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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

بهترین زمان براى خوردن میوه 
چه وقت است؟
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شبکه نسی

با صداى سینا سرلک؛با صداى سینا سرلک؛

«تنها امید زندگى»«تنها امید زندگى»
 براى «شهرزاد» براى «شهرزاد»

 خوانده شد خوانده شد
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ایرانسینماى فروش در 4 میلیاردى افزایش 

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى گفت: اخبارى مبنى بر 
افزایش چند برابرى فروش سینما در پنج ماه امسال نسبت به 

سال قبل منتشر شده درست نیست.
جلیل اکبرى   اظهار داشت: سینماى ایران در پنج ماه امسال به نسبت 

پنج ماه نخست سال گذشته چهار میلیارد تومان افزایش فروش داشته 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزانى از رشد را نشان مى دهد.

وى با اشاره به اینکه در بعضى از خبرها این رقم بسیار باالترعنوان شده 
است، افزود: به دلیل اینکه منبع اصلى این شایعه ها را نمى دانیم از طریق 

خبرگزارى جمهورى اسالمى اعالم مى کنیم که رقم هاى دیگرى که 
منتشر شده صحیح نیست.

مشاور رئیس سازمان سینمایى وزارت ارشــاد ادامه داد: مجموع فروش 
سینماى ایران در سال گذشته نزدیک به 200 میلیارد تومان بوده است که 

امیدواریم امسال هم با رشد 5 درصدى مواجه شویم.
اکبرى صحت افزود: در نیمه دوم امســال به دلیل حضور فیلم هاى مؤثر و 

پرفروش پیش بینى ما این است که نسبت به شش ماه نخست سال افزایش 
فروش داشته باشیم.

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى درباره اینکه اضافه شدن فیلم هاى توقیفى 
به چرخه اکران به رونق گیشه کمک خواهد کرد نیز گفت: ما معتقدیم که فیلم توقیفى 

نداریم اما آثارى که با مشکل در اکران مواجه هستند اگر به چرخه نمایش وارد شوند به دلیل 
هیجانى که براى تماشاگر دارند به افزایش مخاطب سینما کمک خواهند کرد چون این فیلم 

ها هم متعلق به بدنه سینماى ایران هستند.

مدیر پخش «دریچه سینما» از موانعى سخن گفت که 
در راه جهانى شدن سینماى ایران به چشم مى خورد؛ 
او یکى از این موانع را «عدم توجه به قانون کپى رایت 
مى داند که این روند باعث مى شود، این سینما از اکران 
جهانى و فرصت بیشتر و بهتر دیده شدن محروم شود.

آرمیــن میالدى کــه عالوه بــر پخــش فیلم هاى 
ایرانى،مدیریت جشنوارهى فیلم هاى ایرانى در استرالیا 
را هم برعهده دارد به ایسنا گفت: هر چند در سال هاى 
اخیر فیلم هاى مختلفى از ایران در ســینماهاى جهان 
اکران شدند و چند سالى است که به شکل منظم ترى 
فیلم هاى جایزه گرفته و به اصطالح جشنواره اى ایران 
بیشتر شناخته شده اما همچنان موانع کوچک و بزرگ 
در راه هرچه بیشــتر جهانى شدن ســینماى ایران به 

چشم مى خورد.
او یادآور شد: شاید بتوان گفت نمایش فیلم هاى موفقى 
مثل «جدایى نادر از سیمین» و «فروشنده» کارگردان 
ایرانى اسکار گرفته کمى از غریب بودن سینماى ایران 
در جهان را بهبود بخشــیده اما گویــا موانع مهمترى 

همچنان حل نشده باقى مانده اند.
این روزها به همت  این پخش کننده و پخش «دریچه 
سینما» براى اولین بار به صورت گسترده فیلم کمدى 
تجارى «نهنگ عنبر 2» در 15 شــهرمختلف استرالیا 
به طور همزمان و به مدت دو هفته به روى پرده رفت و 
همچنین استقبال از این فیلم در 12 شهر آمریکا، اکران 
آن را به هفته چهارم خود کشاند، این پخش کننده در 
ادامه از برخى موانع اکــران جهانى فیلم هاى تجارى 

ایرانى سخن گفت.
آرمین میالدى با اشاره به برخى موانع یادآور شد: یکى 
از این موانع که توجه بیش از بیش مسئوالن و متولیان 
سینماى ایران را مى طلبد توجه به وجود نسخه هاى 
قاچاق فیلم ها و در دسترس بودن آنهاست که ضربه 
مهلکى به سینماى ایران زده اســت، عدم توجه به 
قانون کپى رایت مى تواند ســینماى ایران، نوابغ و 
کارگردانان مطرح این ســینما را از اکران جهانى و 

فرصت بیشتر و بهتر دیده شدن محروم کند.
او خاطرنشــان کرد: نکتــه بعدى که شــاید بتوان 
گفت بعــد از توجه به قانون کپى رایــت، از اهمیت 

زیادى برخوردار اســت توجه به استانداردهاى پخش 
در بازارهاى بین المللى است که هدف اصلى مؤسسه 
«دریچه سینما» اســت. هر چند که سینماى تجارى 
ایران هنــوز فاصله زیــادى براى رقابــت در عرصه 
بین المللى با سینماى تجارى کشورهاى توسعه یافته اى 
همچون هند و چین را دارد، تالش «دریچه ســینما» 
ایجاد فضایى حرفه اى براى عرضه مناسب فیلم هاى 

ى  ر تجــا
ایرانــى با 
یــت  عا ر

اســتانداردهاى پخش در بزرگ تریــن و معتبرترین 
مجموعه سینماهاى خارج از کشور است.

آرمین میالدى که مدیریت جشنواره فیلم هاى ایرانى 
در استرالیا را هم بر عهده دارد معتقد است؛ فیلمسازان 
ایرانى بــا توجه به امکان دیده شــدن در ســطح 

لمللى  بیــن ا
فیلم هاى 

خود را بیشتر به استانداردهاى جهانى نزدیک کرده اند.
وى اظهار امیدوارى کرد بــا تحقق یافتن هدف اصلى 
«دریچه سینما» در آینده اى نه چندان دور 
شاهد توســعه صنعت سینماى تجارى 

ایــران و همــکارى 
مشــترك  تولید 
کشــورهاى  با 
یافتــه  توســعه 

خواهیم بود.

یک پخش کننده ایرانى در خارج از کشور مطرح کرد؛

اکران جهانى «نهنگ عنبر2»

سینا ســرلک، خواننده موســیقى ایرانى، قطعه اى را براى 
سریال «شهرزاد» خواند.

«تنها امید زندگى» عنوان قطعه میانى قســمت 
نهم فصل دوم سریال «شهرزاد» است که با 
صداى سینا سرلک منتشر شد و در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
ســینا ســرلک کــه پیــش از ایــن، 
همکارى هــاى متعــددى را بــا ایــن 
سریال داشــته، قطعه اى را به صورت 
مســتقل براى این ســریال خوانده

 است.
این قطعه که با شــعرى از علیرضا 
شجاع پور و آهنگســازى و تنظیم 

پدرام کشتکار ساخته  شده، مانند دیگر کارهاى سرلک، فضایى احساسى دارد.
ســینا ســرلک درباره این قطعه گفت: این کار، سال گذشــته به سفارش 
تهیه کننده و کارگردان سریال تولید شــد و در همین راستا با پدرام کشتکار 
براى ساخت اثر صحبت کردم و نهایتًا کار روى شعرى از علیرضا شجاع پور 
آهنگســازى و تنظیم شــد و من با تمام وجود و عشــق، این اثر را خواندم. 
به همین خاطر، یکى از کارهایى اســت که بسیار دوســت دارم. از طرفى، 
حال و هــواى این قطعه براى بســیارى از مردم دنیا در طول زندگى شــان 
پیش آمده اســت. به همین دلیل، به راحتــى با آن همزادپنــدارى خواهند

 کرد. 
وى افزود: امیدوارم هموطنان نیز با این کار و دیگر کارها همچون «برخیز»، 
«چه کنم»، «کوچه هاى عاشقى»، «زیر سقف دودى» و... که منتشر کرده ام 
و کارهایى که به انتشار خواهم رساند، ارتباط خوبى برقرار کنند و براى شان
 به آثارى نوستالژیک تبدیل شــود. این خواننده اظهار داشت: این کار پس از 

گذشت یکسال با نظر استاد فتحى در قسمت نهم فصل دوم«شهرزاد» و در 
یکى از سکانس هاى بسیار حساس و احساسى پخش شد.

داستان سریال «شــهرزاد» به کارگردانى حســن فتحى و تهیه کنندگى و 
سرمایه گذارى ســیدمحمد امامى در دهه 1330 مى گذرد و روایتى عاشقانه 

بر بستر تاریخ است.
رضا کیانیان، رؤیا نونهالى، امیــر جعفرى و آتنه فقیه نصیــرى از بازیگران 
جدید فصل دوم هســتند که در کنار ترانه علیدوســتى، شــهاب حسینى، 
مصطفى زمانى، پریناز ایزدیار، مهدى ســلطانى، پرویــز فالحى پور، گالره 
عباسى، سهیال رضوى، فریبا متخصص، امیرحسین فتحى و... ایفاى نقش 

کرده اند.
قسمت نهم فصل دوم ســریال «شــهرزاد» 30 مردادماه در شبکه نمایش 

خانگى توزیع شد.
سینا سرلک پیش  از این نیز قطعاتى را براى سریال «شهرزاد» خوانده بود.

با صداى سینا سرلک؛

«تنها امید زندگى»
 براى «شهرزاد»

 خوانده شد
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جدول پخش برنامه هاى شبکه نسیم از ابتداى شــهریور ماه با تغییراتى در زمان 
پخش مواجه شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم شبکه نسیم سیما، جدول پخش برنامه هاى «ویتامین 
خ»، «کودك شو»، «وقتشه»، «بیسیم» و پخش سریال «خانه ما» از ابتداى شهریور 

ماه با تغییر روبه رو شد.
سایر برنامه هاى شبکه نســیم همچون «خندوانه»، «دورهمى»، «دلویزیون» و 

«نسیم دانش» طبق ساعت قبل پخش مى شوند.
«ویتامین خ»، روزهاى شنبه تا چهارشــنبه، از ساعت 19 و 30 دقیقه به 

روى آنتن خواهد رفت.
«ویتامیــن خ»، برنامه اى ترکیبــى با اجراى وحید اســالمى و 
تهیه کنندگى رامین کرم یزدى اســت. اوســتا سالم، دوربین 
مخفى، ضرب المثل، شوخى، ســاالد، گزارش مردمى و... از 

بخش هاى این برنامه است.
«کودك شو» از این پس روزهاى زوج، از ساعت 20 و 
30 دقیقه به روى آنتن خواهد رفت. برنامه «کودك 
شو» که پخش خود را از ابتداى فروردین ماه از 
شبکه نســیم آغاز کرده است، در روزهاى آتى 
با بخش هاى جدیدى روى آنتن این شــبکه 

مى رود.
برنامه «وقتشه» با اجراى کامران تفتى نیز که با 

هدف ترویج ازدواج آسان که در دو موقعیت استودیو 
و رئالیتى شو تولید مى شود، به تازگى به روى آنتن رفته است، 

از این پس روزهاى فرد از ســاعت 20 و 30 دقیقه به روى آنتن 
خواهد رفت. برنامه «بیسیم» روزهاى پنج شنبه از ساعت 20 
به روى آنتن خواهد رفت. «بیسیم» با سبک زندگى دیجیتال 
(تک شو) است که قرار است در 52 قسمت نیم ساعتى اتفاقات و 

رویدادهاى این حوزه را از شبکه نسیم روى آنتن ببرد.
مجموعه «خانه ما» نیز روزهاى جمعه از ساعت 20 از این شبکه 

پخش خواهند شد.
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«نسیم دانش
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ایرانسینماى فروش در 4 میلیاردى افزایش 

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى گفت: اخبارى مبنى بر 
افزایش چند برابرى فروش سینما در پنج ماه امسال نسبت به 

سال قبل منتشر شده درست نیست.
جلیل اکبرى   اظهار داشت: سینماى ایران در پنج ماه امسال به نسبت 

پنجماه نخست سال گذشته چهار میلیارد تومان افزایش فروش داشته 
کهدر مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزانى از رشد را نشان مى دهد.

وى با اشاره به اینکه در بعضى از خبرها این رقم بسیار باالترعنوان شده 
است، افزود: به دلیل اینکه منبع اصلى این شایعه ها را نمى دانیم از طریق 

خبرگزارى جمهورى اسالمى اعالم مى کنیم که رقم هاى دیگرى که 
منتشر شده صحیح نیست.

مشاور رئیس سازمان سینمایى وزارت ارشــاد ادامه داد: مجموع فروش 
0سینماى ایران در سال گذشته نزدیک به 200 میلیارد تومان بوده است که 

5امیدواریمامسال هم با رشد 5 درصدى مواجه شویم.
اکبرى صحت افزود: در نیمه دوم امســال به دلیل حضور فیلم هاى مؤثر و 

پرفروش پیش بینى ما این است که نسبت به شش ماه نخست سال افزایش 
فروش داشته باشیم.

اینکه اضافه شدنفیلم هاى توقیفى مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى درباره
به چرخه اکران به رونق گیشه کمک خواهد کرد نیز گفت: ما معتقدیم که فیلم توقیفى 

نداریم اما آثارى که با مشکل در اکران مواجه هستند اگر به چرخه نمایش وارد شوند به دلیل 
هیجانىکه براىتماشاگردارند به افزایشمخاطب سینما کمک خواهند کرد چوناین فیلم

ها هم متعلق به بدنه سینماى ایران هستند.

ى ب ر ن ر واناو ب ی
ــت، از اهمیت گفت بعــد از توجه به قانون کپى رایـ

ولپخش برنامه هاى شبکه نسیم از ابتداى شــهریور ماه با تغییراتى در زمان 
خش مواجه شد.

ه گزارش ایسنا، بنا بر اعالم شبکه نسیم سیما، جدول پخش برنامه هاى «ویتامین 
خ»، «کودك شو»، «وقتشه»، «بیسیم» و پخش سریال «خانه ما» از ابتداى شهریور 

با تغییر روبه رو شد. ه
نامه هاى شبکه نســیم همچون «خندوانه»، «دورهمى»، «دلویزیون» و 

» طبق ساعت قبل پخش مى شوند.
0 و 30 دقیقه به  9»، روزهاى شنبه تا چهارشــنبه، از ساعت 19

خواهد رفت.
ن خ»، برنامه اى ترکیبــى با اجراى وحید اســالمى و 
گى رامین کرم یزدى اســت. اوســتا سالم، دوربین 
رب المثل، شوخى، ســاالد، گزارش مردمى و... از 

 این برنامه است.
0ك شو» از این پس روزهاى زوج، از ساعت 20 و
 دقیقه به روى آنتنخواهد رفت. برنامه «کودك
شو» که پخش خود را از ابتداى فروردین ماه از 
کرده است، در روزهاىآتى  نســیم آغاز شبکه
آنتن این شــبکه   بخش هاى جدیدى روى

ود.
مه «وقتشه» با اجراى کامران تفتى نیز که با 
ازدواج آسانکه در دو موقعیت استودیو ف ترویج

یتى شو تولید مىشود، به تازگى به روى آنتن رفته است، 
0 و 30 دقیقه به روى آنتن  0ینپس روزهاى فرد از ســاعت 20
خواهد رفت. برنامه «بیسیم» روزهاى پنج شنبه از ساعت 20
به روى آنتنخواهد رفت. «بیسیم» با سبک زندگىدیجیتال
2(تک شو) است که قرار است در 52 قسمت نیمساعتى اتفاقات و

رویویدادهاى این حوزه را از شبکه نسیم روى آنتن ببرد.
جموعوعه «خانه ما» نیز روزهاى جمعه از ساعت 20 از این شبکه 

واهند شهند شد.

