه 
ت لبنی 

ي یافتن 
رند.

آبىپرورش یافته  به گفته این متخصص علومغذایى، سالمتر بودنباشد، مهمتر این است که در چه
ماهى هاى جنوب کشور نســبت به شمال آن، به 
اعتقاد برخى از افراد، شــاید از آن جهت باشــد که 
دریاى جنوب وسعت بیشــترى دارد و آلودگى در 
آن پخش مى شود، اما دریا شمال از وسعت کمترى 

برخوردار است.
عزیزى افزود: عالوه بر آن ممکن است عده اى بر 

داشت: سالمت ماهى هاى پرورشــى نیز همم
ماهى هاى آزاد به آبى که در آن پرورش مى یابن
همچنین غذایى که با آن تغذیه مى شود بستگىد
از جمله ماهى هاى پرورشى رایج، مى توان ما

کپور و قزل آال را نام برد.
عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس همچن
با بیان اینکه مسئله قابل اهمیتى که مى تواند ارز
3تغذیه اى ماهى را باال ببرد، وجود امگا 3 بیشــتر
آن اســت، گفت: ماهى هاى آزاد از چربى بیشت
3برخوردارند، بنابراین، امگا 3 آنها نیز باالتر اســ
از نمونه هــاى این ماهى ها مى تــوان به قزل آ
سالمونال اشاره کرد. بنابراین توصیه مى شود مر

این نوع ماهى ها را بیشتر مصرف کنند.

تأثیر مصرف پنیر 
بر تغییر شکل جمجمه 

در مایکروویو 
ش بهشرط صحیح 

کار کردن دســتگاه، کامًال کنترل شــده است و 
شایعاتى مبنى بر سرطانزا شدن غذاهایى که در این 

دستگاه قرار داده مى شوند یا از بین رفتن کامل ارزش 
غذایى غذاهاى گرم یا پخته شده با آن صحت ندارد.

وســیله مهمى
است مگنترون نام
کــه باعث مى شــو

مایکروویو 
غذا را سرطانى مى کند؟

هشدار درباره یک خطر

مطالعات نشــان داده اند که تغییرات در ظاهر، بافت و 
ضخامت موها مى تواند نشــانه اى از مشکالت نهفته 

سالمت شما باشد. 
مشکالت سالمتى قابل درمان که با تغییر در ظاهر موها 

خود را نشان مى دهند، از این قرارند:

خاکسترى شدن مو
 استرس موهاى سر را خاکســترى مى کند. استرس با 
ایجاد التهاب، سبب از کار افتادن سلول هاى تولید کننده 

رنگدانه مى شود.

شکنندگى مو
این عالمت نشان دهنده ابتال به سندروم کوشینگ است. 
این سندروم در اثر افزایش ترشح هورمون کورتیزول از 
غده فوق کلیوى رخ مى دهــد و عالئمى مانند افزایش 
فشار خون، خســتگى و کمردرد را به همراه دارد. براى 
برخى افراد درمان این ســندروم نیاز به جراحى، شیمى 

درمانى و پرتو درمانى دارد.

خشک شدن موها
کم کارى تیروئید به معناى آن است که غده تیروئید شما 
به درستى کار نمى کند و این اختالل مى تواند منجر به 
خستگى، عدم تحمل سرما، درد مفاصل، درد عضالنى، 

چهره پف کرده و افزایش وزن نیز بشود.

ریختن مو
اگر شــما به طور ناگهانى متوجه ریزش موى سر خود 
شده اید، این مى تواند نشانه کم خونى  و فقر آهن باشد. 
یک آزمایش خون مى تواند سطح آهن در خون شما را 
مشخص کند. افرادى که گیاه خوار هستند و یا برخى از  

زنان، بیشتر به این عارضه مبتال مى شوند.
 مکمل هاى آهــن و تغییر در رژیــم غذایى با مصرف 
خوراکــى هاى غنــى از آهن ایــن نوع ریــزش مو را 
کنترل مى کند. ریــزش مو همچنین بــه طور موقت 
مى تواند به تغییرات ناگهانى در ســطح اســتروژن بعد

 از باردارى و یــا بعد از توقف مصــرف قرص هاى ضد 
باردارى رخ دهد.

نازك شدن مو
پروتئین، جزوى ضرورى براى ساختن موهاست، بنابراین 
اگر به مقدار کافى پروتئین مصرف نکنید، متوجه ریزش و 

نازك شدن موها مى شوید.
 افرادى که داراى مشکالت معده -روده اى هستند و یا 
افرادى که جراحى باى پس معده را انجام داده اند ممکن 

است داراى مشکالتى در جذب پروتئین باشند. 
این مشکالت را پزشــک مى تواند درمان کند. اما این 
را بدانید که بیشتر نازك شــدن موها، حتى در خانم ها، 

مى تواند ارثى باشد.

دانه هاى زرد
  وجود پوسته زرد و یا ســفید در بین موهایتان و یا حتى 

ابروها، نشانه درماتیت سبوره است. 
شامپوهاى مخصوص شوره و کورتیزون هاى تجویزى 
توســط پزشــک مى تواند درمان کننده شــوره ســر 
باشد. شوره سر مى تواند به علت مخمر و یا التهاب پوستى 

رخ دهد. شوره سر، معموًال در زمستان بدتر مى شود.

چرا دیابتى ها باید بیشتر مواظب 
آفتاب سوختگى باشند؟

4 اشتباه در مصرف روغن زیتون
المتى مفیــد اســت؛ امــا بــا اینکــه روغن زیتــون در همه 
فــراد طــرز اســتفاده درســت از ایــن روغــن را 

آشنا مى کند. صرف روغن زیتون

 تر مى خرید
ى دارند و تفاوت آنها فقط در طعم و رنگشان است.

سایر روغن زیتون هاى
ى دود مى شود و
غن زیتون براى 

دازید
د زیرا مزه 

رید
گرما و نور. 

ه دور از 

نسبت به که باید سوختگى این عضو بدن دارد
ادرمان آناقدامکرد.

روغن زیتون

تغییر ظاهر مو، خبر از بیمارى مى دهد
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نصف جهان  در بازى امروز تیم ملى با سوریه باید حسابى مراقب «عمر السوما» بود. او 
سابقه باز کردن دروازه تیم هاى ایرانى را دارد و بازى هاى درخشانش در مقابل ذوب 
آهن، تراکتور و پرسپولیس را از یاد نخواهیم برد. حاال که سوریه به شکلى باورنکردنى 
در جمع مدعیان صعود به جام جهانى 2018 قرارگرفته، دورنماى این تیم براى سوما نیز 
باالخره جذاب شده است. ستاره االهلى عربستان حاال براى تیم ملى سوریه به میدان 
مى رود تا شاید سهمى از تاریخ سازى این نسل داشته باشد. باز کردن دروازه ایران بعد 
از 12 کلین شیت متوالى در دیدارهاى رسمى، حاال غیرممکن به نظر مى رسد اما نباید 
فراموش کرد که سوما در سال هاى گذشته، متخصص بازکردن دروازه تیم هاى ایرانى 
در لیگ قهرمانان آسیا بوده و عبور از سد مدافعان ایرانى هیچوقت به تجربه ترسناکى 

براى این مهاجم تبدیل نشده.
زالتان آسیا بعد از نمایش هاى اســتثنایى در برابر تراکتورسازى و ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان، براى باز کردن دروازه پرسپولیس هم با مشکل خاصى روبه رو نشد. قرمزها 
براى مهار او، نقشه هاى متعددى داشــتند و مى دانستند که قدرت هجومى رقیب، به 
ساق هاى این بازیکن وابسته است اما تنها لحظاتى بعد از شروع بازى، توپ در موقعیتى 
مناسب به ســوما رســید و او فرصت باز کردن دروازه بیرانوند را از دست نداد. محمد 

انصارى به عنوان یکى دو مدافع میانى پرسپولیس در 
آن جدال، در این صحنه موفق به متوقف کردن عمر 

السوما نشد اما در باقیمانده بازى، به خوبى توانست 
این ستاره را مهار کند. نبرد محمد و عمر، حاال در 

آزادى به راند دوم خواهد رسید.
سوما انگیزه هاى آشکارى براى نزدیک کردن 
تیمش به جام جهانى روســیه خواهد داشت اما 

انصارى که به تازگــى در قلب دفاع تیم 
ملى به بازى گرفته شــده و یک 

آزمون موفــق را در کره جنوبى 
پشت سر گذاشــته نیز دست 
به هــر کارى خواهــد زد تا 
جلوى به خطر افتادن رکورد 
کلین شــیت هاى تیم ملى را 
بگیرد. با هــر نتیجه اى در 
نبرد  امشــب، این دوئل 
یک راند دیگر هم خواهد 
داشــت. راند سوم، در 
ابوظبى برگزار خواهد 
شد. مسابقه اى که 
سرنوشت یکى از 
تیم هاى حاضر در 

مرحلــه نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا را روشن مى کند.

همه امیدواریم در راند دو و ســه، 
سوما یک مغلوب تمام عیار باشد.

که سوما در سال هاى گذشته، متخصص بازکردن دروازه تیم هاى ایرانى
نان آسیا بوده و عبور از سد مدافعان ایرانى هیچوقت به تجربه ترسناکى

جم تبدیل نشده.
د از نمایش هاى اســتثنایى در برابر تراکتورسازى و ذوب آهن در لیگ
ى باز کردن دروازه پرسپولیس هم با مشکل خاصى روبه رو نشد. قرمزها
قشه هاى متعددى داشــتند و مى دانستند که قدرت هجومى رقیب، به
لحظاتى بعد از شروع بازى، توپ در موقعیتى بازیکنوابسته است اما تنها
و او فرصت باز کردن دروازه بیرانوند را از دست نداد. محمد ـوما رســید

پرسپولیس در  وان یکى دو مدافع میانى
نصحنه موفق به متوقف کردنعمر
 در باقیمانده بازى، به خوبى توانست 
عمر، حاال در  هار کند. نبرد محمد و

دوم خواهد رسید.
اى آشکارى براى نزدیک کردن 
جهانى روســیه خواهد داشت اما 

تازگــى در قلب دفاع تیم 
گرفته شــده و یک 

را در کره جنوبى ق
شــته نیز دست 
 خواهــد زد تا 
 افتادن رکورد 
هاى تیم ملى را 
نتیجه اى در 
، این دوئل
 هم خواهد
سوم، در 
 خواهد 
ى که 
ى از 
ر در 

نهایى لیگ
روشن مى کند.  را

م در راند دو و ســه، 
ب تمام عیار باشد.

