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جزئیات مرگ 5 تهرانى در جنون هولناك استاد دانشگاه 

حراج حضورى توجه توجه 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به فروش رساند:

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
1) تعداد 700 دستگاه موتور سیکلت اوراقى و 70 دستگاه خودرو (30 دستگاه قابل شماره گذارى 
مابقى اوراقى) و مقادیرى کاالى مستعمل شامل 1000 دستگاه گوشى تلفن همراه مستعمل (ضمنًا 

موتورسیکلت ها و خودروهاى اوراقى برش داده و سپس تحویل خریدار مى گردد.)

محل بازدید وسایط نقلیه: 
اصفهان: خیابان اشرفى اصفهانى- خیابان نبوى منش- پارکینگ نصر (موتورسیکلت و خودرو)

اصفهان: خیابان امام خمینى (ره)- قبل از خیابان امیرکبیر- خیابان شهید زرین- پارکینگ هادى 
(خودرو)

اصفهان: جاده شیراز- نرسیده به بهارستان- جنب سیلو- پارکینگ تمرکز جنوب (خودرو)
اصفهان: دولت آباد- حبیب آباد- پارکینگ شهداى برخوار (خودرو)

اصفهان: جاده شیراز- کوچه تاکسى تلفنى سینا- محل انبار ستاد (کاالى مستعمل)
اصفهان: خمینى شهر- خیابان امیرکبیر- کوچه 36- کارخانه موزائیک سازى (کاال و آهن آالت 

مستعمل)
اصفهان: جاده فرودگاه- سمت راست پل هوایى پایگاه هشتم شکارى- پارکینگ فجر (خودرو)

زمان بازدید: یکشنبه مورخ 96/06/19 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 
الى 16

زمان حراج: دوشنبه مورخ 96/06/20 ساعت 10 الى 13
محل برگزارى حراج: اصفهان- سه راه سیمین- بلوار کشاورز- مقابل رستوران 
بیستون (جنب درمانگاه آتیه) کوى شــهید وحیدا- کانون فرهنگى تربیتى

 امام خمینى (ره)
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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بازیگر «زیر آسمان شــهر» گفت: یک نفر از هنرمندان 
نمى آیند بگویند رنجبر حالت چطور است، هیچکس به من 

سر نمى زند و حالم را نمى پرسد.
ملکه رنجبر در خصوص آخرین وضعیت خود گفت: حالم 
اصًال خوب نیست، هر چقدر دکتر مى روم و دارو مى خورم 
خوب نمى شوم و هیچ فایده اى ندارد. روز به روز قندم باال 

مى رود.
وى ضمن ابراز نارضایتى از وضعیت امــروز خود افزود: 

ناراحتم براى یک عمر زحمتى که کشــیدم، از سن شش 
سالگى بازى کردم و زحمت کشیدم و جان کندم و بهترین 
سال هاى زندگى ام را پاى هنرم گذاشتم و هیچ چیز نصیبم 

نشد؛ عیبى ندارد باید بسوزم و بسازم.
این بازیگر پیشکسوت تصریح کرد: یک نفر از هنرمندان 
نمى آید بگوید رنجبر حالت چطور اســت، هیچکس به 
من ســر نمى زند و حالم را نمى پرســد، فقط در ابتداى

 بیمارى ام همه گرم بودند و یکى دو نفر آمدند و به من سر 
زدند اما دیگر از هیچ کس خبرى نشد حتى از خانه سینما 
هم حتى یک زنگ به من نمى زنند که شــاید به چیزى 

احتیاج داشته باشم.
رنجبر خاطرنشــان کــرد: دیگر کارى به من پیشــنهاد
 نمى شــود هرچند که اگر پیشــنهاد مى شــد هم قبول
نمى کردم چرا که نه توانش را دارم و نه مى خواهم با آنها 
کار کنم. این همه سال زحمت کشیدم چه شد که حاال هم 

براى این کار توانم را بگذارم.

بازیگر «آقاى حکایتى» گفت: به امید خدا برنامه هایى 
داریم که به زودى و تا انتهاى سال مقدمات آن فراهم 
مى شــود و این نوید را مى دهم که «قصه هاى آقاى 
حکایتى 2» به زودى تولید شــده و راهى تلویزیون 

مى شود.
بهرام شاه محمدلو درخصوص آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول تمرین 
نمایش «چه کسى ســهراب را کشت» به کارگردانى 
شهرام کرمى هستم که از بیســتم شهریور در سالن 
قشقایى مجموعه تئاتر شــهر در تهران روى صحنه 

خواهد رفت.
این بازیگر، نویسنده و مجرى سینما، تئاتر و تلویزیون  
در مورد بازگشــت شــخصیت «آقاى حکایتى» به 
تلویزیون تأکید کرد: به امید خدا برنامه هایى داریم که 
به زودى و تا انتهاى سال مقدمات آن فراهم مى شود و 
این نوید را مى دهم که «قصه هاى آقاى حکایتى 2» به 

زودى تولید شده و راهى تلویزیون مى شود.
شاه محمدلو با اشاره به تأسیس مدرسه بازیگرى توسط 
خودش خاطرنشــان کرد: از چند روز آینده مدرســه 
بازیگرى خاصى را براى گروه سنى کودك و نوجوان 
راه اندازى خواهم کرد. مجوز این آموزشــگاه گرفته 
شده و کارهاى مقدماتى آن انجام شده است. به امید 
خدا از آذر ماه این آموزشــگاه هنرجو خواهد پذیرفت. 
این آموزشگاه و روند آموزشى آن قطعًا در تئاتر ایران 
بى سابقه است و بعد از راه اندازى آن اقدامات ابتدایى 

براى تولید «آقاى حکایتى 2»  شروع خواهد شد.

على نصیریــان، بازیگر پیشکســوت و با تجربه 
ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فصل دوم 
سریال «شهرزاد» گفت: فصل دوم این سریال را 
به صورت کامل دنبال مى کنم. در هر صورت من 
در فصل اول این مجموعه بوده ام و دوست دارم 

بدانم ادامه داستان به کجا خواهد کشید.
وى با اشــاره وجود برخى ایرادات در فصل دوم 
این ســریال تأکید کرد: به نظرم این سریال در 
فصل دوم بد نیست و داستان، کار خودش را انجام 

مى دهد اما آن کنشــگر اصلى که در فصل یک 
وجود داشت در این فصل غایب بوده و جاى خالى 

آن احساس مى شود.
وى در همین راستا ادامه داد: کنشگر اصلى قسمت 
اول که در داخل خانواده و بیرون جامعه تأثیرگذار 
بود و به نوعى همه را تفتیش کرده و دستور مى داد 
در فصل دوم نیست. این شــخصیت بر پا کننده 
بسیارى از آتش هاى داســتان در فصل یک بود 
و حاال که حضور ندارد خأل وجودى اش مشخص 

شده و از لحاظ کنشى تعادل داستان به هم خورده 
است.

نصیریان با اشــاره به حضور بازیگران جدید در 
فصل دوم «شــهرزاد» تصریح کــرد: بازیگران 
دیگرى به جاى شخصیت اصلى فصل اول به کار 
اضافه شده اند اما هنوز جایگزینى براى این چنین 
شــخصیتى وجود ندارد. شــخصیت عمه که در 
فصل 2 اضافه شده تالش هایى را انجام مى دهد 
اما نتوانسته آن قاطعیت و کنشگرى برادرش را 

داشته باشد.
بازیگر ســریال «میــوه ممنوعه» با اشــاره به 
ناپختگى شخصیت داستانى «قباد» اضافه کرد: 
شخصیت «قباد» نیز در فصل دوم گرفتارى ها 
و قصه هایــى دارد و از نظرم قصــه کلى، کمى 
مشکل دارد. البته تا جایى که مى شد کارشان را 
انجام داده اند و خدا را شــکر مخاطب هم سریال 

را دوست دارد.
نصیریان با اشاره تجربه شیرین حضور در فصل 
یک «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: براى بازى در 
نقش «بزرگ آقا» خیلى دلتنگ هســتم و اینکه 
براى من کار و تجربه بسیار خوبى بود. تا جایى که 
مى دانم مقدمات فصل سوم شروع شده اما هنوز 

هیچ تماسى با من گرفته نشده است.
الله صبورى با انتشار  عکس فوق در اینستاگرامش نوشت: «افتتاحیه کافه گالرىِ جواد جان رضویان.»

محمد حسین مهدویان که پیش تر اعالم کرده 
بود قید ساخت فیلمنامه «التارى» را زده است، 
همچنان اصــرار دارد این فیلمنامــه را جلوى 

دوربین ببرد.
 این کارگــردان  با انتشــار پســتى در صفحه 
اینســتاگرام خود کنایه هایى به «نظارت هاى 
فلج کننده» سازمان ســینمایى زد و نوشت اگر 
این فیلمنامه را نتواند بســازد، خــود او مقصر 

اصلى است.
پس از پایــان اکران فیلم ســینمایى «ماجراى 
نیمروز»، محمد حســین مهدویــان، نگارش 
فیلمنامه اى بــا عنوان «التــارى» را آغاز کرد 
و ســپس آن را به شوراى پروانه ســاخت ارائه

 کرد.
 پس از بازبینى این فیلمنامه، اعضاى شــوراى 
پروانه ســاخت به دلیل حساسیت برانگیز بودن 
موضوع آن (قاچاق زنان ایران به کشــورهاى 
عربــى)، موافقت خود را با ســاخت «التارى» 

اعالم نکردند.
در روزهاى گذشــته خبرهاى غیررســمى در 
مورد احتمال صدور مجوز ساخت این فیلمنامه 
بــا تغییر تهیه کننده آن منتشــر شــد، اما گویا 

تغییر تهیــه کننده این فیلم ســینمایى موجب 
نشــده که اعضاى شــوراى پروانه ســاخت، 
راضى به صدور مجوز این فیلمنامه ســینمایى 

شوند.
حاال محمد حســین مهدویان با انتشار یکى از 

نوشته  هاى «ژان پل سارتر» که گفته بود 
«اگر یک فلج نتواند قهرمان ماراتن 

شــود، خودش مقصر است»، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
«من هم اگر نتوانم فیلمى را که 

بهش ایمان دارم بسازم، 
فقــط فقــط و فقط 

خودم مقصرم.»
مهدویان که در آخرین پست خود با حالتى کنایه 
آمیز از هشــتگ «نظارت هاى فلــج کننده» و 
«امید» استفاده کرده است، اینگونه براى ساخت 
فیلمنامه «التارى» ابــراز امیدوارى مى کند: « 
موانع همیشه هست، مهم این است که نا 

امید نشوم که نمى شوم». 

«ویلیام فریدکین» از تجربیاتش درباره ساخت مستند «شیطان و پدر آمورث» مى گوید

«جن گیر»، این بار واقعى «ویلیام فریدکین»، ســال ها پس از ســاخت فیلم 
معروف «جن گیر»، با یک جن گیر واقعى مالقات 
کرد و از تجربه هاى حضور در یک جلسه جن گیرى 
گفت. کارگردان فیلم معروف «جن گیر» که این بار 
مستندى با استفاده از یک جن گیر واقعى ساخته، در 
جشنواره ونیز از تجربه وحشــتناك ساخت این اثر 

مستند گفت.
به گزارش ایسنا، زمانى که «ویلیام فردکین» در سال 
1973 فیلم معروف «جن گیر» را ساخته هرگز یک 
جن گیر واقعى را از نزدیک مالقات نکرده بود، حاال 
این کارگردان آمریکایى پس از گذشت بیش از چهار 
دهه به سراغ «پدر آمورث» جن گیر اسقف نشین رم 
و رئیس انجمن  بین المللى جن گیران رفته و با حضور 
در جلسات واقعى جن گیرى، تجربیات خود را در قالب 
مستندى با عنوان «شیطان و پدر آمورث» به جشنواره 
فیلم ونیز آورده است. در زیر مصاحبه نشریه سینمایى 
«ورایتى» را با «ویلیام فردکین» در جریان جشنواره 

فیلم ونیز مى خوانیم:
چگونــه با «پدر آمورث» آشــنا 

شدید؟
با کتاب هاى او آشنا بودم، چهار یا پنج اثر او به انگلیسى 
ترجمه شده است و مى دانستم که واکنش خوبى به 
فیلم «جن گیر» داشته است. گرچه اظهار کرده بود 
که جلوه هاى ویژه در این فیلم بیش از حد بوده است. 
«پدر آمورث» معتقد بود که فیلم «جن گیر» باعث 
شده که مردم کار او را بهتر درك کنند. من هیچگاه 
تالشى براى مالقات با این پدر روحانى نکردم و فکر 
نمى کردم که چنین امکانى وجود داشــته باشد اما 
حدود یکسال پیش که در یکى از شهرهاى نزدیک 
به رم بودم یکى از دوســتانم توانست نامه اى براى 
«پدر آمورث» ارسال کند و او دو روز بعد پاسخ داد و به 

درخواست مالقات من پاسخ مثبت داد.
بنابرایــن، این مالقــات ایده 

خودتان بود؟

مى خواست جن گیران بیشترى را تربیت کند و وى 
معتقد بود من ویژگى الزم براى روایت داســتان او 

و عمومى کردن آن از طریق فیلم و سینما را دارم.
درباره ساخت مستند بگویید.

مشــخصًا مجبور بودم ایــن فیلم را بــه تنهایى 
فیلمبردارى کنم و یکى از شــرایط این بود که هیچ 
عوامل فیلم و نورى با خود نبرم و بنابراین من هم از 
یک دوربین ثابت سونى با کیفیت باال استفاده کردم. 
من فقط آن دوربین را داشــتم و تنها دو متر و شاید 

کمتر با آنها فاصله داشتم.
تجربه مشــاهده یک جن گیرى 

واقعى از نزدیک چگونه است؟
وحشتناك بود. ترس از اینکه چه اتفاقى مى افتد تا 
احساس دلسوزى زیاد براى درد و رنجى که آن زن 
متحمل مى شد، اتفاقاتى که در مستند نیز به خوبى 
نشان داده شده است. این نهمین بارى بود که  «پدر 
آمورث» براى این زن جن گیرى مى کرد و تقریباً هر 

ماه یک بار این کار برایش انجام مى داد.
در نهایت با دانشمندان آمریکایى 
درباره آنچه مشاهده کرده بودید 

مشورت کردید. آنها چه گفتند؟
با بهترین متخصصان جراحى مغز و اعصاب در آمریکا 
مشورت کردم و آنها هیچ نظرى درباره احساسات 
زن حاضر در مستند نداشت و هیچیک نیز جراحى 
را پیشــنهاد نکردند. آنها معتقد بودنــد همه چیز از 
مغز نشأت مى گیرد اما هیچگاه عالئمى نظیر آنچه 
در مستند آمده را ندیده بودند. روانپزشکان همگى 
به توصیف چگونگى تشــخیص نفوذ شــیطان به 
روح انســان از طریق روانپزشــکى پرداختند و به 
آن «اختالل هویت گسســتى» مى گویند و براى 
درمان آن از هــر روش درمانى مــورد نیاز از جمله 
دارو درمانى استفاده مى کنند و حتى از جن گیر هم 

استفاده مى کنند.