ه
برنام
»ط

شبکه نسیم متحول شد

فریدون جیرانى، مدرس کارگاه تجربه هاى شخصى از ایده تا اجراى دومین جشنواره ملى فیلم سالمت 
گفت: فیلم، موسیقى، تئاتر و ترانه خوب با وجود هر مانعى مى تواند راه خود را باز کند و دیده شود.

جیرانى در این کارگاه گفت:  «متأسفانه مشکل امروز سینما نداشتن فیلمنامه هاى خوب است. نسل جوان 
باید از نوشتن شروع کند. نسل امروز دسترســى خوبى به اطالعات دارد. در فیلمنامه نویسى جهان بینى 
نسبت به پیرامون اهمیت بسیار دارد، سینما درباره انسان است و جهان بینى نسبت به انسان مهمترین نکته 
در فیلمنامه نوشتن است. ایده خوب تحول انسان را از ارزش به ضد ارزش یا برعکس تبدیل مى کند. همه 
فیلم هاى خوب ایده تحول شخصیت اصلى دارند. تحول همان تغییر جهان بینى نسبت به انسان است. 

البته در ایران فیلمسازى تابع شرایط اجتماعى نیز هست.
او درباره روند اقتباس در ایده پردازى، گفت: اقتباس گاهى مترادف با دزدى است اما گاهى واقعى است و 
در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به شدت از فیلمنامه هاى اقتباسى استقبال مى کند. در این 

شرایط حق مولف کامال رعایت مى شود.
کارگردان فیلم «قرمز» درباره سبک هاى فیلمسازى در ایران، گفت: در سینماى ایران کمتر مى توان به 
فیلمسازان جدید سبک فیلمسازى نسبت داد زیرا نسل جوان درگیر تغییرات جدید است. همچنین من از 

به کار بردن فیلمساز دولتى پرهیز مى کنم.
او درباره چگونگى همکارى با نابازیگران در ســاخت فیلم گفت: همه نابازیگران سناریو را مى خوانند اما 

نقش کارگردان در نحوه هدایت آنها بسیار مهم است.
 او در پاسخ به پرسشــى مبنى بر راهکارهاى بهبود وضعیت بازار عرضه فیلم بیان کرد: متأسفانه در خارج 
از ایران فیلم هاى ما بازار عرضه ندارند اگرچه در ســال هاى اخیر با اکران بعضى از آثار ایرانى وضعیت 
بهبود یافته است اما فراهم کردن شرایط بازار عرضه براى جوانان ایده بسیار خوبى است که مى توان به 

آن پرداخت.
کارگردان ســریال «مرگ تدریجى یک رؤیا» دربــاره محدودیت ها و موانع در فیلمســازى، گفت: به 
نظرم باید از شــرایط گذر کرد. فیلمســازان امروز دریافته اند بــراى برخورد با موانع بایــد باج بدهند و 
باج بگیرند و از این موانع نه تنها نباید ترســیدکه نباید ذهن را به آن مشغول و سانســور کرد. نه به این 
معنا که مى تــوان مثل اروپاییان فیلمنامه نوشــت اما حفظ اعتماد به نفس مهمترین اصل فیلمســازى

 است.

فریدون جیرانى:

 فیلم خوب، راه خود را براى دیده شدن 
پیدا مى کند
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متأسفانه باورهاى نادرست زیادى در مورد تغذیه و مسائل 
مربوط به آن وجود دارد، که یکــى از متداول ترین آن، 
بهترین زمان میوه خوردن است؛ اینکه چه زمانى باید میوه 
 بخوریم، چه زمانى ابداً نباید میوه خورد و چیزهایى شبیه 
به این. در این مطلب، به پنج باور اشتباه در مورد بهترین 

زمان میوه خوردن اشاره مى کنیم: 

باور اشتباه 1: همیشه با معده  خالى میوه بخورید
این یکى از شایع ترین باورهاى غلط در مورد زمان میوه 
خوردن است. این باور ادعا مى کند خوردن میوه همراه با 
غذا، گوارش را ُکند کرده و باعث مى شود غذا در معده تان 

بماند و تخمیر یا فاسد شود.
این باور همچنین ادعا مى کند خوردن میوه همراه با غذا 
موجب نفخ، احساس ناراحتى و یکسرى عالیم ناخوشایند 
دیگر در معده مى شود. هر چند این درست است که فیبر 
موجود در میوه، خروج غذا از معده را به تعویق مى اندازد 
اما بقیه  ادعاها نادرست هستند. میوه باعث مى شود معده ، 
با سرعت کمترى تخلیه شود اما قطعاً موجب باقى ماندن 
غذا نمى شود. همچنین این باور که خوردن میوه با معده  
خالى مى تواند طول عمر را افزایش بدهد، خســتگى و 
ضعف و یا تیرگى پاى چشم را برطرف کند، هیچ پشتوانه  

علمى ندارد.

باور اشــتباه 2: خوردن میوه قبل یا بعد از غذا، 
ارزش غذایى آن را کم مى کند

به نظر مى رســد این باور، ادامه  همان باور اشــتباه اول 
باشــد. یعنى طبق این گفته، شــما باید میوه را با معده  
خالى بخورید تا از تمام فواید آن بهره مند شــوید وگرنه 
ارزش  هاى تغذیه اى میوه را از دســت خواهید داد. بدن 
انســان طى تکامل، تحوالتى داشته اســت تا از لحاظ 
دریافت ارزش هــاى غذایى، تا جایى کــه امکان دارد 
کارآمد شود.وقتى شما غذایى مى خورید، معده مانند یک 
انبار ذخیره عمل مى کند و هر زمان، تنها مقدار کوچکى 
از آن غذا را وارد روده مى کند تــا روده بتواند به راحتى 

گوارش کند.

باور اشتباه 3: اگر دیابت دارید باید میوه را 1 تا 2 
ساعت قبل یا بعد 
از غذا بخورید

این ایــده مى گوید که افراد دیابتى معموًال مشــکالت 
گوارشى دارند و باید میوه را با فاصله از غذا بخورند تا به 
گوارش شان کمک کنند. متأسفانه این توصیه  بدى است 
که مى توان به یک فرد مبتال به دیابت کرد. هیچ سند و 
مدرك علمى وجود ندارد که نشــان دهد خوردن میوه 
جداى از غذا و با فاصله از آن، گوارش را بهبود مى دهد. 
تنها تفاوتى که ممکن است ایجاد شود این است که قند 
موجود در میوه ممکن است ســریع تر وارد جریان خون 
شود و این دقیقًا همان چیزى است که فرد دیابتى باید از 
آن پرهیز کند. بنابر این، فرد دیابتى به جاى اینکه میوه 
را جداگانه مصرف کند، مى تواند آن را همراه غذا و یا به 
عنوان اسنک همراه با منبعى از پروتئین، فیبر یا چربى 

بخورد.

باور اشتباه 4: بهترین زمان روز براى خوردن 
میوه، بعدازظهر است

پشــت این ادعا هم، دلیل منطقى وجود ندارد و از نظر 
علمى هم ثابت نشده اســت. ادعا مى شود که سرعت 
متابولیسم در بعدازظهر کم مى شود و خوردن چیزهایى 
که قند زیاد دارند، مانند میوه ها، قند خون را باال برده و در 
نتیجه سرعت متابولیسم را باال مى برد و در نتیجه براى 

سیستم گوارشى مفید است.

واقعیت این است که هر غذاى حاوى کربوهیدرات، قند 
خون تان را موقتًا افزایش خواهد داد چون گلوکز جذب 
خون مى شــود و فرقى نمى کند چه زمانى از روز باشد. 
نیازى نیست براى به کار انداختن و بیدار کردن سیستم 
گوارش تان کار خاصى انجام دهید، چون این سیســتم 
همیشه آماده است تا به محض اینکه غذایى با زبان تان 
تماس پیدا کرد، دست به کار شود، حاال هر زمانى از روز 
که باشد. پس هیچ ایرادى ندارد صبح میوه بخورید و یا 
خودتان را مقید کنید که حتمــًا بعدازظهر میوه بخورید. 

میوه را هر زمانى از روز که بخورید مفید است.

باور اشتباه 5: نباید بعد از ساعت 2 بعدازظهر 
میوه بخورید

این باور دقیقًا برعکس باور شــماره  4 است! چون ادعا 
مى کند نباید بعد از ساعت 2 بعدازظهر میوه بخورید. 

شواهد علمى بسیار زیاد و گوناگونى وجود دارد که ثابت 
مى کند آنهایى که در طول روز، میوه و ســبزى زیادى 
مصرف مى کنند، بسیار کمتر دچار افزایش وزن شده و 
کاهش وزن بهترى دارند. در حوزه  کاهش وزن، خوردن  
میوه جات و سبزیجات فراوان، یکى از بهترین کارهایى 
است که مى توانید انجام دهید. ضمناً، اگر از خوردن میوه 
در بعدازظهر و قبل از خواب اجتناب کنید، یک انتخاب 
بسیار خوب و ســالم را به عنوان یک اســنک یا دسر از 

دست داده اید.

بهترین زمان خوردن میوه چه وقت است؟
واقعیت این است که هر زمانى از روز، براى میوه خوردن 
عالى است. شواهدى قطعى وجود ندارد که بگوید شما 
باید بعدازظهر میوه بخورید یا 
همراه غذا. میوه ها، ســالم، 
مغذى و مفید براى حفظ 
وزن ایده آل هســتند که 
هر زمانى میل داشتید 
مى توانید سراغشــان 

بروید.

بهترین زمان براى خوردن میوه چه وقت است؟

تیمى از پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند 
که مصرف ســیگارهاى الکترونیکى مى تواند منجر 
به آســیب دیدگى بافت هاى قلــب و عروق و پیرى 

زودرس قلب شود. 
در این مطالعات پژوهشگران اقدام به بررسى و مطالعه 
ابعاد سرخرگ اصلى قلب و قابلیت هاى مختلف عروق 
خونى در عریض شدن و سخت شدن کرده و به مطالعه 
سرخرگ هاى موش هاى آزمایشگاهى ماده پرداخته 
و تأثیر استفاده بلند مدت و کوتاه مدت  از سیگارهاى 
الکترونیکى را در آنها مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند.

الزم به ذکر است که ســخت شدن بدنه سرخرگ ها 
و به ویژه سرخرگ آئورت عارضه اى است که عمومًا 
از آن با عنوان یکى از عوارض پیر شــدن و افزایش 
سن یاد مى شود. این عارضه مى تواند منجر به ظهور 
بیمارى هــاى مختلف قلب و عروقى شــود. در این 

بررسى ها مشخص شــد که تنها مصرف پنج دقیقه 
از سیگارهاى الکترونیکى سبب کاهش 30 درصدى 
عرض سرخرگ ها شده و عالوه بر آن میزان گشادى 

عروق نیز کاهش مى یابد.
از سوى دیگر اســتفاده طوالنى مدت از سیگارهاى 
الکترونیکى به میزان 20 ســاعت یا بیشتر در طول 
هفته به مدت هشــت مــاه نیز تأثیراتــى مخرب بر 
ســالمت عمومى قلب و عــروق دارد. از جمله این 
تأثیرات مى توان به تصلب شــریان اشاره کرد که در 
این گروه از افراد به میزان دو برابر بیشــتر از سایرین 
مشاهده مى شــود. در این گزارش به صراحت ذکر 
شده اســت : « یافته هاى جدید نشــان مى دهد که 
سیگارهاى الکترون یکى و مصرف آنها براى سالمت 
انســان مضر بوده و تأثیــرات مخــرب فراوانى در

 پى دارد. »

قلم گاو و گوســاله یکى از مغذى ترین مــواد غذایى 
محسوب شده که ارزش غذایى بســیار باالیى به ویژه 
براى کودکان در حال رشد دارد. عصاره قلم پخته شده گاو 
و گوساله حاوى مقادیر تقریباً باالى پروتئین و مواد معدنى 
ضرورى براى بدن شامل کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، 
فسفر و... است. عالوه بر آن، حاوى ویتامین هاى گرو 
B نیز است. مصرف عصاره تهیه شده با قلم گاو و گوساله 
براى همه گروه هاى سنى مفید بوده، لیکن به دلیل چربى 
بسیار باالى آن زیاده روى در مصرف آن خطرناك است. 
با وجود این، بیشترین گروه سنى که از خاصیت این ماده 
غذایى ارزشمند سود مى برند کودکان و نوجوانان در حال 
رشد هستند. کودکان به دلیل رشــد باالى استخوانى 
نیازمند منبع غنى از کلســیم و ژالتین هستند و یکى از 
مهمترین خواص قلم گاو و گوساله تأمین بخش اعظمى 
از کلسیم و سایر مواد مغذى مورد نیاز بدن است. به طور 
کلى مصرف عصاره تهیه شــده با قلــم گاو، به تقویت 
اســتخوان ها، رباط ها، تاندون ها و غضروف ها کمک 

مى کند. 

خواص قلم گاو و گوساله 
قلم گاو و گوســاله به شدت ســرد کننده عروق بدن، 
باالخص در خانم هاست که گرمى بدنشان از آقایان کمتر  
است. لذا با وجود خواص درمانى فراوان این ماده غذایى 
زیاده روى در مصرف آن به هیچ عنوان توصیه نمى شود. 
برخى از مهمترین خواص قلم گاو و گوساله عبارتند از 
قلم گاو نیز همانند خواص پاى مرغ، تقریباً داراى مقادیر 
باالى کلسیم و کالژن اســت که براى سالمتى بدن، 
کاهش درد مفاصل،تقویت استخوان ها، کاهش التهاب و 
درد آرتروز مفید است. همچنین در طب سنتى به افرادى 
که دچار شکستگى استخوان شده اند مصرف قلم گاو یا 

گوساله توصیه مى شود.
یکى دیگر از مهمترین خواص قلم گاو و گوساله افزایش 
ســالمت و رفع مشکالت پوســت و مو است. مصرف 
عصاره قلم در غذاها باعث کاهش چشــمگیر روند پیر 
شدن پوست شده، به دلیل میزان باالى کالژن، چین و 
چروك پوست را برطرف مى کند و باعث تقویت موها 

مى شود.
اسیدآمینه هاى مفید موجود در عصاره قلم براى بهبود 
عملکرد ذهن مؤثر بوده و باعث تقویت حافظه مى شود. 
این ماده غذایى به تولید خــون، بهبود کیفیت و جریان 
خون کمک مى کند و در نهایــت عملکرد مغز را بهبود 

مى بخشد.
از خواص قلم گاو و گوســاله کمک به سالمت دستگاه 
گوارش و متعادل کردن شیره هاى گوارشى است. ژالتین 
آزاد شده از کالژن (نوعى پروتئین با کیفیت) موجود در 
مغز قلم و استخوان ها به فرآیند هضم پروتئین کمک 
کرده، مصرف آن به افرادى که دچار حساسیت غذایى 

هستند توصیه مى شود.
مصرف قلم گاو براى کودکان بســیار مفید است باعث 
استحکام دندان ها مى شــود و از پوسیدگى زودهنگام 

دندان ها در سنین کودکى پیشگیرى مى کند.
آرژنین موجود در عصاره تهیه شــده از قلم گوساله، به 
عملکرد سیســتم ایمنى و بهبود زخم ها کمک کرده و 
سلول هاى آسیب دیده کبد را ترمیم مى کند، به همین 
دلیل پزشــکان مصرف این عصاره را به بیماران خود 
توصیه مى کنند زیرا عملکرد سیســتم ایمنى را بهبود 

مى بخشد.
از خواص قلم گاو و گوســاله و فواید مصرف آن براى 
کودکان و زنان تأمین آهن مــورد نیاز بدن و درمان کم 
خونى است. عصاره قلم، دلیل دارا بودن ترکیبات خونساز 
به خصوص آهن بسیار مفید اســت و بهتر است به این 
منظور از قلم گوســفند و گوســاله زیر یکسال استفاده 
شــود تا کمترین میزان چربى و بیشترین مواد مغذى را 

داشته باشد.