چند روز پیش در گزارشى در نصف جهان نوشتیم که 
باشگاه هاى پرسپولیس و سپاهان براى جذب اشکان 
دژآگه با دو مانع مالى و عــدم تمایل این بازیکن به 
لیگ برتر ایران مواجه بوده اند اما به تازگى خبر رسیده 
که اشکان همه چیز را به مدیر برنامه هایش سپرده 
و در صورت داشتن پیشنهادى قابل توجه از ایران و 
نداشتن پیشنهادات چشمگیر اروپایى شاید عیلرغم 

میل باطنى به ایران هم بیاید.
 در ادامه این بحث حاال موضــوع محرمانه اى هم 
فاش شــده که امیر قلعه نویى که پیــش تر هم از 
دوستانش خواســته بود تا شــرایط  جذب دژآگه را 
بررسى کنند، مصرانه از مدیران ذوب آهن  خواسته  
پروژه خرید بازیکن ایرانى سابق ولفسبورگ آلمان و 
شرایط و راهکارهاى جذب و حضورش در اصفهان 

را بررسى کنند.
هر چند با توجه به قیمت باالى دژآگه، به احتمال باال 
ذوب آهن هم مثل سپاهان این ماجرا را تا پایان دنبال 
نمى کند، ولى به علت اصرار قلعه نویى و از آنجا که  
مدیران ذوب آهن خیلى دوست ندارند روى حرف او 
حرفى بزنند به او قول داده اند تا همه تالش خود را 

براى جذب کاپیتان تیم ملى انجام دهند.
در این باره یکــى از بازیکنان تیم ملــى درگفتگو با 

 نصف جهان در رابطه با اینکه اشــکان در اردوهاى 
اخیر تیم ملى راجع به تیم آینده اش نظرى داشته یا 
خیر گفته: «اشکان خیلى در این باره صحبت خاصى 
نکرده است، فقط چند بار گفته که ترجیح مى دهد در 
اروپا و آلمان بماند و اگر هم بخواهد که به ایران و آسیا 
بیاید در انتظار یک پیشنهاد چشمگیر و جذاب خواهد 
بود و کًال دوست دارد در کنار یک قرارداد خوب مالى 

در یک تیم پرطرفدار بازى کند.»
با این تفاسیر کامًال مشخص اســت که ذوب آهن 
نمى تواند خواسته هاى بازیکنى در اشل دژآگه را بر 
آورده کند و براى او باشگاهى جذاب محسوب شود. از 
مطالبه مالى اشکان براى حضور در ایران که رقمى در 
حدود شش میلیارد تومان بوده و باعث شده تا سپاهان 
و پرســپولیس در فصل نقل و انتقاالت ترمزشــان 
براى این جذب کشیده شود که بگذریم، ذوب آهن 
فاقد ســایر جذابیت ها براى حضــور بازیکنى مثل 
اشکان است. قطعًا بازى در فوالدشهر کم تماشاگر 
براى او مالل آور خواهد بود و بنا به گفته دوستان و 
نزدیکانش اگر به ایران بیاید ترجیحش بازى در یک 
تیم پر طرفدار است که پرسپولیس کامًال و سپاهان 

هم تا حدودى این ویژگى را دارد.
از سویى دیگر برخى ســایت ها دیروز خبر دادند که 
«برانکــو ایوانکوویچ» در گفتگویــى در واکنش به 

شــایعه عالقه این باشگاه به جذب اشــکان دژآگه 
اعالم کرده که بــه دلیل پر بودن فهرســت تیمش 
امکان پرسپولیســى شــدن هافبک فصل گذشته 
ولفســبورگ وجود ندارد اما برانکو، به خوبى مى داند 
که اگر تیمش پول جذب اشکان را داشته باشد، او مى 
تواند با کنار گذاشتن یکى از بازیکنانش، کاپیتان تیم 
ملى را پرسپولیسى کند.یکى از این  سایت ها در باره  
این موضوع نوشته:«احســان علوان زاده جدى ترین 
گزینه براى کنار گذاشــته شدن از لیست پرسپولیس 
است. از این جهت که برانکو در پست این بازیکن به 
اندازه کافى مهره خوب دارد. از "بشار رسن" گرفته تا 
وحید امیرى و سیامک نعمتى که هر یک رقیب جدى 
براى علوان زاده هستند و خود این بازیکن نیز خواستار 
جدایى از جمع سرخپوشان شــده است. دو تیم لیگ 
برترى علوان زاده را مى خواهند و او در آخرین روز هاى 
نقل و انتقاالت در صورت جدایى از پرسپولیس بدون 
تیم نخواهد ماند. هر چند برانکو موضوع جذب  اشکان 
را تا حدودى رد کرده اما کیست که نداند او هم مانند 
سایر تیم هاى ایرانى  در آرزوى بازیکنى مثل دژآگه 
هستند و از طاهرى مدیرعامل سرخ ها خواسته تا روند 
و شرایط جذب کاپیتان تیم ملى را به سرعت بررسى 
و با مدیر برنامه هاى او جلسه اى را هر چه سریع تر به 

طور محرمانه برگزار کنند.  

درخواست قلعه نویى از ذوب آهنى ها

اشکان را به اصفهان بیاور بزرگوار!

 آخرین بارى کــه تیمى بــه دروازه تیم ملى 
نزدیک شــد را به یاد دارید؟ آخرین بارى که 
بیرانوند، مجبور شد با واکنشى مهم دروازه تیم 
ملى را نجات دهد. تیم ملى ایران رکوردهاى 
زیادى را یکى پــس از دیگرى از خود به جاى 
مى گذارد. این رکوردها که بیشتر درفاز دفاعى 
است از گل نخوردن و کلین شیت عبور کرده و 

به رکوردهاى جدیدى رسیده است.
کدام تیم براى آخرین بار توانست شوتى داخل 
چهارچوب دروازه تیم ایران داشته باشد؟ براى 
رســیدن به آخرین شــوت داخل چهارچوب 
دروازه تیم ملى ایران باید عقــب برویم و به 
ابتداى سال برسیم. ســوم فروردین امسال، 
بازى ایــران و قطر، دقیقه 93. «سباســتین 
سوریا»، آخرین بازیکنى بود که توانست با یک 

شوت، دروازه ایران را به خطر بیاندازد. خطرى 
که رفع شد و بعد از آن دقیقًا تا امروز،167روز 
اســت که حتى یک شــوت هم براى ایران 
خطرساز نشــده است چه برســد به بازشدن 

دروازه.
270 دقیقه مقابل کره جنوبى، چین و ازبکستان 
و صفر ضربه داخل چهارچوب، استانداردهاى 
جدیدى را از تیم کى روش به نمایش گذاشته 
است. بازى مقابل ســوریه و حضور مهاجمان 
خطرناکى مانند «عمرالســوما» آخرین قدم 
از بازى هــاى مرحله گروهى و تمام شــدن 
این ماراتن و حفظ رکوردهاست. بیرانوند هم 
به لطف آمار عالى تیم کــى روش، رکوردى 
شخصى و منحصربه فرد جهانى را براى خود 

ثبت مى کند.

ایران در مجموع مسابقات مقدماتى جام جهانى 2018 در  
دو مرحله اول و دوم با 41 امتیاز بعد از ژاپن در رده دوم است؛ 

اما در مسابقات مرحله دوم به تنهایى صدر نشین است .
جدول ده تیم برتر آسیا که هنوز شانس صعود به جام جهانى 
دارند نشان مى دهد که ژاپن با 42 امتیاز اول، ایران با 41 
امتیاز دوم و کره جنوبى با 38 امتیاز در رده سوم قرار دارند 
اما معیار قدرت ایران در این مسابقات در خط دفاع است، 
چنانکه تیم ما با سه گل خورده بهترین خط دفاع را دارد و 

بدون شکست در این عرصه، تیم اول است.
اما ژاپن با 13برد از تیم ما یک برد بیشتر دارد و با زدن 44 
گل بهترین خط حمله آســیا را در مسابقات مقدماتى جام 

جهانى دارد.
با در نظر گرفتن احتمال باالى برد ایران برابر ســوریه  در 
تهران و توقف ژاپن برابر عربستان در ریاض، تیم ما به جز 
برترى در مرحله دوم در مجموع دو مرحله هم در آسیا برتر 

خواهد بود .

نصف جهان  ظاهراً بازیکن سابق ذوب آهن قصد 
ندارد با بدشانسى خداحافظى کند.بازگشت سینا 
عشورى به میادین طلسم شــده است. هافبک 
تراکتورســازى بعد از آنکه مدت زیادى به دلیل 
پارگى رباط صلیبــى دور از میادین بود، در بازى 
با استقالل خوزســتان براى تیمش بازى کرد اما 
دوباره زانویش آســیب دید و آنطور که تســنیم 
نوشته، تا یکماه دیگر شــرایط بازى کردن را به 
دســت نخواهد آورد. البته یک روایت دیگر هم 
درباره مصدومیت عشــورى وجــود دارد؛ اینکه 
او تا نیم فصــل نمى تواند براى تراکتورســازى 

بازى کند.

  آخرین بار کى بود؟!

پژمان منتظرى چندى پیــش در جریان تمرین 
اســتقالل از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگى 
شــد و در نهایت تحت عمل جراحى قرار 
گرفت. منتظرى این روزها دوران نقاهت 
را پشت ســر مى گذارد و رفته رفته باید 
تمرینات خود را آغاز کنــد. اما به گفته 
دکتر نوروزى با توجه به جراحى ســنگین 
منتظرى از ناحیه کتف که ســال گذشته اتفاق 
افتاده بود و آســیب دیدگى او در نزدیکى همان 
نقطه که منجر به جراحى شد، این بازیکن حدود 
چهار ماه دور از میادین فوتبال خواهد بود.  مدافع 
استقالل با پیشــنهاد جراح کتف خود باید در این 
مدت استراحت کند و تمرینات مورد نظر را انجام 

بدهد تا به شرایط بهبودى برسد. 

حضور دوربین هلى کم باشــگاه استقالل بر فراز 
آسمان در زمین شماره یک ورزشگاه آزادى و در 
زمان برگزارى تمرین تیم ملى با واکنش «کارلوس  
کى روش» رو به رو شــد و رســانه هاى گروهى 

تصویر این اتفاق را به ثبت رساندند.
محمد حسین حمیســى، رئیس حراست و امنیت 
فدراســیون فوتبال درباره این اتفاق توضیح داده 
است:  مسئله اى که اتفاق افتاد به دلیل یک اشتباه 
فنى بود. زیرا کســى که این دوربیــن را هدایت 
مى کرد متوجه شد که دوربین به سمت ورزشگاه 
یکصدهزار نفرى رفته اســت. وقتى به ما اطالع 
دادند چنیــن اتفاقى رخ داده دوربیــن را متوقف 
کردیم و موقتًا آن را در اختیار گرفتیم. در این بین 
تمامى محتویات ضبط شــده را بررسى کردیم و 
پس از تخلیه به کادر فنى استقالل تحویل دادیم. 

غیبت 4 ماهه منتظرى

  یک اشتباه فنى!

 سینا دوباره رفت

در حالى که قرار است مراسم معرفى برترین هاى لیگ 
برتر فوتسال شنبه هفته آینده برگزار شود، اختالف بر 
سر انتخاب نفرات منتخب باال گرفته و سازمان لیگ و 
کمیته فنى هرکدام ساز خودشان را مى زنند. گفتگوى 
ایسنا با کریم منصورى عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ 

را در ادامه مى خوانید:
 رئیس کمیته فنى اعالم کرده شما 
در انتخاب برترین ها دخل و تصرف 

کردید.
هیچ دخل و تصرفى در کار نبود؛ در جلسه سازمان لیگ، 
مأموریت نظرخواهى از باشگاه ها به بنده محول شد و 
آقاى کفاشیان از من خواســت که نظر باشگاه ها را در 

پنج آیتم بگیرم.
اما عبــاس ترابیان هــم مى گوید 
که کفاشــیان او را مأمور انتخاب 

برترین ها کرده است.
نمى دانم ایشــان چه ادعایى کرده اند اما در جلسه اى 
که با کفاشیان داشــتیم، آقاى ترابیان هم حاضر بود 
اما او مى گوید باید از تیم ملى نظر بگیریم. در حالى که 
مالك، نظر باشگاه هاست و اگر سازمان لیگ، برگزار 
کننده مراسم است، باشگاه ها باید نظر دهند. اگر کمیته 

فنى متولى مراسم باشد، بحث فرق مى کند.
 آیا نظرسنجى از باشگاه ها انجام 

شده است؟
بله. بنده شخصاً از 14 باشگاه سئوال کردم و نظرشان را 
درباره پنج آیتم پرسیدم. حتى به صورت مکتوب تمام 
نظرات را در اختیار ســازمان لیگ قرار دادم تا مشکلى 
پیش نیاید. با این حال تصمیم گیرنده نهایى، کفاشیان 
است و نمى دانم کمیته فنى چه کسانى را انتخاب کرده 
اســت. معتقدم آنها درباره تیم ملى مى توانند تصمیم 

بگیرند و برترین ها را باید باشگاه ها انتخاب کنند.
 چرا بهترین بازیکــن را انتخاب 

نمى کنید؟
قرار است خود کمیته فوتسال بهترین بازیکن را معرفى 

 AFC کند و این انتخاب بر اساس انتخاب هایى است که
و FIFA در سال هاى اخیر انجام داده اند.