بله. ایده اى بود که به یکباره به ذهنم خطور کرد و آن 
را مشیت الهى مى دانم. صدایى از درون به من گفت 

مى توانم با «پدر آمورث» مالقات کنم.
این درســت اســت که «پدر 
آمورث» یکى از طرفداران فیلم 
کالسیک «جن گیر» بوده است و 
بسیار فوق العاده است که در سال 
1974 بدون انجــام تحقیقات 
خاصى دربــاره ایــن موضوع 
توانستى فیلمى بسازى که مورد 

پذیرش و پسند او قرار گیرد.
هیچ تحقیقى وجود نداشت و تنها تحقیق 

کتاب هاى خود او بودند. درآمریکا و 
در قرن بیستم میالدى تنها دو 
مورد جن گیرى وجود داشته که 
درباره آنها مطالبى نوشته شده و 
اصوًال کلیسا خیلى درباره این 

موضوع صحبت نمى کرد 
و اصًال تالشــى براى 

عمومى کردن آن نداشتند و شک داشتم که به من 
اجازه ساخت چنین فیلمى را بدهند. اما «پدر آمورث» 
به من اجازه ســاخت این مســتند جدید را داد و به 
صورت کامل مستقل از روندهاى کلیسا عمل کرد 

چرا که یکى از منتقدین واتیکان بود.
شگفت انگیز و فوق العاده است 
که توانستى به همین راحتى به 
جلسات واقعى جن گیرى راه پیدا 

کنى.
شوکه شده بودم و حتى فکر نمى کردم بتوانم با 
او مالقات کنم. نمى دانستم چقدر مشغله کارى 
دارد و هر روز و در همه حال تا روزى که به بیمارستان 
رفت و درگذشت مشغول جن گیرى بود. («گابریل 
آمورث» روز جمعه 16 سپتامبر 2016 در سن 
91 سالگى به دلیل مشکالت ریوى 
درگذشت). او مى خواست 
مردم نسبت به کار او 
آگاهى پیدا کنند و 
از واتیــکان نیز 

 خانم بازیگر در کافه «جواد رضویان»

«آقاى حکایتى 2» 
به زودى راهى تلویزیون 

خواهد شد

قصه کلى فصل دوم «شهرزاد» کمى مشکل دارد

نصیریان: براى بازى در نقش «بزرگ آقا» دلتنگم

انتقاد محمدحسین مهدویان از «نظارت هاى فلج کننده» ملکه رنجبر: براى یک عمر زحماتم دلم مى سوزد

 «نظارت هاى 
زد و نوشت اگر 
خــود او مقصر 

مایى«ماجراى
ــان، نگارش 
ى» را آغاز کرد 
ســاخت ارائه

ضاى شــوراى 
ت برانگیز بودن

ه کشــورهاى 
خت «التارى» 

یررســمى در 
ت این فیلمنامه 
 شــد، اما گویا 

نوشته  هاى «ژان پل سارتر»که گفته بود
«اگر یک فلج نتواند قهرمان ماراتن 

شــود، خودش مقصر است»، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
فیلمى را که  «من هم اگر نتوانم

بهش ایمان دارم بسازم، 
فقــط فقــط و فقط 

موانع همیشه هست، مهم این است که نا 
امید نشوم که نمى شوم». 

با پایان جلسه هفتگى شوراى صنفى نمایش، سخنگوى این شورا از مصوبه عجیب و 
بى سابقه اى خبر داد. غالمرضا فرجى گفته طبق این مصوبه سینماهاى کشور موظف 
شدند از نوزدهم شهریورماه تا پایان هفته دفاع مقدس(ششم مهر)  بلیت سینماها را 
به صورت نیم بها به مخاطبان عرضه کنند.این تصمیم در حالى گرفته شده است، که 
آمارهاى رسمى از افت مخاطبان فیلم هاى سینمایى در پنج ماه نخست امسال نسبت 
به سال گذشته حکایت دارد و گویا شــوراى صنفى نمایش براى ترغیب مخاطبان به 
حضور در سینماهاى کشــور تصمیم گرفته که بلیت فیلم هاى روى پرده را به صورت 

نیم بها عرضه کنند.

بلیت سینما 
به مدت
 20 روز
 نیم بها مى شود
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چاى یکى از پرطرفدارترین نوشیدنى ها نزد ایرانیان است. نوشــیدن چاى به اندازه مناسب در طول روز براى 
سالمت انسان بسیار مفید است و فواید بسیارى را در خود دارد؛ اما اینها تنها فواید نوشیدن چاى نیست! تفاله چاى 

یکى از بهترین ماسک هاى زیبایى و از جمله پرخاصیت ترین داروهاى گیاهى به شمار مى آید.
1.حساسیت پوستى

پس از نوشیدن چاى، برگ ها یا کیســه چاى را دور نریزید و بگذارید خنک شود، سپس به شکل ماسک روى 
پوست قرار دهید.

2.سیاهى دور چشم
چاى خنک شده و پیچیده دا خل دستمال تمیز یا چاى کیسه اى خنک شده را روى چشم هایتان بگذارید و اجازه 

دهید چند دقیقه اى بماند.
3.موهاى مرتب و براق

اگر موهاى تان دچار شکستگى مى شود از مقدارى چاى سیاه استفاده کنید و آن را به موهاى تان اسپرى کنید، 
براى براقى موهاى تان از چاى سبز استفاده کنید.

4.از بین بردن پف چشم
از کیســه چاى یا برگ چاى دم شده داخل دســتمال تمیز استفاده کنید و روى چشــم هاى تان بگذارید، پف 

چشم هاى تان را مى گیرد.
5.بوى بد پا

پس از آنکه پاى تان را از کفش بیرون آوردید با چاى بشویید.
6.رفع تیرگى پوست

براى رفع تیرگى پوست از برگ چاى یا چاى کیسه اى استفاده کنید.

تأثیر بیمارى التهاب روده بر دندان و لثه

نتیجه مطالعات براى اولین بار نشان داد، زنان در در یک دهه از 
زندگى شان بیش از هر سن دیگرى در معرض خطر زوال 

عقل قرار دارند.  
براســاس پژوهش هاى صورت گرفته، زنان بین 
سن 65 تا 75 سالگى، بیش از هر زمان دیگرى در 

معرض ابتال به زوال عقل هستند. 
محققان کالیفرنیایى با مشاهده نتایج به دست 
آمده از مطالعات خود تأکید مى کنند که مردان 
و زنان باید در سنین مختلف براى خطراتى که 
ســالمتى آنها را تهدید مى کنند، تحت بررسى 
قرار گیرند و با اهمیت دادن به سالمتى شــان، 
خود به حفــظ آن و عدم بروز آســیب هاى جدى 

کمک کنند.
پژوهشگران این تحقیق توصیه مى کنند، افراد با کاهش 

مصرف قند، شیرینى جات و انجام تمرینات مغز به حداقل رسیدن آسیب ها در دوران سالمندى 
کمک کنند. 

تحقیقات قبلى نشان داده است که احتمال ابتالى زنان به بیمارى آلزایمر بیش از مردان است و 
علت این موضوع نیز دخالت بیشتر عوامل ژنتیکى زنان در ابتال به این عارضه است. 

بیشتر مطالعات نشان مى دهد که فاکتورهایى چون رژیم غذایى، خطرات قلبى عروقى، مصرف 
داروهاى مختلف یا فعالیت هاى فکرى و ذهنى بیش از دیگر عوامل مى تواند در بروز جلوگیرى از 
آلزایمر مؤثر باشد؛ رژیم غذایى شامل میوه، سبزیجات، نان، گندم، روغن زیتون و ماهى مى تواند 

خطر ابتال به آلزایمر را کاهش دهد.
محققان دانشگاه کالیفرنیا، 27 مطالعه در این زمینه را که شامل 57 هزار و 979 مبتال به آلزایمر 

در کشورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى مى شود را تجزیه وتحلیل کردند.
برخى مطالعات موجــود خطر ابتال بــه آلزایمر و کاهش شــناختى در زنان را با یائســگى و 
همچنین عوامــل ژنتیکى مرتبط مــى دانند، اما یافته هــاى جارى نشــان مى دهد که دوره

 بحرانى زنان که بیشترین احتمال بروز آلزایمر در آن داده مى شود،  ده سال پس از شروع طبیعى 
یائسگى است.

ر ر  ندگى بی  زوال  
 دهه از زندگى بیشتر در معرض 

یک کارشــناس آزمایشــگاه کنترل غذا و دارو، مطالبى را 
پیرامون تهیه و مصرف رب گوجه فرنگى تشریح کرد.

 مریم زاهدى از رب گوجــه فرنگى به عنوان یک 
چاشنى اصلى در تهیه غذاهاى ایرانى یاد کرد و 
افزود: عصاره گوجه فرنگى حاوى حجم زیادى 
از خواص گوجه فرنگى مانند انواع ویتامین ها، 

مواد معدنى و آنتى اکسیدان لیکوپن است.
وى تأکید کرد: درجه حــرارت پایین و حرارت 
غیرمســتقیم در تولید رب گوجــه صنعتى در 
مقایسه با حرارت باال و کنترل نشده در تهیه رب 
خانگى باعث کیفیت بهتر رنــگ و افزایش میزان 

لیکوپن در رب گوجه هاى صنعتى مى شود.
زاهــدى ادامــه داد: ضمــن اینکــه معمــوًال میــزان 

نمک در رب گوجه هاى خانگى، نا مشــخص اســت و در مــوارد زیادى این میزان بیشــتر از 
حد مجاز آن (2درصد) اســت و این در حالى اســت کــه در برخى موارد دیگــر میزان نمک 
بســیار کم بوده و منجر به مستعد شــدن شــرایط براى ایجاد آلودگى هاى قارچى زود هنگام

 مى شود.
وى تصریح کرد: افزودن هرگونه مواد نگهدارنده، قوام دهنده و رنگ به رب گوجه ممنوع بوده و 
تقلب محسوب مى شود که این موارد در آزمایشگاه مواد غذایى مورد آزمون قرار مى گیرد و موارد 
تخلف به مراجع قانونى گزارش مى شود از این رو به مصرف کنندگان محترم توصیه مى شود در 
صورت مصرف رب گوجه هاى صنعتى حتماً از محصوالتى که داراى پروانه ساخت معتبر از وزارت 

بهداشت و درمان مى باشند، استفاده کنند.
زاهدى توصیه کرد: در صورت تمایل به تهیه رب گوجه فرنگــى خانگى ضمن رعایت اصول 
بهداشــتى، این محصول را در حجم کم تهیه کرده و در ظروف درب دار شیشه اى و در یخچال 
نگهدارى کنند و از خریدارى رب هایى که تحت عنوان رب خانگى بدون بسته بندى و مشخصات 

هستند جداً خوددارى شود.

ه فرنگ
  گوج

رنگى
 درباره رب گوجه ف
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یک کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى، 
انواع مواد آرایشــى ناخن و عوارض استفاده طوالنى 

مدت آن را شرح داد.
 مریم قیاسى با اشاره به اینکه مواد آرایشى ناخن 
براى رنگ کردن ناخن، افزایش طول ناخن به 
طور مصنوعى و یا افزایــش مقاومت ناخن به 
کار مى  روند، اظهار داشــت: الك ناخن باعث 
درماتیت تماســى آلرژیک مى  شود. شخصى 
که به الك ناخن حساسیت دارد ممکن است در 
انگشتان، پلک، صورت و جاهایى که الك ناخن 
در زمان خشک شــدن با آنها تماس داشته، دچار 

حساسیت شود.
این کارشــناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى 

تأکید کرد: فرمالدئید یک ترکیب آلرژى  زاست که در فرآورده هاى تقلبى و قاچاق یافت مى شود.
قیاســى افزود: کوتیکول از عفونت ناخن جلوگیرى کرده و ســلول هاى مولد ناخن را محافظت 

مى  کند، پس بهتر است چیده یا کوتاه نشود.
قیاســى به افزایش طول ناخن ها به وســیله ناخن هاى مصنوعى که کل ناخن یا انتهاى ناخن را 
مى پوشاند، اشاره کرد و گفت: چسب هاى ناخن هاى مصنوعى حاوى مواد حساسیت زاست، گاهى 

چسب هاى بدون Methacrylate باعث شکاف و ترك ناخن مى شوند.
کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشــتى عفونت پوست اطراف ناخن ها، شل شدن 
ناخن ها و درماتیت(التهاب پوستى) را از عوارض اســتفاده طوالنى مدت از ناخن هاى مصنوعى 
برشــمرد و افزود: اســتفاده از ناخن هاى مصنوعى در طوالنى مدت مى تواند باعث واکنش هاى 
دردناك و شدید شود.قیاسى تأکید کرد: خانم هایى که براى مدت طوالنى از ناخن هاى مصنوعى 
و کاشته شده استفاده مى کنند، احتمال دارد مشاهده کنند که ناخن هاى طبیعى آنها نازك  و مات تر 
شده است. متخصصان پوست پیشنهاد مى کنند ناخن هاى مصنوعى هر سه ماه یک بار برداشته 

شوند تا ناخن هاى طبیعى استراحت کنند.

 عوارض افزا

ن 

 نبایدهاى عوارض افزایش طو

ننننن

طبق نتایج مطالعه محققان ایتالیایى، مصرف روزانه یک وعده شکالت 
تلخ همراه با روغن زیتون فوق خام براى ســالمت قلب افراد مفید است و ریسک 

مشکالت قلبى-عروقى را کاهش مى دهد.
محققان اذعان مى کنند که این تأثیر مثبت بر ســالمت بیشتر ناشى از روغن زیتون است 

تا شکالت.
فواید روغن زیتون ناشــى از ترکیب طبیعى موجود در آن موســوم به پلى فنول هاســت. 
این ترکیــب در تمامى گیاهان از جمله ســیب هم وجــود دارد اما نتایج نشــان مى دهد

 خواص این ترکیب در صورت مصرف شــکالت غنى شده از روغن زیتون به مراتب بیشتر 
است.

«روســلدا دى اســتفانو»، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه پیزا ایتالیا، در این باره مى گوید: 
ما دریافتیــم که مصرف 
روزانه کوچک شکالت 
تلخ غنى شــده بــا پلى 
فنول هاى طبیعى حاصل 
از روغن زیتون فوق خام 
با بهبود احتمــال خطر 
قلبى-عروقــى مرتبط 

است.
وى افــزود: مطالعــه ما 
نشان مى دهد که روغن 
زیتون ممکن است یک 
مکمل غذایى مناســب 
بــراى کمک بــه حفظ 
سلول هاى ترمیم کننده 
بدن باشد؛ این سلول ها 
براى بهبود عروق خونى 

حیاتى هستند.
با این حال نتایج نشــان 
داد که استفاده روزانه از 
شکالت تلخ غنى شده با روغن زیتون با بهبود بیشتر کاهش ریسک قلبى و عروقى در مقایسه 

با مصرف روزانه شکالت غنى شده با سیب قرمز همراه بود.
همچنین افرادى که شــکالت حاوى روغن زیتون مصرف کرده بودند میزان کلســترول 
خوب شان بیشتر بود و در مقایسه با شرکت کنندگان مصرف کننده شکالت غنى شده با سیب 

فشارخونشان کاهش یافته بود.
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با ترس کودکان چه باید کرد؟

فواید مهم درمانى و زیبایى تفاله چاى

بســیارى از والدین با مشــکالتى از قبیل ترس 
کودك از حیوانــات، ترس از تاریکــى، ترس از 
غریبه هــا و... مواجه مى شــوند و واقعاً نمى دانند 
که چگونه رفتــارى باید در مقابــل این ترس ها 

داشته باشند.
خیلى از آنهــا تالش زیاد مى کنند تــا به کودك 
خود نشان دهند که ترس او موردى ندارد و هیچ 
جاى ترس وجــود ندارد. اما گویا هر چه بیشــتر 
تالش مى کنند کودکشان در ترس خود مصمم تر 

مى شود.
عاطفه کیانى نژاد، کارشناس ارشد روانشناسى 
بالینى گفت: براى برخورد با ترس هاى کودك 
هرگز احساســات و تــرس در آن را بى ارزش 
نشــمارید و هیچگاه بخاطر ترســیدنش او را 
تحقیر نکنید و بدانید که بى توجهى به چیزهایى 
که او را مى ترســاند کمکى به حل مشــکل

 نمى کنــد .وى ادامــه داد: از او بخواهید علت 
ترسش را بگوید و درباره آن با او صحبت کنید، این 

راه در صورتى که ترس کودك ناشى از وقوع یک اتفاق 
تحریک کننده باشد، بسیار مفید است. 

این کارشناس ارشد روانشناســى بالینى بیان داشت: 
بیش از حد لزوم از او مواظبت نکنید و اجازه بدهید او 
خودش از چیزهایى که مى ترسد دورى کند و کودك 
را هیچ وقت به انجام دادن کارهایى که از آن واهمه 
دارد وادار نکنید و بیش از حد عکس العمل نشان 
ندهید زیـرا توجه زیاد شما باعث تقویت ترس در 

کودك مى شود.
کیانى نژاد خاطرنشان کرد: به کودك دلدارى 

دهید تا یاد بگیرد بر ترسش مسلط شود.  

افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نسبت به افراد سالم 
پوسیدگى دندان را هرچه بیشتر تجربه مى کنند.