مضرات قلم گاو و گوساله 
افراد با چربى خون باال و اضافه وزن به دلیل میزان باالى 
چربى موجود در قلم گاو و گوساله ، بایستى از مصرف آن 

خوددارى کنند.
مبتالیان به بیمارى هاى قلبى و عروقى و یا کسانى که 
دچار کبد چرب هســتند، بهتر است در مصرف قلم گاو 

وگوساله جانب احتیاط را در پیش بگیرند.

بر اساس مطالعه اى که اخیراً توسط  محققان 
در دانمارك روى تعدادى از بیماران مبتال به 
MS انجام شده است، یافته هاى به دست 
آمده از اســکن مغزى افراد مورد مطالعه، 
چروك خوردگى و کاهش حجم کمترى در 
ســاختار مغزى بیماران ورزشکار را نشان 

مى داد.
این مطالعه کوچک که توسط پژوهشگران 
دانشــگاه آرهوس در دانمارك انجام شد، 
نشان مى دهد که تمرینات ورزشى استقامتى 
سبب کند شدن روند بیمارى در مبتالیان به 

بیمارى MS مى شود.
روند کوچک شدن مغز در مبتالیان به بیمارى 
MS به میزان قابل توجهى سریع تر از افراد 

سالم اســت. داروها مى توانند تا اندازه اى 
با پیشــرفت بیمارى مقابله کنند اما در این 
مطالعه مشاهده شــد که تمرینات مستمر 
ورزشــى در بیماران تحت درمان مى تواند 

سرعت کوچک شدن مغز را کاهش دهد.
«مالتیپل اســکلروزیس»، یــک بیمارى 
خودایمنــى بالقوه ناتوان کننده سیســتم 
اعصاب مرکزى است، به طورى که سیستم 
ایمنى بدن غالف محافظــت کننده اطراف 
رشته هاى عصبى را تخریب کرده و سبب 
اختالل ارتباط مغز با سایر قسمت هاى بدن 
مى شود. به دنبال این فرآیند طیف گسترده 
اى از عالیم در مبتالیان ظاهر مى شــود، به 
طورى که برخى از آنان قادر به راه رفتن هم 

نیستند.
در این مطالعه محققان 35 بیمار را به مدت 
شش ماه تحت بررسى قرار دادند. نیمى از 
آنها به مدت شــش ماه و دو مرتبه در هفته 
به تمرینات ورزشى استقامتى پرداختند در 
حالى که نیمى دیگر (گروه کنترل) هیچ گونه 

فعالیت ورزشى نداشتند.
تمرینات قدرتى نوعــى از تمرینات بدنى 
است که با تمرکز بر انقباض عضالت باعث 
افزایش قدرت و استقامت و اندازه عضالت 

مى شود.
بر اساس یافته هاى حاصل از این مطالعه؛ 
اسکن هاىMRI گرفته شده قبل و پس از 
شش ماه، نشان مى دادند که کوچک شدن 

مغز در بیمارانى که ورزش هاى اســتقامتى 
را انجام داده بودند نســبت به گروه کنترل 

کمتر است.
در گذشته به مبتالیان به بیمارى MS توصیه 
مى شد که ورزش نکنند چرا که تصور بر این 
بود که ورزش روند بیمارى را تشدید مى کند. 
در حالى که امروزه محققــان بر این باورند 
که تمرینات ورزشى باعث بهبود و تسهیل 
عالیم بیمارى از قبیل خستگى هاى شدید 

بیماران و مشکالت حرکتى آنها مى شود.
با این حال محققان توصیــه مى کنند قبل 
از پرداختــن به هرگونه فعالیت ورزشــى 
سیســتماتیک فشــرده، بیماران باید با 

پزشکشان مشورت کنند.

رئیس شبکه هپاتیت ایران، آلودگى هوا را 
یکى از عوامل مؤثر در ابتال به کبد چرب دانســت 
و گفت: باتوجه به آلودگى هواى شهرها، امکان ابتال 
افراد در مناطق شهرى بیشتر بوده و شیوع کبد چرب در 

این مناطق بیشتر است.
دکتر ســید مویــد علویان،اظهار داشــت:در مناطق 
روستایى به دلیل هواى سالم و تحرك بدنى کبدچرب 

شیوع بسیار کمترى دارد.
وى با بیان اینکه نداشتن تحرك بدنى، تغذیه ناسالم، 
استرس و استعمال دخانیات از دیگر عوامل اصلى ابتال 
به این بیمارى هســتند، افزود: در حال حاضر عوامل 
محیطى نســبت به عوامل ژنتیکى تأثیر بیشترى در 

شیوع این بیمارى دارد.
رئیس شبکه هپاتیت ایران در ادامه به شیوع کبد چرب 
در کودکان اشاره کرد و گفت: سن ابتال به کبد چرب 
کاهش یافته و شــاهد ابتال کودکان به این بیمارى از 

حدود 7 سالگى هستیم.
علویان کم تحرکى و تمرکز کــودکان بر بازى هاى 
رایانه اى را از عوامل مهم این موضوع دانست و افزود: 
از طرف دیگر آنان به مصرف شــیرینى، شــکالت و 
محصوالت قندى گرایش پیدا کردند که این موضوع 

هم در شیوع کبدچرب در این افراد بسیار مؤثر است.
وى برلزوم تشــویق کودکان به بازى هاى فیزیکى 
تأکید و از والدین تقاضا کرد طورى برنامه ریزى کنند تا 
کودکان آنان به جاى صرف وقت زیاد براى بازى هاى 

رایانه اى به بازى هاى فیزیکى بپردازند.
علویان، به والدین توصیه کرد که بیشتر مراقب تغذیه 

کودکان خود باشند و شــرایط را براى مصرف نکردن 
غذاهاى آماده و پرچرب آنان فراهم کنند تا سالمتى 

آنان به مخاطره نیافتد.
علویان با اشاره به اینکه بیمارى کبدچرب در ایران روبه 
افزایش است، گفت: حداقل 40 تا 50 درصد ایرانى ها 

به درجاتى از این بیمارى مبتال هستند.
رئیس شــبکه هپاتیت ایران بیان کرد که متأســفانه 
ایرانى ها از مواد نشاســته اى و قندى بیشتر استفاده 
مى کنند و این موضوع تأثیر بســزایى در شیوع کبد 

چرب در جامعه دارد.

وى همچنین به افزایش بیمارى در بین زنان اشــاره 
کرد و گفت: قبًال فکــر مى کردیم کــه این بیمارى 
مختص مردان اســت درحالى که بیمارى در زنان در 

حال افزایش است.
وى اظهار داشــت: باتوجه به اینکه زنان ایرانى داراى 
اضافه وزن و چاقى بیشترى هستند در نتیجه شیوع این 

بیمارى در آنان شایع تر است.

*کبد چرب چیست؟
وجود چربى در کبد هر انســانى طبیعى است اما اگر 

کبــدى داراى 5 تا 10 درصد چربى باشــد کبد چرب 
نامیده مى شود.

کبد فاکتورهاى مضرر مواد غذایــى را گرفته و آنها را 
به صورتى بدون ضرر وارد سیســتم هاى دیگر بدن 
مى کند. کبد به طور طبیعى خود را توسط سلول هایى 
ترمیم و پاکســازى مى کند. کبد چرب یک موقعیت 
مخرب را در بــدن ایجاد مى کند و بدتــر اینکه هیچ 
عالمت هشــدار دهنده اى در ابتال ندارد. دو نوع کبد 
چرب عبارتست از الکلى و غیر الکلى که در ایران نوع 

غیر الکلى شیوع دارد.

*علل ایجاد کبد چرب چیست؟
عادات و رفتارهاى غلط بســیارى ایجــاد کننده این 
بیمارى هستند که بارزترین و مهمترین آنها مصرف 
مشــروبات الکلى، مصرف مواد غذایى چرب، اضافه 
وزن، نداشتن فعالیت بدنى سالم یعنى همان ورزش 
و تحرك مفید، سوء تغذیه، فشار خون باال، باردارى، 
مصرف داروهایى همچون آســپرین و تتراسایکلین 

و... است.

*عالئم و نشانه هاى کبد چرب چیست؟
خستگى و بى حالى
کاهش وزن و اشتها

تهوع
ضعف عمومى

درد در مرکــز و یــا ســمت راســت بخــش باالى 
شکم.

 «MS» اگر
دارید، 
ورزش 
قدرتى 

انجام بدهید

خواص قلم گاو و گوساله براى کودکان

پیرى قلب با سیگارهاى الکترونیکى  عوامل اصلى ابتال به کبد چرب

 گوســاله یکى از مغذى ترین مــواد غذایى 
باالیىبه ویژه ارزشغذایىبســیار که شده

مىشود.
اسیدآمینه هاى مفید موجود در عصاره قلم بر
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کنفدراســیون فوتبال آســیا 4 گل برتر 4 بــازى دور رفت از مرحلــه یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان قــاره کهن را معرفى کــرد که گل گادوین منشــا مهاجم 
نیجریــه اى پرســپولیس مقابــل االهلى هــم جزو آنهاســت. منشــا گل دوم 
قرمزپوشــان تهرانى را در دیدارى که با تســاوى 2 بــر 2 خاتمه یافــت به ثمر 

رساند.
گل هاى وو لى، مهاجم شــانگهاى اس آى پى جى برابر گوانگژو اورگراند، لئوناردو 
مقابل پرسپولیس و یو کوبایاشى بازیکن کاوازاکى فرونتاله مقابل اوراوا رد دایاموندز، 
دیگر نامزدهاى کســب عنوان زیباترین گل دور رفت از مرحله یک چهارم نهایى 

لیگ قهرمانان آسیا هستند.
زیباترین گل این دور از رقابت ها با آراى کاربران شبکه هاى اجتماعى کنفدراسیون 

فوتبال آسیا انتخاب مى شود.

نصف جهان  در جدید ترین  رده بندى بهترین باشــگاه هاى ایران، تیم هاى اصفهانى برخالف 
سال هاى گذشته جایگاه قابل توجهى ندارند و رتبه هاى یک و دوى ایران در اختیار دو تیم تهرانى 
است.در تازه ترین رده بندى برترین باشگاه هاى فوتبال جهان و در قاره آسیا، پرسپولیس با کسب 
1559 امتیاز در رده هشتم قاره کهن ایستاده است و اســتقالل هم با وجود نتایج ضعیفى که در 
این هفته ها کسب کرده است با 1518 امتیاز در رده شــانزدهم قرار دارد. شاگردان برانکو در رده 
152 جهان ایستاده اند و شاگردان منصوریان هم رتبه 232 جهانى را در اختیار دارند. در قاره کهن، 
تیم هاى الهالل عربستان و االهلى عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا هم به ترتیب با 1639 و 1620 امتیاز در رده اول و دوم هستند.
رده بندى تیم هاى برتر فوتبال جهان:

1- رئال مادرید 2124 امتیاز 2- بایرن مونیخ 1998 امتیاز 3- بارسلونا 1990 امتیاز 4- یوونتوس  
1967 امتیاز 5- اتلتیکو مادرید 1914 امتیاز.

ساسان انصارى یکى از بهترین گلزنان فصل گذشته فوتبال ایران در فصل جدید تنها یک 
بار موفق شده براى سپاهان گل بزند.

سپاهان فصل را با نتایج خیلى خوبى آغاز نکرده است و ساسان انصارى مهاجم اول این تیم 
نیز هنوز در هیبت یک گلزن قهار ظاهر نشده است.

ساسان انصارى در این فصل از رقابت ها تنها یک گل به ثمر رسانده و آن گلى است که در 
دربى اصفهان با ضربه سر و روى تیزهوشى اش به ثمر رساند.

اما نتایج نه چندان خوب سپاهان باعث شده تا ساسان انصارى نیز در ترکیب این تیم نتواند 
شم گلزنى اش را به کار بیاندازد.

هرچند روند بازى هاى سپاهان به گونه اى است که به نظر مى رسد این تیم هر هفته نمایش 
بهترى داشته باشد و ساسان انصارى نیز بتواند در مجموعه تاکتیکى  «زالتکو کرانچار»  

تبدیل به همان گلزنى شود که هواداران طالیى هاى اصفهان در انتظارش هستند.

گل منشا نامزد شد! گل منشا نامزد شد!   جاى خالى اصفهانى ها در  جاى خالى اصفهانى ها در 
رده بندى جهانىرده بندى جهانى  در انتظار ماشین گل ساسان در انتظار ماشین گل ساسان

مدیر 
روستا 

سرمربى 
صباى قم  

 قاضى و خلعتبرى، نمادهاى معکوس وفادارى!

نصف جهــان  هــر چند ســپاهانى هــا در بخش 
نتیجه گیرى و گلزنى دغدغه هاى فراوانى دارند، اما 
فعًال خیال آنها بابت دروازه راحت شده و  و برخالف 
سه هفته ابتدایى به محض رسیدن توپ به دروازه 

آنها دچار استرس نمى شوند.
زردپوشــان با حضور «لى اولیویــرا» در چارچوب 
دروازه توانسته اند در 180 دقیقه  گذشته دروازه  شان 

را بسته نگه دارند.
سپاهان در سه دیدار ابتدایى لیگ هفدهم در مقابل 
تیم هاى سایپا، پدیده و پارس جنوبى جم قرار گرفت 
و در غیاب گلر اصلى در هر سه دیدار دروازه اش باز 
شد و شش گل دریافت کرد تا در خط دروازه پاشنه 

آشیل تیم « زالتکو کرانچار» در این دیدارها باشد.
لى اولیویرا در دیدار برابر ذوب آهن و پس از پشت 
سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب اصلى بازگشت و 
در پیروزى برابر ذوب آهن در دربى اصفهان نقش 
اصلى را ایفا کرد و اولین کلین شیت فصل را به نام 

خود ثبت کرد.
هفته گذشــته طالیى پوشان برابر ســپیدرود قرار 
گرفتنــد و اولیویرا اگرچه کار چندان دشــوارى در 
این دیدار نداشــت؛ اما موفق به ثبت دومین کلین 
شیت فصل شد تا خیال کرانچار از خط دروازه اش 

راحت شود. 
البته اولیویرا در مقابل سپیدرود هم نمایش مطمئنى 
ارائه داد و در نیمــه  دوم روى ضربه ایســتگاهى 
بازیکنان ســپیدرود واکنش بسیار خوبى نشان داد. 
زردها پس از کســب این اطمینــان در چارچوب 
دروازه حاال باید به فکر رفع ســایر نقاط ضعف خود

 باشند.