به نظر مى رســد به دلیل اختالف 
کمیته فنى و سازمان لیگ، دوگانگى 

در انتخاب برترین ها وجود دارد.
ببینید آقاى ترابیان زحمت خودش را مى کشد و ما هم 
کار خودمان را مى کنیم. در نهایت این کفاشیان است 
که نظر نهایى را مى دهد. ما معتقدیم باشگاه ها متولى 
اول فوتسال ایران هســتند اما آقایان چنین اعتقادى 
ندارند و مى خواهند از مربیــان ملى نظرخواهى کنند. 
بنده در حال حاضر در فوتســال تیمدارى نمى کنم و 
دستى بر آتش ندارم اما تجربه 18 ساله ام در فوتسال 
باعث شده با صداقت اعالم کنم که باشگاه ها مستحق 

انتخاب برترین نفرات هستند.
 عبــاس ترابیان اعــالم کرده از 
باشگاه ها نظرسنجى مى کند. این، 

باعث ایجاد موازى کارى نمى شود؟
بنده نماینده ســازمان لیگ هســتم و ایشان نماینده 
تشکیالت دیگرى است. ما آمار خودمان را مى گیریم و 

آنها هم آمار خودشان را.
 اگر نفرات منتخب شــما و کمیته 
فنى متفــاوت از آب درآید، تکلیف 

چیست؟
 اگر باشــگاهى بخواهد رأى متفاوت بــه من و آقاى 
ترابیان بدهد، ضعف خودش را نشــان داده است. اگر 
رأى گیرى برابر انجام شــود، بعید است نتایج متفاوت 

باشد.
 آیا جزئیات رأى گیرى منتشر خواهد 
شد تا شک و شبهه اى ایجاد نشود؟

بعد از انتخابات، اعالم  مى کنیم که چه کسى به کدام 
گزینه  رأى داده است.

    22 روى سکه قدرت در آسیا  روى سکه قدرت در آسیا 

اختالف ها در معرفى برترین هاى فوتسال  

 بازى «سوما» در مقابل  بازى «سوما» در مقابل 
ذوب آهن را به یاد دارید؟ذوب آهن را به یاد دارید؟

بهاره حیاتى
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نصف جهان  رســانه ها و هواداران کره اى به شدت 
از تســاوى تیم ملى کشورشــان با ایــران عصبانى 
هستند و با گذشــت چند روز این ناراحتى و خشم را 
به شکل هاى مختلف نشان داده اند و  البته حمالت 
جانانه اى را نثار ســرمربى تیمشــان هم کرده اند.

کره اى ها بــراى بازى برگشــت با ایــران انگیزه 
زیادى داشــتند. آنها امیدوار بودند حــاال که صعود 
تیم ملى به جام جهانى قطعى شــده بتوانند در سئول 
و با حضور بیش از 60 هزار تماشــاگر چشــم بادامى 
تیم «کارلوس کــى روش» را شکســت دهند و به 
جام جهانى نزدیک شــوند اما علیرغم ده نفره شدن 
تیم ملى در نیمه دوم، آنها باز هــم مقابل کى روش 
و شــاگردانش ناکام بودند. تســاوى بدون گل کره 
مقابل تیم کشورمان باعث ناراحتى و البته عصبانیت 
طرفداران این تیم شــده به خصــوص آنکه تعدادى 
از بازیکنان کره اى، کیفیت بد زمین و ســر و صداى 
تماشــاگران را دلیل ناکامى تیمشــان جلوى ایران 
عنوان کرده اند. به گزارش فارس و همینطور ورزش 
سه، ســایت «کره تایمز» در گزارشى به این موضوع 
پرداخته و نوشــته: «ســون هیونگ مین» یکى از 
بازیکنانى بود کــه کیفیت بد چمــن را دلیل اصلى 
ناکامى خــودش و هم تیمى هایش عنــوان کرد. او 
گفته بود با این کیفیت زمین اصًال امکان فوتبال بازى 
کردن وجود نداشــت. ادعایى که واکنش طرفداران 

تیم ملى کره در شــبکه هاى اجتماعــى را به همراه 
داشــته. کاربرى به نام «جیک» گفته ایرانى ها هم 
در همین اســتادیوم بازى کرده اند اما هیچ اعتراضى 
به کیفیت چمن نداشته اند و برایش جاى تعجب دارد 
که چرا بازیکن سرشناس تیم کشــورش باید چنین 
صحبت هایى بعد از بازى داشــته باشد. آتش کاربر 
دیگرى به نام «Going Home» بسیار تندتر بوده. او 
گفته کیفیت زمین را نباید دلیل عدم نتیجه گیرى کره 
جلوى ایران دانست بلکه بازیکنان کره اى شایستگى 

ولیاقت بردن ایران را نداشتند.
به جز سون هیونگ مین، «کیم یونگ گئون »کاپیتان 
تیم ملــى کره هم با حــرف هایش باعــث ناراحتى 
طرفداران تیمش شــده اســت. او گفته تماشاگران 
کره اى آنقدر در طول بازى ســر و صدا داشته اند که 
او و هم تیمى هایش نتوانسته اند به خوبى روى بازى 
تمرکز کنند:«اینقدر صدا زیاد بــود که مجبور بودم 
ســر هم تیمى هایم داد بزنم تا حرف هایم را درباره 
مســائل تاکتیکى به آنها منتقل کنم با این همه آنها 
بسیارى از حرف هاى مرا متوجه نمى شدند.» طبیعتًا 
این اظهار نظر عجیب بى جواب نمانــده و کاربران
کره اى شــدیداً از حرف هــاى کاپیتان تیمشــان 
گالیه کرده انــد. از طــرف دیگر نــام او تبدیل به 
پرجستجو ترین نام در بزرگ ترین موتور جستجوى 
اینترنتى کره جنوبى شده اســت کاربرى در پاسخ به 

حرف هاى کاپیتان کره نوشته:«احتماًال کاپیتان کیم 
انتظار داشته که تماشاگران تیم محبوبشان را تشویق 
نکنند.  توجیهات و حرف هاى او مرا دیوانه مى کند. 
شاید هم کیم فکر مى کند که بازیکنان بزرگى مثل 
"رونالدو" و "نیمار"مشــکل شــنوایى دارند! و سر و 
صداى تماشــاگران را نمى شنوند. ما براى حمایت از 
شما  به استادیوم آمده بودیم و انتقاد از ما کار درستى 

نیست.»
قبل از بازى تماشاگران کره امید زیادى به برد تیمشان 
داشتند. تغییرات در کادر فنى کره و حضور «شین تائه 
یونگ» به جاى «اولى اشتیلیکه» باعث شده بود که 
چشــم بادامى ها امیدوار باشند تیمشــان با پیروزى 
مقابل تیم از قبل صعود کرده ایــران، فاصله زیادى 
تا کسب سهمیه جام جهانى نداشته باشد اما دیدار با 
ایران نشان داد که شرایط تیم ملى کره با چند ماه قبل 
تفاوت خاصى نکرده است. از سال 2012 به بعد کره در 
گلزنى به ایران ناکام بوده و نتیجه بازى پنج شنبه هم 
باعث ناراحتى بیشتر طرفداران کره شد. حاال سرنوشت 
صعود کره به بازى با ازبکستان و همچنین نتیجه دیدار 
ایران و سوریه بســتگى دارد و آنها باید امیدوار باشند 
که از یکطرف موفق به شکست ازبکستان شوند و از 
طرف دیگر ایران 3 امتیاز بازى با ســوریه را بگیرد. 
کره اى ها در مخمصه اى بزرگ قرار بگیرند و شاید 
کابوس عدم صعود به جام جهانى براى آنها تعبیر شود.

 توجیهاتت ما را دیوانه مى کند!

یوزهاى ایرانــى درصددند تــا با پیــروزى خانگى 
در آخرین بازى رســمى خود تا قبــل از جام جهانى 
حضورشــان در روسیه را در ورزشــگاه آزادى جشن 

بگیرند.
تیم ملى فوتبال ایران در دهمین دیدار خود از مرحله 
ســوم انتخابى جام جهانى 2018 روســیه از ساعت 
19 و 30 دقیقه امشــب در ورزشگاه آزادى به مصاف 
ســوریه مى رود. شــاگردان کارلوس کى روش 86 
روز پیش از این دیــدار، صعود خود بــه جام جهانى 
را کامــًال قطعى کرده انــد و نتیجه این بــازى مانند 
دیدار قبلى با کره جنوبــى کوچک ترین تأثیرى حتى 
در صدرنشــینى آنها در گروه A انتخابى قاره آســیا 

ندارد.
تیم ملى با وجود بى نیازى محض از امتیازات بازى با 

کره جنوبى در آن مسابقه تشریفاتى اما حیثیتى 
با ترکیب اصلى به مصــاف رقیب دیرینه 

خود رفت و اتفاقًا موفق شــد در روزى 
که میزبان به شــدت به همه امتیازات 
بازى محتاج بود حریف خود را در خانه 
این تیم متوقف کند آن هم در حالى که 
حدود نیمى از زمان مسابقه را با یک یار 

کمتر بازى کرد.
با فعل و انفعاالتى که در نهمیــن روز از این رقابت ها 
اتفاق افتاد رقابت در گروه A وارد فاز تازه اى شد به این 
ترتیب که با توقف خانگى کــره جنوبى برابر ایران و 
باخت ازبکستان به چین این دو تیم که پیش تر براى 
صعود به عنوان تیم دوم بــا یکدیگر رقابت مى کردند 
صاحب یک رقیب جدید به نام ســوریه شــدند که با 
برترى برابر قطر در تعیین کننده ترین مقطع ممکن به 

مدعى جدى صعود از این گروه بدل شد.
حاال ســوریه هم در مصاف با ایران همان شرایطى را 
پیدا کرده است که پیش تر کره جنوبى در تقابل با تیم 
ملى داشت به این معنى که هرچه این مسابقه از دید 

طرف ایرانى تشریفاتى اســت براى میهمان سورى 
حکم مرگ و زندگى را دارد.

با توجه به نقــش مهمى کــه اکنون نتیجــه بازى 
تیم هاى ایران و ســوریه در تعیین معــادالت نهایى 
گروه A پیدا کرده اســت ســایر رقبا از تیم ملى توقع 
دارند تا با تمام قــوا به مصاف میهمان خــود برود تا 
شــانس آنها بــراى صعــود از این گروه بــه عنوان 
تیم دوم یــا حضور در پلــى آف به عنوان تیم ســوم 

حفظ شود.
صرف نظــر از انتظار رقبا از ایران بــراى برترى برابر 
سوریه شاگردان کى روش به خودى خود براى پیروزى 
در این مسابقه انگیزه هاى الزم را دارند. آنها امیدوارند 
تا عالوه بر ادامه روند شکســت ناپذیرى خود در این 
گروه همچنان قفل دروازه شان را هم بسته نگه دارند 
تا از این نظر یک رکورد جهانى، تاریخى و رؤیایى را از 

خود به جاى بگذارند.
یک دلیل دیگــر هم بــراى مهم بودن ایــن بازى 
بــه ظاهــر تشــریفاتى وجــود دارد و آن اینکه این 
مســابقه خانگى به عنوان آخرین بازى رسمى تیم 
ملى تا قبل از جــام جهانى به مثابــه دیدار بدرقه 
ملى پوشان به آوردگاه بزرگ روسیه به حساب

 مى آید.