بیمارى التهابى روده اغلب به عنوان شــرایطى که تنها 
دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار مى دهد در نظر گرفته 

مى شود.
نخســتین نکته اى که در این زمینه باید به خاطر داشته 
باشید این است که دهان نیز بخشى از دستگاه گوارش 
محسوب مى شود و از این رو مى تواند تحت تأثیر بیمارى 
التهابى روده قرار بگیرد. برخى افــراد مبتال به بیمارى 
کرون یا کولیت زخمى ممکن است با شکل گیرى زخم در 
دهان خود مواجه شوند که به نام استوماتیت آفتى شناخته 
مى شود. در شرایطى که شــایع نیست، مواردى از افراد 
مبتال به بیمارى کرون دیده شده اند که التهاب کرون در 

دهان خود را تجربه کرده اند.
یک بخــش از دهان کــه گاهى اوقات نادیــده گرفته

 مى شود، دندان ها هستند. دندان ها به صورت مستقیم 
تحت تأثیر بیمارى التهابى روده قرار نمى گیرند، اما به 

صورت غیرمستقیم به واســطه مصرف داروها و عوامل 
تغذیه اى این امکان وجود دارد.

نتایج یک مطالعه نشــان داده اســت که افراد مبتال به 
بیمارى کرون نسبت به افراد سالم همسن خود نیازمند 
مراجعه بیشتر به دندانپزشکى هستند. این شرایط به میزان 
کمتر براى افراد مبتال به کولیت زخمى نیز صادق است. بر 
همین اساس، افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نیازمند 
تمرکز بیشتر بر حفظ سالمت دندان هاى خود و همچنین 
رسیدگى به مشکالت دیگر ناشى از این بیمارى هستند.

افراد مبتال به بیمارى التهابى روده در مقایســه با افراد 
سالم هرچه بیشــتر پریودنتیت، عفونت لثه هاى اطراف 
دندان ها، را تجربه مى کنند. پریودنتیت خطر از دســت 
دادن دندان را افزایش مى دهد و از این رو موجب حضور 
هرچه بیشتر بیمار در مطب دندانپزشکى براى مراقبت از 

دندان ها مى شود.
سیگار کشیدن یکى از مواردى است که خطر پریودنتیت 
را در افراد مبتال به بیمارى التهابى روده افزایش مى دهد.

افراد مبتال به بیمارى کرون که سیگار مى کشند، دوره 
بیمارى وخیم ترى را تجربه مى کنند. سیگار کشیدن به 
عنوان یک عامل خطرآفرین براى پریودنتیت نیز شناخته 
مى شود و افراد مبتال به بیمارى کرون و کولیت زخمى 
که سیگار مى کشند خطر ابتال به این شرایط را افزایش 
مى دهند. توصیه اکید این است که افراد مبتال به بیمارى 
التهابى روده به منظور پرهیز از مواجهه با پیامدهاى منفى 

از سیگار کشیدن اجتناب کنند.
افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نسبت به افراد سالم 
پوسیدگى دندان را هرچه بیشتر تجربه مى کنند. نتایج 
یک مطالعه نشــان داد که افراد مبتال به بیمارى کرون 
داراى سطح افزایش یافته از دو نوع باکترى مختلف به 
نام هاى الکتوباسیل و استرپتوکوك موتان در بزاق خود 
هستند. همچنین، این مطالعه نشان داد که افراد مبتال 
به بیمارى کرون نوشــیدنى حاوى قند بیشترى نسبت 

به گروه کنترل متشکل از افراد سالم مصرف کرده اند.
این نتایج نباید موجب شرمندگى افراد مبتال به بیمارى 

کرون درباره رژیم غذایى خود شود، زیرا دالیل خوبى در 
پس مصرف هر چه بیشتر نوشیدنى هاى حاوى قند توسط 
این افراد وجود دارند. این افراد به دلیل کمبود مواد مغذى 
در رژیم غذایى نیازمند نوشــیدنى هاى مغذى هستند 
یا براى مقابله با کم آبى بدن نوشــیدنى هاى ورزشــى 

مصرف مى کنند.
اینکه داروهاى تجویز شــده براى بیمارى التهابى روده 
چگونه ممکن است ســالمت دهان را تحت تأثیر قرار 
دهند، دقیقًا مشخص نیست. بســیارى از افراد مبتال به 
بیمارى التهابى روده طى دوره بیمارى خود با استروئیدها، 
مانند پردنیزون، درمان مى شوند. پردنیزون ممکن است 
با خطر افزایش یافته پوســیدگى دندان مرتبط باشد، اما 

پژوهش دقیقى در این زمینه صورت نگرفته است.
عدم مراجعه به دندانپزشــک در میان بزرگساالن غیر 
معمول نیست، به ویژه هنگامى که عوامل بسیار دیگرى 
دخیل هستند. افراد مبتال به بیمارى التهابى روده تا پیش 
از این به طور منظم به پزشــک مراجعه کرده و ممکن 
است با بار مالى چشمگیرى مواجه شده باشند. از این رو، 
پاکسازى دندان ها دو بار در ســال یا رسیدگى به دیگر 
مشــکالت دهان و دندان مى تواند به پایین فهرســت 

اولویت ها فرستاده شود، که قابل درك است.
با وجود این، مراقبت هاى پیشــگیرانه مهمترین عامل 
در جلوگیرى از مشکالت آینده هستند. مسواك زدن و 
استفاده از نخ دندان دو بار در روز به منظور مراقبت دهانى 
براى بیشتر بزرگساالن توصیه شده است، اما افراد مبتال 
به بیمارى التهابى روده باید با دندانپزشک خود درباره نیاز 

به اقدامات روزانه دیگر صحبت کنند.
مراجعه به دندانپزشکى که تجربه درمان بیماران مبتال به 
بیمارى التهابى روده یا دیگر بیمارى هاى مزمن را دارد 
مى تواند به سود شما باشد. برخى اقدامات دندانپزشکى 
ممکن اســت نیازمند اســتفاده از آنتــى بیوتیک ها یا 
داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى باشند و متخصص 
دستگاه گوارش شما باید از اســتفاده از این داروها آگاه 

شود. 
آنتــى بیوتیــک هــا و داروهــاى ضــد التهابــى

 غیر استروئیدى نشان داده اند که مى توانند موجب بروز 
مشکالتى مانند اسهال و حتى شعله ور شدن بیمارى در 

با مشــکالتى از قبیل ترس برخى افراد مبتال به بیمارى التهابى روده شوند.
ت، ترس از تاریکــى، ترس از

ه مى شــوند و واقعاً نمى دانند 
ى باید در مقابــل این ترس ها 

ش زیاد مى کنند تــا به کودك 
 ترس او موردى ندارد و هیچ 
بیشــتر دارد. اما گویا هر چه
کشان در ترس خود مصمم تر 

کارشناس ارشد روانشناسى 
رخورد با ترس هاى کودك 
 تــرس در آن را بى ارزش 
ه بخاطر ترســیدنش او را 
 که بى توجهى به چیزهایى 
د کمکى به حل مشــکل

بخواهید علت  ــه داد: از او
باره آن با او صحبت کنید، این 

س کودك ناشى از وقوع یک اتفاق 
 بسیار مفید است. 

 روانشناســى بالینى بیان داشت: 
و مواظبت نکنید و اجازه بدهید او
ككودك که مى ترسد دورى کند و ک
ههمه دادن کارهایى که از آن وا
ش از حد عکس العمل نشان 
د شما باعث تقویت ترس در 

ن کرد: به کودك دلدارى 
رسش مسلط شود. 
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نصف جهان دوباره ســراغ یکى از هنرمندان مطرح کشورمان رفته تا بازهم یک گفتگوى 
فوتبالى را تقدیم به مخاطبان خود کند.

رودررویى  ما با همه تعصبى که به فوتبال اصفهان داریم با یک هنرمند به شدت پرسپولیسى 
مى تواند پیام آور کرى خوانى هاى زیادى باشد. موضوعى که در شماره هاى قبلى روزنامه کم 

نداشته ایم و در شماره هاى آتى نیز ادامه مى دهیم.
قبل از اینکه مصاحبه با این بانوى هنرمند را بخوانید بد نیست با یکدیگر بیوگرافى او را مرور 

کنیم:
بهنوش بختیارى  در ســال 1354 در تهران به دنیا آمد. با چند مجموعه داستانى تلویزیونى 
پربیننده مانند «شب هاى برره» (در نقش لیلون)، «زندگى به شــرط خنده» و... بازیگرى 
را شروع کرد . بهنوش بختیارى دانش آموخته زبان فرانســه است و از سال 75 به بازیگرى 

روى آورد. 
بختیارى، بازیگرى که در اکثر ساخته هاى مهران مدیرى حضور داشته و با نقش هاى متفاوت 

بر محبوبیت خود در بین سریال هاى تلویزیون افزوده است. 
پدرش بختیارى و مادرش تهرانى است. بهنوش عضو آخر یک خانواده شش نفرى است. یک 

خواهر و دو برادر بزرگ تر از خود دارد که هر سه متأهلند.
در رشته مترجمى زبان لیسانس گرفته و با توجه به عالقه فراوانى که به این رشته دارد به محض 

اینکه فرصتى پیدا کند، به سراغ این رشته و ترجمه متون مى رود. 
با مجموعه «هواى تازه» ساخته محمد رحمانیان پا به عرصه بازیگرى گذاشت و بعد از آن در 

مجموعه هاى «وکیل محله»، «خانه قدیمى»، «سایه ها» و «معجزه وکیل» هم بازى کرد. 
قبل از بازیگرى به عنوان منشى صحنه فعالیت مى کرد که این کار او را بسیار مسئولیت پذیر و 

منظم بار آورد که پایه گذار موفقیت هاى او در بازیگرى بود. 
سال 75 به مدت یکسال زیرنظر خانم مهتاب نصیرپور در مدرسه رسام هنر دوره یکساله تئاتر 

را گذراند که به واسطه آن با ادبیات بازیگرى آشنا شد. 
به موسیقى عالقه فراوانى دارد، پدرش هم در این وادى کار مى کند و یکى از دو برادرش هم 

در زمینه موسیقى فعال است. 

در مجموعه «زیر آسمان شهر(3)» و «ورود ممنوع ممنوع» به عنوان دستیار کارگردان در کنار 
مهران غفوریان حضور داشت. 

عالقه زیادى به فوتبال ندارد اما فوتبال هاى ملى رادنبال مى کند در صورتى که فرصت پیدا 
کند به ورزش بدنسازى مى پردازد.  البته همان یک ذره عالقه به فوتبال باعث شد تا تحت تأثیر 

دوستان و نزدیکان خود پرسپولیسى شود.
  عاشق خطاطى است و خیلى دلش مى خواهد این هنر را به صورت حرفه اى دنبال کند. 

با توجه به مشغله کارى فراوان زیاد به کارهاى خانه دارى و آشپزى نمى رسد اما بسیار منظم و 
خوش سلیقه است. چلوکباب از غذاهاى مورد عالقه اوست. 

عاشق لهجه بختیارى پدرش است اما خودش به لهجه بختیارى صحبت نمى کند. 
   عالقه فراوانى به مطالعه دارد و تا فرصتى به دست آورد به مطالعه مى پردازد. او عاشق مطالعه 
کتاب هاى روان شناسى و رمان است. آخرین کتابى که مطالعه کرده «سالخ خانه» شماره 5 بود. 
در دوران کودکى برخالف بســیارى از بچه ها که خیلى شــلوغ و شر هســتند دختر آرام و 

دوست داشتنى بوده. 

به موسیقى کالسیک عالقه فراوانى دارد و از بین خوانندگان پاپ به صداى رضا صادقى، 
مرحوم ناصر عبداللهى و مازیار عالقه فراوانى دارد. 

در صورتى کــه وقت کند به ســینما مــى رود. او ســعى مى کنــد همه فیلم هــاى روز
 را ببیند. 

عالقه فراوانى به مهماندارى هواپیما دارد. او پذیرایى در اوج آسمان را عاشقانه دوست دارد. 
از خواندن شعر لذت مى برد، اما اصًال نمى تواند شعر بگوید و یا شعر حفظ کند ولى بسیار روحیه 

رمانتیکى دارد. 
  به بازى خانم ها ثریا قاسمى، مریال زارعى، گوهر خیراندیش، لیال حاتمى، سحر ولدبیگى و 

شقایق دهقان عالقه فراوانى دارد. 
تا به حال در اکثر کارهاى مهران مدیرى به ایفاى نقش پرداخته و در اکثر نقش هایش موفق 
ظاهر شده است، به هیچ عنوان از بازى کسى ایراد نمى گیرد و اهل بدگویى نیست.  آخرین  کار 
او  با عنوان «پاتو کفش من نکن» به کارگردانى محمد حسین فرح بخش هم اکنون بر روى 

پرده سینماهاى ایران است.

پرسپولیس قهرمان بشود، سپاهان دوم، استقالل هم در لیگ بماند!
گفتگوى فوتبالى نصف جهان با بهنوش بختیارى

خانم  بختیارى! چه خبر از پرسپولیس؟
واال از پرسپولیس خبرهاى خوشــى هست. فصل گذشته 
قهرمان شدیم. چند هفته پیش ســوپر کاپ را بردیم و ان 
شاءا... در بازى برگشت هم  االهلى عربستان را مى بریم و 

مى رویم براى قهرمانى آسیا!
حاال اینقدر موزه جام هاى پرسپولیس 
خالى بود که  قهرمانى ســوپر کاپ را 
هم حســاب کردیــد. قهرمانى که در 
مصاف با تیم نصف و نیمه نفت تهران 

به دست آمد.
اى بابا! ُخب جام جامه دیگه! سوپر کاپ هم یک جام معتبره 

که پرسپولیس موفق شد آن را فتح کند!
 چه فتــح الفتوحى!اینکه تیمتان پس 
از ده ســال، قهرمان لیگ برتر شد چه 
حســى براى شما و ســایر هواداران 

پرسپولیس دارد؟
این بیشتر تیکه بود تا سئوال! حس خیلى خوبى دارد. ما بعد از 
ده سال قهرمان شدیم ولى دیگر قرار نیست ول کن قهرمانى 

شویم و حاال حاالها قهرمانیم و جام مى گیریم.
شعار حاال حاال قهرمانیم که متعلق به 

اصفهانى هاست؟
از حاال به بعد متعلق به پرسپولیسى هاست. این پرسپولیسى 
که من مى بینم با برانکو تا چند سال آینده مدام و پشت سر 

هم قهرمان ایران مى شود. شک نکنید.
مى دانید کــه هت تریــک قهرمانى 
رکوردى است که در لیگ برتر توسط 
اصفهانــى ها و ســپاهان به دســت 
آمده. شــما تازه پس از ده سال یک 
بار قهرمان شــدید. یعنى اگر دو سال 
دیگر پشت سر هم قهرمان شوید تازه 
به رکورد اصفهانى ها مى رســید و اگر 
چهارسال پشت سر هم قهرمان شوید 
آن موقع مى توانید کرى خوانى را آغاز 

کنید.
هت تریک هم مى کنیم. چهار بار پشت سر هم، هم قهرمان 
مى شــویم. مهدى طارمى اینقدر برایمان گل مى زند و با 
داشتن او سال هاى سال قهرمانیم و به همه این رکوردهایى 

که شما مى گویید خواهیم رسید.
مهدى طارمى؟! او که همین امسال هم 
مى خواست تیم را رها کند و فقط بخاطر 
مبلغ باالى رضایتنامه مجبور به ماندن 
شد. شک نکنید سال دیگر این بازیکن 
را نخواهید داشت. روى گلزنى هاى یک 

بازیکن دیگر حساب کنید.
واقعاً اگــر روزى طارمى از این تیم بــرود خیلى جایش خالى 
خواهد بود و حاال درست  اســت که مى گویند تیم مهم است 
و نه بازیکن ولى به نظر من پرســپولیس سال هاى سال بود 
تشنه بازیکنى مثل مهدى بود  و اگر برود جایش به سختى پر 
مى شود. درست اســت که خیلى هم فرصت هاى خوبى را از 
دست مى دهد ولى آنقدر گل زده که آن فرصت سوزى هایش
 به چشــم نیاید. یک مســئله دیگر! من درســت است که 
پرسپولیسى هستم ولى بسیار بسیار مخلص اصفهانى هاى عزیز 
و تیم هاى خوب شهرتان هستم. لطفاً با سئواالتتان مرا مقابل 

سپاهانى ها و ذوب آهنى ها قرار ندهید.
دوست داشتید طرفدار سپاهان یا ذوب 

آهن بودید؟
ُخب ما اگر چند دقیقه از بحث کرى خوانى با یکدیگر بگذریم  
در مورد  فوتبال اصفهان باید بگویم که  مدیران و هواداران 
این شهر با برنامه ریزى هاى فوق العاده توانستند کارى کنند 
که دو تیم این شهر تا سالیان ســال  قهرمانى هاى زیادى 
در لیگ برتر و جام حذفى به دســت بیاورند. بنابراین ما هم 
که پرسپولیسى هســتیم به خوبى مى دانیم که تیمى مثل 
سپاهان یک تیم با پرستیژ، با شــخصیت و بزرگ است. به 
هر حال اینکه مثًال این تیم به قول شما هت تریک قهرمانى 
کرده،  پنج قهرمانى در لیگ برتر کســب کرده و چند جام 
حذفى قطعاً اینها تصادفى نبوده و  باید به چنین تیمى احترام 
گذاشت. من اگر متولد اصفهان بودم شاید سپاهانى بودم و 
االن با یکدیگر در مورد بحث حمایت از سپاهان یا ذوب آهن 

صحبت مى کردیم. 
بلــه!  کاشــکى اصفهانــى بودیــد 
و ســپاهانى! حیــف شماســت که 

پرسپولیسى باشید!
هم پرســپولیس خوبه، هم ســپاهان، اصًال اگر قرار شــد 

پرسپولیس قهرمان نشود ان شاءا... سپاهان شما بشود.
 استقالل چى؟ آنها قهرمان نشوند؟

نه، اول پرسپولیس، بعد سپاهان بعد هم سایر تیم ها به جز 
استقالل، استقالل هم در لیگ برتر البته بماند و سقوط نکند.