نصــف جهان ورزشــگاه نقش جهان که از ســوى 
هواداران اصفهانــى به عنوان گــودال مرگ رقبا 
معرفى شده در فصل هفدهم در حسرت برد  زردها 

مانده است.
سپاهان با سپرى شدن پنج هفته از آغاز لیگ هفدهم 
هنوز رنگ پیروزى در ورزشگاه نقش جهان را به خود 
ندیده و تنها برد فصل این تیم در استادیوم فوالدشهر 

رقم خورده است. 
سپاهان در دیدار با ســپیدرود از هفته پنجم لیگ 
برتر با حساب صفر با صفر برابر میهمان رشتى خود 
متوقف شد تا سومین تساوى پیاپى خانگى در شروع 
فصل جدید در کارنامه تیم اصفهانى به ثبت برسد. 
طالیى پوشان اصفهانى پیش تر در هفته هاى اول 
و سوم به ترتیب برابر تیم هاى سایپا و پارس جنوبى 
به تقســیم امتیازات با میهمانان خود در ورزشگاه 

نقش جهان قناعت کرده بود. 
جالب آنکه تنها پیروزى ســپاهان در لیگ هفدهم 
که مربوط به شــهرآورد اصفهان اســت در نصف 
جهان رقم خورده اســت اما آن مسابقه به میزبانى 
ذوب آهن و در ورزشــگاه اختصاصــى این تیم در 
فوالدشهر برگزار شد. اســتادیومى که سپاهان به 
هیچ وجه با آن بیگانه نیســت زیرا به مدت نزدیک 
به یک دهه و تا کمتر از یکسال پیش در آن میزبان 
حریفان خود بود تا اینکه از آبان گذشــته و در پى 
بازگشــایى مجــدد نقش جهان به این اســتادیوم 

بازگشت.
باید دید در دیدار سپاهان-پرســپولیس طلســم 
پیــروزى در ورزشــگاه نقش جهان بــراى زردها 

شکسته مى شود یا خیر.

على اصغر مدیرروستا ، ششمین گلزن برتر 
تاریخ لیگ فوتبال ایران هدایــت تیم فوتبال 

صباى قم را عهده دار خواهد شد .
مدیرروســتا در دوران فوتبالــش در تیــم هایى چــون پاس، بهمن، کشــاورز 
، پیکان و شــهاب زنجــان بــازى کــرده و هدایت پیــکان، پــاس همدان و 
شــهردارى تبریز را داشــته اســت، حاال هدایت صبایى را عهده دار شده است 
که امســال بعــد از 13ســال حضــور در لیــگ برتر حاال دســته اولى شــده 

است .
مدیر روستا که سال ها بازیکن تیم ملى فوتبال و فوتســال بوده است در کارنامه 
مربیگرى خود روزهاى نسبتًا مناسبى را در تیم هاى فوتبال پیکان وپاس همدان 
داشته است، صبایى ها در سال هاى گذشــته تیمى بسیار پر رفت و آمد بودند و در 
این میان نفراتى چون محمد حسین ضیایى وصمد مرفاوى هر کدام با سه و دو بار 

حضور، بیشترى توقف را در این تیم داشته اند .

یک زمانى تعصب به تیم و پیراهنش،  اصل مهمى در فوتبال ایران 
محسوب مى شــد و بازیکنان زیادى بودند که وفادارى به باشگاه 
محبوبشان را به خوبى ثابت مى کردند. راه دور نمى رویم. همین 
ابراهیم صادقى که امسال به عنوان کمک على دایى روى نیمکت 
سایپا مى نشــیند از ســال 79 که به ســایپا آمد، دیگر از این تیم 
جدا نشــد و نزدیک به 450 بازى براى این تیم انجــام داد تا لقب 
نارنجى وفادار به این بازیکن داده شود. اما دیگر دوران ابراهیم صادقى 
و بازیکنانى با تفکر او تمام شده و این روزها بازیکنان به تیمى مى روند که 
شرایط بهترى – به خصوص از نظر مالى – برایشان داشته باشد. نمونه بارز 
این بازیکنان محمدرضا خلعتبرى است که از سال 82 تا امروز، 12 باشگاه 
عوض کرده. به جز ذوب آهن که خلعت چهار فصل متوالى در آن توپ زد 
و سپاهان و ابومسلم ( که دو سال متوالى این بازیکن را در اختیار داشتند) 
را فاکتور بگیریم او در بقیه تیم ها فقط یکســال حضور داشته. شموشک، 
ابومسلم، ذوب آهن، الغرافه قطر، الوصل امارات،سپاهان، عجمان امارات، 
پرسپولیس،گسترش فوالد، سایپا و پدیده تیم هایى بوده اند که خلعتبرى 

در آنها توپ زده است.
به جز خلعتبرى، محمدرضا قاضى همبــازى او در پدیده هم یکى دیگر از 
بازیکنانى است که طى این ده سالى که از حضورش در لیگ برتر مى گذرد، 
زیاد تیم عوض کرده. فوالد، ذوب آهن، پرسپولیس، استقالل، صبا، نفت 
و پدیده تیم هایى بوده اند که قاضى در آنها توپ زده است. جالب اینکه او 
فقط در ذوب آهن، ســه فصل متوالى حضور داشته و در بقیه تیم ها نهایتًا 

دو فصل بازى کرده است.
مگر مى شــود درباره بازیکنانى که زیاد تیم عوض مــى کنند صحبت 
کرد و حرفى از فرزاد حاتمى نــزد.  بازیکنى که عادت کرده ایم هر فصل 
او را در تیم جدیــدى ببینیم. راه آهن، قبله آذربایجان، ســپاهان، صبا، 
تراکتورسازى، اســتقالل، فوالد، پرســپولیس، مس، ملوان  و دوباره 
تراکتور تیم هایى بوده اند که حاتمى پیراهن آنها را پوشــیده و به جز 

ســپاهان که حاتمى سه فصل در آن حضور داشــته، بقیه تیم ها 
نهایتًا یک فصل میزبان مهاجم فعلى تراکتورســازى

 بودند.
سیدمهدى سید صالحى هم دیگر بازیکنى بوده 

که عالقه خاصى به تغییر تیم داشته. راه آهن، 
سپاهان، پیکان، استقالل، تراکتورسازى، 

پرسپولیس، سایپا، استقالل خوزستان و 
گسترش فوالد تیم هاى سیدصالحى 

در دوران حضــور او در میادیــن 
بوده اند. به جز ســپاهان که بیشتر 

از پنج فصل میزبان سیدصالحى 
بوده، او در بقیه تیم ها نهایتاً یک 

فصل حضور داشــته است.
( البته او در استقالل دو فصل 

متوالى توپ زد).

نصــف جهــان  پس از گــزارش هفته پیش 
نصف جهــان در مــورد  اسپانســر تیم هاى 
استقالل و پرســپولیس، حاال گزارش هاى 
جدیدى مورد ابهامات و ایرادات به اسپانسر 

مشترك دو تیم تهرانى  منتشر شده است.
 اوایل هفته جارى دو باشــگاه پرســپولیس 
و اســتقالل تصمیــم گرفتنــد بــه 
همکارى شان با همراه اول پایان 
بدهند و قرارداد اسپانسرى 
جدید را بــا اپراتور دوم 

ایرانسل منعقد کنند. یعنى 
نامه  توافق ســه جانبه حتــى 

سرخابى ها نیز در این شــرکت و 
و به این ترتیب از رسانه ها منتشر شد 

ایــن اپراتور روى حاال به بعــد لوگوى 
پیراهن بازیکنان پرســپولیس و اســتقالل درج خواهد
 شد. این البته غیر از مسئله سامانه پیامکى 3090 است 
که همچنان به قوت خودش باقى اســت. مسئله مهم 
در این میان به اصرار عجیب و غیرحرفه اى مســئوالن 
دو باشگاه به داشــتن یک حامى مالى مشترك مربوط 
مى شــود؛ آنچه در عرف فوتبال جهان و مطابق قوانین 
کشورهاى پیشــرفته و صاحب فوتبال «ممنوع» است، 
اما در ایران به سادگى انجام مى شود!سایت همشهرى 
ورزشــى در این باره گزراش داده: بررســى شــرایط 
اسپانســرى در معتبرترین لیگ هــاى جهان به وضوح 
نشان مى دهد در ســطح اول فوتبال باشگاهى اسپانیا، 
انگلســتان و آلمان حتى یک مورد هم پیدا نمى شود که 
دو باشــگاه یک اسپانسر مشترك داشــته باشند و اسم 

یک برند واحد روى لباس آنها دیده شــود. کافى است 
مثًال عنوان «بوندس لیگا 18-2017» را سرچ کنید تا در 
صفحه ویکى پدیاى این مسابقات اسپانسر تمام تیم هاى 
حاضر را ببینید. قطعًا ظرف کمتر از یک دقیقه اطمینان 
خواهید یافت که هیچ دو تیمى در این لیگ حامى مالى 
مشترك ندارند. این در حالى است که کشور آلمان بخشى 
از مشــهورترین، ثروتمندتریــن و معتبرترین برندهاى 
تجارى جهان را در اختیار دارد. به نظر شما آیا مثًال براى 
«بنز» کار سختى بود که اسپانسرى کل تیم هاى حاضر 
در بوندس لیگا را در اختیار بگیرد و اسمش روى پیراهن 

همه تیم ها باشد؟
 سایت آى اسپورت هم شائبه تقلب در بحث اسپانسرهاى 
مشترك را مطرح کرده و نوشته:اینکه هیچ دو باشگاهى 
نمى توانند اسپانســر مشترك داشته باشــند بخاطر این 
است که در بزنگاه هاى مهم، شائبه تقلب در کار نباشد. 
مثًال ممکن اســت تیم دوم یک اسپانسر در حال سقوط 
به دسته پایین تر باشــد و در هفته هاى پایانى به مصاف 
تیم اول اسپانسر برود. در این صورت این شائبه مى تواند 
وجود داشته باشد که برند مزبور از تیم قدرتمندتر بخواهد 
مانع از ســقوط شــریک مالى ضعیف ترش شود. همین 
ظرافت هاســت که بین فوتبال حرفه اى جهان و فوتبال 

ما فاصله مى اندازد.
 البته نباید آنقدرها از ماجراى اسپانسر مشترك سرخابى ها 
تعجب کرد، وقتــى در فوتبال ایــران تخلفى به مراتب 
بزرگ تــر از این یعنى حضــور دو باشــگاه پرقدرت با 
مالکیت یکســان در یــک رده وجــود دارد. در حقیقت 
پرسپولیس و اســتقالل در حالى در مسابقات لیگ برتر 
حاضر هستند که وزارت ورزش مالک هر دوى آنهاست و 
رئیس مجمع هر دو، شــخص وزیر اســت! مسلمًا این 
شــرایط در هیچ لیگ معتبرى پذیرفتنى نیست، اما در 
ایران رخ داده و حتى به این زودى ها قرار هم نیست تغییر 

کند.

کجاى دنیا اسپانسرها 
مشترك است؟

 این کار در هیچ لیگ معتبرى پذیرفته نیست

 بازگشت اطمینان به 
دروازه سپاهان

گودال مرگ 
در حسرت 

ست.
ه بازیکنانى که زیاد تیم عوض مــى کنند صحبت 
حاتمى نــزد.  بازیکنى که عادت کرده ایم هر فصل 
ببینیم. راه آهن، قبله آذربایجان، ســپاهان، صبا، 
الل، فوالد، پرســپولیس، مس، ملوان  و دوباره 
 اند که حاتمى پیراهن آنها را پوشــیده و به جز 

سه فصل در آن حضور داشــته، بقیه تیم ها 
ن مهاجم فعلى تراکتورســازى

ى هم دیگر بازیکنى بوده 
ییر تیم داشته. راه آهن، 

الل، تراکتورسازى، 
تقالل خوزستان و 

ى سیدصالحى
در میادیــن
ان که بیشتر 

یدصالحى 
هایتاً یک 

 است.
فصل 

که از ســوى
ل مرگ رقبا 
ت برد  زردها 

 لیگ هفدهم 
هان را به خود 
وم فوالدشهر 

ه پنجم لیگ 
ن رشتى خود 
گى در شروع 
ه ثبت برسد. 
فته هاى اول 
ارس جنوبى 
 در ورزشگاه 

لیگ هفدهم 
ـت در نصف 
ه به میزبانى 
ى این تیم در 
ه سپاهان به 
مدت نزدیک 
در آن میزبان 
ــته و در پى 
ن اســتادیوم 

س طلســم 
ــراى زردها 

نصــف جهــان  پساز گــزارش هفته پیش
نصف جهــان در مــورد  اسپانســر تیم ها
استقالل و پرســپولیس، حاال گزارشها
جدیدى مورد ابهامات و ایرادات به اسپانس

مشترك دو تیم تهرانى  منتشر شده است.
 اوایل هفته جارى دو باشــگاه پرســپولیس
و اســتقالل تصمیــم گرفتنــد بـ
همراه اول پای همکارى شان با
بدهند و قرارداد اسپانسر
جدید را بــا اپراتور د

منعقد کننیعنى ایرانسل
نامه  تتووافق ســه جاحتــى 

سرخابى ها نیزاین شــرکت و 
و به این ترتیبرسانه ها منتشر شد 

ایــن اپراتور روحاال به بعــد لوگوى 
پیراهن بازیکنان پرســپولیس و اســتقالل درج خوا
 شد. این البته غیر از مسئله سامانه پیامکى 3090 اس
که همچنان به قوت خودش باقى اســت. مسئله مه
غیرحرفه اى مســئوال به اصرار عجیب و در این میان
دو باشگاه به داشــتن یک حامى مالى مشترك مربو
مى شــود؛ آنچه در عرف فوتبال جهان و مطابق قوانی
کشورهاى پیشــرفته و صاحب فوتبال «ممنوع» است
اما در ایران به سادگى انجام مى شود!سایت همشهر
ورزشــى در این باره گزراش داده: بررســى شــرای
اسپانســرى در معتبرترین لیگ هــاى جهان به وضو
نشان مى دهد در ســطح اول فوتبال باشگاهى اسپان
انگلســتان و آلمان حتى یک مورد هم پیدا نمى شود
دو باشــگاه یک اسپانسر مشترك داشــته باشند و اس

کجاى دنیا اس
مشترك ا

ت این کار در هیچ لیگ معتبر گ ل کا ا
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مهدى رجب زاده که مدتى قبل وارد 40 سالگى شده همچنان در خط 
حمله ذوب آهن مى درخشــد و از مهره هاى اصلى قلعه نویى در این هفته ها بوده. بازى 

برابر نفت آبادان هم با گلزنى رجب زاده براى ذوب به پایان رســید؛ و باز هم پاى تبریزى به 
گل باز نشــد. اگرچه پنالتى اى که رجب زاده به گل تبدیل کرد را مرتضى تبریزى گرفت اما 
مهاجم شماره 11 تیم قلعه نویى انتظارى بیشتر از این ایجاد کرده بود؛ و با توجه به درخشش 
در فصل هاى گذشته تصور میشد از هفته هاى ابتدایى لیگ هفدهم روند گلزنى هاى او شروع 
شود. اما با گذشت 5 هفته همچنان تبریزى در گلزنى ناکام بوده و این رجب زاده 40 ساله است 
که با دو گل بهترین گلزن اصفهانى هاست. از طرف دیگر ربیع عطایا هم با 3 پاس گل بهترین 
پاسور ذوب تا اینجاى فصل است؛ و این یعنى تبریزى که قرار بود ستاره اصلى این فصل ذوب 
باشــد و براى ماندگارى اش در اصفهان تالش زیادى انجام شد تا امروز جز گروه ناکام هاى 
فصل بوده اســت. باید دید تعطیالت کوتاه پیش رو مى تواند تمرکز از دست رفته تبریزى را 

بازگرداند و گلزنى را به یاد او آورد؟

نصف جهان- نمایندگان باشــگاه ذوب آهن در جلسه اى که به 
منظور دریافت غرامت از عربستانى ها با حضور محمدرضا ساکت برگزارشد، شرکت کردند. 