جدال با سوریه، هر چند صوریه! 

ی ر بى رو ر ه ى ی ر ر
ندارد.

تیم ملى با وجود بى نیازى محض از امتیازات بازى با 
کره جنوبى در آن مسابقه تشریفاتى اما حیثیتى 

با ترکیب اصلى به مصــاف رقیب دیرینه 
خود رفت و اتفاقًا موفق شــد در روزى 
که میزبان به شــدت به همه امتیازات 
حریف خود را در خانه  بود بازى محتاج
این تیم متوقف کند آن هم در حالى که 
حدود نیمى از زمان مسابقه را با یک یار 

ی ز ب ین رچ ى ین ب رى و ی ه ر ر زم ى یز ب ین ر
این بر ادامه روند شکســت ناپذیرى خود در تا عالوه
گروه همچنان قفل دروازه شان را هم بسته نگه دارند
تا از این نظر یک رکورد جهانى، تاریخى و رؤیایى را از

خود به جاى بگذارند.
یک دلیل دیگــر هم بــراى مهم بودن ایــن بازى
بــه ظاهــر تشــریفاتى وجــود دارد و آن اینکه این
تیم آخرین بازى رسمى مســابقه خانگى به عنوان
ملى تا قبل از جــام جهانى به مثابــه دیدار بدرقه
ملى پوشان به آوردگاه بزرگ روسیه به حساب

 مىآید.

نصف جهــان  این روزها باشــگاه ذوب آهن و 
ســعید آذرى به دلیل عقد قرارداد و موفقیت 
در گرفتن تأییدیه حضور «کى روش اســتنلى 
سوارز» از فدراسیون در مظان اتهام قرار گرفته 
اند. دیروز در گزارشى که در نصف جهان منتشر 
شــد از حمله فوالدى ها و ســرمربى شان به 
ذوب آهن نوشتیم. در جدیدترین گزارش هم 
روزنامه پیروزى ارگان هوادارى پرســپولیس 
به باشــگاه اصفهانى و مدیرعاملش حمله ور 
شده اســت. در بخشــى از این گزارش آمده 
است:«باشــگاه ذوب آهن اصفهان سه هفته 
قبل با یک مهاجم برزیلى به اســم کى روش 
استنلى ســوارز قرارداد امضا کرد اما از جایى 
 A که این بازیکن دو فصل اخیر را در ســرى
و B برزیل بازى نکرده، نمى توانست در لیگ 
برتر ایران بازى کند. طبق قانون سازمان لیگ 
بازیکنان برزیلى براى بازى در لیگ برتر ایران 
 A باید دو فصل آخر فوتبالى شــان را در سرى
و B کشورشــان بازى کرده باشند. آن روزها 
شنیده مى شــد باشــگاه ذوب آهن در حال 
تالش  است که بندى به قوانین تصویب شده 
براى جذب بازیکن در ســازمان لیگ، اضافه 
کند تا قلعه نوعى بتوانــد از خرید خارجى خود 
اســتفاده کند؛ آن هم قانونى که تصویب شده 

و به اجرا در آمده و پیش از این هم به برخى از 
باشــگاه هاى لیگ برترى به واسطه آن اجازه 
جذب بازیکــن خارجى داده نشــده بود! حاال 
اینکه چگونه بخاطر یک تیم خاص قانون یک 
شــبه تغییر مى یابد جاى سئوال است؛آن هم 
درست چند روز بعد از عضویت مدیرعامل ذوب 
آهن در هیئت رئیسه ســازمان لیگ! که خود 
البته بر این شــایعات و شنیده ها درباره تالش 
باشگاه ذوب آهن براى استفاده از خرید خارجى 
اش مهر تأیید مى زنــد.  امیدواریم آذرى که 
همواره پاسخگو بوده در این باره شفاف سازى 
کند تا مشــخص شــود حضور وى در هیئت 
رئیسه سازمان لیگ نقشــى در این بى قانونى 

نداشته است...»
به گزارش روزنامــه نصف جهــان، هر چند

 رسانه هاى پرسپولیســى در این باره یکطرفه 
قضــاوت کــرده انــد و  از بیان بســیارى از 
رانت هایى که در ســال هاى گذشــته به نفع 
آنها در این موارد وجود داشــته عبور کرده اند، 
اما با توجــه به حمالت و انتقــادات تندى که 
در چند روز اخیر از سوى رســانه ها به آذرى و 
ذوب آهــن روانه شــده، بهتر اســت هر چه 
سریع تر این باشگاه  پاســخى قاطعى به این 
انتقادات بدهد تا پرونده این حمالت بسته شود.

پرسپولیسى ها علیه ذوب آهن
تغییر قانون بعد از عضویت آذرى در سازمان لیگ؟!

علیرضا حقیقى که در مقطعى دروازه بان شــماره یک
 تیم ملى بود با مصدومیت و افت فاحشى که به سراغش 
آمد جایگاه ملى خود را از دست داد تا نوبت به بیرانوند 
برســد. عملکرد خیره کننده خط دفاع تیم ملى باعث 
شد کمتر کســى به یاد حقیقى و جاى خالى او بیافتد. 
با وجود این، بازگشــت او به فوتبال اروپا و درخشــش 
نســبى در یکى دو ماه اخیر دوباره کى روش را مجاب 
کرد از او دعــوت کند. حاال حقیقى همــراه با تیم ملى 
تمرین مى کند. باتجربه تر از دیگــر دروازه بان ها اما نه 
جلوتر از آنها. نفر اول امروز تیــم ملى علیرضا بیرانوند 
اســت و حقیقى هم مى دانــد که چقدر کار ســختى 
براى بازگشــت جایگاهش در چارچوب خواهد داشت. 
مشخصًا هدف او حضور در 2018 روسیه است و البته به 
عنوان شماره یک ایران. مصاحبه تازه او با رسانه ها را 

مى خوانید:

بازگشت به تیم ملى
از این بابت خوشــحالم. هر بازیکنى 

در دنیا آرزو دارد تا براى کشورش 
بازى کنــد و از این موضوع من 

نیز خوشــحالم. اوقات سختى 
را داشتم و سه مصدومیت را 
پشت سر گذاشته ام. اما اکنون 
همه چیز خوب است و به تیم 
ملى بازگشته ام. من ثابت کردم 
که مى توانم، پس از گذراندن 

دوران ســخت، شــرایط خوب و 
مطلوبى نیز وجود خواهد داشت و من 

به دوران خوب خود بازگشته ام.

شرایط تیم ملى
تمام بازیکنــان با تعهــد و تمرکز باال به 
هدف خــود که حضورى مقتــدر در جام 
جهانى است، فکر مى کنند. هدف ما این 
است تا در سطح باالیى در جام جهانى قرار 
داشته باشیم و مى خواهیم با استانداردهایى 
که داریم، بهترین باشیم. ما تنها به صعود 
بســنده نکرده و باید با برگزارى مسابقات 
تدارکاتى، خود را براى حضور در جام جهانى 

آماده کنیم.
چالش بازگشــت به ترکیب اصلى: 

زندگى همیشــه ســختى دارد. یــک موقع در 
اوج هســتى و یک موقع شــرایط خوبــى را تجربه 

نمى کنى. من از صفر شــروع کردم. من قطعًا به تمام 
بازیکنان تیم که دوســتان صمیمى من هستند احترام 
مى گذارم امــا براى حضــور در جام جهانى روســیه 

حداکثر تالشــم را به کار مى گیــرم و مى جنگم تا به
 هدفم برسم.

مسیر صعود به جام جهانى
 شاید برخى هواداران حضور در جام جهانى و برگزارى 
مسابقات سخت با حریفانى را که پشت سر گذاشته ایم را 
ساده مى ببیند اما این تمام ماجرا نیست. ما پس از برزیل 
به عنوان دومین تیم به جام جهانى 2018 روسیه صعود 
کردیم و این کار آسانى نبود. براى رسیدن به جام جهانى 
و در مرحله دوم این جام باید تــالش کنیم و با برنامه 
ریزى هر یک از بازیکنان بهترین عملکرد را از خود به 

جاى بگذارند.

حقیقى:  مبارزه مى کنمحقیقى:  مبارزه مى کنم
مدیر ورزش قهرمانى باشــگاه فــوالد مبارکه 
سپاهان از حمایت این باشگاه از تیم هاى کبدى 
و بدمینتون آقایــان و دوگانه بانوان در لیگ برتر 

خبر داد.
اسماعیل پناهنده در گفتگویى، در مورد رشته هاى 
تحت حمایت باشگاه ســپاهان در فصل جدید، 
اظهار داشت:تیم تیراندازى دسته یک آقایان، تیر 
و کمان آقایان، تیم هاى لیگ برترى بدمینتون و 
کبدى آقایان و بسکتبال لیگ نوجوانان دختران و 
رشته دوگانه بانوان در لیگ برتر به جمع تیم هاى 

امسال باشگاه سپاهان اضافه شده است. 
وى در مورد رشــته هاى ورزش بانوان ادامه داد: 
مانند سال گذشته در رشته هاى هندبال، والیبال 
نشسته، شمشــیربازى و ووشــو بانوان در رده 

بزرگساالن تیمدارى مى کنیم.  
پناهنده اضافه کرد: در بخــش آقایان نیز به غیر 
از فوتبال در رشته هاى دوچرخه سوارى، هندبال 

رده هاى پایه و بزرگساالن حضور داریم.  

هافبک سابق سپاهان در آستانه بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت شرایط عجیبى دارد.

بازیکن فصل پیش سپاهان که در نقل و انتقاالت 
در لیست مازاد قرار گرفت در تیم جدیدش وضعیت 

پیچیده اى پیدا کرده است.
فراز کمالوند که از عملکرد فرید بهزادى کریمى در 
پنج هفته ابتدایى لیگ هفدهم رضایت ندارد مایل 
است تا با خارج کردن نام او از لیست صنعت نفت 
بازیکن دیگرى را جایگزیــن کند. کمالوند براى 
آنکه بى میلى اش را براى ادامه همکارى با کریمى 
علنى کند این بازیکن را با خود به اردوى بروجرد 
نبرد و او را مکلف کرد تا به صورت اختصاصى در 

آبادان با بدنساز تیم تمرین کند.
در مقابــل، این هافبک شــهرضایى که باورش 
نمى شــود پس از این مدت کوتاه از تیم جدیدش 
کنار گذاشــته شــود در مقابل خواست سرمربى 
تیم مقاومت مى کند. از یک طرف، تنها ســه روز 
به بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانى 
فوتبال ایران باقى مانده اســت و از سوى دیگر با 
توجه به موضع گیرى تنــد کمالوند علیه کریمى 
آینده روشنى براى ادامه همکارى آنها با یکدیگر 

متصور نیست.
باید دید هافبک فصل گذشته سپاهان با پیوستن 
به یک تیم دیگر در مهلــت باقیمانده، خود و تیم 
آبادانى را از بن بســتى که بــه آن گرفتار آمده اند 
نجات مى دهد یا به لجبازى با سرمربى نفت ادامه 

خواهد داد.

فرید در مخمصه!