واقعاً به عنوان یک پرسپولیسى دوست 
داشتید که روزى استقالل به دسته یک 

سقوط کند؟
البته من اطالعات فوتبالى ام خوب نیست ولى خوب این را 
مى دانم که استقالل به  دسته یک که هیچ، تا دسته 3 هم 
رفته است! ولى راستش را بخواهید از نگاه منطقى بخواهیم 
نگاه کنیم باید بگویم که این تیم هم طرفداران زیادى دارد و 
شما لیگ برتر بدون استقالل را فرض کنید. باعث مى شود 
بخشــى از جذابیت هاى مسابقات از دســت برود. همین 
حاال دربى تهران بین پرسپولیس و استقالل چقدر خوب و 
جذاب است. یا دیدارهاى سپاهان- استقالل و ذوب آهن- 
استقالل، من با وجود اینکه اســتقالل را دوست ندارم ولى 

هیچ وقت آرزو نمى کنم که آنها به دسته یک سقوط کنند.
پس دوســت دارید که پرســپولیس 
قهرمان شود، سپاهان دوم و استقالل 

هم در لیگ بماند. همینطور است؟
دقیقًا. تیم  سوم هم یا ذوب آهن شود یا تراکتور سازى یا هر 

تیم دیگرى که استحقاقش را دارد.
البته استقالل حال و روز خوشى ندارد و  
اگر همین روند را ادامه دهد بعید نیست 

که خالف میل شما عمل شود!
به هر حال استقالل در لیگ امســال  خیلى هزینه کرده و 
بازیکنان خوبى را هم گرفته است. با همه احترام به کادر فنى 
این تیم، شاید بهتر باشد که مثل سپاهان و پرسپولیس حاال 
یا در قالب سرمربى و یا در قالب مربى از دانش مربیان خارجى 

هم استفاده کنند.
اینکه شما یک هنرمند محبوب هستید 
و پرسپولیســى بودن خودتان را همه 
جا اعالم مى کنید، باعث نمى شود که 
هوادارانتان که در فوتبال آبى هســتند 
از شما مکدر شوند و به این شکل این 
دسته از دوســتدارانتان ریزش داشته 

باشند؟

 ُخب چرا ولى من قبًال هم گفته ام که من اصًال محافظه کار 
نیستم و همیشه با احترام به استقاللى ها مى گویم که یک 
پرسپولیسى هستم. آدم باید راحت عقایدش را بیان کند. اگر 
قرار است کسى با علم به اینکه من طرفدار تیم قرمز هستم 

دیگر مرا دوست نداشته باشد. همان بهتر که نداشته باشد!
دوستان استقاللى هم دارید که با آنها 

کل کل کنید؟
بله تا دلتان بخواهد.  اکثر دوســتان من آبى هستند. بیشتر 
از همه هم با پرستو صالحى شــوخى مى کنم. این بحث ها
 صمیمتمان را بیشــتر مى کند . کرى خوانى با دوســتان 
اســتقاللى یکى از تفریحات خوب ماســت که در نهایت 
مى تواند دوستى هاى ما را محکم تر کند و به هیچ وجه اجازه 

نمى دهیم این بحث ها به رفاقتمان لطمه بزند.
اســطوره و بازیکن مورد عالقه تان در 

پرسپولیس چه کسانى هستند؟
 در مصاحبه هاى مختلف گفته ام اسطوره من على پروین 
است.  على کریمى و على دایى را هم خیلى دوست دارم. به 
نظر من پرسپولیس بزرگان و اسطوره هایى را در خود جاى 

داده که در آسیا بى نظیرند و باید به آنها افتخار کرد.
 خانم بختیارى! چى شد که پرسپولیسى 

شدید؟
خانواده من در پرسپولیسى شــدنم تأثیر زیادى داشتند به 
خصوص پدرم. پدرم را نمى دانید که چقدر عاشق پرسپولیس 
اســت و از قدیم االیام هم با برخى بزرگان این تیم از جمله 
آقاى حمید درخشــان رفاقت نزدیک داشتند. خالصه اگر 
مى خواهید گیر به پرسپولیســى بودن مــن بدهید، بروید 

سراغ پدرم!
دوســت داشــتید که به ورزشــگاه 
مى رفتید و بازى هاى پرسپولیس را از 

نزدیک مى دیدید؟
بله. واقعًا یکى از حســرت هاى بزرگ من این است که چرا 
امکان حضور من و سایر بانوان در ورزشگاه ها وجود  ندارد. 
امیدوارم قوانین در این باره تغییر کند و همه دست به دست 
هم دهند تا شرایطى ایجاد شود که از لحاظ قانونى و از همه 
لحاظ خانم ها هم بتوانند در ورزشــگاه ها حاضر شوند و از 

دیدن فوتبال لذت ببرند.
بازى سپاهان- پرسپولیس هم آخر این 
ماه در اصفهان برگزار مى شود. پیش 

بینى تان از این بازى چیست؟
ان شاءا... که سپاهان تان را مى بریم  و البته امیدوارم بعد از 
شکست سپاهان در مقابل پرسپولیس، نوار پیروزى هاى تیم 
شهر شما آغاز شود. ما  به زودى االهلى را حذف مى کنیم و 
به مرحله باالتر آسیا مى رویم و با روحیه اى خوب  به مصاف 
سپاهان مى ریم. ما برانکو  و کلى ستاره داریم و از همین حاال 
بگویم که با نتیجه 2بر صفر سپاهان را در اصفهان شکست 

مى دهیم.
ما دوســت داریم االهلى را ببرید ولى 
بردن سپاهان در اصفهان کار سختى 
است که هر ده دوازده ســال یک بار 
توسط پرسپولیس انجام شده است. 
تیم شما پارسال بعد از سال ها سپاهان 
را در اصفهان بــرده و برد بعدى رفت 
براى ده ســال دیگر! ضمن اینکه اگر 
پرسپولیس برانکو را دارد، سپاهان هم 

کرانچار را دارد.

 ُخب آقاى کرانچار خوب اســت ولى برانکو ایوانکوویچ به 
مراتب قوى تر و بزرگ تر است.

واال نمى دانیم شــما بزرگى را در چه 
مى دانید! کرانچار در جام جهانى و جام 
ملت هاى اروپا سرمربیگرى کرده ولى 
برانکو در  جام جهانى دســتیار بوده. 

بزرگى به کارنامه اســت که در این 
بین کارنامه و رزومه زالتکو کرانچار 

درخشان تر است.
بگذریم اصًال کرانچار شــما بهتر است. ما سپاهان را 
مى بریم! این پرسپولیس باخت در کارش نخواهد بود.

ما منتظــر این دیدار مــى مانیم و 
پس از پایان بازى و برد ســپاهان، 
منتظر پیامک ما باشید.ممنون خانم 

بختیارى! ما بازهم به مناســبت هاى 
مختلف فوتبالى به سراغ شما مى آییم. 
سپاس که اینقدر مهربان و با حوصله 
پاسخ ما را دادید. صحبت هاى پایانى 

شما خطاب به همه اصفهانى ها.
به اصفهانــى هاى عزیز مــى گویم که خیلى 

خیلى دوستتان دارم و واقعًا وقتى به این 
شهر مى آیم از حضور در این شهر 

زیبا و باقدمت لــذت مى برم و 
به اصفهانى ها بابت داشــتن 

چنیــن شــهرى تبریک 
مى گویم. بــاز هم تکرار 
مــى کنــم که بــراى 
فوتبــال اصفهــان و 
تیم هاى ســپاهان  و 
ذوب آهن هم خیلى 
احترام قائل هســتم 
و همــه افتخاراتــى 
کــه ایــن دو تیم تا 
حــاال کســب کرده 
انــد، استحقاقشــان 
بــوده و امیــدوام پس 
از پرســپولیس تیم هاى

ســپاهان و ذوب آهــن 
هم موفق باشــند. امیــدوارم دیدار 
سپاهان- پرسپولیس هم که پایان 

این ماه برگزار مى شود یک دیدار 
جذاب باشد. چون دیدارهاى 

این دو تیم همیشه به دربى 
ایــران موســوم بوده 

و همه هــواداران 
فوتبال در کشور 

از تماشــاى 
این دیدار 
ت لــذ

 ببرند.

بهاره حیاتى/ الهه مهرى دهنوى

فوت دانش آموزان نخبه، درس عبرت مسئوالن فدراسیون شنا نشد؟!
هنــوز چنــد روزى از تصــادف اتوبــوس حامل 
دانش آمــوزان نخبــه و فــوت تعــدادى از آنهــا 
نگذشــته اســت. اتفاقــى کــه درس عبرتــى 
بــراى مســئوالن نشــد تــا از ســفرهاى زمینى 
و طوالنى مــدت کــودکان و نوجوانــان جلوگیرى

 شود.
رقابت هاى قهرمانی آســیا شنا و شــیرجه رده هاى 
پایــه در شــرایطى در ازبکســتان برگــزار خواهد 
شــد که نمایندگان کشــورمان بــراى حضور در 
این مســابقات باید ســختى هاى زیادى را تحمل 

کنند.
آنها به جاى مسیر هوایى سه ســاعته تا ازبکستان، 

ابتدا ســاعت 11 ام شب چهارشــنبه باید با هواپیما 
به مشــهد بروند و پس از توقفى حدود 11 ساعته، با 
پروازي دیگر راهى تاجیکستان شــوند و در نهایت 
با اتوبوس از این کشــور به ازبکســتان سفر کنند و 
احتماًال شب قبل از مســابقه به ازبکستان خواهند

 رسید.
این مســیر طوالنى باعث مى شود شــناگران کم 
سن و ســال کشــورمان با خســتگى زیاد در شب 
مســابقات به ازبکستان و محل مســابقات برسند، 
این که تنها در چند ســاعت چگونه قرار اســت این 
شــناگران، ریکاورى کنند هم جاى ســئوال دارد. 
ضمن اینکه مســیر زمینى که فدراسیون شنا براى 

آنها در نظر گرفته هــم مى تواند خطــرات زیادى 
برایشان در پى داشــته باشــد. هنوز چند روزى از 
تصادف اتوبوس حامل دانش آمــوزان نخبه و فوت 
تعدادى از آنها نگذشته است. اتفاقى که هنوز درس 
عبرتى براى مسئوالن نشــده تا از سفرهاى زمینى 
و طوالنى مــدت کــودکان و نوجوانــان جلوگیرى 

شود.
یک پرواز چارتر مى توانســت تمــام این خطرات و 
همچنین خستگى شــناگران را که ناشــى از سفر 
طوالنى مدت آنها خواهد بــود از بین ببرد اما به نظر 
مى رسد براى مسئوالن فدراســیون شنا این مسئله 

چندان اهمیت نداشته است.

استقاللى ها یک گوسفند در تمرینشان قربانى کردند تا بتوانند در بازى هاى بعدى موفق 
باشند. منصوریان از چند روز قبل چنین نذرى کرده بود که بر همین اساس  یک رأس 
گوسفند به محل تمرین استقاللى ها منتقل شد و سپس در حالى که بازیکنان در چشم 
این گوسفند نگاه مى کردند، قربانى شد! این راه حل ظاهراً راه حل قدیمى منصوریان 
است. سال گذشته هم آنها یکى دو بار گوسفند قربانى کردند و یک بار هم براى محکم 
کارى، گاو کشتند و مرحله بعدى شــتر بود که در نیم فصل آنها نتیجه گرفتند و ماجرا 

کنسل شد.
امسال هم حرف و حدیث داخل تیم زیاد است. بعضى ها مى گویند آه پشت تیم است، 
بعضى ها مى گویند استقالل چشم خورده و بعضى ها مى گویند تیم را طلسم کرده اند. 
منصوریان هم به همین دلیل تصمیم گرفت یک گوسفند قربانى کند تا قدم مثبتى در 

این راه برداشته باشد.

راه حل مشکل استقالل



ورزشورزش 13133031 سال چهاردهمچهارشنبه  15 شهریور ماه   1396

محسن فروزان دروازه بان تیم صدرنشین پارس جم جنوبى است. در 
مصاحبه اى که دیروز از او در روزنامه گل منتشر شده فروزان 

از اینکه به تیم ملى دعوت نمى شود انتقاد کرده است. این 
جمله اى است که از قول فروزان روى جلد این روزنامه 
منتشر شده است:  کى روش بهترین مربى خارجى تاریخ 
فوتبال ایران است اما به او گفته اند محسن مرده است 

که مرا نمى بیند! 
البته در این که فروزان قابلیت هاى فراوانى دارد شکى 

نیست. او چند ســال پیش توســط همین کارلوس 
کى روش به اردوهاى تیم ملى دعوت مى شد اما 

مدتى است که دیگر خبرى از او در اردوهاى 
تیم ملى نیست. دعوت نشدن فروزان به تیم 
ملى دالیل زیادى دارد؛ اصلى ترین دلیل اما 

عملکرد خود او در سال هاى اخیر است.
فــروزان در دو فصل اخیــر عضو تیم هایى 
بود که در پایان فصل به لیگ یک سقوط 

کردند و قطعا عملکرد او هم در سرنوشت 
تیم هایش بى تاثیر نبوده است. منطقى 

دعوت هم نیست دروازه بانى به تیم ملى 
تیــم بــه شــود که در دو فصل اخیر با دو 

فروزان امسال لیگ یک سقوط کرده است. 
دارد امــا بــراى و البته فعًال شــرایط بهترى 
بهتر از این ها دعوت شدن به تیم ملى باید 
گلر هستند باشــد. همین حاال چندین 
و که به اعتقاد کارشناســان از  ا

دعوت بهتر هســتند و بــه تیم ملى 
نمى شوند. محمدرضا اخبارى و رشید مظاهرى به 

آخرین اردوى تیم ملى دعوت نشده اند، میالد 
فراهانى در نفت دو فصل خوب و موفق را پشت 
سر گذاشته، وحید شیخ ویسى هم در استقالل 

خوزستان بهتر از فروزان کار کرده است.
اگر منصفانه و منطقى نگاه کنیم، تمام این 
دروازه بان ها در یکى دو سال اخیر عملکرد 
بهترى از فروزان داشــته اند و استحقاق 
بیشترى براى دعوت به تیم ملى داشته اند. 
فروزان هم به جاى مصاحبه کردن و انتقاد، 
بهتر است بیشتر تمرین کند. دعوت شدن 
حامد لک به اردوى تیم ملى نشان مى دهد 
که کى روش حواسش به لیگ برتر هست و 
شایسته ها را به تیم ملى دعوت خواهد کرد.  