در این نشست که آخر هفته گذشته و به مدت سه ساعت در مرکز ملى فوتبال برگزار شد، نمایندگان 
ویژه باشگاه هاى پرسپولیس، ذوب آهن اصفهان، اســتقالل تهران و استقالل خوزستان پیرامون 
بررسى و تکمیل اسناد مربوط به درخواســت غرامت درباره پرونده مسابقات این تیم ها با حریفان 
عربستانى در لیگ قهرمانان آسیا بحث و تبادل نظر کردند.  قرار است جلسه آتى در این باره یک شنبه 
(فردا) در مرکز ملى فوتبال برگزار شود.  حدود دو ماه قبل، پرونده مناقشه فوتبالى ایران و عربستان 
به درخواست ایران و با حضور AFC در دادگاه عالى حکمیت ورزش برگزار شد. CAS بعد از بررسى 
پرونده و شنیدن سخنان دو طرف حکم به حقانیت ایران داد اما AFC را به دلیل اتخاذ چنین تصمیمى 
متهم شناخت و بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان مجرى لیگ قهرمانان آسیا موظف 
به پرداخت غرامت بابت میزبانى تیم هاى ایرانى در کشور سوم مقابل نمایندگان ایران است. البته براى 
فصل 2016-2015غرامتى در نظر گرفته نشده و AFC فقط هزینه میزبانى این فصل از مسابقات 

را پرداخت خواهد کرد.

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان بــراى انجام امور شــخصى خود به کرواســى 
بازگشت. 

  با تصمیم کادر فنى ســپاهان اصفهان، تمرینات زرد پوشــان اصفهانى تا دوشنبه  
تعطیل شده است.

زالتکو کرانچار سرمربى سپاهان نیز به همراه دستیار کروات خود براى انجام امور 
شخصى به زاگرب کرواسى رفت. 

وى قرار است صبح سه شنبه به اصفهان بازگردد تا فاز جدید تمرینات تیمش را براى 
ادامه رقابت هاى لیگ برتر از سر گیرد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان از پنج بازى گذشته خود در هفدهمین دوره رقابت هاى 
لیگ برتر، 6 امتیاز کسب کرده است که این میزان امتیازات اعتراض هواداران این 

تیم را به همراه داشته است. 

رجب زاده؛ رجب زاده؛ 
جورکش تبریزىجورکش تبریزى

ذوب آهنى ها ذوب آهنى ها 
در جلسه غرامت در جلسه غرامت 

کرانچار سه شنبهکرانچار سه شنبه
 به اصفهان باز مى گردد به اصفهان باز مى گردد

تمجید سرمربى
 بخارست از سجاد استکى

 ذوب آهن عامل حاشیه هاى برزیل!

کریم انصارى فرد با توجه به توافق 2 باشــگاه آتنى 
المپیاکوس و پانیونیوس آماده بازگشــت دوباره به 
تیم سابقش مى شود. مذاکره سران 2 باشگاه شهر 
آتن براى انتقال انصارى فــرد موفقیت آمیز بوده و 
این ملى پوش ایرانى به مدت شــش ماه براى تیم 
پانیونیوس به میــدان خواهد رفــت. طبق توافق 

حاصل شده این مدت زمان قابل تمدید نیز است.
ســایت رادیو ورزش یونان در خبرى در این باره از 
هدف انصارى فرد براى بازى در ســوپر لیگ یونان 
و حفظ موقعیتش در تیم ملــى فوتبال ایران جهت 
حضور در جام جهانى 2018 روسیه خبر داد. «بسنیک 
هاسى»، سرمربى آلبانیایى تیم المپیاکوس «محمد 
بــن» و «امانوئل امنیکه» را به عنــوان دو مهاجم 
اصلى خود برگزیده و تمایلى چندانى به استفاده از 

انصارى فرد ندارد. 

مهرداد میناوند که یکى دو هفته قبل تقابل عجیبى 
با علیرضا منصوریــان پیدا کرده بــود و حتى کار 
به دادگاه و شــکایت هم کشیده شــده بود حاال از 
در حمایت وارد شــده و اتفاقات پیــش آمده براى 
ســرمربى اســتقالل در پایان دیدار با پدیده او را 

ناراحت کرده است.
میناوند درباره شــعارهاى «حیا کن رها کن» علیه 
منصوریان در آزادى گفت: یک لحظه حس کردم 
که علیرضا منصوریان چه فشــارى را دارد تحمل 
مى کند. بــاور کنید ناراحت شــدم و غصه خوردم. 
امیدوارم پایان ماجرا طورى باشــد که به اعتبارى 
که علیرضــا منصوریان به دســت آورده لطمه اى 
وارد نشود. او سال هاى سال براى این 

اعتبار زحمت کشیده است.
 

شکست 2-0 برابر پدیده صبر طرفداران استقالل را لبریز کرد، طرفدارانى 
که خیلى امیــدوار بودند در لیــگ هفدهم با تیم گرانقیمــت و پرمهره اى 
که داشــتند بتوانند روزهاى تلخ ســال هاى قبل را فراموش کنند. در این 
میان وعده وعیدهاى متوالى منصوریان به عنــوان چهره اى محبوب نزد 
طرفداران نیز این امیدها را افزایش داد اما نه تنها وعده ها عملى نشد بلکه 
ثبت رکوردهاى ناامید کننده از استقالل باعث شد تا بعد از باخت به پدیده 
شعار «حیاکن .. رهاکن» سکوها علیه سرمربى بلند شود، شعارى که دیگر 
نمى شد توسط لیدرهاى تحت حمایت باشــگاه نیز کنترل شود تا شب تلخ 

آزادى رقم بخورد.
دقایقى بعد از اتفاقــات رخ داده در آزادى خبرى نقل محافل شــد مبنى بر 
استعفاى منصوریان از هدایت استقالل اما این خبر تکذیب شد و سرمربى 
ناکام آبى ها نیز بدون این که بخواهد در کنفرانس مطبوعاتى حاضر شــود 
تنها در مقابل دیدگان برخى دوربین هاى تلویزیونى از فرصت 48 ســاعته 
براى تفکر و تمرکز براى پاسخگویى به طرفداران و رسانه ها صحبت کرد. 
فرصتى که  به رسید آن هم بدون این که ســرمربى آبى ها تصمیمى براى 

پاسخگویى پیرامون شرایط استقالل و ماجراى استعفا داشته باشد.
در این میان مدیرعامل و سخنگوى استقالل در این مدت سیاست سکوت 
اختیار کردند و ترجیح دادند در ســکوت پروژه مد نظــر خود را پیش ببرند، 
پروژه اى که به نظر مى رسد محور آن ابقا منصوریان با یک اولتیماتوم جدى 
براى نتیجه گیرى تا بازى هاى آینده باشد. مدیران استقالل که سردرگمى 
آن ها خیلى با خشم هواداران هماهنگ شده نیست، قصد دارند با استفاده از 
فرصت تعطیلى لیگ آخرین فرصت را در اختیار منصوریان قرار دهند و در 

صورت عدم نتیجه گیرى، براى برکنارى این مربى وارد عمل شوند.
تمرینات اســتقالل از عصر امروز در تهــران آغاز خواهد شــد و علیرضا 
منصوریان احتماال در اولین جلســه تمرینى در گفت و گو با رسانه ها درباره 
شــرایط، وعده هاى جدید و البته داســتان اســتعفا صحبت خواهد کرد و 
تالش هاى 20 روزه خود را براى تغییر و تحول در این تیم از ســر مى گیرد 
تا شاید مانند لیگ شانزدهم که در یک قدمى اخراج  قرار داشت این بار هم 
بازگشت موفقى به لیگ داشته باشد.تغییراتى که گفته مى شود ممکن است 
در صورت نهایى شــدن ابقاى این مربى در نشســت سرنوشت ساز عصر 
روز یکشــنبه هیات مدیره منجر به کنار گذاشــتن دوباره یکى دو ســتاره 

استقاللى ها از ترکیب اصلى شود. 

تیم هندبال بخارســت با جذب بازیکنان غیر بومى و 
آماده در دنیاى هندبال بسکتال به پیشرفت هاى جدى 
و قابل توجهى دســت پیدا کرده اســت. تیم هندبال 
دینامو بخارســت رومانى در پى قهرمانى دوباره خود 
در لیگ رومانى، اکنون بــه عنوان یک مدافع قهرمانى 
و یک مدعى جدى مطرح شــده و رقباى جدى براى 
ادامه راه پیــش رو دارد.  «الیدور ُویچا»، ســرمربى تیم 
هندبال بخارســت اکنون با استعدادیابى خوب و جذب 
ستارگان تازه نفس و با انگیزه شبیه به یک مدعى جدى و
 بى رقیب است. او توضیحاتى درمورد تیمش ارائه کرده 

که در زیر مى خوانید:
آیا دینامو بخارست به اندازه کافى قوى شده 

که گام بعدى خودش را بردارد؟
به عقیده من در گروهى هستیم که نباید خیلى نگران 
باشیم. تجربه فصل گذشته در کنار ما است، در هر حال 
باید مراقب همه چیز باشیم و البته هدفگذارى ما درباره 

مراحل پایانى است.
کدام یک از چهار ایرانى تأثیر بیشترى داشته 

است؟

با ورود سعید حیدرى راد 
تعــداد ایرانیــان دینامو 
بخارســت به مرز چهار 
نفر رسید. در واقع ا... کرم، 

سجاد اســتکى و علیرضا 
موسوى دیگر ایرانیانى هستند 

که تیم از داشتن شــان خوشحال 
است. این بازیکنان در تیم ملى کشور 

خود نیز مى درخشــند و خوب بازى مى کنند. 
براى تیم ملى ایران هم خوب است و هر دو طرف سود 

مى کنند.
آیا مى توانیم بگوییم که دینامو نســبت به 
گذشته توجه بیشترى به هندبال زنان دارد؟

خب به هر حال مى دانید که بهترین ستاره فصل از تیم 
ما بوده، نسبت به گذشته هم ســرمایه گذارى بهترى 
داشته ایم. تمرکز اصلى طرفداران و رسانه ها در تیم زنان 

ما را بر آن داشته تا در این زمینه تالش بیشترى کنیم.
خب، برویم سراغ سجاد استکى.

در بازى هاى انجام شــده او 68 گل زده (10 مسابقه) 

یک بازیکن 27 ساله 
و تجربه یک قهرمانى در یک لیگ معتبر و مهم؛ او بدون 
تردید یکى از موفق ترین و کارآمدترین گلزنان در فصل 
گذشته بوده است و در لیگ قهرمانان اروپا با 213 گل در 
مجموع مسابقات نیز یک مهره کلیدى محسوب مى شد.

آمار نشان از چند ملیتى شدن تیم دارد...
بله درست است، هفت بازیکن تازه وارد از هفت کشور 
مختلف یک تیم چند ملیتى درســت کرده که همین 
موضوع ارزشمند و جالب است. صربستان، قطر، روسیه، 

بالروس، فرانسه، ایران و رومانى.

نصف جهان  دیدار با ذوب آهن  و تساوى در این دیدار که 
با حاشیه هاى مختلف همراه بود باعث شد تا وضعیت این 
باشگاه  چند روزى ملتهب شود و   اختالفات بین سرمربى 
و مدیرعامل این باشگاه آبادانى عیان شود. اختالفاتى که 

حاال  خیلى شیک تکذیب شده است.
فراز کمالوند پس از اظهارات عجیبش پــس از دیدار با 
ذوب آهن، حاال  در چرخشــى 180 درجه اى اعالم کرد 
که مدیریت باشــگاه صنعت نفت آبادان هیچ نقشى در 
مشکالت این باشگاه ندارد!  او ضمن تأکید بر این موضوع 
که احترام عیســى زاده باید حفظ شود گفت:  مدیرعامل 
مؤسسه صنعت نفت همواره همراه و حامى من بوده است 
و در واقع ایشان بیشتر نقش را براى حضورم در آبادان ایفا 
کرده است. اگر عیسى زاده نبود همین کمترین امکانات 
را هم نداشتیم. اگر تصمیمى مى گیرم دانسته و براى رشد 
و تعالى تیم صنعت نفت است. باز هم از هواداران دلسوز 
صنعت نفت قدردانى مى کنم و امیدوارم الیق این همه 

مهربانى آنها باشم. 
کمالوند در حالــى تغییر موضع 180 درجــه اى داده که 
سه شنبه  هفته گذشته پس از تساوى 2 -2 خانگى تیمش 
برابر ذوب  آهن در نشست خبرى به شدت از عیسى زاده 
گالیه کرده و گفته بود: از مدیریت باشگاه گله  دارم و اگر 
شرایط باشگاه تغییر نکند این آخرین بازى است که من 

اینجا هستم. از عیســى زاده (مدیرعامل باشگاه صنعت 
نفت) خواستم که در این بازى تماشاى بازى را رایگان کند 
چرا که عده اى پول ندارند بلیت تهیه کنند، اما عیسى زاده 
این کار را انجام نداد و به همین دلیل به شدت از او گله مندم. 
البته من انتقادهاى دیگرى هم دارم، دو ماه است به این 

باشــگاه آمده ام و هیچکس کارش را به درستى انجام 
نمى دهد. نمى دانم زمین را درست کنم یا به تدارکات 
تیم برسم. کسى که باید چمن را آبیارى کند این کار 
را نمى کند و حتى فیزیوتراپ را هم من باید هماهنگ 
کنم. اگر بازى بعد تماشاى بازى رایگان نباشد و 

مردم پشت در بمانند خودم همه بلیت ها 
ا  ر

خواهم خرید. 
پنج میلیون بیشــتر که 

نمى شود. تیمى که در آستانه سقوط 
بود را به این شــرایط در آوردیم و حتماً باید با 

هیئت مدیره حرف بزنم چون مشکالت زیادى داریم و 
اگر ادامه داشته باشد دیگر بعد از تعطیالت در این تیم 

نخواهم بود. دو بازیکن ما هنوز خانه  ندارند. 