تیمدارى هاى جدید 
سپاهان

 سید ایمان موسوى مهاجم گچسارانى فوتبال ایران 
با عقد قراردادى یکساله رسماً به ذوب آهن پیوست.

مهاجم فصل گذشته تیم اکســین البرز که سابقه 
حضور در تیم هاى استقالل، نفت تهران، گسترش 
فوالد و فجر سپاسى شــیراز را در کارنامه خود دارد 
دیروز(دوشنبه) با حضور در دفتر سعید آذرى و عقد 
قراردادى یکساله به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

پیوست.

ایمان موسوى 
رسماً ذوبى شد

8ا هدف او حضور در 2018 روسیه است و البته به 
شماره یک ایران. مصاحبه تازه او با رسانه ها را 

ید:

زگشت به تیم ملى
بت خوشــحالم. هر بازیکنى 

رزو دارد تا براى کشورش 
ــد و از این موضوع من 

ــحالم. اوقات سختى 
م و سه مصدومیت را 
ر گذاشته ام. اما اکنون 
ز خوب است و به تیم 
گشته ام. من ثابت کردم 
وانم، پس از گذراندن 

ســخت، شــرایط خوب و 
 نیز وجود خواهد داشت و من 

ن خوب خود بازگشته ام.

رایط تیم ملى
یکنــان با تعهــد و تمرکز باال به 
ــود که حضورى مقتــدر در جام 
ست، فکر مى کنند. هدف ما این 
در سطح باالیى در جام جهانى قرار 
شیم و مى خواهیم با استانداردهایى 
م، بهترین باشیم. ما تنها به صعود 
ه نکرده و باید با برگزارى مسابقات 
ى، خود را براى حضور در جام جهانى 

یم.
 بازگشــت به ترکیب اصلى: 

همیشــه ســختى دارد. یــک موقع در 
ــتى و یک موقع شــرایط خوبــى را تجربه 
من از صفر شــروع کردم. من قطعًا به تمام ى.

ن تیم که دوســتان صمیمى من هستند احترام 
م امــا براى حضــور در جام جهانى روســیه 
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اواخر زمستان سال گذشته مرد60 ساله اى با حضور در 
دادسراى ناحیه 34 تهران اعالم کرد که توسط یک مرد 

مأمورنما مورد سرقت قرار گرفته است.
وى در اظهارتش درباره جزئیات ســرقت به بازپرس 
گفت: «با خودروى شــخصى در حال رفتن به منزلم 
بودم که در حوالى چهارراه سبالن خانمى از من آدرس 
پرسید، چون مقصد این خانم به منزلم نزدیک بود او را 
سوار بر خودرویم کردم تا وى را به مقصدش برسانم، 
چند دقیقه از سوار شدن این خانم به خودرویم نگذشته 
بود که مرد موتورسوارى جلوى خودرویم را گرفت و از 
من پرسید با آن خانم چه کار و رابطه اى دارم، آن مرد 
کارتى به من نشان داد و مدعى شد مأمور پلیس است.»

وى افزود: «مرد موتورســوار به من گفــت به دلیل 
مزاحمت بــراى آن خانــم باید با وى بــه کالنترى 
بروم، سپس با شــخص دیگرى تماس گرفت و از آن 
شخص خواســت تا نیروى کمکى به محل بفرستند و 
تلفن همراهش را به من داد تا با آن شــخص صحبت 
کنم، شخصى که پشت تلفن بود به من گفت که با مرد 
موتورســوار همکارى کنم و گرنه پنج میلیون تومان 
جریمه مى شــوم، من نیز در ابتدا به مرد موتورســوار 
گفتم چنین پولى ندارم که به او دهم اما در نهایت 500 
هزار تومان وجه نقد به وى دادم و ســپس به منزلمان 
رفتم و سه النگو و دو انگشتر زنم را به ارزش حدودى 
پنج میلیون تومان به مرد موتورسوار دادم و وى پس از 
گرفتنن پول و طالها رهایم کرد و متوارى شد، اکنون 
از این شخص به خاطر ســرقت پول و طالها شکایت 

دارم.»
با ثبت این شکایت تیمى از مأموران اداره پنجم پلیس 
آگاهى تهران با دستور على وسیله ایردموسى، بازپرس 
شــعبه پنجم دادســراى ناحیه 34 براى شناسایى و 

بازداشت سارق مأمورنما دست به کار شدند.
تالش براى بازداشــت متهم ادامه داشــت که افراد 
دیگرى نیز با مراجعه به دادســراى ویژه سرقت اعالم 

کردند به همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند.
یکى دیگر از شاکیان در اظهاراتش به بازپرس پرونده 
گفت: «بــا خودرویم در خیابان دماونــد در حال تردد 
بودم که دو خانم را به عنوان مســافر سوار بر خودرو 
کردم، لحظاتى پس از سوار شدن خانم ها به خودرو، 
مرد موتورسوارى مقابل خودرویم را گرفت و با نشان 
دادن کارتى مدعى شــد کــه مأمور اســت، این فرد 
مدارك خودرویم را از من خواست و اعالم کرد به دلیل 

مزاحمت براى بانوان باید به کالنترى بروم، در نهایت 
من به کارت عابربانک آن مرد سه میلیون تومان انتقال 

وجه دادم و وى مرا رها کرد و رفت.»
پس از ثبت این شکایت ها کارآگاهان در اواخر مرداد 
ماه سال جارى موفق به شناسایى متهم شده و وى را 

بازداشت کردند.
متهم پس از بازداشــت به ســرقت ها اقرار کرد و در 
اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: «با چند زن خیابانى 

آشنا شده بودم و از آنها براى سرقت استفاده مى کردم، 
آنهــا را در مکان هاى مشــخصى در مناطق شــرق 
تهران به عنوان طعمه در کنار خیابان گذاشته و از آنها 

مى خواستم سوار بر خودروى مردان غریبه شوند.»
وى ادامه داد: «لحظاتى بعد از اینکه خانم ها ســوار بر 
خودرو مى شدند با موتورســیکلت به سمت خودروى 
موردنظر رفته و آن را متوقف مى کردم، سپس با کارت 
شناســایى جعلى خود را مأمور معرفــى مى کردم و به 
اتهام اینکه رانندگان قصد ارتباط نامشروع با خانم ها 
را داشتند و با تهدید معرفى و بردن آنها به کالنترى از 
آنها به صورت نقدى و کارت به کارت مبالغى را سرقت 

و اخاذى مى کردم.»
پس از اعتراف متهم به سرقت و استفاده از چند زن در 
سرقت ها، کارآگاهان موفق به شناسایى دو زن شده و 

آنها را بازداشت کردند.
یکى از این زنان که 23 ســال سن دارد، در اظهاراتش 
به شرکت در سرقت ها اعتراف کرد و گفت: «متأهل 
هستم و یک فرزند دارم، مدتى قبل از شروع سرقت ها 
با همسرم به مشکل برخوردم و یک روز که قصد رفتن 
به منزل بستگانم را داشــتم مرد موتورسوار جلویم را 
گرفت و با وى آشنا شدم، آن مرد به من گفت در صورتى 
که با وى همکارى کنم پول خوبى به من مى دهد من 
نیز به دلیل وضع بد مالى خود و پدر و مادرم مجبور شدم 

با او همکارى کرده و در سرقت ها شرکت کنم.»
وى افزود: «زمانــى که مرد موتورســوار خودروها را 
متوقف مى کرد، به دروغ التمــاس مى کردیم که با ما 
کارى نداشته باشــد که او از راننده ها اخاذى و سرقت 
مى کــرد، در چندین فقره ســرقت بــا وى همکارى 
داشــته و چندین میلیون تومان سهم من از سرقت ها

 شد.» 
متهمــان در تحقیقــات اولیه به 30 فقره ســرقت به 
این شــیوه اعتراف کرده اند و تحقیقــات از آنها ادامه

دارد.

طعمه قرار دادن زنان خیابانى براى مردان پولدار تهرانى

 وقتى سوار ماشین مى شدند... 

ظهر هشتم شهریور ماه سال جارى مأموران کالنترى 128 تهران نو در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر مرگ مشکوك زن جوانى را اعالم کردند. بنابر 
اظهارات مأموران متوفى چند روز قبل از فوت دچار ســوختگى و به بیمارستان 
شهید مطهرى منتقل شده اما در اثر شدت جراحات، جان خود را از دست داده بود.
 پس از این اظهارات قاضى ایلخانى، بازپرس ویژه قتل پایتخت دســتور انتقال 
جسد متوفى به پزشکى قانونى و تحقیقات درباره علت این حادثه مرگبار را صادر 
کرد که شــوهر متوفى براى ارائه توضیحات در دادســراى امور جنایى تهران 

حاضر شد.
وى در اظهاراتش درباره علت حادثه مرگبار براى همســرش به بازپرس گفت: 
«سه ســال قبل با "نازنین" ازدواج کردم، پدر و مادر نازنین در کودکى اش فوت 
کرده بودند و او در منزل دایى اش بزرگ شــده بود، من نازنین را بسیار دوست 

داشتم و چون پدر نداشت همیشه به او محبت مى ورزیدم حتى زمانى که با هم 
دعوا مى کردیم من از او عذرخواهى مى کردم و برایش گل مى خریدم.»

وى افزود: «روز حادثه من خارج از منزل بودم و با نازنین تلفنى جر و بحثم شده 
بود، آن روز به برادر کوچک ترم زنگ زدم و از او خواســتم تا با نازنین صحبت 
کند که ظاهراً نازنین به برادم گفته بود در زندگــى ما دخالت نکند، من نیز پس 
از تماس برادرم، خود را به منزل رساندم، زمانى  که به خانه رسیدم دیدم نازنین 
لباس  هایش را پوشیده و کیف به دست قصد دارد خانه را ترك کند که به او گفتم 

کجا مى خواهى بروى و او گفت اگر در خانه بمانم همه وسایل را ُخرد مى کنم.»
همسر نازنین اظهاراتش به بازپرس را اینگونه ادامه داد: «آن زمان به نازنین گفتم 
اشکالى ندارد وسایل را ُخرد کن اما از پیش من نرو که نازنین قبول کرد و گفت از 
خانه خارج مى شود و برمى گردد، حدود ده یا 20 دقیقه بعد نازنین به خانه برگشت 

و به محض ورود به خانه متوجه شدم لباسش بوى بنزین مى دهد، نازنین به وسط 
اتاق آمد و در حالى که یک فندك در دســتش بود، روســرى اش را آتش زد، به 
سرعت آتش تمامى لباس نازنین را در برگرفت و او شروع به سوختن کرد، من نیز 
در آن لحظات ابتدا آب داخل چایى ساز را روى او خالى کردم اما فایده اى نداشت.»

وى افزود: «سپس با دســت و صورت روى نازنین افتاده و تالش کردم تا آتش 
را خاموش کنم که صورت، دســت ها و پاهایم خودم نیز سوخت، در نهایت به 
داخل حمام رفته، آب از حمام آورده و به روى نازنین مى پاشیدم، سپس با اورژانس 
تماس گرفتم و بعد از دقایقى اورژانس آمد، در ابتدا اورژانس خود و همســرم را 
به بیمارستان امام حســین (ع) برد و پس از چندین ساعت به بیمارستان شهید 

مطهرى منتقل شدیم اما همسرم سه روز پس از حادثه جان باخت.» 
تحقیقات درباره روشن شدن زوایاى این پرونده ادامه دارد.