تمسخر حرکت 
ولیعهد عربستان 

سختگیرى 
میرشاد ماجدى   

مشکالت سپاهان و 
شوى تبلیغاتى کمالوند

ولیعهد عربستان براى دیدار عربستان در انتخابى 
جام جهانــى 2018 مقابل ژاپــن کارى انجام 
داد که پیش از این مشــابهش را بارها از ســوى 

شاهزاده هاى سعودى دیده بودیم.
 شاهزاده هاى ســعودى پیش از دیدارهاى مهم 
تیم ملى کشورشان یا تیم هاى باشگاهى سعودى 
تمام بلیت هاى مســابقه را مــى خرند، کارى که 
غیر منصفانه به نظر مى رســد و باعث مى شــود 
تیم هاى حریف در خانه خودشــان این فرصت را 
نداشته باشند چون در کشور آنها شاهزاده اى پیدا 
نمى شود که بلیت هاى یک مسابقه را به طور کامل 
بخرد! در حالى که انتقادها نسبت به حرکت ولیعهد 
عربســتان براى خریدارى تمامى بلیت هاى این 
دیدار ادامــه دارد مجرى لبنانى شــبکه الجزیره 
تصمیم ولیعهد عربســتان براى خرید تمام بلیت 
هاى بازى مقدماتى جام جهانى روســیه 2018 
میان تیم ملى فوتبال عربستان با ژاپن را به سخره 
گرفت. این مجرى لبنانى گفت: «خدا را هزار مرتبه 
شکر! نگران بودم و حتى وحشت داشتم که مبادا 
چنین دســتورى را صادر نکند، اما خدا را شکر که 
صادر کرد... اینک بلیت ها در دستانى امین هستند! 

خدا به شما طول عمر دهد.»
او در گفت و گویى هم بــا ATR انجام داد گفت که 

اصال همه بلیت هاى دنیا مال ولیعهد.
این مجرى که عاده قاضیه نــام دارد پیش از این 
نیز بارها خاندان سلطنتى سعودى را به باد انتقاد 

گرفته بود.

رئیس جدید کمیتــه آموزش فدراســیون اعالم کرد 
که برنامه هایى براى محدود کــردن دریافت مدرك 

مربیگرى توسط مربیان دارد.
میرشــاد ماجدى که به تازگى به عنوان رییس کمیته 
آموزش فدراسیون فوتبال منصوب شــده، قصد دارد 
تغییراتى را در روند اعطاى مدارك مربیگرى انجام دهد.
ماجدى در این باره گفت:  من از جمله کسانى هستم که 
با وجود میل باطنى دوست دارم به جاى کمیت، کیفیت را 
افزایش بدهم. ترجیح مى دهم تعداد کالس ها و مربیان 
کمتر شود اما کسانى آموزش ببینند که واقعًا توانایى و 
لیاقت مربى شدن را دارند. البته براى ایجاد تغییرات به 
زمان نیاز داریم. من کسانى را به عنوان مربى در کالس ها 
قبول مى کنم که بتوانند واقعا به فوتبال کمک کنند. تغییر 
عمده اى که باید در کالس هاى مربیگرى ایجاد شود، 
این اســت که اگر تا االن کمیته آموزش به متقاضیان 

مدرك مى داده، االن آنها باید مدرك بگیرند.
 C و D وى ادامه داد:  شــاید در ســطوح پایین مثــل
ســختگیرى نکنیم اما از مدرك C بــه بعد فیلترینگ 
مى کنیم تا کســانى در رده هاى باالتر آموزش ببینند 
که بتوانند در عمل از آموخته هاى خود استفاده کنند و 
وارد بحث مربیگرى در چرخه فوتبال شوند. این امکان 
وجود دارد که برخى در بحث تئورى خوب باشــند اما 
هنگام اجراى تئورى ها مشکل داشته باشند، به همین 
دلیل بهتر است این افراد در بحث آموزش فعال باشند 

نه مربیگرى. 

نصف جهــان تیم فوتبال سپاهان در شــرایطى باید فردا 
مقابل صنعت نفت قرار بگیرد، کــه دو بازیکن این تیم در 

اردوى تیم ملى بودند.
حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى باعث نگرانى کادر 
فنى و هواداران باشگاه سپاهان شده بود؛ چرا که این تیم 
باید روز پنج شــنبه در جام حذفى مقابل صنعت نفت قرار 
بگیرد و خســتگى آقایى مى تواند باعث کاهش عملکرد 

این بازیکن شود.
  عزت ا... پورقاز نیز  پیش از دیدار ایران- سوریه به اردوى 
تیم ملى اضافه و جایگزین سعید عزت اللهى شد؛ اتفاقى 
که اگرچه در مجموع براى طالیى پوشان مثبت به شمار 
مى رود؛ اما در آستانه دیدار برابر شــاگردان فراز کمالوند 
مى تواند یکى دیگر از مهره هاى اصلى تیم کرانچار را خسته 

به اصفهان بازگرداند.
البته صنعت نفت مى گوید که در این دیدار از بازیکنان تیم 
دوم خود استفاده خواهد کرد اما سپاهان با جدیت مسابقات 
جام حذفى را دنبال مى کند و پیــروزى در این دیدار براى 
کرانچار و شاگردانش از اهمیت زیادى برخوردار است؛ چرا 
که از یک سو اولین پیروزى آنها در نقش جهان در این فصل 
خواهد بود و از طرفى مى تواند نقش پر رنگى در هماهنگى 

تیمى سپاهان داشته باشد.
به گزارش نصف جهــان، از اردوگاه صنعت نفتى ها خبر 
رسیده که آنها مى خواهند با همه قدرت به دیدار سپاهان 
بیایند و موضوع حضور با تیم دوم، شوى تبیلغاتى کمالوند 

است و سپاهان نباید فریب این  نمایش ها را بخورد.

مسلمان: 

وقتى از ذوب آهن جدا شدم،  شرایط رفتن به پرسپولیس را نداشتم
هافبــک طراح پرســپولیس تأکید 
مى کند که شایعه اســتقاللى بودن 
او درســت نیســت و هیچوقت چنین 

موضوعى را عنوان نکرده است.
محسن مسلمان هافبک پرسپولیس در گفتگوى 
حضورى با برنامه 90 درباره فرصت حضور در تیم هاى 
خارجى عنوان کرد: زمان حضورم در ذوب آهن دو سه پیشنهاد اروپایى 
از طریق آقاى آذرى داشتم ولى شــرایط براى رفتنم فراهم نشد؛ در 
نیم فصل سال گذشــته تیم هاى قطرى من و فرشــاد(احمدزاده) را 
مى خواستند ولى آقاى برانکو گفتند به تیم کمک کنید اما قطعاً اگر در 

تیم هاى اروپایى بودم به تیم ملى دعوت مى شدم.

مســلمان اذعان کرد: رامین رضاییان یک سرى مشکالت داشت که 
مجبور بود به اروپا برود ولى اگر من هم پیشنهاد خوبى داشته باشم به 
اروپا مى روم؛ اگر زمان حضورم در ذوب آهن به اروپا مى رفتم شرایطم 
بهتر مى شــد ولى امیدوار هستم از ســال آینده لژیونر شوم؛ حسن 
اشــجارى، خلعتبرى، منصورى و ... در ذوب آهن نیمکت نشین بودند 
ولى من بازى مى کردم؛ زمان حضور آقاى ذوالفقارنسب اصالً به جوانان 

توجه نمى شد و ایشان ما را نگاه هم نمى کردند.
او درمورد مصاحبه اى که عنوان کرده بود با هر شرایطى براى استقالل 
بازى مى کنــد، عنوان کرد: شــیطنت یک خبرنگار بــود که آن خبر 
را راجع به من درباره اســتقالل زد؛ رفاقت من و آقــاى منصوریان 
برادرانه اســت؛ من قبًال گفته بودم براى تیم آقاى منصوریان بازى 

مى کنم؛ زمانى که با ذوب آهن قرارداد داشــتم، آقاى گل محمدى در 
نیم فصل من را نخواســتند که باشــگاه ذوب به من گفت براى رفتن 
به پرسپولیس باید دو میلیارد تومان بدهم اما براى رفتن به استقالل 
200 میلیون تومان پرداخت کنم اما یکســرى افــراد در این میان 
قصد سودجویى داشــتند که خدا را شــکر این امر انجام نشد و به 
فوالد رفتم و در نیم فصلى که در این تیم بــودم از هر نظر برایم بهتر 

شد.
 هافبک پرسپولیس یادآور شــد: وقتى از ذوب آهن جدا شدم، اختیار 
رفتن به استقالل در دست من نبود اما شرایط رفتن به پرسپولیس را 
نداشتم؛ واقعا پرسپولیسى هســتم؛ اگر مصاحبه اى است که گفته ام 

استقاللى هستم، یک نفر بیاید و بگوید.

پیام صادقیان بعد از یکى دو فصل ناموفق امسال همه مخالفان
وقتى دید على کریمى از هدایت نفت تهران کنار 
کشیده، قید بازى در این تیم را زد و به طور ناگهانى 
به تیم عثمانلى اسپور ترکیه پیوست. صادقیان در 
نخستین روزهاى حضورش در ترکیه خیلى زود با 
عکسى که در صفحه اخبار لژیونرهاى ایرانى منتشر 
کرد خبرساز شد. عکس صادقیان با لباس عثمانلى 
اسپور و البته خالکوبى جدید. انتشار این عکس 
کامنت هاى جالبى هم از سوى کاربران داشت. 
عده اى معتقد بودند که صادقیان در همان ابتدا 
نگاهش به حواشى فوتبال است و با این شرایط 

زمستان آنکارا را نخواهد دید.
برخى دیگر نیز با ابراز امیدوارى به درخشش 
پیام صادقیــان چنین کارهایى را 
یک حرکت طبیعى در دنیاى 
امــروز فوتبال دنیــا قلمداد 
کرده و ابراز امیدوارى کردند 
که ســتاره ایرانى عثمانلى 
بتواند استعداد خودش را در 
فوتبال ترکیه نشان بدهد. 
نکته اى که مى توان در 
مورد پیــام صادقیان 
به آن اشــاره کرد این 
است که آذرى بودن 
او و همزبانــى اش با 
مردم ترکیه مى تواند 
نقش مهمى در انطباق 
هرچه سریع تر این بازیکن 

با شرایط فوتبال ترکیه ایفا کند.
ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 
صادقیان یکى از اســتعدادهاى 
فوتبال ایران است که هنوز هم 
فرصت بازگشــت بــه روزهاى 
درخشــان را دارد. بــا ایــن 
وصف و با توجه بــه اینکه پیام 
صادقیان بارها اعالم کرده که 
عالقه مندان بــه فوتبال باید 
منتظر فصلى درخشــان از او 
باشند، مى توان امیدوار بود که 
او عملکــردى متفاوت از یکى 
دو فصل اخیر در فوتبال ترکیه 

داشته باشد.

پیام، زمستان 
آنکارا را مى بیند؟

وزان دروازه بان تیم صدرنشین پارس جم جنوبى است. در 
ى که دیروز از او درروزنامه گل منتشر شده فروزان
نننناین  تیم ملى دعوت نمى شود انتقاد کرده است. 
ههههههههامه ست که از قول فروزان روى جلد این روزن

ه است:  کى روش بهترین مربى خارجى تاریخ 
ان است اما به او گفته اند محسن مرده است 

ى بیند! 
ن که فروزان قابلیت هاى فراوانى دارد شکى 

چند ســال پیش توســط همین کارلوس 
 به اردوهاى تیم ملى دعوت مى شد اما 

ت که دیگر خبرى از او در اردوهاى 
ست. دعوت نشدن فروزان به تیم 
ل زیادى دارد؛ اصلى ترین دلیل اما 

ود اودر سال هاى اخیراست.
 در دو فصل اخیــر عضو تیم هایى 
 پایان فصل به لیگ یک سقوط 

طعا عملکرداو هم در سرنوشت
 بى تاثیر نبوده است. منطقى 

دعوت  دروازه بانى به تیم ملى 
تیــم بــه  در دو فصل اخیر با دو 

فروزان امسال  سقوط کرده است. 
دارد امــا بــراى ًال شــرایط بهترى 
بهتر از این ها ن به تیم ملى باید 
گلر هستند مین حاال چندین 
و اد کارشناســان از  ا

دعوت ـتند و بــه تیم ملى 
 محمدرضا اخبارى و رشید مظاهرى به 

وى تیم ملى دعوت نشده اند، میالد 
 نفت دو فصل خوب و موفق را پشت 
ه، وحید شیخ ویسى هم در استقالل 

بهتر از فروزان کار کرده است.
نه و منطقى نگاه کنیم، تمام این 
ها در یکى دو سال اخیر عملکرد 
فروزان داشــته اند و استحقاق 
راى دعوت به تیم ملى داشته اند. 
م به جاى مصاحبه کردن و انتقاد، 
 بیشتر تمرین کند. دعوت شدن 
به اردوى تیم ملى نشان مى دهد 
شحواسش به لیگ برتر هست و
 را به تیم ملى دعوت خواهد کرد.  

مشکالت سپاهان و 
شوى تبلیغاتى کمالوند

نصف جهــانتیم فوتبال سپاهان در شــرایطى باید فردا 
مقابل صنعت نفت قرار بگیرد، کــه دو بازیکن این تیم در 

اردوى تیم ملى بودند.
حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى باعث نگرانى کادر 
فنى و هواداران باشگاه سپاهان شده بود؛ چرا که این تیم 
باید روز پنج شــنبه در جام حذفى مقابل صنعت نفت قرار 
بگیرد و خســتگى آقایى مى تواند باعث کاهش عملکرد 

این بازیکن شود.
  عزت ا... پورقاز نیز  پیش از دیدار ایران- سوریه به اردوى 
تیم ملى اضافه و جایگزین سعید عزت اللهى شد؛ اتفاقى 
اگرچه در مجموع براى طالیى پوشان مثبت به شمار  که
مى رود؛ اما در آستانه دیدار برابر شــاگردان فراز کمالوند 
مى تواند یکى دیگر از مهره هاى اصلى تیم کرانچار را خسته 

به اصفهان بازگرداند.
البته صنعت نفت مى گوید که در این دیدار از بازیکنان تیم 
دوم خود استفاده خواهد کرد اما سپاهان با جدیت مسابقات 
جام حذفى را دنبال مى کند و پیــروزى در این دیدار براى 
کرانچار و شاگردانش از اهمیت زیادى برخوردار است؛ چرا 
که از یک سو اولین پیروزى آنها در نقش جهان در این فصل 
خواهد بود و از طرفى مى تواند نقش پر رنگى در هماهنگى 

تیمى سپاهان داشته باشد.
به گزارش نصف جهــان، از اردوگاه صنعت نفتى ها خبر 
رسیده که آنها مى خواهند با همه قدرت به دیدار سپاهان 
بیایند و موضوع حضور با تیم دوم، شوى تبیلغاتى کمالوند 

است و سپاهان نباید فریب این  نمایش ها را بخورد.
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کارلــوس  مخالفــان 
کــى روش را مى تــوان 
در پنج دســته کلى طبقه 
بنــدى کــرد، دســته اول 
فوتبــال دوســتان ایرانى که 
عموماً متعصبانه یا به رنگ آبى 
تمایــل دارند یا به رنــگ قرمز . 
قرمز ها که تکلیف و دلیل شــان 
بــراى موضع گیرى هــاى منفى 
علیه کى روش مشــخص است.
آنها براى حمایت از اســطوره 
خودشان برانکو رو در روى 
کى روش قرار مى گیرند 
رابطه غیر دوســتانه 
یا حتى شــاید گفت 
خصمانــه برانکو و 
کى روش در این 
چند وقت اخیر بر 

هیچکس پوشیده نیست و طبیعى اســت که فوتبالى هاى قرمزدوست 

ى فدراسیون فوتبال در پشتیبانى از برانکو گارد 
در مقابل کى روش و حت

بگیرند.

اما آبى هاى فوتبال ما حمایت و پشتیبانى شــان از کى روش در نوسان 

است و بســتگى به تعداد نفرات تیم اســتقالل در تیم ملى دارد. البته 

پرسپولیســى ها هم گاهى از این قاعده پیروى مى کننــد اما این نوع 

مخالفت در استقاللى ها نمود بیشترى دارد. متأسفانه در فوتبال ما مثل 

خیلى از مسائل کشور، بیشتر وقت ها منافع شخصى و گروهى بر منافع 

ملى اولویت دارد و این  نوع مخالفت ها با کى روش دقیقاً نشأت گرفته از 

همین نگاه برترى منافع شخصى و گروهى بر منافع ملى هست.

ند که مى توان آنها را ملى گرایان سنتى فوتبال 
دسته دوم گروهى هست

نام نهاد. این دسته همیشه به یک خارجى به چشم اجنبى نگاه مى کنند. 

این گروه عموماً به هرگونه وجهى که از جیب بیت المال خارج و به حساب 

بیگانگان واریز مى شود حساســیت ویژه دارند .این افراد اصًال به نتایج 

 مربیان خارجى توجهى ندارند و اساساً با گزینه 
استفاده از کارشناسان و

خارجى مخالفند.