نصف جهان  ســایت ورزش ســه و چنــد خبرگــزارى دیگر در
 گزارش هایــى از کیفیت چمن ورزشــگاه نقش جهــان انتقاد 
کرده اند و به سپاهان هشدار داده اند این چمن چالشى بزرگى براى 
شاگردان «زالتکوکرانچار» اســت که بر روى زمین بازى هاى 

خوبى انجام مى دهند.
 طبق گزارش هاى منتشر شده باز هم چمن نامطلوب نقش جهان 

در میزبانى برابر سپیدرود نکته تاریک این ورزشگاه بود.
براى سومین بار سپاهان در نقش جهان میزبان تیم سپیدرود بود 
و باز هم مانند دو میزبانى قبل طالیى پوشــان شاهد کنده شدن 
چمن ورزشگاه تازه تأسیس نقش جهان و ُسر خوردن بازیکنان در 

لحظاتى بودند که مى توانست سرنوشت بازى تغییر کند.
هنوز یکسال از تأسیس نقش جهان نگذشــته که این ورزشگاه 
مدرن با مشکالت عدیده اى روبه رو است؛ از تپه خاکى که بیرون 

نقش جهان قرار گرفته و هیچکس مسئولیت تخلیه آن را بر عهده 
نمى گیرد، تا طبقه دوم که همچنان به طور کامل مورد بهره بردارى 
قرار نگرفته است. در این بین خراب شدن چمن ورزشگاه بدترین 
خبر براى سپاهان اســت که امید زیادى به این ورزشگاه داشت و 
حاال کنده شدن چمن ورزشــگاه یکى از چالش هاى سپاهان در 
میزبانى هاى آینده خواهد بود و شاید در میزبانى بعدى این تیم که 
در مقابل پرسپولیس خواهد بود، این موضوع بیشتر به چشم بیاید.

 در مصاف سپاهان-ســپیدرود پس از اینکه 20 دقیقه از دیدار دو 
تیم گذشته بود، چمن نقش جهان شبیه زمینى شخم زده به نظر 

مى آمد. 
با عباسى، معاون شرکت توســعه و تجهیز در این مورد صحبت 
کردیم. عباســى در خصوص کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه و 
اینکه چه ارگانى در این خصوص باید پاســخگو باشد، مى گوید:  

«االن تقریبًا دو سال از عمر چمن سپرى شده است. روز افتتاحیه 
که چند نفر از وزرا هم حضور داشــتند، چمن اینقــدر زیبا بود که 
مى پرسیدند، مصنوعى است و تمام تیم هایى هم که در آن بازى 
مى کردند، از کیفیت چمن تعریف مى کردند. چمن موجودى زنده 
است که باید به صورت روزانه مورد رسیدگى قرار بگیرد. ورزشگاه 
نقش جهان بهترین اســتانداردها را دارد؛ از سیســتم گرمایشى، 
سیستم زهکشى تا لوله کشى عالى با کیفیت جهانى. اگر مشکلى 
وجود دارد باید شرکت فوالدمبارکه پاسخگو باشد که ورزشگاه در 
اختیار آنها قرار داده شده است. ما به بحث نگهدارى وارد نمى شویم 
و در حال حاضر هم فقط در بخش هایى مسئولیت داریم که هنوز 

به بهره بردارى نرسیده است.»
باید دید واکنش ســپاهانى ها در برابر ایــن موضع گیرى معاون 

شرکت توسعه و تجهیز چه خواهد بود.

گیر به چمن نقش جهان!
انتقال قرضى کریم

حمایت میناوند از 
منصوریان

ختم موقت غائله 

شیه هاى برزیل!

او سال هاى سال براىاین وارد نشود.
اعتبار زحمت کشیده است.

ینجا هستم. از عیســى زاده (مدیرعامل باشگاه صنعت 
فت) خواستم که در این بازى تماشاى بازى را رایگان کند 
چرا که عده اى پول ندارند بلیت تهیه کنند، اما عیسى زاده 
ین کار را انجام نداد وبه همیندلیل بهشدت از او گله مندم.
لبته من انتقادهاى دیگرى همدارم، دو ماه است به این
اشــگاه آمده ام و هیچکس کارش را به درستى انجام 
مى دهد. نمى دانم زمین را درست کنم یا به تدارکات 
یم برسم. کسى که باید چمن را آبیارى کند این کار 
ا نمى کند و حتى فیزیوتراپ را هم منباید هماهنگ 
کنم. اگر بازى بعد تماشاى بازى رایگان نباشد و 

مردم پشت در بمانند خودم همه بلیت ها 
ا  ر

خواهم خرید. 
نج میلیون بیشــتر که 

مى شود. تیمى که در آستانه سقوط 
را به این شــرایط در آوردیمو حتماً باید با  ود

هیئت مدیره حرف بزنم چون مشکالت زیادى داریم و 
گر ادامه داشته باشد دیگر بعد از تعطیالت در این تیم 

خواهم بود. دو بازیکن ما هنوز خانه  ندارند. 
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فرمانده انتظامى اهواز از کشته شدن دختر بچه اى 11ساله 
در مراسم بدرقه حجاج بیت ا... الحرام خبر داد.

سرهنگ محمد صفرى در تشریح این خبر اظهار داشت: 
بعدازظهر روز یکم شهریورماه در یکى از محالت اهواز 
هنگام بدرقه حجاج بیت ا... الحرام و تکرار رســم غلط 
تیراندازى در مراسمات، دختر بچه اى 11 ساله از ناحیه 
صورت مورد اصابت گلوله اســلحه کالشــینکف قرار 
مى گیرد و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت مى کند.  وى 
افزود: این دختربچه بــراى وداع با پدرش که عازم مکه 

بود، در این مراسم شرکت کرده بود.
فرمانده نیروى انتظامى اهواز در ادامه تصریح کرد: حال 
مادر این دختربچه بخاطر تلخى حادثه و شــوك وارده 
نامساعد اســت و در این زمینه دو نفر از مسببان ماجرا 
دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونى به یگان انتظامى 

داللت داده شدند.

ســرهنگ صفرى در خاتمه گفت: برابر قوانین موجود 
چنانچه در مراسمى نظیر مراسم فاتحه، عروسى، بدرقه 
حجاج و... چه با اســلحه مجاز و چه با اسلحه غیر مجاز 
اقدام به تیراندازى شــود، صاحب مراســم به مقامات 
انتظامى و قضائى احضار و برابر قانون با وى و عامالن 

تیراندازى برخورد خواهد شد.

با تالش پلیس آگاهى پایگاه غرب مشهد 
ســارق 30 کیلوگرم زعفران شناسایى و 

دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: 
در پى گزارش یک فقره ســرقت منزل در 
یکى از خیابان هاى مشهد تیمى از پایگاه 
غرب پلیس آگاهى براى بررسى موضوع 

وارد عمل شد.
 ســرهنگ حمید رزمخواه بیان داشت: در 
بررســى هاى به عمل آمده مشخص شد 
ســارق شــبانه با نفوذ به داخل منزل 30 

کیلوگرم زعفران بــه ارزش تقریبى یک 
میلیارد و 600 میلیون ریال را سرقت کرده 
است. وى افزود: کارآگاهان پلیس آگاهى 
استان پس از بررســى دقیق محل سرقت 
با استفاده از سرنخ هاى به جامانده تحقیقات 
خود را آغــاز کردند و به یکى از شــرکاى 

قدیمى مالباخته مظنون شدند.
ســرهنگ رزمخواه تصریح کــرد: پس از 
جمع آورى مســتندات کافى و در اقدامى 
ضربتى با هماهنگى مقام قضائى وى را در 

منطقه قاسم آباد دستگیر کردند.

این مقــام انتظامى در ادامــه گفت: متهم 
جوان که دوست و شــریک مالباخته است 
در بازجویى هاى به عمل آمده به بزه انتسابى 
اعتــراف و انگیزه اش را حســادت و زیاده 

خواهى عنوان کرد.
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى با 
اشاره به کشــف زعفران هاى سرقت شده 
در شهرستان فاروج خاطر نشان کرد: متهم 
پس از بازجویى هاى تکمیلى با تشــکیل 
پرونده براى انجام مراحــل قانونى روانه 

دادسرا شد.

پدر «آتنا اصالنى»، دختربچه هفت ساله اى که توسط 
مردى 40ســاله به قتل رســید، مى گوید آرزو داشته 
دخترش معلم شود. او گفته که همه حرف هاى قاتل 
آتنا مبنى بر انکار به قتل رساندن دخترش دروغ است 

و فقط زمانى رضایت مى دهد که ُمرده باشد.
28 خرداد امسال بود که خبر گم شدن دختربچه هفت 
ســاله اى به نام آتنا میان مردم شهرستان پارس آباد 
اردبیل پیچید؛ خبرى که از همان روز اول بین مردم 
شــهر پیچید و همه براى پیدا کردن آتنا بسیج شدند. 
نهایتًا جســد بى جان آتنا، 20 روز بعد از پرس وجوى 
مردم و پلیــس، از منزل فردى کــه در پنجمین روز 
مفقودى دستگیر شده بود کشــف شد و طبق نظریه 
اولیه پزشکى قانونى استان زمان فوت آتنا اصالنى به 

روز مفقود شدن او برمى گردد.
در پى انکار اسماعیل که متهم به تجاوز و قتل آتناست، 
خبرگزارى تسنیم با بهنام اصالنى پدر آتنا گفتگو کرده 
که بخش هایى از اظهارات او را درباره وقایع منجر به 

قتل آتنا در ادامه مى خوانید: 

 آتنــا کنارم مشــغول بــازى بود که 
به یک باره ناپدید شد

ساعت 11 بود که آتنا پیش من آمد. ساعت 12و 30 
دقیقه بود که پسر برادرزنم آمد و آتنا با پسردایى اش 
بازى مى کــرد و به من هم کمک مى کــرد. همانجا 
ناهارش را خورد و همانجا هم گوشى ام را دادم بازى 
کرد. حول و حوش ســاعت 4 بود کــه قاتل آتنا یک 
مقدار ترشــى برایم آورد. من باالى سر بساط بودم و 
دخترم هم کنارم بود. ترشــى را که آورد گفت: «این 
ترشى ها را در ییالق درست کرده ایم. اگر خوشت آمد 
باز هم برایت مى آورم.» ترشــى را گرفتم و گذاشتم 
داخل وانت. دخترم گفت «نیاز نبود بگیرى، در خانه 
ترشى داریم. ما که ترشى نمى خوریم و آنهایى را هم 
که داخل خانه داشــتیم به مادربزرگ دادیم.» حدود 
یک ساعت بعد از این ماجرا، آتنا ناپدید شد. خانه مان 

نزدیک بود. فکر کردم خانه رفته است.
با خانه تقریبًا 50 متر فاصله داشــتیم. با خودم گفتم 
«حتمًا خانه رفته اســت». یکى دو ساعت بعد دیدم 
خانه نرفته اســت. با خودم گفتم کجا مى تواند رفته 

باشــد. به خانه زنگ زدم. به خانه مادرزنم زنگ زدم. 
گفتند آنجا نیامده اســت. بساط را سریع جمع کردم و 

همه جا را گشتیم.

قاتل آتنا را وقتى شناختم که دوربین ها 
را بررسى کردند

همه مردم پارس آباد به ما کمــک مى کردند و تمام 
پارس آباد را جســتجو کردیم. ساعت 10 شب بود که 
به پلیس 110 اطالع دادیم و فــرداى آن روز آگاهى 
در جریان قرار گرفت و آنها هم پى جویى خودشــان 
را داشــتند و ما هم پرس وجوهاى خودمان را. زمانى 
فهمیدم کار «اسماعیل» است که دوربین ها را بررسى 
کردند و متوجه شــدند آتنا بین دو دوربین موجود در 

خیابان و جلوى مغازه اسماعیل ناپدید شده است.

  مى دانستم قاتل آتنا سابقه کودك آزارى 
دارد

فقط از دو تا از ســابقه هایش خبر داشتم و مى دانستم 
کودك آزارى اســت ولى از همه اینها تبرئه شده بود. 
پرونده هاى زیادى داشت و همه به من مى گفتند اما 
تبرئه شده بود. این را هم مى دانستم که از میوه فروش 
نزدیک مغازه میوه مى دزدد ولى شــک نکردم. بعد از 

دیدن دوربین ها فهمیدم که کار اسماعیل است.

قاتل آتنا نزولخوار بود
 8 سال است که در این مکان دستفروشى مى کنم و 
از همینجا هم اســماعیل را مى شناسم و هر روز او را 
مى دیدم. من اصًال به این مسائل کارى نداشتم. البته 
درگیرى هاى زیادى با سایرین داشت اما من اطالع 
نداشــتم. نزولخوار بود و حتى میوه هاى میوه فروش 
را مى دزدید. هفت ماه بود که میوه هــا را مى دزدید. 
میوه فروش پنج فیلم داشت از میوه دزدیدن هاى این 

فرد اما باز هم محکوم نشد.

 همه حرف هاى قاتل آتنا دروغ است
گفته اســت  بخاطر طالهاى آتنا، او را دزدیده و چک 
داشته اما حسابش را چک کردند و دیدند 800 میلیون 
پول دارد، حتى اگر این هم دروغ باشد، 600 میلیون 
تومان به اهالى پارس آباد پول داده است. حتى به دو 

نفر از دســتفروش ها، صد میلیون پول داده است. از 
حدود ده روز پیش، همسرش راه افتاده و دارد طلب ها و 

نزول هایى را که شوهرش داده جمع مى کند.
جلوى مغازه اش یک آبســردکن وقــف بود که همه 
مى آمدنــد و آنجــا آب مى خوردند. آتنــا هم وقتى 
مى خواســت آب بخورد آنجا مى رفت یا به چلوکبابى 
کیوان. همه حرف هایش دروغ است. اگر او دخترم را 
نکشته اســت چرا از خانه او جسد کشف شد؟ چندین 
مورد قتل از او کشف شــده است. اولین بار که هشت 
سال قبل براى دادن پیراهنم به مغازه اش رفتم دیدم 
مغازه اش ترســناك اســت. هیچکس به مغازه اش 
نمى رفت. ماهانه صد هزار تومان هــم در آن مغازه 
کار نمى کرد، همیشــه خالف مى کرد. در آن مغازه 
به خانم ها تجاوز مى کرده و اآلن هســتند کسانى که 

بخاطر آبرویشان شکایت نمى کنند.

 مى خواست بعد از آتنا، مهدى را بُکشد
حتــى اعتراف کــرده که قصد داشــته بعــد از آتنا، 
«مهدى»، پسر برادرزنم را بکشــد. حتى این را هم 
گفته که در کوچه ما به فردى به نام «جهان» که فوت 
کرد، پیشنهاد داده بود و او از ترسش نزدیک این فرد 
نمى شد. فکر مى کنم جهان را هم او کشته است، یعنى 
او قاتل حرفه اى و از داعش هم بدتر است. علت اینکه 
دولت به این فرد که این همه پرونده دارد، پروانه کسب 

داده را نمى دانم.

آرزو داشتم دخترم معلم شود
همســرم بیمار شده و روانپزشــک ها براى درمانش 
مى آیند. وزیر بهداشت دستور داده بود و از نظر درمانى 
به ما کمک مى کنند، حتى فرزند دیگرم هم بیمار شده 
است. به او گفته  ایم آتنا براى تحصیل به تهران رفته 
است. او هم مى گوید «من ِکى بزرگ مى شوم و براى 
درس خواندن پیش خواهرم مى روم». آرزو داشــتم 

دخترم را بزرگ کنم، درس بخواند و معلم بشود.