سوختن مرگبار زن جوان مقابل شوهرش

خبرگزارى میزان- قائم مقام سازمان دانش آموزى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانى داراى بیمه بوده اند و به عنوان اولین اقدام از 

شرکت تعاونى که اتوبوس را به ما ارائه کرده است، شکایت کرده ایم.
محمود علیگو خاطرنشان کرد: خدمات مشاوره اى براى التیام حال دانش آموزان 
مصدوم و خانواده ها آغاز شده است. براین اساس تیم هاى مشاوره اى براى ارائه 
خدمات و تسکین درد روحى و روانى افراد در بیمارستان هاى مربوطه حاضر شده اند.

وى اذعان داشت: در این حادثه 33 دانش آموز مصدوم، هفت دانش آموز، یک مربى 
و یک کمک راننده فوت شدند که از بین تعداد مصدومین حادثه، دو دانش آموز دچار 
نقص عضو شده که متأسفانه یکى از آنها از ناحیه دست و پا، و دانش آموز دیگر از 

ناحیه یک دست دچار نقص عضو شده اند.
علیگو عنوان کرد: هیچیک از دانش آموزان حادثه واژگونى اتوبوس نخبه نبوده اند و 
به دلیل تحصیل در مدرسه فرزانگان، تنها عضو تشکل هاى سازمان دانش آموزى 
محسوب مى شوند. این در حالى است که اخبار منتشر شده بر مبناى نخبه بودن 
دانش آموزان هرمزگانى حادثه دیده درسانحه رانندگى، شایعه اى بیش نیست. وى 
در خصوص توصیف شرایط از آغاز اردوى دانش آموزان به شهر شیراز گفت: قبل از 
راهى شدن دانش آموزان بار ها از جانب مدیر مدرسه به راننده اتوبوس هشدار داده 

شد که راننده بسیار جوان است و از تجربه کافى براى رانندگى در ساعات شبانه 
برخوردار نیست، اما متأسفانه هشدار هاى لفظى به جایى نرسید و راننده جوان 32 
ساله با تجربه هشت تا 12 ساعت رانندگى در شب، بر اثر خواب آلودگى و خستگى 

جان چند دانش آموز و مربى ما را گرفت.
قائم مقام ســازمان دانش آموزى وزارت آموزش و پرورش افــزود: طبق گفته 
دانش آموزان مصدوم حادثه، مربى بار ها به راننده اتوبوس هشــدار داده بود که 

با حالت خواب آلودگى رانندگى نکنید و نســبت به این قضیــه نگرانى خود را در 
تماس هاى متعدد تلفنى به مسئوالن مدرسه اعالم کرده بود، اما راننده دائماً تأکید 
بر ادامه مسیر داشته و بر رساندن سریع دانش آموزان به شیراز تأکید داشته است که 

متأسفانه این حادثه نیز منجر به فوت همین مربى نگران شد.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: از ساعات اولیه شروع اردوى دانش آموزى مربى با 
دعوا هاى لفظى با راننده جوان تأکید داشته است که دانش آموزان باید کمربند هاى 
ایمنى خود را ببندند  اما راننده جوان تنها لزوم اســتفاده از کمربند را در نزدیکى 
ایستگاه هاى پلیس راهنمایى و رانندگى مى دانســت و این امر منجر شد دقیقًا 
دانش آموزانى که به حرف مربى خود گوش کردند با بستن کمربند ایمنى تنها دچار 
مصدومیت شوند و دانش آموزانى که تحت تأثیر سخنان راننده از بستن کمربند 

ایمنى امتناع کرده بودند در این حادثه فوت شوند.
قائم مقام سازمان دانش آموزى وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: با آرام شدن 
فضاى حاکم ناشى از حادثه دلخراش واژگونى اتوبوس در داراب، به طور قانونى 
پیگیرى هاى وزارت آموزش و پرورش و شکایت از راننده جوان آغاز خواهد شد 
و وکیل وزارت آموزش و پرورش جهت رسیدگى به این امر فعالیت خود را شروع 

مى کند.

جزئیات جدید از حادثه واژگونى اتوبوس دانش آموزان

مربى فوت شده، با راننده مقصر درگیرى لفظى پیدا کرده بود

مرد جوان بر اثر بى احتیاطى به داخل چاه 
منزل سقوط کرد و جان باخت.

ســاعت 18 و 53 دقیقــه روز شــنبه 
هفته جارى  ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشــانى تهران پس از دریافت خبر 
سقوط مردى به داخل چاه در یک منزل 
مسکونى، بى درنگ آتش نشانان ایستگاه 

14 و تیم نجات 17 را به شهر رى، محله 
دولت آباد، خیابان فرهنگ اعزام کرد.

توکل قاســم پور، رئیس ایســتگاه 14 
آتش نشــانى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشــت : در حیاط منزلى قدیمى 
به وسعت 250 متر مربع چاهى به عمق 
15 متر وجود داشت که مردى حدوداً 40 

ساله به علت نامشخصى به درون این چاه 
سقوط کرده بود.

وى افزود: آتش نشــانان و نجاتگران به 
سرعت اقدام به برپایى کارگاه در دهانه 
چاه کردند و پــس از تخلیــه گازهاى 
خطرناك درون چــاه، یکى از نجاتگران 
بــا اســتفاده از تجهیــزات مخصوص 

نجات و دســتگاه تنفســى با پشتیبانى 
ســایر همکاران خود به عمق چاه رفت 
و با به کارگیــرى تجهیزات مخصوص، 
این شــخص را از داخل چاه خارج کرد. 
وى متذکر شــد: بنابر اظهارات ساکنان 
بى احتیاطى شــخص متوفى باعث بروز 

این اتفاق شد.

سقوط مرگبار مرد جوان 
به داخل چاه

معاون اجتماعى پلیس لرستان گفت: خبر منتشر شده به 
اشتباه مبنى بر خودکشى اشرار در لرستان مربوط به سه 
سال قبل است که دوباره در یک روزنامه منتشر شده است. 
سرهنگ رضا شیراوژن اظهار داشت: روز یک شنبه خبرى 
در یکى از روزنامه ها مبنى بر خودکشى دسته جمعى اشرار 
لرستان منتشر شد که بازتاب گسترده اى در شبکه هاى 
مجازى داشت.  وى ادامه داد: این خبر مربوط به سه سال 
قبل است که بار دیگر به اشــتباه در این روزنامه به چاپ 

رسیده است.  معاون اجتماعى پلیس لرستان با تکذیب 
وقوع چنین حادثه اى افزود: این خبر به نقل از ســردار 
محمد قنبرى منتشر شده در حالى که وى اکنون رئیس 

پلیس سیستان وبلوچستان است. 
در همین حال سعید رازانى دادستان خرم آباد هم گفت: 
 بالفاصله از طریق پلیس فتا فرد منتشر کننده را شناسایى 
و احضار کردیم تا دلیل و انگیــزه وى از این خبرپراکنى 

مشخص شود.

یک دستگاه مینى بوس حامل کارگران مجتمع معدنى 
صفاشهر در شمال فارس واژگون شد و 13 نفر مصدوم 
شــدند؛ حادثه اى که به گفته یک منبع مطلع به دنبال 

شوخى نابجا و حرکات مارپیچ این خودرو روى داد.
بنا بر این گزارش، صبح روز یک شنبه دو دستگاه مینى 
بوس در حال بازگشت از معدن به سمت شهر صفاشهر 
بودند که به دنبــال انجام حــرکات غیرمتعارف هنگام 

رانندگى، یکى از مینى بوس ها واژگون شد. 
در این حادثه 13 نفر مصدوم شــدند که بیشتر آنها دچار 
شکستگى اســتخوان و جراحت سطحى هستند و حال 
هیچیک از آنها وخیم نیست.  مصدومان حادثه به کمک 
سه دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه آمبوالنس 
جمعیت هالل احمر به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) 

صفاشهر  شهرستان خرم بید منتقل شدند. 

زن 65 ساله که ساکن روســتاى «کنارسر» بخش 
«کوچصفهان» از توابع شهرســتان رشت بود بامداد 

روز یک شنبه هفته جارى  درخانه اش به قتل رسید.
جسد این زن هنگامى پیدا شد که اعضاى خانواده اش 
پس از چندین بار تماس، موفق به صحبت با او نشدند 
و در اوج نگرانى به خانه اش مراجعه کردند. صبح روز 
یک شنبه اعضاى خانواده قربانى جنایت پس از ورود 
به خانه ویالیــى این زن، با پیکــر بى جانش روبه رو 
شــدند.آنها بالفاصله پلیس را در جریان قرار دادند. 
دقایقى بعد از این تماس خودروى گشت پلیس خود 

را به محل حادثه رساند و تحقیق در این باره آغازشد.
در جریان نخستین بررســى ها مشخص شد قربانى 
حادثه بر اثر انســداد مجارى تنفســى از پا در آمده 
است. سرهنگ محمدرضا جعفرى خیرخواه، معاون 
اجتماعى پلیس گیــالن گفت: پس ازحضور بازپرس 
کشیک و پزشک قانونى درمحل جنایت وتحقیقات 
مقدماتى، جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت. این در 

حالى است که تحقیقات نخستین پلیس درباره نحوه 
ورود قاتل یا قاتالن به محل جنایت حکایت از آن دارد 
که هیچ نشانه اى از ورود به زور و  شکستگى روى قفل 
در ورودى خانه دیده نمى شــود و به نظر مى رسد که 
میان عامل یا عامالن جنایت و قربانى حادثه آشنایى 
قبلى وجود داشته است. در همین حال بررسى به هم 
ریختگى هاى موجود در محل حادثه درباره اینکه چه 
وسایلى به ســرقت رفته و انگیزه جنایت چه بوده از 
سوى پلیس در حال انجام است.ازسوى دیگر شواهد 
نشان مى دهد قاتل، این زن را با پیچیدن دستمال به 
دور گردنش خفه کرده است و شاهدان گفته اند هنگام 
وقوع قتل یک مرد ناشناس را دیده اند که به سرعت از 

خانه مقتول خارج مى شد.
مستأجر خانه این زن ســالخورده که مردى 26 ساله 
است نیز به پلیس گفت که  با شــنیدن سر و صدا، به 
کمک صاحبخانه اش رفته اما قاتل وى را هم از ناحیه 

گردن مجروح کرده و گریخته است.