ى یا طرفداران استفاده از مربیان وطنى هستند 
دسته سوم مربیان وطن

مدار ایرانى هستند که همواره گزینه  نشستن بر روى 
چند مربى اسم و رس

تند. اینها چه تیم ملى ببرد چه ببازد و چه ده نفره 
نیمکت تیم ملى هس

در خانه حریف مســاوى کند باز هم در تالش براى نقد غیر منصفانه از 
تیم ملى هستند.

ستند که طرفدار فوتبال هجومى و زیبا هستند. 
دسته چهارم افرادى ه

اینها از بازى هاى تیم ملى لــذت نمى برند چون به عقیده آنها 

تیم کــى روش مقتصدانه نتیجه مى گیــرد از نگاه آنها تیم 

کى روش اتوبوسى دفاع مى کند و برنامه اى براى حمله به 
دروازه حریف ندارد.  

م بازیکنان و مربیانى که به هردلیلى موجه یا غیر 
دسته پنج

ى و غیر فنى از تیم ملى کنار گذاشته شدند یا اصًال  
موجه فن

دعوت نشدند.

چه همه این دوستان گاه یادشان مى رود این است که ما 
اما آن

ى ششمین سال متوالى بهترین تیم آسیاییم. راحت ترین 
امروز برا

جام جهانى را تجربه کردیم و نســلى از فوتبالیست هاى 
صعود به 

ى تواننــد فوتبال مان را بیمه کننــد. آن هم براى 
جوان را داریم که م

سال هاى متوالى. این دستاورد بزرگ کى روش براى فوتبال ماست. حاال 

بیایید و اگر انتقادى دارید،  دستاوردهایش را ببینید و برابر مشکالتى که 
داشته هم منصف باشید.

کارلــوس  مخالفــان 
کــى روش را مى تــوان 
در پنج دســته کلى طبقه 
بنــدى کــرد، دســته اول 
فوتبــال دوســتان ایرانى که 
عموماً متعصبانه یا به رنگ آبى
تمایــل دارند یا به رنــگ قرمز . 
قرمز ها که تکلیف و دلیل شــان 
بــراى موضع گیرى هــاى منفى 
علیه کى روش مشــخص است.
آنها براى حمایت از اســطوره 
خودشان برانکو رو در روى 
کى روش قرار مى گیرند 
رابطه غیر دوســتانه 
یا حتى شــاید گفت 
خصمانــه برانکو و
کى روش در این 
چند وقت اخیر بر 

هیچکس پوشیده نیست و طبیعى اســت که فوتبالى هاى قرمزدوست 

ى فدراسیون فوتبال در پشتیبانى از برانکو گارد 
در مقابل کى روش و حت

بگیرند.

اما آبى هاى فوتبال ما حمایت و پشتیبانى شــان از کى روش در نوسان 

است و بســتگى به تعداد نفرات تیم اســتقالل در تیم ملى دارد. البته 

پرسپولیســى ها هم گاهى از این قاعده پیروى مى کننــد اما این نوع 

مخالفت در استقاللى ها نمود بیشترى دارد. متأسفانه در فوتبال ما مثل 

خیلى از مسائل کشور، بیشتر وقت ها منافع شخصى و گروهى بر منافع 

ملىاولویت دارد و این  نوع مخالفت ها با کى روش دقیقاً نشأت گرفته از

همین نگاه برترى منافع شخصى و گروهى بر منافع ملى هست.

ند که مى توان آنها را ملى گرایان سنتى فوتبال 
دسته دوم گروهى هست

نام نهاد. این دسته همیشه به یک خارجى به چشم اجنبى نگاه مى کنند. 

این گروه عموماً به هرگونه وجهى که از جیب بیت المال خارج و به حساب 

بیگانگان واریز مى شود حساســیت ویژه دارند .این افراد اصًال به نتایج 

 مربیان خارجى توجهى ندارند و اساساً با گزینه 
استفاده از کارشناسان و

خارجى مخالفند.

ى یا طرفداران استفاده از مربیان وطنى هستند 
دسته سوم مربیان وطن

مدار ایرانى هستند که همواره گزینه  نشستن بر روى 
چند مربى اسم و رس

نیمکت تیم ملى
در خانه حریف
تیم ملى هستند
دسته چهارم افر
اینها از بازى هاى
تیم کــى روش
کى روش اتوبوس
دروازه حریف ندا
دسته پنجم بازیک
ف موجه فنى و غیر

دعوت نشدند.
اما آنچه همه این

امروز براى ششمین
صعود به جام جهانى
جوان را داریم که م
سال هاى متوالى. این
بیایید و اگر انتقادى

داشته هم منصف باش

کت خ ت ختگ

س را نداشتم
ن قرارداد داشــتم، آقاى گل محمدى در 
که باشــگاه ذوب به من گفت براى رفتن 
د تومان بدهم اما براى رفتن به استقالل 
کنم اما یکســرى افــراد در این میان 
ه خدا را شــکر این امر انجام نشد و به 
 در این تیم بــودم از هر نظر برایم بهتر 

ذوبآهنجدا شدم، اختیار ــد: وقتى از
ن نبود اما شرایط رفتن به پرسپولیس را
ســتم؛ اگر مصاحبه اى است که گفته ام

د و بگوید.

عکسى که در صفحه اخبار لژیونرهاى ایرانى منتشر 
کرد خبرساز شد. عکس صادقیان با لباس عثمانلى 
اسپور و البته خالکوبى جدید. انتشار این عکس 
کامنت هاى جالبى هم از سوى کاربران داشت. 
عده اى معتقد بودند که صادقیان در همان ابتدا 
نگاهش به حواشى فوتبال است و با این شرایط 

زمستان آنکارا را نخواهد دید.
برخى دیگر نیز با ابراز امیدوارى به درخشش 
پیام صادقیــان چنین کارهایى را 
یک حرکت طبیعى در دنیاى 
امــروز فوتبال دنیــا قلمداد 
کرده و ابراز امیدوارى کردند 
که ســتاره ایرانى عثمانلى 
بتواند استعداد خودش را در 
فوتبال ترکیه نشان بدهد. 
نکته اى که مى توان در 
مورد پیــام صادقیان 
به آن اشــاره کرد این 
است که آذرى بودن 
او و همزبانــى اش با 
مردم ترکیه مى تواند 
نقش مهمى در انطباق 
هرچه سریع تر این بازیکن 

شرایط فوتبال ترکیه ایفا کند. با
اینکه نباید فراموش کنیم  ضمن
صادقیان یکى از اســتعدادهاى 
فوتبال ایران است که هنوز هم 
فرصت بازگشــت بــه روزهاى 
درخشــان را دارد. بــا ایــن 
وصف و با توجه بــه اینکه پیام 
صادقیان بارها اعالم کرده که 
عالقه مندان بــه فوتبال باید 
منتظر فصلى درخشــان از او 
باشند، مى توان امیدوار بود که 
عملکــردى متفاوت از یکى  او
دو فصل اخیر در فوتبال ترکیه 

داشته باشد.

تند. اینها چه تیم ملى ببرد چه ببازد و چه ده نفره 
لى هس

ف مســاوى کند باز هم در تالش براى نقد غیر منصفانه از 
د.

ستند که طرفدار فوتبال هجومى و زیبا هستند. 
فرادى ه

ى تیم ملى لــذت نمى برند چون به عقیده آنها 
 مقتصدانه نتیجه مى گیــرد از نگاه آنها تیم 
سى دفاع مى کند و برنامه اى براى حمله به 

ارد.  
کنان و مربیانى که به هردلیلى موجه یا غیر 
 فنى از تیم ملى کنار گذاشته شدند یا اصًال  

 دوستان گاه یادشان مى رود این است که ما 

ن سال متوالى بهترین تیم آسیاییم. راحت ترین 

ى را تجربه کردیم و نســلى از فوتبالیست هاى 

ى تواننــد فوتبال مان را بیمه کننــد. آن هم براى 
م

ن دستاورد بزرگ کى روش براى فوتبال ماست. حاال 

دارید،  دستاوردهایش را ببینید و برابر مشکالتى که 
شید.

 کى روش کى روش  
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مرد میانسال که خام حرف هاى فریبکارانه دختر نوجوان 
بود در مدت زمان پنج ســال یک میلیــارد تومان به او 
پرداخت کرد و زمانى که در برابر اخاذى هاى دختر سودجو 

قرار گرفت از پلیس کمک خواست.
چند روز پیــش مردى مضطرب و نگــران راهى پلیس 
فتاى استان فارس شــد و از مأموران کمک خواست. او 
مى گفت که فریب دخترى جوان را خــورده و حاال که 
واقعیت را فهمیده، دختر جوان قصد اخاذى از او را دارد. 
مرد ثروتمند در تشــریح ماجرا چنین گفت:« پنج سال 
پیش در یکى از سایت هاى اجتماعى چشمم به عکس 
دخترى افتاد که به نظر افســرده مى رسید. برایش پیام 
فرستادم تا شــاید بتوانم کمکش کنم. او هم مدعى شد 
در خانواده اى فقیر زندگى مى کند که وضعیت مالى بدى 
دارند و به تنهایى خرج پدر و مادر و خواهرانش را مى دهد. 
او حتى عکس هایى از محل زندگى اش و پدر و مادرش 

فرستاد و گفت که دیگر تحمل این وضعیت را ندارد.»
شــاکى ادامه داد: «دلــم برایش ســوخت و گفتم که 
مى خواهم کمکش کنم. ابتدا برایش مبلغى فرستادم و 
پس از آن آشنایى ما شروع شــد. او دخترى 16ساله به 
نام "هلیا" بود کــه هربار با هم مالقــات مى کردیم، از 
سختى هاى زندگى اش مى گفت و من هم هر بار مبلغى 
به حسابش مى ریختم تا به خانواده اش کمک کند. بیشتر 
از دو سال از آشنایى ما مى گذشت تا اینکه وى ناپدید شد 
و دیگر نه جواب تماس هایم را مى داد و نه پیام هایم را. تا 
اینکه مدتى قبل فردى با من تماس گرفت و خودش را 
از دوستان هلیا معرفى کرد. او گفت که هلیا باردار شده 
و براى اینکه خانواده اش متوجه نشوند، به تهران رفته و 
حاال فرزند دوقلو دارد و براى اینکه خرج آنها را در بیاورد، 
در خانه مردم کلفتى مى کند. او سپس از من خواست که به 
وى کمک کنم و من هم مبلغى برایش فرستادم تا به دست 

هلیا برساند. این ماجرا ادامه داشت و دوست هلیا هربار 
مبلغى از من مى گرفت تا به او برســاند و من هم تالش 
مى کردم تا او و فرزندان دوقلویش زندگى راحتى داشته 
باشند. اما بعد از مدتى، یکى از دوستانم را دیدم که هلیا را 
مى شناخت و وقتى ماجرا را برایش تعریف کردم، گفت که 

هلیا هرگز باردار نشده و هیچ فرزندى ندارد.»
مرد میانسال گفت: «با شنیدن این خبر، فهمیدم که ماجرا 
دروغ است و براى همین تصمیم گرفتم دیگر کمکى به 
او نکنم. پس از آن بود که تهدیدها شروع شد و فردى که 
تا پیش از آن مدعى بود دوست هلیاست، مرا تهدید کرد 
که اگر به وى پول ندهم، رازم را نزد همســر و فرزندانم 
فاش مى کند و آبرویــم را مى برد. پــس از تهدیدهاى 
او بود کــه تصمیم گرفتــم ماجرا را بــه پلیس اطالع

 دهم.»
با شــکایت این مرد تحقیقات مأموران شروع شد و آنها 
موفق شدند دختر جوان را دستگیر کنند. با دستگیرى وى 
راز مهمى فاش شد. دختر جوان در همه این سال ها درباره 
خانواده اش دروغ گفته بود. حتى عکس هایى که از محل 
زندگى اش و پدر و مادرش براى مرد میانسال فرستاده بود، 
جعلى و دروغین بودند و در حقیقت وضعیت زندگى آنها 
متوسط بود. دختر جوان با داستانسرایى و دروغ هایى که 
به شاکى گفته بود، توانسته بود در پنج سال یک میلیارد 
تومان از او اخاذى کند که با کشف این راز دستور بازداشت 

وى صادر شد.
به گفته سردار گودرزى فرمانده انتظامى استان فارس با 
به دست آمدن مدارك محکم علیه متهم، وى به فریب 
شاکى اعتراف کرد. ســردار  گودرزى ادامه داد: این زن 
جوان، علت اقدام مجرمانه خود را تحصیل مال اعالم و 
بیان کرد، زمانى که مرد را فردى ساده لوح دیدم تصمیم 

به اخاذى از او گرفتم. 

تصادف پراید با تندر منجر به محبوس شــدن سه نفر در 
اتاقک له شده پراید شد.

ساعت 23و12  دقیقه دو شنبه شب هفته جارى تصادف 
دو خودرو در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح، نرسیده به 
بلوار گل ها به سامانه 125 اعالم شد که ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران بى درنگ نیروهاى عملیاتى 

ایستگاه 16 را به محل حادثه اعزام کرد.
وحید محمدى فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل 

حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: دو دستگاه 
خودروى سوارى پراید و رنو تندر در حال حرکت در بزرگراه 
بودند که به علت نامشخصى با یکدیگر برخورد کرده و 
در وسط مسیر متوقف شــده بودند. وى ادامه داد: شدت 
این حادثه به حدى بود که سه نفر از سرنشینان خودروى 
سوارى پراید در اتاقک متالشى شــده این وسیله نقلیه 

گرفتار شده بودند.
این فرمانده آتش نشانى خاطرنشان کرد: نیروهاى عملیاتى 

بالفاصله پس از قطع جریان برق هر دو خودرو، رفع نشتى 
بنزین و نصب عالئم هشداردهنده در اطراف محل حادثه، 
با به کارگیرى تجهیزات هیدرولیکى و با احتیاط کامل هر 
سه سرنشین (دو خانم 22 و 47 و مرد50 ساله) خودروى 

سوارى پراید را به خارج از وسیله نقلیه انتقال دادند.
محمدى افزود: با توجه به مصدومیت هر سه سرنشین، 
آتش نشانان افراد مصدوم را براى انتقال به مراکز درمانى 

تحویل کادر پزشکى اورژانس دادند.

دختر نوجوان که هفته گذشته به علت انفجار در نزدیکى 
کوره آجرپزى روانه بیمارستان شده بود پس از هفت روز 
تسلیم مرگ شد. دختر 15ساله بر اثر سوختگى شدید در 

بیمارستان سیناى تبریز جان باخت. 
«سوزان عمرى»، یک شنبه هفته گذشته همراه با سه 
نفر دیگــر از اعضاى خانواده اش در پــى انفجار گاز در 
نزدیکى کوره هاى آجرپزى اطراف شبســتر به شدت 
مصدوم شد. این دختر همراه با دیگر مصدومان حادثه 
به بیمارستان سیناى تبریز منتقل شد، اما با وجود تالش 
کادر درمانى به علت شدت جراحات وارده و سوختگى 
شدید، یک شنبه شب تسلیم مرگ شد. دو مصدوم دیگر 
این حادثه نیز همچنان در این مرکز درمانى بســترى 

هستند که حال یکى از آنها وخیم است.

انفجار گاز پیک نیکى
این چهار نفر اعضاى دو خانواده مهابادى بودند که براى 
کار در کوره هاى آجرپزى به وایقان شبستر آمده بودند. 
خشت زدن براى کوره هاى آجرپزى شغل فصلى بیشتر 
ُکردهاى آذربایجان غربى است. ســوزان هم همراه با 
خانواده اش به وایقان آمده بود تا خشت بزند و به پدرش 
کمک کند. دایى سوزان هم با زن و بچه اش به این شهر 
آمده بود. این دو خانواده کنار هم از صبح تا غروب خشت 
مى زدند تا کار مردهاى خانواده به موقع تمام شود. آن روز 
هم مثل همه روزهاى قبل، زن ها و بچه ها کارشان تمام 
شده بود و به خانه آمده بودند. هوا هنوز روشن بود. باید 
بساط شام را تهیه مى کردند. زندایى سوزان پیک نیک ها 

را روشــن کرد و بچه ها هم یکى یکى به حمام رفتند تا 
نوبت به سوزان رسید. او از بقیه بزرگ تر بود. عالوه بر 
خشت زدن، در کارهاى خانه به زن ها کمک مى کرد. او 
به حمام نرفت تا به «شهال» در پخت شام کمک کند. 
عقربه ها ساعت 7 و 30دقیقه بعدازظهر را نشان مى داد 
که ناگهان انفجارى مهیب خانــه آنها را لرزاند. صداى 
انفجار از اتاق گوشه حیاط بود، اتاق آتش گرفت. همان 

اتاقى که سوزان و شهال در آن مشغول آشپزى بودند.