 همسر اولش بخاطر تجاوز به یک بچه 
9ساله طالق گرفت

خانواده قاتل اصًال به ما احترام نگذاشــتند و حداقل 
یک پارچه سیاه جلوى مغازه شــان نزدند تا عزاى ما 

را نگه دارند. کینه دارم و راضى نیســتم خانواده او در 
این شهر زندگى کنند. خانواده قاتل هرچه مى گویند 
دروغ است. راحت زندگى شــان را مى کنند، به راحتى 
خرید و فروش شــان را انجام مى دهند و مغازه شان را 
هم باز کرده اند. همه اش دروغ است. فکر کنم حدود 
دو روز مغازه شان بســته بود اما بقیه دروغ است. آنها 
نمى دانستند که پسرشــان قبًال هفت پرونده داشته؟ 
حتى همسر اول اسماعیل بخاطر تجاوز او به یک بچه 
9ساله، طالق گرفت. همه خانواده شان خبر داشتند که 

اسماعیل چطور آدمى است.

 اشد مجازات را مى خواهیم
در صورتى مى توانــد از ما رضایت بگیــرد که من، 
همســرم و دختر دیگرم مرده باشــیم. اصًال امکان 
ندارد رضایت بدهیم. اآلن راضى هستم دختر دیگرم 
بمیرد ولى رضایت ندهــم. اصًال امــکان ندارد. در 
فضاى مجازى پیشنهادهاى زیادى داده اند اما دروغ

 است.

 خاطره هــاى آتنا نمى گــذارد به خانه 
برگردیم

 از دستگاه قضائى درخواست دارم این پرونده را هرچه 
ســریع تر رســیدگى کنند و قاتل را به اشد مجازات 
برسانند تا ما هم راحت شــویم. االن چند روز است 
که بالتکلیفیم. نمى توانیم بــه خانه خودمان برویم. 
خاطره هایى از او در خانه خودمان داریم که نمى توانیم 

برگردیم و آنجا زندگى کنیم.

 دریافت 100میلیون تومان از على دایى 
صحت ندارد

االن بیکارم. شــایعه درباره ما خیلى زیاد است، مثًال 
مى گویند على دایى صد میلیون بــه من پول داده یا 
فالن ماشین را دریافت کرده ام. مى گویند به همسرم 
طال داده اند. شایعه پشت سر ما زیاد است و همه این 
حرف ها دروغ اســت. االن فقط به ایــن پرونده فکر 
مى کنم. متأسفانه همه جا نوشته اند که دخترم مى رفته 
آنجا و آب مى خورده که دروغ اســت. قاتل، این بچه 
را کشــانده و گفته که «پدرت از این ترشى خوشش 

مى آید، بیا و بگیر».

شرور خطرناك کرمان معروف به «سردار»، سحرگاه 31 مرداد در زندان این شهر به 
دارمجازات آویخته شد. او قبل از اعدام به تشریح دالیل انحراف از مسیر اصلى زندگى 

و آدمکشى و شرارت هایش پرداخت.
رئیس دادگاه انقالب شهرســتان کرمان با اعالم این خبرگفــت: «آ-ج» معروف به 
ســردار به اتهام محاربه از طریق سردستگى گروه مســلحانه، به منظور برهم زدن 
امنیت عمومى، ایجاد رعب و وحشت، قتل عمد، سرقت مسلحانه، راهزنى و آدم ربایى 
مسلحانه در این دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تأیید در 

دیوان عالى کشور مورد اجرا قرار گرفت.
احمد قربانى اظهارداشت: این شرور با تشکیل باندى متشکل از افراد مختلف مسلح به 
سالح گرم اقدام به ایجاد رعب و وحشت بین مردم در جنوب استان کرمان، آدم ربایى 
و سرقت هاى مقرون به آزار و مسلحانه مى کرد و بعد از ربودن طعمه هایش آنها را در 
منطقه «کوه شاه» نگهدارى کرده و از خانواده هاى آنها اخاذى مى کرد. وى مرتکب 

چندین آدم ربایى مسلحانه، قتل عمد، سرقت مسلحانه و... نیز شده بود.

رفیق بد مرا به باالى دار فرستاد
اما لحظاتى قبل از اجراى حکم اعدام، محکوم به مرگ به خبرنگاران گفت: «حدود دو 
سال قبل به طرف یکى از دوستانم تیراندازى کردم و او را به قتل رساندم. البته زمان 

حادثه ماده مخدر شیشه مصرف کرده بودم ونمى دانم چطور این اتفاق افتاد.»
وى که از اهالى منطقه اسالم آباد از توابع رودبار جنوب است ادامه داد: «مقتول با برادرم 
درگیرشده و به وى و پدرم که از دنیا رفته دشنام و ناسزا گفته بود. به همین خاطر بعد از 
اینکه از درگیرى اش با برادرم و البته دشنام دادن به پدر مرحومم مطلع شدم یک اسلحه 
کالش خریدم و به ســراغش رفتم. وقتى او را پیداکردم گلوله اى به سینه اش شلیک 
کردم و خیلى سریع فرارکردم. بعد از قتل حدود هشت ماه فرارى بودم و شرارت هاى 
من از آن زمان آغاز شد. یکى از کارهایم نگهدارى گروگان ها یا افراد ربوده شده توسط 
سایر اشرار بود. براى نگهدارى هر گروگان دو سه میلیون تومان مى گرفتم و افراد ربوده 
شده را در منطقه «کوه شاه» سیستان و بلوچستان مخفى مى کردم. البته مشارکت در 

گروگانگیرى را براى امرار معاشم انجام 
مى دادم. اما اگر به زندگى برگردم دیگر 

راه درست را انتخاب مى کنم.»
وى با بیان اینکه به شدت نادم و پشیمان 
است خود را متأهل و صاحب سه فرزند 
معرفى کــرد وگفت: «فرزنــد بزرگم 
کالس هفتم اســت و دو فرزند دیگرم 

و  اول  کالس 
دوم هســتند.» 
این شــرور قبل 
بــه  ازاعــدام 
توصیه  دیگران 
کرد که در زندگى 
راه درســت را 
پیش بگیرند تا به 
عاقبت وى دچار 
نشوند. وى عامل 
اصلــى بدبختى 
خــود را رفقاى 

ناسالم دانست.

2 جستجوگر گنج که براى پیدا کردن اشیاى عتیقه وارد چاهى 
در اطراف کرمانشاه شده بودند، جان خود را از دست دادند.

روز چهارشنبه هفته گذشــته  مرد جوانى در تماس با اورژانس 
کرمانشاه از آنها براى نجات جان دو دوستش درخواست کمک 
کرد. این فرد مدعى شد در روستا مشغول حفر چاه بودند که دو 
دوستش دچار گاز گرفتگى شــده اند. با حضور تکنسین هاى 
اورژانس در محل اعالمسى در روستاى ده باغ کرمانشاه مشخص 
شد در آن منطقه هیچ زمین کشــاورزى وجود ندارد. در ادامه با 
همکارى افراد محلى پیکر دو فرد گرفتار در چاه خارج شــده و 
عوامل اورژانس با معاینه هر دو نفــر اعالم کردند آنها به علت 

استنشاق گاز داخل چاه جان خود را از دست داده اند. 
با اعالم موضوع به پلیس پاســگاه قزانچــى و حضور 
مأموران، آنها اقدام به بررســى تجهیزات همراه دو مرد 

کردند که  مشخص شــد آنها به همراه همدستشان که 
موضوع را به اورژانس اطــالع داده بود، براى پیدا کردن 
گنج اقدام به حفر تونل کرده اما به علت گاز چاه جان خود 

را از دست داده اند. 
در ادامه مأموران پلیس تحقیقات خود را براى دستگیرى 

همدست فرارى دو کشته حادثه آغاز کردند.

پدر آتنا اظهارات اسماعیل را رد کرد

حرف هاى قاتل آتنا 
دروغ است

تبهکار معروف کرمان پیش از اعدام:

براى امرار معاش 
گروگانگیرى مى کردم !

مرگ دختربچه در مراسم بدرقه پدرش به حج

سارق
 30 کیلو
طالى سرخ 
دستگیر شد

دادستان عمومى و انقالب 
ایالم از وقــوع یک فقره 
قتل به دلیــل اختالفات 
خانوادگى خبر داد و گفت: 
قاتل پس از پشــیمانى از 
وقوع قتل، خودش را به 
مراجــع انتظامى معرفى 

کرده است.
حشــمت ا... شــریفى با 

اشاره به وقوع قتل در این شهرســتان گفت: متأسفانه به 
دلیل اختالفات خانوادگى میان یک زن و شــوهر وپس از 
باالگرفتن جر و بحث و درگیرى لفظــى میان آن دو، زن 
32ساله از سوى همسر خود به قتل رسیده و قاتل پس از آن 

متوارى مى شود.
وى افزود:این فرد 27 ســاله پس از ارتکاب جرم، جســد 
مقتول را با این هدف که بوى آن موجب اطالع همسایگان 
نشود، داخل یخچال جا داده و به تهران مى رود، لکن دچار 
عذاب وجدان و پشیمانى شده و در روز شنبه هفته گذشته با 
مراجعت از تهران به ایالم خود را به مراجع انتظامى معرفى 

مى کند.
دادســتان ایالم تأکید کرد:متهم هم اکنون در بازداشــت 
است و پرونده او در شعبه 5 بازپرسى ایالم در حال رسیدگى

 است.

شــهریارى،  محمــد 
سرپرست دادسراى امور 
جنایى تهران در پســتى 
اینستاگرامى درخصوص 
«حمید صفت» -متهم 

به قتل- نوشت:
«حمید صفت رو میگم. 
همین که اینقدر رو قاتل 
بودنش مانور دادیم ایشون 
رو دیروز [روز چهارشــنبه] باهاش صحبت کردم. آروم و متین. 
سرش پایین بود و با حجب و حیا جواب مى داد. اونم قربانى خشم 
لحظه اى شده بود. این همه جنجال و هیاهو براى بردن آبروى 

این بنده خدا!
خوب ناخواسته مرتکب قتل شــده حاال فرضاً عمدى. باید بى 

آبروش کرد؟
کاش اونم یه مقدار صبر داشت و کنترل خشم و غضب لحظه اى.
کنترل خشم و هیجان نقش مهمى در جلوگیرى از قتل دارد و این 
همان پیشگیرى غیر کیفرى است. بروز قتل هاى روزمره اینگونه، 

توجه به این موضوع را بیشتر مطالبه مى کند.
با کمى صبر و تحمل مى شود این خشم و عصبانیت را به رفتار 
بهنجار و اجتماعى تبدیل کرد. نباید فراموش کرد کارکردهاى 
نهادهایى همچون خانواده، مدرســه و رسانه و ســایر در این 

خصوص نقش تعیین کننده اى است. 
به امید اینکه شاهد وقوع چنین قتل هایى نباشیم.»

دعواى خانوادگى
 به قتل زن 32 ساله منجر شد

حمید صفت
دچار خشم لحظه اى شده است

«محمود» کارگر 55 ساله اى که یک عمر با نان کارگرى 
شکم خانواده خود را سیر کرده، این روزها به دلیل جرم 
نکرده  و فقط بخاطر بازیگوشى کودکانه پسر ده ساله اش 

در زندان به سر مى برد.
یکسال پیش محمود، سرپرست خانواده اى هشت نفره 
یک تفنگ بادى را از آشــنایى دور به رسم رفاقت هدیه 
مى گیرد اما بــى توجهى در نگهدارى این وســیله کار 
دست او مى دهد.  «یوسف»، فرزند ته تغارى محمود که 

ده سال ســن دارد، به همراه یکى از دوستانش اقدام به 
تهیه ساچمه براى این اسلحه شکارى مى کند و در یک 
شیطنت کودکانه تصمیم مى گیرند تا توپ در دست یکى 
از دوستانش را با اسلحه نشانه بگیرد، اما به اشتباه تیر به 
چشم کودك مى خورد و موجب آسیب دیدگى شدید یکى 

از  چشمان وى مى شود.
با تخلیه چشــم چپ این کودك، به دلیــل نابالغ بودن 
یوســف، بعد از توافق دو خانواده شاکى و متشاکى، پدر 
یوســف با حکم قضائى مبنى بر «الزام به ایفاى تعهد» 
به پرداخت دیه اى معادل یک میلیارد و 54 میلیون ریال 
(نصف دیه کامل) متعهد مى شود، اما به دلیل ناتوانى و 
تنگدستى در پرداخت این مبلغ سنگین، وى راهى یکى از 

زندان هاى کشور مى شود.
با تالش کمیته صلح و سازش ستاددیه هر چند  این روزها  
70 میلیون تومان از این مبلغ تقلیل شده است، اما این فرد 
آبرومند به دلیل ناتوانى در پرداخت باقى دیه، از اسفند ماه 

سال گذشته همچنان در حبس به سر مى برد.

بازیگوشى کودك 10 ساله، پدر 55 ساله را راهى زندان کرد

گاز چاه، جان 2 جستجوگر گنج را گرفت
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استوریج HPE MSA 2040 در دسته استوریج هاى رده پایین 
یا Entry با ویژگى High Performance قرار مى گیرد که 
اچ پى آن را مخصوص مشــتریانى طراحى کرده است که از 
1GbE/10G- 8و یا Gb/16Gb Fibre Channel ارتباطات

bE iSCSI و یا 12Gb SAS اســتفاده مى کنند و براى هر 

کنترلر، 4 پورت هاست دارد. با این ویژگى ها مى تواند در سطح 
انترپرایز هم استفاده شود چرا که با افزایش تعداد IOPS به 
37000، کارآیى را به طرز چشمگیرى افزایش مى دهد. پس به 
مشتریانى که تمایل دارند کارآیى باال را در کنار هزینه مناسب 
و مقرون به صرفه داشته باشند HPE MSA 2040 را پیشنهاد 
مى دهیم. عالوه بر اینکه این اســتوریج اچ پى از ارزشمندى 
در خرید برخوردار اســت، در صورتى که مجازى ســازى از 
موارد مورد نیاز شماست، اســتوریج MSA 2040 براى شما 

مناسب است.
پیکربندى اولیه این استوریج هم بسیار ساده است و با وجود 
ویزارد 9 مرحله اى که اچ پى بــراى این SAN Storage در 
نظر گرفته، امکان آماده سازى این اســتوریج در چند دقیقه 

وجود دارد.