تکذیب خبر خودکشى اشرار در لرستان

شوخى نابجاى راننده مینى بوس 

 قتل سحرگاهى زن تنها درخانه ویالیى 

تازه  دامادى که چهار ماه پس از عقد، همســرش را در 
خواب با ضربات آجر به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه 
درحالى که اشک مى ریخت گفت به  دلیل چت کردن هاى 
همسرش در تلگرام دســت به این جنایت زده است و از 
اولیاى دم خواست او را ببخشــند. صبح روز 26تیر ماه 
سال95 مرد جوانى نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و 
گفت که چند ساعت قبل همسرش را در خانه شان واقع 
در خیابان دامپزشکى به قتل رسانده است. به دنبال این 
اظهارات مأموران به محل وقوع جنایت رفتند و با جسد 

زنى 16ساله روبه رو شدند.
متهم در اعترافات اولیه اش گفت: «من و همسرم چهار 
ماه است که عقد کرده ایم و خانه اى اجاره کرده بودیم تا 
پس از برگزارى جشن عروسى زندگى مشترك مان را 
شروع کنیم. مدتى بود که با همسرم دچار اختالف شده 
بودم. او بیش از حد از گوشــى تلفن موبایلش استفاده 
مى کرد و ایــن کارش کالفه ام کرده بود. این مشــکل 
را با خانواده او در میان گذاشــتم و حتى تهدید کردم که 
طالقش مى دهم اما باز مشکل برطرف نشد تا اینکه شب 

حادثه درحالى که او خواب بود با آجر به سرش کوبیدم.»
با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت به دادگاه فرستاده 

شد.
با گذشــت 14 ماه از این جنایت صبح روز یک شــنبه 

هفتــه جارى متهم در شــعبه 
دوم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى محسن 
زالــى بوئینى محاکمه شــد. 
ابتدا نماینده دادستان به دفاع 
از کیفرخواســت پرداخت و در 
ادامه پدر و مادر مقتول یک به 
یک در جایگاه ایستادند و گفتند 
خواسته شان قصاص دامادشان 
اســت. آنها گفتند براى اجراى 
حکم حاضرند تفاضل دیه قاتل 

را نیز پرداخت کنند.
ســپس متهــم بــه دفــاع از 
خــودش پرداخــت و گفــت: 

«من و همســرم عقد کرده بودیم و قرار بود تا چند ماه 
دیگر زندگى مشترکمان را شــروع کنیم اما مدتى بود 
که به همسرم مشــکوك شــده بودم. او مدام سرش 
توى گوشــى اش بود. در تلگرام و اینســتاگرام با افراد 
ناشناس چت مى کرد و با این کارش عصبانى مى شدم. 
چند مرتبه با همســرم صحبــت کردم امــا فایده اى 

نداشت.»
وى ادامه داد: «شــب حادثه رفتیم دو تا پیتزا خریدیم. 
در پیتزا فروشى همســرم از طریق تلگرام پیام صوتى 
مى فرستاد. مى خواستم گوشــى اش را کنترل کنم اما 
اجازه نداد. به خانه آمدیم و او باز هم مشغول چت کردن 
با گوشى اش شد و وقتى دیدم به من بى اعتنایى مى کند 
عصبانى شدم و یک آجر برداشتم و با آن به سرش ضربه 

زدم.»
متهم  که اشک مى ریخت 
ادامه داد: «چند ساعت 
کنار جسد گریه کردم. 
بعد در خیابان ها پرسه 
زدم و در نهایت خودم را 
تسلیم کردم.»  در پایان 

این جلسه قضات دادگاه 
وارد شور شدند.

همسرم با تلگرام چت مى کرد؛ او را کشتم

قبل همسرش را در خانه شان واقع 
به قتل رسانده است. به دنبال این 
محل وقوع جنایت رفتند و با جسد 

دند.
یه اش گفت: «من و همسرم چهار

ه ایم و خانه اى اجاره کرده بودیم تا 
ن عروسى زندگى مشترك مان را 
د که با همسرم دچار اختالف شده 
گوشــى تلفن موبایلش استفاده  ز
ش کالفه ام کرده بود. این مشــکل 
 گذاشــتم و حتى تهدید کردم که 
ز مشکل برطرف نشد تا اینکه شب 

واب بود با آجر بهسرشکوبیدم.»
ونده این جنایت به دادگاه فرستاده 

اینجنایت صبح روز یک شــنبه 
ر شــعبه 
ک استان 
ى محسن 
مه شــد. 
به دفاع  ن
اخت و در 
ل یک به 
ندو گفتند 
 دامادشان 
ى اجراى 
ل دیه قاتل

ه دفــاع از 
 و گفــت: 

نداشت.»
وى ادامه داد: «شــب حادثه رفتیم دو تا پیتزا خریدیم. 
در پیتزا فروشى همســرم از طریق تلگرام پیام صوتى 
مى فرستاد. مى خواستم گوشــى اش را کنترل کنم اما 
او باز هم مشغولچت کردن اجازه نداد. به خانه آمدیم و

با گوشى اش شد و وقتى دیدم به من بى اعتنایى مى کند 
عصبانى شدم و یک آجر برداشتم و با آن به سرش ضربه 

زدم.»
متهم که اشک مى ریخت
ادامه داد: «چند ساعت 
کنار جسد گریه کردم. 
بعد در خیابان ها پرسه 
زدم و در نهایتخودم را

تسلیم کردم.»  در پایان 
این جلسه قضات دادگاه 

وارد شور شدند.
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امروزه بســیارى از مردم به ویژه آنها که اخبــار دنیاى فناورى را 
دنبال مى کنند با واژه هاى اینترنت اشــیا و گجت هاى هوشمند 
و قابلیت هاى این فناورى به خوبى آشــنا هســتند. اینترنت اشیا 
در چند سال اخیر به خوبى نشــان داد از عهده انجام چه کارهایى 
برمى آید و جالب تر آنکه مردم نیز با اشتیاق فراوان از این فناورى 

استقبال کردند. 
نکته حائــز اهمیتى که در ایــن میان وجود دارد این اســت که 
مردم دیگر تمایلى ندارند از ابزارهاى جامد و راکد اســتفاده کنند. 
ابزارهایى که تنها فرمانبر هستند و اگر شما به آنها فرمانى ندهید، 

هیچگاه کارى انجام نخواهند داد.
مردم امروزه به دنبال ابزارهایى با رویکرد تعاملى هستند. ابزارهایى 
که به شکلى هوشمند مى دانند چه زمانى براى انجام یک وظیفه 
خاص مناسب است. در گذشته مردم از یک کلید ساده برق براى 
خاموش یا روشــن کردن چراغ ها اســتفاده مى کردند اما اکنون 
نیازهاى مردم به سمتى متمایل شده است که دوست دارند کلیدها 

و پریزهاى برق، خود چنین وظایفى را بر عهده بگیرند. 
در نقطه مقابل، گجت هاى هوشــمند نیز نشــان دادند به خوبى 
این توانایى را دارند تا به نیازهاى مردم در این زمینه پاسخ دهند. 

این توانمندى اکنون شــرکت ها را به فکر انداخته است تا مفهوم 
اینترنت اشیا را بسط دهند و به اینترنت اشیاى صنعتى برسند. اما 
ورود به فازى همچون اینترنت اشیاى صنعتى دیگر همانند نسخه 
خانگى نیست. به واسطه آنکه در اغلب موارد گجت هاى هوشمند 
صنعتى با تأسیسات، زیرســاخت ها و حوزه هایى سر و کار دارند 
که جزئى ترین نقص ممکن اســت پیامدهاى ناگوارى به همراه 

داشته باشد.
 در مقطع فعلى، بزرگ ترین مشکلى که اینترنت اشیاى صنعتى با 
آن دست به گریبان است به کمبود مواد کاربردى بازمى گردد. اما 
کمبود مواد کاربردى تنها مشکل اینترنت اشیاى صنعتى نیست. 
خودکارسازى و ایجاد یک مکانیسم ارتباطى واحد میان سامانه ها 
مشکل دیگر این حوزه است. نبود یک مکانیسم ارتباطى واحد و 
منسجم باعث شده است شرکت ها به سراغ راه  حل هایى همچون 

مالتى پروتکل هاى سیستم روى تراشه بروند. 
بسیارى از ســازمان ها این ســئوال را مطرح مى کنند که اساسًا 
اینترنت اشیاى صنعتى چه مزایایى را براى آنها به ارمغان مى آورد؟ 
در پاسخ این پرســش باید بگوییم، IIoT به شکل قابل توجهى 
باعث بهبود بهره ورى، گســترش پذیرى، صرفه جویى در زمان و 
صرفه جویى در هزینه هاى یک سازمان مى شود. اما صرفه جویى 

در هزینه ها و حتى هزینه هاى از پیش تعیین شــده تنها دستاورد 
IIoT نیست.

 IIoT ضمن آنکه قادر است سطح ایمنى را بهبود بخشد (البته ساز 
و کارهاى فعلى در این زمینه به بازبینى نیاز دارند)، این پتانسیل را 
دارد تا کارآیى تیم هاى عملیاتى و فعالیت هاى درون سازمانى را به 

میزان قابل توجهى ارتقا دهد.
کارشناســان عرصه فناورى بر این باورند کــه یکى از مهمترین 
دستاوردهایى که شبکه  اینترنت اشیاى صنعتى در اختیار سازمان ها 
قرار مى دهد تعامل سازنده تر با مردم، مشتریان و کارمندان است. 
مدیران عرصه کسب  و کار مى توانند از طریق داده هاى دریافت 
شده از IIoT دید کامل و دقیقى از عملکرد سازمان خود به دست 
آورند. دیدى که به آنها در اخذ تصمیمات بهتر کمک مى کند. اما 
براى دستیابى به چنین فرصت هاى درخشــانى اینترنت اشیاى 
صنعتى به پروتکل هاى ویژه اى نیاز دارد. یکى از مشــکالتى که 
امروزه مانع همه گیر شدن IIoT شده است به کثرت دستگاه هاى 
مختلف موجود در شــبکه ها بازمى گردد. دستگاه هایى که عمدتًا 
از پروتکل هاى مختلفى براى ارســال و دریافت داده ها استفاده 
مى کننــد. در حالى که امــروزه انواع مختلفــى از پروتکل هاى 
ارتباطى مورد اســتفاده قرار مى گیرند، اما پروتکل هایى همچون 

OPC-UA یا MQTT که سبک و روان بوده و قابلیت هاى 
ارتباطى قدرتمندى را ارائه مى کنند موفق شدند جاى پاى خود را 
در اینترنت اشیاى صنعتى محکم و زمینه را براى ظهور استانداردى 
در این زمینه فراهم کنند. دستاوردهاى این حوزه بدیهى و روشن 
هستند، با وجود این، اینترنت اشیاى صنعتى با دو چالش مهم در 

ارتباط با قابلیت همکارى و امنیت دست به گریبان است.
کارشناسان و رهبران بزرگ بازار متفق القول هستند که اینترنت 
اشیاى صنعتى یکى از مؤثرترین و اصلى ترین روندهایى است که 
در سال هاى آتى استراتژى هاى کسب  و کارها را تحت  تأثیر خود 

قرار خواهد داد. 
صنایع در تالش هســتند تا ســامانه ها و تجهیزات خــود را با 
جدیدترین استانداردهاى روز بازار مدرنیزه کنند. آنها براى آنکه 
بتوانند هم گام با سرعت بازار حرکت کنند و خود را از بحران هاى 
شدید بازار دور نگه دارند، به سراغ اینترنت اشیاى صنعتى خواهند 
آمد. شــرکت هایى که از مدت ها قبل به ســراغ اینترنت اشیاى 
صنعتى رفته اند به خوبى ایمنى، کارآیى، بهره ورى، ســودآورى و 
تأثیر IIoT را در کسب  و کار خود مشــاهده کرده اند. در نتیجه 
انتظار مى رود به کارگیرى فناورى هاى مرتبط با اینترنت اشیاى  

همانطور که مى دانید به دلیل چرخش زمین و حالت صنعتى همچنان پررونق باشد. 
مورب آن ساعت در شهرها و مناطق مختلف جهان 
متفاوت است و بین دو شــهر از کشورهاى گوناگون 

اختالف زمانى بسیارى وجود دارد.
 براى محاسبه ساعت هاى مختلف جهان باید اختالف 
زمانى را دانست تا بتوان آن را محاسبه کرد اما حفظ و یا 
یادگیرى اختالف هاى زمانى دشوار است و نمى توان 

به آسانى آنها را اندازه گیرى کرد.
 World Clock by timeanddate.com 
Full Unlocked عنوان اپلیکیشــنى بى نظیر 
براى دسترسى به ساعات مناطق مختلف جهان براى 
 Time and Date AS اندروید است که توسط

توسعه و منتشر شده است.
 این نرم افزار با پشتیبانى از سیستمى منحصر به فرد 
و منابع دقیق اطالعاتى امکان دسترســى به ساعات 
بیش از پنج هزار از شهرهاى جهان را امکانپذیر کرده 
و ساعت هر شــهرى را در هر زمانى به صورت کامًال 

دقیق به نمایش مى گذارد. 
یکى از بهتریــن قابلیت هاى گنجانده شــده در این 
برنامه اطالع رســانى ســوییچ هاى زمانى است؛ به 
راحتى از فرا رســیدن شــب و روز مطلع شوید تا در 
صورت نیاز به تماس با دوســتان خود در کشورهاى 
مختلــف در زمانى مناســب تماس را برقــرار کنید. 
محدودیتى در ایجاد ساعت هاى مختلف وجود ندارد 
و قادر به انتخاب چندین ســاعت به صورت همزمان 

هستید.