وخامت حال یکى از مصدومان
«سوزان» 15ساله، «شهال» 32ســاله، «فاطمه» ده 
ساله و «سازگار»ده ســاله در این حادثه مصدوم شدند. 
این چهار مصدوم بالفاصله با اورژانس به بیمارســتان 
سوانح سوختگى تبریز منتقل شــدند. سوزان و شهال 
با ســوختگى زیاد، وضع وخیمى داشتند. اما دو مصدوم 
دیگر این حادثه، وضعیتشــان بهتر بود. تالش ها براى 
نجات جان این مصدومان بدحال آغاز شــد، اما شدت 

ســوختگى به حدى بود که تــالش کادر درمانى هم 
نتوانست مانع مرگ سوزان شــود. او در آخرین ساعات 
روز یک شنبه، پس از هفت روز دست وپنجه نرم کردن با 
مرگ، جان باخت. به گفته یکى از مسئوالن بیمارستان 
ســینا، پیکر این دختر 15ســاله صبح روز دوشنبه به 
خانواده اش تحویل داده شــد. او همچنین درباره وضع 
ســه مصدوم دیگر این حادثه گفــت: «این دختر فوت 
شــده، بیش از 73 درصد سوختگى داشــت. مصدوم 
32 ســاله این حادثه هم با 68 درصد ســوختگى وضع 
وخیمى دارد. به خصوص آنکه این خانم دچار سوختگى 
عمیق شده است. یکى از مصدومان ده ساله این حادثه 
هم از بیمارســتان مرخص شــده و یک دختر ده ساله 
دیگر هم با کمتر از 30 درصد ســوختگى تحت درمان

 است.»

رنج خشت
انفجار و ســوختگى براى کارکنان کوره هاى آجرپزى 
وایقان چیز غریبى نیســت. به گفتــه جعفرى، رئیس 
اتحادیه آجرپزهاى شبســتر، تابستانى نیست که چنین 
حوادثى براى کارکنان این کوره ها پیش نیاید. از انفجار 
دیگ بخار گرفته تا آتش ســوزى و گازگرفتگى، بالى 
جان کارگران این کوره است. کارگرانى که کیلومتر ها 
دور از خانه به شبســتر مى آیند تا در این ســه ماه خرج 
یک سال زندگى شان را دربیاورند. البته جعفرى مى گوید 
این بار گاز پیک نیک باعث این فاجعه شده و نه انفجار 

در کوره ها.

نقشه دختر 16 ساله 
براى 5 سال اخاذى از مرد پولدار

محبوس شدن 3 نفر 
در اتاقک له شده 

پراید

مرگ تلخ دختر 15 ساله تبریزى در انفجار بزرگ

«سوزان» ، ساعت هفت و نیم عصر سوخت

عامل قتل عام هولناك خانوادگى در تهران که دوشــنبه 
خودکشى کرده بود، قبل از این اقدام جنون آمیز، پدرو مادرش 

را هم کشته بود.
ســاعت 21:00 دوشــنبه هفته جارى وقوع یک جنایت 
خانوادگى در خیابان شریعتى، خیابان یخچال به کالنترى 
124 قلهک در تهران اعالم شد . با حضور مأمورین در محل 
و تأیید خبر کشف اجساد متعلق به یک خانواده سه نفره به 
نام هاى «پژمان» (40 ساله) ، «مینو» (36 ساله) و «پارسا» 
(14 ساله)، بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهى و قاضى کشیک ویژه قتل دادســراى امور جنایى 

تهران اعالم شد.

تحقیقات از خواهر مینو 
در تحقیقات از خواهر مقتوله، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که او در مراجعه به منزل خواهرش متوجه آثار خون بر روى 
نرده هاى دزدگیر خانه خواهرش شده ؛ به مغازه کلیدسازى 
رفته و مجدداً با کلیدســاز به منزل خواهرش آمده؛ پس از 
باز شدن درب منزل با اجســاد خواهرش، خواهر زاده اش و 
همســر خواهرش روبه رو و نهایتاً موضوع به پلیس اطالع 

داده شده است .
خواهر مقتوله در اظهاراتش با اشــاره به اختالف مقتوله با 
همسرش ، به کارآگاهان گفت : « قرار بود تا امشب(دوشنبه 
شب) مادرمان از مسافرت به یک کشــور اروپایى به ایران 
بازگردد؛ طبق قرار قبلــى با مینو ، حدوداً ســاعت 14:00 
با گوشــى تلفن همراه مینو تماس گرفتم تــا قرار رفتن به 
فرودگاه امام خمینى(ره) را با هم بگذاریم اما او پاسخگوى 
تماس هاى من نبود؛ چندین بار و در ساعت هاى مختلف 
با مینو تماس گرفتم اما او پاســخگو نبود! با گوشــى تلفن 
همراه همســرش (پژمان) تماس گرفتم اما او نیز پاسخگو 
نبود، با تلفن همراه پارسا تماس گرفتم اما او نیز پاسخگوى

 تماس هاى من نشد ؛ حدوداً ساعت 20و30دقیقه به منزل 
خواهرم مراجعه کردم؛ زنگ خانه را زدم اما کسى در را باز نمى 
کرد؛ خودروهاى مینو و پژمان هر دو در پارکینگ ساختمان 
بود؛ به پشت در آپارتمان آنها در طبقه دوم، واحد ششم رفتم 
زنگ زدم اما کسى در را باز نکرد؛ ناگهان متوجه آثار خون بر 

روى نرده هاى دزدگیر آپارتمان شدم؛ مى دانستم که مینو و 
پژمان با یکدیگر اختالف شدید پیدا کردند و حتى خواهرم 
چندین بار از پژمان درخواست طالق کرده؛ ترسیدم؛ به دنبال 
کلید ساز رفتم؛ زمانى که وارد خانه شدیم، همه جا پر از آثار 
خون بود؛ داخل اتاق خواب، جسد مینو و پژمان افتاده بود و 
جسد پارسا نیز در داخل حمام؛ با سر وصداى من، همسایه ها 

به طبقه دوم آمده و پس از دقایقى پلیس در محل حاضر شد.»
در بررسى صحنه جنایت مشخص شــد که عامل جنایت 
(پژمان) با جسم تیز اقدام به کشتن همسر و پسر خود کرده و 

در ادامه به زندگى خود نیز پایان داده است .

کشف 2 جسد دیگر 
در ادامه رسیدگى به این پرونده جنایت خانوادگى، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهى اطالع پیدا کردنــد که پدر و مادر 
پژمان (68 ساله و 65 ساله) قرار بوده از شهرستان به تهران 
مراجعه کنند؛ بالفاصله تماس با این دو نفر آغاز شــد تا در 
خصوص انگیزه ارتکاب جنایت توســط پسرشــان از آنها 
تحقیق شود اما آنها نیز پاسخگوى تماس هاى کارآگاهان 
و دیگر اعضاى خانواده شــان نبودند.در ادامه، با شناسایى 
دفتر کار پژمان در منطقه پاسداران، کارآگاهان صبح دیروز 
به این محل مراجعه کردند و پس از ورود به داخل دفتر کار 
پژمان با اجســاد پدر و مادر وى در حالى کــه آنها نیز مورد 
جراحت شدید ناشى از جســم تیز قرار گرفته بودند روبه رو

 شدند .

در بررسى تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته ، 
کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر ورود پدر و مادر پژمان 
به داخل ســاختمان شــدند که پژمان نیز آنها را همراهى 
مى کرده و پس از دقایقى، پژمان به تنهایى از ســاختمان 

خارج شده است .
در همین باره قاضى محمد شهریارى سرپرست دادسراى 
امورجنایى تهران گفت: همه اعضــاى خانواده با ضربات 
چاقو به قتل رسیده و قاتل پس از قتل عام خانوادگى با زدن 

شاهرگ خود به این جنایت ها پایان داده است.
یکى از همســایگان در محل جنایت هــم گفت: آنها یک 
سالى مى شــود که به این خانه آمدند و در این مدت هیچ 
کس از آنها صدایى نشنید، قاتل، مردى آرم و متین بود که با 
همسایه ها نیز ارتباط زیادى نداشت، شب جنایت زمانى که 
ماموران براى شکستن در خانه آمدند متوجه شدم که قاتل 
در کرمان استاد دانشــگاه بود. شب جنایت هم هیچ یک از 
همسایه ها صداى از منزل آنها نشنیدند، باورش سخت است 

که این آدم همچین کارى را کرده باشد. 

جزئیات مرگ 5 تهرانى در جنون هولناك استاد دانشگاه

راننده بى احتیاط اتوبوس شرکت واحد که با باز گذاشتن قتل عام در «یخچال»
در عقب اتوبوس باعث ســقوط دو مســافر شده بود، 

زندانى شد.
این راننده که «احســان» نام دارد بیــش از ظرفیت 
اتوبوس، مسافر ســوار کرده و در عقب اتوبوس را باز 
گذاشته بود، در میدان جلیلى تهران  دو نفر از مسافران 
از داخل اتوبوس به بیرون افتادند و زیر چرخ هاى عقب 

اتوبوس ماندند.

دو مسافر که از ناحیه پا دچار شکستگى شده بودند به 
بیمارستان سینا انتقال یافتند، پزشکى قانونى براى هر 

یک دو ماه طول درمان با معاینه مجدد نوشت.
بستگان دو مجروح علیه راننده بى احتیاط به پاسگاه 
کالنتــرى 17 تهــران شــکایت کردنــد، مأموران 
پاسگاه احســان را به کالنترى و از آنجا به دادسراى 
ناحیه 3 تهران فرســتادند و دادیار دادســرا راننده را 

زندانى کرد.

حمله یک قــالده خرس به یکى از اهالى روســتاى 
ترجنلى (عضو شوراى این روستا) از توابع شهرستان 
گالیکش در شرق استان گلستان، او را روانه بیمارستان 

کرد.
سرپرست پارك ملى گلستان گفت: این حادثه حوالى 
ظهر روز دوشنبه هفته جارى در محدوده ضلع شمالى 
روستاى ترجنلى و در عرصه جنگلى مجاور این روستا 

رخ داد. 
سیدمهدى کوچک اظهار داشــت: این خرس که از 
ناحیه چشم دچار مصدومیت شده بود از چند روز پیش 
توســط یک گروه ده نفره از محیط بانان با تجهیزات 

کامل تحت تعقیب بود تا براى مداواى او اقدام شود.
وى گفت: در روز حادثه که دو عضو شوراى روستاى 
ترجنلى نیــز همراه تیم محیط بانــى بودند، اعضاى 
گروه، این خرس را در حوالى روستاى مذکور مشاهده 
مى کنند که با حمله ناگهانى این حیوان وحشى مواجه 

مى شوند. 
کوچک اضافه کــرد: درحمله این خــرس، یکى از 
اعضاى شوراى روســتا به نام «عبدالهادى باکیده» 
در دام حیوان گرفتار شد و خرس او را از ناحیه بازوى 

چپ زخمى کرد.
وى تصریح کرد: پــس از این حادثــه محیط بانان 
بالفاصله خــرس را به دام انداختنــد و او را بیهوش 

کردند.
کوچــک گفت: هــم اکنون ایــن فرد مصــدوم در 

بیمارستان مطهرى بسترى بوده و وضعیت عمومى او 
خوب گزارش شده است.

وى با تأکیــد برضــرورت پرهیز ســاکنان اطراف
 عرصه هــاى جنگلى از مقابله با حیوانات وحشــى، 
یادآور شــد: خرس مصدوم براى مــداوا به گرگان 

اعزام شد.
پارك ملى گلســتان منطقه اى حفاظت شده بین دو 
استان گلستان و خراسان شــمالى است؛ این پارك 
قدیمى ترین پارك طبیعى ثبت شــده درکشــور و 
پناهگاهى کم نظیر براى حیات وحش است که هزار 
و350 گونــه گیاهى و 302 گونه جانــورى، از جمله 
نیمى از گونه هاى پستانداران ایران را در حدود 900 
کیلومتر مربع مساحت خود جاى داده و به همین دلیل 
به عنوان ذخیره گاه زیســت کــره در  میراث جهانى 

یونسکو به ثبت رسیده است.

حمله خرس به عضو شوراى روستا

سقوط 2 مسافر از اتوبوس واحد 
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ویژگى Safe Mode ویندوز یکــى از ابزارهاى مهم 
و اساسى این سیستم عامل است. وقتى یک کامپیوتر به 
بدافزار آلوده مى شود یا به علت باگ درایورها کرش مى کند، 
Safe Mode تنها راه کارى است که مى تواند کامپیوتر 

را دوباره احیا کند.
در حالت Safe Mode پى ســى با حداقــل درایور و 
سرویس مورد نیاز براى اجراى سیستم عامل بوت مى شود. 
هیچکدام از برنامه ها و درایورهاى طرف سوم بارگذارى 
نمى شود و حتى ســرویس ها و امکانات داخلى ویندوز 
هم محدود به موارد ضرورى مى شود. این حالت، بهترین 
روش براى رفع مشکالت ناشــى از نرم افزار است. یکى 
دیگر از فواید Safe Mode ســاده بودن برگرداندن 
درایور به نسخه اى است که سیســتم بدون مشکل کار 

مى کرده است.

Safe Mode چه زمانى کارساز است؟
وقتى ویندوز به طور طبیعى بوت مى شود، همه برنامه هاى 
اســتارتاپ اجرا مى شوند، همه ســرویس هایى که قرار 
است با بوت ویندوز شروع به کار کنند نیز اجرا مى شوند و 
درایورهاى سخت افزارى نصب شده بارگزارى مى شوند. 
اگر سیســتم را در حالت Safe Mode بــاال بیاورید، 
ویندوز از یک رزولوشــن بســیار پایین با ابتدایى ترین 
درایور گرافیکى استفاده مى کند، خیلى از سخت افزارها را 
شناسایى نمى کند، فقط سرویس هاى موردنیاز را راه اندازى 

مى کند و برنامه هاى طرف سوم را از دور خارج مى کند.
اگر ویندوز سیستم در حالت عادى باال نمى آید ممکن است 
Safe Mode کمک کند تا شــرایط به حالت طبیعى 

برگردد. حاال ببینیم چگونه مى تــوان ویندوز را در حالت 
Safe Mode اجرا کرد.

اگر ویندوز بیشتر از یک بار کرش کند به طور خودکار در 
حالت Safe Mode باال مى آید. اما، مى توانید با یکى از 

روش هاى زیر وارد Safe Mode شوید:
ویندوز 7 و نسخه هاى قدیمى تر: وقتى کامپیوتر در حال 
بوت شدن است کلید F8 را بزنید و سپس در منوى ظاهر 

شده گزینه Safe Mode را انتخاب کنید.
 Power در منوى Restart ویندوز 8: در حالى که گزینه

را کلیک مى کنید کلید شیفت را نگه دارید.
ویندوز 10: در حالى که گزینــه Restart در زیرمنوى 
Power Options در منوى استارت را کلیک مى کنید 

کلید شیفت را نگه دارید.
حاال ببینم چگونه در حالت Safe Mode مى توان عیب 

کامپیوتر را رفع کرد:
 Safe سیستم را براى یافتن بدافزار چک کنید: در حالت
Mode آنتى ویروس را اجرا کنید تــا در صورت وجود 
بدافزار آن را از بین ببرد. بیشتر بدافزارها در حالت طبیعى 
ویندوز قابل از بین بردن نیستند چون در پس زمینه در حال 
اجرا هستند و در کار آنتى ویروس خلل ایجاد مى کنند. اگر 
 Safe Mode آنتى ویروس ندارید سعى کنید در حالت
یکى از آنها را دانلود و نصب کنید. اگــر در ویندوز 10 از 
دیفندر استفاده مى کنید بهتر است اسکن آفالین بدافزار 

را اجرا کنید.
System Restore را اجرا کنید: اگر سیستم شما تا 
همین اواخر به درستى کار مى کرد و به ناگهان دچار مشکل 
شده مى توانید با استفاده از System Restore شرایط 

را به زمانى که ویندوز بدون مشکل کار مى کرده برگردانید. 
نرم افزار اخیراً نصب شده را پاك کنید: اگر اخیراً نرم افزارى 
نصب کرده اید که باعث مى شود سیســتم مرتبًا با ایراد 
صفحه آبى روبه رو شود از طریق کنترل پنل آن نرم افزار 

را پاك کنید.
درایورهاى ســخت افزارى را آپدیت کنید: ممکن است 
درایورهاى سخت افزارى نصب شده روى سیستم باعث 
بروز مشکل شده باشند. بهتر است آخرین نسخه درایورها را 
دانلود و نصب کنید. اگر ویندوز در حالت عادى باال نمى آید 

باید این کار را در حالت Safe Mode انجام دهید.
ببینید دوباره سیستم کرش مى کند: اگر ویندوز در حالت 
طبیعى ثبات ندارد ولى در Safe Mode به درســتى 
کار مى کند به احتمال زیاد یکى از نرم افزارها دردسرساز 
شــده اند. اما اگر در Safe Mode هم همین شرایط 
برقرار است احتماًال یک مشکل سخت افزارى در سیستم 

وجود دارد.