محققان موفق به طراحى و توسعه یک بازى رایانه اى شدند که به واسطه 
آن مى توان زوال عقل یا دمانس را در افراد پیش بینى کرد.

نسخه اولیه این بازى در قالب یک اپلیکیشــن موبایلى بوده که سه میلیون کاربر 
داشته اســت.براى ورود به یک دنیاى مجازى آمده شوید. شما حاال ناخداى یک 
کشتى هستید که باید از شم جهت یابى خود براى هدایت این کشتى در دریاهاى 

متالطم و اقیانوس هاى یخى استفاده کنید.
حتى باید به غول هاى دریایى که عاشق هات داگ هستند غذا بدهید. ولى این فقط 
یک بازى نیست؛ بلکه یک برنامه در قالب یک تحقیق بزرگ جهانى بوده که  براى 

گردآورى اطالعات درباره دمانس یا زوال عقل طراحى شده است.
حس این بازى شبیه به یک آزمایش پزشکى نبوده و احساس خوبى را در فرد ایجاد 
مى کند.یکى از چیزهایى که محققان در ارتباط با دمانس بررسى مى کنند، توانایى 

جهت یابى فرد است که این توانایى را مى توان در دنیاى مجازى آزمایش کرد.
این نرم افزار نشان مى دهد که با افزایش سن، قدرت جهت یابى ما چقدر کاهش پیدا 
مى کند.وارد کردن این آزمون به دنیاى مجازى به دانشمندان امکان مى دهد که 

دمانس را با جزئیات بیشترى بررسى کنند.

با این روش مى توان 15 برابر بیشتر داده جمع آورى 
کرد؛ چون مى توان جهت حرکت ســر را از جهت حرکت کشــتى 

تفکیک کرد.
پژوهشگران امیدوارند که تشــخیص زوال غیر معمول قدرت جهت یابى امکان 

آزمایش دمانس را در مراحل اولیه اش فراهم کند.
بازى هایى که به پى بردن به توان جهت یابى انسان کمک مى کنند، مى توانند براى 

تشخیص بسیار زودهنگام دمانس مؤثر باشند.
البته این فناورى هنوز جاى زیادى براى کار و پیشرفت دارد.به گفته محققان این 
پژوهش، فقط با تشخیص زودهنگام دمانس است که مى توان از آسیب جبران ناپذیر  

به مغز جلوگیرى کرد.

Goosebumps Night of Scares Full بــازى محبــوب و فــوق العاده هیجــان آور در
 سبک بازى هاى ماجراجویانه و ترســناك از اســتودیوى Cosmic Forces براى اندروید است 
 Goosebumps Night of Scares .که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده اســت
بازى جالبى اســت که از روى فیلم ترســناك و پــر فــروش GOOSEBUMPS با هنرمندى

 Jack Black در نقش R.L. Stine ساخته شده است! شما در این بازى با ترسناك ترین هیوالهاى 
فیلم GOOSEBUMPS همچون خنگول کتک زن، گنوم هاى شیطان صفت، انسان هاى گرگ 

نما و... روبه رو خواهید شد! 
فکر مى کنید بتوانید یک شــب در خانــه R.L. Stine که حاال تبدیــل به دامى با انواع و اقســام 
هیوالهــا شــده دوام بیاورید؟! لحظات ترســناك، عجیــب و غریب و اســرار آمیــزى انتظارتان را 
مى کشــند! اگر از عالقــه مندان بــه بازى هــاى ترســناك اندروید هســتید پیشــنهاد مى کنیم 
به هیچ وجــه بــازى محبــوب و مطــرح Goosebumps Night of Scares را از دســت

 ندهید.

یکى از مشــکالتى که بســیارى از کاربــران با آن
رو به رو هستند انتقال اطالعات به دستگاه اندرویدى 
جدید اســت که در بســیارى از موارد نمــى توانند 
اطالعات را به درستى و به صورت کامل انتقال داده 
و حذف آن را ترجیح مى دهند. براى بر طرف سازى 
این مشکل تنها کافى است یک ابزار پشتیبان گیرى 
را انتخاب کنید و پس از تهیه بکاپ آن را به دیوایس 

جدیدتان انتقال دهید.
 Super Backup & Restore Premium
Unlocked  عنــوان نــرم افــزارى کاربردى و 
ســریع در زمینه تهیه نسخه پشــتیبان از اطالعات 
کاربــران اندرویــد اســت که توســط اســتودیو

 MobileIdea Studio منتشر شده است.
 تنها کافى است سوپر بکاپ را نصب کرده تا در زمانى 
بسیار کوتاه به ابزارهاى خاصى در زمینه تهیه نسخه 
پشتیبان از قســمت هاى مختلف دستگاه اندرویدى 

دست پیدا کنید. 
همچنین مى توان گفت به گونه اى قابلیت هاى این 
اپ فوق العاده به دو دسته تقسیم مى شود؛ زیرا کاربران 
دستگاه هاى روت شده به امکانات بیشترى دسترسى 
داشته و حتى قادر خواهند بود که از دیتاى برنامه ها و 

بازى ها نیز نسخه پشتیبان تهیه کنند. 

زمان سالم گفتن به اینترنت اشیاى صنعتى  رسیده است
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بازى جالب و ترسناك شب وحشت اندروید 

اپلیکیشن پشتیبان گیرى 
سریع از اطالعات 

دسترسى به ساعت
 5000 شهر

معاون اجرایى دبیرخانه شورایعالى علوم تحقیقات و فناورى از تأسیس شهر 
هوشمند در استان بوشهر خبر داد.

 مصطفى کاظمى در  خصوص تأسیس شهر هوشــمند در بوشهر گفت: در 
راستاى توسعه مناطق ویژه علم، فناورى و نوآورى و بر اساس ارزیابى هایى 
که از پنج منطقه ویژه منتخب داراى مجوز توســط شورایعالى عتف صورت 
پذیرفته است، شهر بوشهر به عنوان یکى از کاندیداهاى اصلى اجراى پروژه 

شهر هوشمند است.
 کاظمى در خصوص اهمیت انتخاب شــهر بوشهر گفت: شهر بوشهر داراى 
پتانسیل هاى ذاتى متعددى است که هریک به تنهایى مى توانند فرصت هاى 

منحصر به فردى را براى توسعه فناورى در سطح ملى و منطقه اى ایجاد کند.
وى ضمن اشاره به ویژگى هاى استان بوشــهر افزود: عالوه بر وجود ذخایر 
عظیم نفت و گاز، صنایع پتروشیمى، صنعت انرژى هسته اى، صنعت سیمان، 
صنعت شناورســازى، صنایع تجهیزات و تأسیسات دریایى و سکوهاى نفت 
و گاز و صنایع شــیالت، منطقه ویژه اقتصادى تجارى و صنعتى بوشهر این 
استان داراى جاذبه هاى گردشگرى بسیار زیادى است که همین امر امکان 
اجرایى کردن مؤلفه هاى شــهر هوشــمند در منطقه الگوى شهر بوشهر را 

میسر مى سازد.
معاون اجرایى دبیرخانه شــورایعالى عتــف در ادامه ضمــن بیان اهمیت 

و اهداف ایجاد شــهر هوشــمند افزود: بهبود کیفیت زندگى با اســتفاده از 
اطالعــات و فنــاورى شــهرى و بهبــود کارآیــى خدمات و بــرآوردن 
نیازهاى ســاکنان؛ امکان تعامل مســتقیم با جامعه و زیرســاخت شــهر 
و نظارت بر اساس فناورى اطالعات و ارتباطات، ارتقاى کیفیت، عملکرد و 
تعامل خدمات شهرى، کاهش هزینه ها، مصرف بهینه منابع و بهبود تعامالت 

بین شهروندان و دولت از مزایاى این اقدام مى شود.
وى بهبود جریان مدیریت شــهر و فراهم آورى امکان پاسخ لحظه اى را ا ز 
اهداف اصلى ایجاد شهر هوشمند دانست.  الگوى شــهر هوشمند در بافت 

تاریخى شهر بوشهر به صورت آزمایشى اجرایى خواهد شد.

تأسیس اولین شهر هوشمند ایران در استان بوشهر

مختلفــى
د، اما پروتکل هایى همچون

زمانىرا دانس
یادگیرى اختالف هاىز
به آسانى آنها را اندازه گ
eanddate.com
ullUnlocked
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تشخیص زودهنگام «دمانس»
 با یک بازى رایانه اى

رامین مشکاه



1616دریچهدریچه 3030 سال چهاردهمسه شنبه  14 شهریور  ماه   1396

ـه
یچ
در

منبع: میزان

منبع: ایرنا

 منبع: میزان

منبع: ایرنا

منبع: میزان

منبع: قدس آنالین

 منبع: مهر

منبع: آنا 

چه به وجود مى آیند و زمان 
م بلورهاى نمک در کف دریا

با گرم شدن هوا و خشک شدن آب در دریاچه «حوض سلطان» ق

ى گرم تابستان قبل از طلوع خورشید آغاز شده و تا گرم شدن 
برداشت نمک در این روزها

برداشت نمک آغاز مى شود. 

بت از کف دریاچه و مرطوب شدن نمک ها ادامه پیدا مى کند. 
هوا به دلیل باال آمدن رطو

 ساختار پل هاى عابر در 
تهران پس از گذشت 
سال ها هنوز نوسازى 

نشده است به همین دلیل 
بسیارى از افراد به خصوص 
افراد سالمند، بیماران و... 
نمى توانند از پل هاى عابر 
براى عبور و مرور از خیابان 

استفاده کنند.

خراسان جنوبى و از جمله شهرستان 
«نهبندان» با بیستمین سال پى در 

پى خشکسالى دست وپنجه نرم 
مى کند.شغل بیشتر روستاییان 

دراین مناطق دامدارى و کشاورزى 
است اما دیگر نه دامى مانده و نه 
محصولى و این در حالى است که 

دام بسیارى از دامداران منطقه در 
بیابان ها در حال تلف شدن است.

«الندان» نام دریاچه اى طبیعى با قدمت کواترنرى در روستاى الندان بخش چهاردانگه سارى است. این دریاچه که در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده 

است، در ماه گذشته به دلیل گرماى بى سابقه رو به خشک شدن نهاده و به آرامى در حال تبدیل شدن به زمینى بایر است. از مساحت بیش از

 20 هکتارى دریاچه که با بارش هاى طبیعى تأمین مى شود، به دلیل کاهش بارندگى کاسته شده و چهره  دگرگون و خشکیده  آن سبب در معرض خطر
 قرار گرفتن گونه هاى گیاهى و جانورى منطقه نیز شده است.

براى کودکان و نوجوانان بوشهرى آبتنى یکى از معدود تفریحات سالم در فصل تابستان 
محسوب مى شود. برخى که خانه هایشان به دریا نزدیک است قبل از طلوع و بعد از غروب 

آفتاب به دریا مى روند.

 سیزدهمین جلسه رسیدگى به اتهامات دو نفر از 
همدستان بابک زنجانى دیروز در شعبه 28 دادگاه 
انقالب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضى مقیسه 

برگزار شد.
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