 نصب مجدد وینــدوز، راه کارى فراتر از 
Safe Mode

گاهى اوقات مشکالت به اندازه اى پیچیده مى شوند که 
ارزش صرف مقدار زیادى زمان براى رفع مشکل را ندارند. 
شاید ساده ترین و سریع ترین راه در این حالت نصب مجدد 
ویندوز باشد. البته، در این شرایط ممکن است فایل هاى 
شخصى شــما پاك شود پس مطمئن شــوید که از آنها 
پشتیبان تهیه کرده باشــید. اگر بعد از نصب ویندوز هم 
مشکل برطرف نشد بدون شک سیستم داراى یک مشکل 

سخت افزارى است.

 Safe Mode
در نقش ناجى ویندوز

چگونه متوجه شویم چه کسانى شماره ما را در تلگرام، واتس 
آپ، الین و دیگر شــبکه هاى اجتماعى بر روى گوشى خود 
ذخیره کرده اند. در پاسخ به این سئوال باید بگوییم که در ابتدا 
برنامه اى که نصب مى کنید به دلیل اینکه از شما براى ورود 
شماره تلفن مى خواهد تا براى تکمیل درخواست شما برایتان 

رمز ورود بفرســتد، به تمامى لیست مخاطبان شما 
دسترسى دارد تا شما متوجه شــوید چه کسانى 

برنامه مدنظر شما را نیز نصب کرده اند.
سئوالى که پرسیده مى شــود نشان از دغدغه 
مندى براى حفظ حریم شــخصى دارد و باید 

بدانید که هیچیک از شــبکه هــاى اجتماعى 
اجازه دسترســى دیگــران را به شــماره تلفن 
شــما نخواهند داد، زیرا این امــر نقض حریم 

خصوصى افراد به شمار مى رود، در 
مرحله اول برنامه نویســان اجازه 

این کار را نخواهند داد اما به طور کلى 
روش درســتى براى اینکه متوجه شوید 

چه کسانى شماره شــما را ذخیره کرده اند 
وجود ندارد.

در تلگرام و برنامه هاى مشابه آن مانند موبوگرام و... مى توانید 
با یک روش ساده به پاسخ سئوال خود دست پیدا کنید. اگر از 
فرد ناشناســى در این برنامه ها پیامى دریافت کردید فوراً  به 
اطالعات پروفایل آن فرد بروید، اگر شــماره وى را مشاهده 
کردید شخص مقابل نیز شماره شما را در گوشى خود دارد و اگر 
اکانت وى بدون شماره موبایل بود و شخص مقابل را تنها با آى 

دى مى دیدید وى شماره شما را ذخیره ندارد.

«Logitech» صفحه کلید بى ســیم «Craft» را در 
«IFA 2017» در برلین رونمایى کرد. ویژگى هاى محیطى 
این صفحه کلید که توسط طراحان دیجیتال و خالق به کار 
رفته است، یک امکان چند منظوره با قابلیت لمسى و ایجاد 
میانبر به ابزار خاص در نرم افزارهــاى در حال اجرا بر روى 

ویندوز یا مک است.
 «Crown» قسمت هوشــمند آلومینیومى این کیبورد
نامیده مى شود و در ســمت چپ باالى کلیدها قرار گرفته 
است. با دست زدن و لمس کردن، ضربه زدن و چرخاندن آن، 
کاربران مى توانند به ابزارهاى معمول و رایج مورد استفاده و 
محبوب خود به صورت یک فهرست در نرم افزار مورد نظر 
دسترسى داشته باشند. این سیستم قادر به تشخیص نرم افزار 

مورد استفاده و تنظیم ابزار موجود در آن است.
یکى از طراحان این شرکت مى گوید: این کیبورد هوشمند با 
وجود«Crown»، به کاربر دسترسى مستقیم به ابزار مورد 
نیاز وى را در سریع ترین زمان ممکن مى دهد و بهره ورى فرد 

را افزایش مى دهد.
مثال هاى کاربردى شامل تنظیم روشنایى، کنتراست و اشباع 
یک تصویر در فتوشــاپ، تغییر اندازه قلم مو در یک برنامه 
نقاشى، انتخاب یک نوع نمودار دیگر در اکسل یا تغییر اندازه 

قلم در Word مى شود.
صفحه کلید «Craft» شامل یک باترى داخلى است که از 
طریق USB شارژ مى شود و حدوداً براى یک هفته کافى 

خواهد بود.
ایده کلى این اســت که از «Crown» براى دسترسى به 
امکانات نرم افزارهاى کلیدى یا مجموعه ابزارها، از صفحه 
کلید کامل براى تایپ کردن و از ماوس براى حرکت استفاده 

کنید.

کلیدها در صورت نیاز با نور پس زمینه روشــن مى شوند. 
کاربران مى توانند میان اتصال به رایانه به دو شیوه استفاده از 

پورت USB یا بلوتوث انتخاب کنند.
محصول جدید شــرکت « Logitech» در ماه اکتبر با 

قیمت 199/99دالر عرضه خواهد شد.

قسمت جستجوى گوگل تنها براى مشاهده صفحات وب کاربرد ندارد! 
بلکه این قسمت جدا از جســتجوى وب کاربردهاى دیگرى مثل بازى 
کردن، آب و هوا، مترجم و... را داراست . در ادامه به معرفى یکى از بخش 
هاى گوگل که براى اطالع رسانى کاربرد دارد و به شما آخرین زلزله هاى 

شدید اتفاق افتاده در دنیا را نمایش مى دهد، مى پردازیم.
-مرحله اول: ابتدا به موتور جستجوى گوگل مراجعه کنید.

-مرحله دوم: عبارت «زلزله» را به فارسى یا عبارت« earthquake »را 
به انگلیسى در گوگل جستجو کنید.

 پس از به نمایش در آمدن نتایج گوگل خواهید دید که آخرین زلزله هاى 
شدید و مهم اتفاق افتاده در دنیا نمایان شده است. البته هنوز این بخش 
به صورت انگلیسى است. اما با کمى معلومات زبان انگلیسى مى توانید به 

اطالعات آن پى ببرید.
 البته این ترفند تنها مختص کامپیوتر نیست و شما مى توانید در گوشى 
هاى اندرویدى و آیفون نیز از زلزله هاى اخیر مطلع شوید. براى این کار 

تنها کافى  است در سایت گوگل عبارت «زلزله» را جستجو کنید. 

ستمخاطبان شما 
وید چه کسانى 
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مانند موبوگرام و... مى توانید 
 خود دست پیدا کنید. اگر از 
یامى دریافت کردید فوراً  به 
گر شــماره وى را مشاهده 
ما را در گوشى خود دارد و اگر 
 وشخص مقابل را تنها با آى 

خیره ندارد.

چه افرادى شماره 
شما را در تلگرام 
گوشى خود 
دارند؟

کیبورد هوشمند چند منظوره با قابلیت هاى ویژه

بر اســاس نامگذارى مرســوم محصوالت اپل، 
بسیارى بر این اعتقادند که گوشى هاى هوشمند 
جدید این شــرکت با نام هاى آیفون 7S، آیفون 
7S پالس و همچنین گوشــى ویژه این شرکت 
براى دهمین ســال تولید آیفون با نــام آیفون 8 
معرفى و عرضه شــوند. با وجود این، گزارشى از 
وبســایت هلندى iCulture خالف این ادعا را 

ثابت مى کند.
در این گزارش آمده که گوشــى بدون حاشیه اپل 
با نام آیفون X (آیفون 10) خوانده خواهد شــد. 
این نامگذارى به افتخار دهمین ســالگرد تولید 

گوشى هاى هوشمند آیفون خواهد بود.
این وب ســایت مدعى شــده که گزارش خود را از 
منبعى موثق دریافت کرده اســت و بــا توجه به 
گزارش هاى قبلى آن در خصوص آى پد پروهاى 
10,5 اینچى، مى توان به اخبار و شــایعات آن در 
خصوص محصــوالت اپل اعتماد کــرد. البته با 
همه این تفاســیر باز هم نتیجه گیرى قطعى در 
این خصوص نمى توان کرد؛ چراکه چندى پیش 
عنوان شد نام این محصول به دلیل خاص بودن 

آن، iPhone Edition، خواهد بود.
در هر صورت مــدت زمان زیادى بــه تاریخ 12 
سپتامبر، زمان رونمایى از محصوالت جدید اپل، 
نمانده و با کمى انتظار بیشــتر مى توان به صورت 

iPhone Editionقطع در این خصوص صحبت کرد.

تغییر نام آیفون 8

بر اساس آمارهاى منتشر شــده یک ســوم افراد بین 18 تا 34 سال به 
اپلیکیشن آمازون اعتیاد پیدا کرده اند که خبر خوبى براى «جف بزوس»، 
مدیرعامل این شرکت است؛ به خصوص در حال حاضر که این شرکت به 
ماشین پول سازى تبدیل شده است. طبق این آمار، جى میل و فیسبوك به 
ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. جالب است بدانید، اسنپ چت 

که با اقبال عمومى مردم آمریکا مواجه شده، در این لیست جایى ندارد.
به گفته معاون اول این مؤسســه: «اگر با دید بازترى بــه این آمار نگاه 
کنیم، مى بینیم که اپلیکیشــن هاى کاربردى مانند جى میل، گوگل مپ 
و آمازون، اهمیت بیشــترى در زندگى ما پیدا کرده اند. پیش  از این اگر از 
من مى پرسیدید کاربردى ترین اپلیکیشــن ها، کدام ها هستند، بى شک 
رسانه هاى اجتماعى و یا اپلیکیشن هاى موسیقى و ویدئو را به شما معرفى 

مى کردم.» 
آمازون با خرید سوپرمارکت هاى زنجیره اى Whole Foods راه خود 
را به سمت موفقیت باز کرد. این شــرکت نه تنها در حوزه فروش آنالین 
بلکه در حوزه تولید سخت افزارهاى مختلف و کارهاى تبلیغاتى نیز بسیار 

قدرتمند ظاهر شده است.

اپلیکیشنى که نمى توانید
ترفند جستجوى زلزله در گوگل بدون آن زنده بمانید

 «لولو هاشیموتو» جدیدترین روبات انسان نماى 
طراحى شده توسط ژاپنى هاست که به شکل یک 

عروسک اما «زنده» است.
یک طراح مد ژاپنى روباتى انســان نما به شکل 
یک عروســک ســاخته که با یک کاله گیس، 
یک ماســک و جوراب هاى عروسکى پوشانده 

شده است. 
«هیتومى کماکى» سازنده 23 ساله این عروسک 
مى گوید: «من همیشــه بســیار عروسک ها را 
دوست داشــته ام و همیشــه براى من مظهر 
جذابیت بوده اند.»لولو هاشــیموتو» دقیقاً شبیه 
به انسان حرکت مى کند، به طورى که وقتى در 
خیابان راه مى رود، مردم را شگفت زده مى کند.»

«لولو» در همایش ساالنه «Miss iD» شرکت 
کرده تا یکى از 134 پذیرش شده در میان چهار 

هزار اثر باشد.
این همایش شــخصیت هاى غیر انسانى که از 
طریق هوش مصنوعــى و گرافیک کامپیوترى 
براى اولین بار تولید مى شوند را شرکت مى دهد 
و در ماه نوامبر اثر برگزیده را معرفى خواهد کرد. 
توانایى «لولو» در به چالش کشــیدن مرز میان 
خیال و واقعیت، طرفداران شبکه هاى اجتماعى 
را مسحور کرده است، به طورى که حساب هاى 
کاربرى توییتر و اینستاگرام این عروسک، ده ها 

هزار دنبال کننده جذب کرده است.

 روبات انسان نما
 در خیابان هاى ژاپن
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ى نفتى بندر مجیدیه در این شهرستان خبر داد. سلیمانى در 
حیط زیست ماهشهر از مشخص شدن آلودگ

 رئیس اداره م

این خصوص اظهار داشت: در ساعت 22و 30 دقیقه جمعه شب، گزارش آلودگى نفتى در سواحل ماهشهر اعالم شد. این 

لکه نفتى) در محدوده پارك ساحلى و اسکله ساحلى مجیدیه به طول 2 کیلومتر مشاهده شد که بعد از تحقیق و 
آلودگى(

خلیه آب توازن به دریا بوده 
فت از مخزن به آب توازن و ت

وده است که به علت نشت ن
ى منشأ آلودگى، کشتى نفتکش ب

بررس

شاهده نشده ولى به درختان حراى ساحل آسیب وارد شد.
ست. وى ادامه داد: در این حادثه مرگ و میر ماهى م

ا

طرح سراسرى دستگیرى 
اراذل و اوباش و 
مزاحمان محالت تهران

 «آزادوار»، روستایى هزار ساله در 
نزدیکى شهرستان جغتاى خراسان رضوى 
است. قلعه قدیمى این روستا که «کهن 
دژ» خوانده مى شود از آثار باستانى این 
روستاست. به تازگى به هنگام حفارى 

پروژه گازرسانى در نزدیکى قلعه، تونلى 
پیدا شد که به زیر قلعه راه دارد و منجر 
به کشف سازه معمارى بسیار زیبایى در 

زیر قلعه شد. در حال حاضر جهت بررسى 
کارشناسان میراث فرهنگى و جلوگیرى 

سوءاستفاده سوداگران آثار باستانى، تونل 
مذکور مسدود شده است.

«دهدز»، بهشت گمشده خوزستان است اما از فرو ردین ماه 96 آب شرب سالم ندارد! اگر از مسئوالن چرایى این وضعیت را بپرسیم، به خشک شدن 

سفره هاى زیرزمینى تأمین آب شرب حواله مى دهند. جالب اینجاست که وزارت نیرو با انتقال آب از سد براى تأمین آب شرب دهدز موافق نیست. 

اهالى دهدز در حالى آب شربشان را با تانکر تأمین مى کنند که چندى قبل به دلیل زیر آب رفتن روستایشان که در پایین دست سدها بوده است، 

مجبور به کوچ به دهدز شده اند! حکایت غریبى است. خانه شان زیر آب رفته است، اما حاال آب خوردن ندارند.

«خویگان علیا»، روستایى از توابع بخش مرکزى شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان 
است. این روستا تا چندى پیش بزرگ ترین روستاى ارمنى نشین ایران به حساب مى آمد ولى 

با توجه به مهاجرت ارامنه، اکنون فقط شش خانواده دو نفره ارمنى در آن زندگى مى کنند. 
خویگان علیا، تنها روستایى است در ایران که داراى سه کلیسا بوده که یکى از آنها به نام 
کلیساى حضرت یوحنا به عنوان اثرى تاریخى از دوره صفویه در سال 1386 به ثبت ملى 

رسیده است.

عمل جراحى بیمارى نادر«ترانکوس آرتریوسوس» براى 
نخستین بار در منطقه جنوب غرب کشور روى یک نوزاد سه 

ماهه در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت انجام شد. 
تقریباً از هر 10 هزار تولد زنده نوزاد، تنها دو نوزاد مبتال 
به بیمارى ترانکوس آرتریوسوس متولد مى شوند. حدود 
90 درصد این بیماران نیز در یکسال نخست زندگى خود 

پس از تولد فوت مى کنند. 

نمایشگاه هاى 
فروش خودروى 
گرانقیمت خارجى

بیش از 10 روز است که 

ناطق روستایى آمل 
زباله هاى م

رى نشده و منجر به 
جمع آو

اله در معابر عمومى 
انباشت زب

و جاده ها شده است و چهره 

ناطق را آلوده کرده 
سبز این م

ه تبعات و مخاطرات 
که منجر ب

زیست محیطى شده است.