 Energy Star بــا داشــتن گواهــى HPE MSA 2040

در مصرف برق صرفه جویــى مى کند و با داشــتن ویژگى 
ارتقاپذیرى، مى تواند نرخ بازگشــت سرمایه خوبى را فراهم 

کند.
SAN اســتوریج HPE MSA 2040 مى توانــد داده ها را به 

 Dynamic ،صورت خــودکار طبقه بندى کند این قابلیــت
Tiering یا Auto Tiering نام دارد که خود استوریج مى تواند 

داده را مانیتور کرده و بسته به میزان استفاده از داده آن را در 
Tierها یا دســته هاى مختلف قرار دهد بدین ترتیب امکان 
استفاده بهینه از منابع به وجود مى آید. از ملزومات استفاده از 
این فناورى این است که اوًال باید دیسک هاى مختلفى را در 
استوریج خود داشته باشید و همچنین نیاز به خریدن الیسنس 
Auto Tiering است. در استوریج HPE MSA 2040 براى 

استفاده از این قابلیت باید Pool ساخته شود.
به عالوه، از فناورىWide Striping  نیز پشتیبانى مى کند. 
این ویژگى یاعث مى شــود براى افزایش کارآیى و عملکرد 
بتوان هارد درایوهاى بیشترى را در پشت یک volume  قرار 

Volume .دهید مثالً  بیش از 16 درایو براى یک

در حالى که فنــاورى روباتیک به ســرعت در حال 
گسترش و نیز پیشرفت است، در عین حال با مسائل و 
چالش هاى جدیدى مواجه مى  شود که عدم حل آنها، 

به مانعى مهم در توسعه کاربرد آنها بدل خواهد شد.
از جمله چالش هاى موجود در شرایط فعلى، این است 
که سیســتم هاى روباتیک باید بتوانند براى مستقل 
عمل کردن، قدرت دید مناسبى داشته باشند و چنین 
دیدى یکى از مشــکالت اصلى در پیشرفت صنایع 

روباتیک بوده است.
در این میان، متخصصین این عرصه توانســته اند تا 
سامانه اى بسیار ویژه براى دید روباتیک طراحى نمایند 
که شامل یک دوربین میدان نورى تک عدسى است و 
بنا به گفته تولید کنندگان آن، قادر خواهد بود سیستم 

دید دنیاى روباتیک را به صورت اصولى متحول کند.
در این میان، یکى دیگر از کاربرى هاى این سیستم 
که توسط دانشمندان دانشگاه اســتنفورد و دانشگاه 
سن دیه گو طراحى شده است، اســتفاده در مواردى 

است که در واقع نقش اصلى سیستم روباتیک را دیدن 
صحیح بر عهده دارد، که البته شــاید بتوان بهترین 

مصداق آن را خودروهاى بدون راننده دانست.
مطابق جزئیات اعالم شــده، ایــن دوربین مى تواند 
به کمک الگوریتم بســیار ویژه و پیچیده نرم افزارى 
طراحى شده براى آن به سراغ برداشت تصاویر بسیار 
کامل و دقیق رفته و نتایج تصویــرى را در محدوده 

دیدى با زاویه حدود 138 درجه برداشت و ثبت کند.
ویژگى منحصربه فرد دیگر این عدسى این است که 
مى تواند به صورت ترکیبى عمــل کرده و بر هر یک 
از فریم هاى ویدئویى برداشــت شــده، کیفیت 125 

مگاپیکسلى را از خود برجاى بگذارد.
بدین ترتیب با اســتفاده ترکیبى از ایــن دوربین ها 
مى توان زاویه دیــدى 360 درجــه اى را به صورت 
عمــودى و افقى ایجــاد کــرد  و در نتیجــه، یک 
سیســتم دید با میدانى مشــابه با یک گــوى را به 

دست آورد.

در دو سال اخیر سرعت اینترنت موبایل 
افزایش چشــمگیرى داشــته است و شــاهدیم برخى 
اپراتورهــاى موبایل، اینترنت  همراه با ســرعت واقعى 
چند ده مگابیت ارائــه مى کنند که گاهــى از اینترنت 
ADSL نیز سریع تر است. در این فضا، کاربران به دنبال 

مودم هاى  4G LTE مى روند که از قابلیت روتر بى سیم 
و واى فاى نیز برخوردار باشد و بتوانند اینترنت همراه را 
روى دســتگاه هاى دیگر به اشتراك بگذارند. دى لینک 
براى این دســته از کاربران یک مودم روتر 4G بســیار 

مناسب در رده AC750 دارد.

معرفى و مشخصات
دستگاه DWR-953 دى لینک براى کاربرانى مناسب 
است که مى خواهند از اینترنت موبایل 3G یا  4G LTE و 
واى فاى پرسرعتac 802.11 با هم استفاده کنند. با یک 

ت  ر سیمکا
یــل  با مو
نــت  ینتر ا
همراه را دریافت 
کنند و با دیگر دســتگاه ها 
به صورت بى سیم و سرعت باال به اشتراك بگذارند. به 
همین دلیل، این دستگاه از اســتانداردهاى LTE روى 
فرکانس هــاى 800، 900، 1800 و 2600 پشــتیبانى 
مى کند و سرعت دانلود روى LTE به مرز 150 مگابیت 
بر ثانیه مى رسد، اما سرعت آپلود حدود 50 مگابیت است. 
این سرعت براى سرویس هاى اینترنت همراه اپراتورهاى 
ایرانى بسیار مناســب خواهد بود. اما روى واى فاى این 
دستگاه از اســتانداردac 802.11 و هر دو فرکانس 2.4 
گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز پشــتیبانى مى کند و به ترتیب 
روى هریک از این فرکانس ها ســرعت 300 مگابیت 
و 433 مگابیــت و مجموع 750 مگابیــت را به نمایش

 مى گذارد. 
طراحى ایــن دســتگاه هماننــد روترهاى بى ســیم 
و مودم روترهاى معمولى اســت و در نظــر اول گمان 

نمى رود که یک مودم 4G باشــد. آنتن ها و درگاه هاى 
ارتباطــى در پشــت دســتگاه و چراغ هــاى LED در 
پنل جلویــى و روبه رویى مودم چینش شــده اند. رنگ 
دســتگاه همانند غالب محصوالت شــرکت دى لینک 
سیاه اســت که یک نوار ســفید رنگ آن را به دو نیمه

 مى کند.
این دستگاه عالوه بر شیار سیمکارت یک درگاه اترنت 
گیگابیتــى WAN دارد و مى تواند به یــک مودم دیگر 
متصل شود. به عالوه، چهار درگاه LAN 100 مگابیتى 
براى اتصال دستگاه هاى دیگر با کابل شبکه دارد. روى 
فناورى 4G LTE از دو آنتن اختصاصى و براى فرکانس 5 
گیگاهرتز از یک آنتن اختصاصى سود مى برد. درگاه هاى 
ارتباطى تعبیه شــده براى این مودم روتــر را در کمتر 
 DWR-953 محصول دیگرى مى توان یافت. کاربران
انگار یک روتر بى سیم پرسرعت AC750 دارند و از نظر 
درگاه هــاى ارتباطى یا آنتن هــاى مخابراتى کمبودى 

احساس نمى کنند. 
 WPA/WPA2 و WEP از نظر امکانات امنیتى عالوه بر
به فایروال نرم افزارى SPI/NAT نیز مجهز شده است تا 

کاربران بتوانند روى ترافیک ورودى به شبکه کنترل و 
اعمال فیلتر داشته باشند. 

با نگاهى بــه ارزیابى ها و محک زنى هاى ســایت هاى 
مختلف متوجه مى شــویم غالب کارشناسان و کاربران 
نظر مساعد و بسیار مثبتى روى این دستگاه داشتند و از 
نظر امکانات و کارآیى باالترین امتیازها را کسب کرده 
است. سیگنال هاى واى فاى به خصوص روى فرکانس 
5 گیگاهرتز از پایدارى خوبى برخوردار بود و با کمترین 

نویز روبه رو هستند. 

حرف آخر
DWR-953 یک مودم روتر 4G دســکتاپ است که 

با پشــتیبانى از واى فاىac 802,11 و تعداد درگاه هاى 
اترنت کافى مى تواند نقش یک روتر بى ســیم پرقدرت 
امروزى را در شــبکه خانگى ایفا کند. به عالوه، امکان 
 ADSL اشــتراك گذارى اینترنت همراه و حتى اینترنت
از طریــق درگاه WAN مهیاســت. روى ایــن مودم 
مى تــوان تمام ســیم کارت هاى اپراتورهــاى ایران را

 استفاده کرد.

ت  ر سیمکا
یــل  با مو
نــت  ینتر ا
افت د ا ا ه

نمى
ارتبا
پنل
د

نگاهى به مودم روتر
 4G دوبانده

D-Link DWR-953 

HPE MSA 2040 ،آشنایى با پرفروش ترین استوریج دنیا

 تلویزیون OLED ال جى توسط اتحادیه محصوالت 
صوتى و تصویرى اروپــا (EISA) به عنوان بهترین 
تلویزیون برگزیده شد و این جایزه را براى ششمین 
بار ازان فناورى OLED ال جى کرد. تلویزیون فوق 
باریک OLED ال جى مدل OLED65E7 به عنوان 
برنده بخش EISA OLED TV 2017-2018 به 
دلیل کیفیت تصویر و زاویه دید گسترده مورد تقدیر 
قرار گرفت. داوران EISA همچنین این تلویزیون را 
 Dolby و HDR 10 به خاطر پشــتیبانى از دو فرمت
Vision™ و پخش صدایى سینمایى تحسین کردند.

 SUPERدیگر محصــول ال جى یعنــى تلویزیون
 EISA LCD 55 در بخشSJ850V مــدل  UHD

TV 2017-2018  بخاطــر رنگ هاى غنى و زاویه 

دید گسترده مفتخر به دریافت جایزه شد و به عنوان 
بهترین تلویزیون معرفى 

شد. این تلویزیون از فناورى Nano Cell™ ال جى و 
رابط کاربرى پیشرفته webOS 3.5 استفاده مى کند. 
 Active HDR همچنین در این تلویزیون از فناورى
استفاده شده که به واســطه  آن هر صحنه اى که به 
نمایش درمى آید بهینه ســازى شده تا نزدیک ترین 
تصویر به واقعیت را از هر زاویه شــاهد باشــید. به 
 EISA ال جى جایزه بخش SJ9 عالوه، ساندبار مدل
Soundbar 2017-2018 را به دلیل طراحى مدرن 

و صداى کامًال شــفاف گرفت. صدایى که کیفیت 
 Dolby آن تا حد زیادى مدیون فناورى پیشــرفته

Atmos است.

تلویزیون هاى OLED به پیشــروى خــود در بازار 
تلویزیون ها ادامه خواهد داد. آن هم با تلویزیون هایى 
که به علت  فنــاورى پیشــرفته، کیفیــت تصویر 
فوق العــاده و طراحى بى نظیر مورد تحســین قرار 
 EISA Awards گرفته انــد. جشــنواره معتبــر
هرســاله برگزار شــده و داوران 
آن شامل ســردبیران بهترین 
مجــالت صوتــى تصویرى 
20 کشــور اروپایى، اســترالیا 
و آمریــکا مى شــوند. تمامى 
محصوالت بر اساس معیار هاى 
مشــخصى مثــل فنــاورى، 
طراحــى و نوآورى ســنجیده

 مى شوند.

تلویزیون   OLED ال جى
 EISA Award را کسب کرد

پلتفرم بى نظیر مایکروسافتفناورى جدید روباتیک در حوزه بینایى

 در بســیارى از موارد، کاربران دوســت دارند هوش 
مصنوعــى اتفاقات را دقیقاً همــان لحظه که رخ مى 
دهند گزارش دهد. در حال حاضر دستیارهاى مجازى 
هوشمند در بهترین حالت با چند ثانیه تأخیر به دستورها 
پاسخ مى دهند. براى مثال انتظار مى رود دوربین هاى 
مداربسته امنیتى همان لحظه که تصویر افراد مهاجم را 
ضبط مى کند، هشدارها را نیز اعالم کند. خوشبختانه 
مایکروسافت از این قضیه کامًال باخبر است و به تازگى 
پلتفرم ســخت افزارى شــتاب دهنده خــود را با نام 
Project Brainwave معرفــى کرده که باعث 
افزایش سرعت پاسخگویى هوش مصنوعى در لحظه 
مى شود. این پلتفرم به لطف استفاده از چیپ قدرتمند 
مدل Stratix 10 شــرکت اینتل مى تواند وظایف 
یادگیرى ماشــینى 39,5 ترافالپى را در کمتر از یک 
میلى ثانیه انجام دهد. این پلتفرم به بیان دیگر مى تواند 
اطالعات را همان لحظه که دریافت مى کند، پردازش 

و منتقل کند.

این پلتفرم در مقایســه با رقباى سرســخت خود از 
انعطاف پذیرى باالترى برخوردار است. در این سیستم 
از موتور پردازشى شبکه هاى عصبى پویا و چیپ هاى 
نسبتاً  قدیمى مدل FPGA اســتفاده مى کند. این 
پلتفرم عالوه بر توانایى اجراى وظایف هوش مصنوعى 
مایکروسافت (Cognitive Toolkit) مى تواند با 
سیستم Tensorflow و دیگر سیستم هاى شرکت 
گوگل نیز همکارى کند. با استفاده از متد این پلتفرم، 
مى توان سیستم یادگیرى ماشینى را به شکلى طراحى 
کرد که در لحظه به دستورات پاسخ دهد و از طراحى 
ســخت افزارهایى که متدهایش را به کاربران دیکته 

مى کند جلوگیرى کرد.
 Project طبق انتظار، مایکروســافت قصد دارد از
 (Azure Brainwave در سیســتم کالد (
خود اســتفاده کنــد تــا از این طریق شــرکت هاى 
بزرگ هم بتوانند از هوش مصنوعــى آنالین و زنده

 استفاده کنند.

 لنوو رایانه هــاى قدرتمند تــازه اى را براى اجراى 
بازى هاى ویدئویى تولید کرده است.

 Core این رایانه ها مجهز به پردازنده نســل هفتم
i7 شرکت اینتل هستند که تازه ترین و سریع ترین 
پردازنده تولیدى این شــرکت تا به امروز محسوب 

مى شود.
 GeForce GTX پردازنده گرافیکى این رایانه ها هم
10 است که توسط شرکت ان ویدیا تولید شده است. 

این سه رایانه شــخصى مذکور مجهز به پورت هاى 
HMDI، USB 2 و3  نیز مى باشد.

سیســتم عامل این رایانه هاى شخصى ویندوز 10 
  Office 2016  بوده و به طور پیش فرض برنامــه
مایکروسافت و تعدادى از برنامه هاى خود این شرکت 

بر روى آنها نصب شده است.
Legion Y520 Tower اولین رایانه شخصى از این 

مجموعه اســت که داراى حداکثر 16 گیگابایت رم 
4DDR و 256 گیگابایت حافظه اس اس دى و در 

نهایت دو ترابایت هارددیسک است. همچنین عالقه 
 مندان به دلخواه مى توانند پردازنده هاى گرافیکى 
 Radeon RX560، GeForce GTX 1050 Ti

یا 1060 شرکت اى ام دى را بر روى آن نصب کنند.
Legion Y720 Tower دومیــن رایانه شــخصى 

این مجموعه است که قابل 
تجهیــز بــه پردازنده 
 AMD مرکــزى 
Ryzen ۵ یــا 7 هم 

هست. همچنین یکى 
از دو کارت گرافیکــى 

AMD Radeon RX 570 یا 

GeForce GTX 1070 نیز به دلخواه بر روى 

این رایانه قابل نصب اســت. حداکثر 16 گیگابایت 
رم DDR4 ، 256 گیگابایــت حافظه اس اس دى 
و 2 ترابایت هارددیسک از جمله دیگر امکانات این 

رایانه است.
 Legion قدرتمندترین رایانه شخصى این مجموعه
Y920 Tower اســت. امکان نصب پردازنده هاى 

 ،GTX 1070 یا  GeForce GTX 1080 گرافیکى
1060 یــا Radeon RX 570بــر روى این رایانه 
شخصى به انتخاب مشترى وجود دارد. 32 گیگابایت 
رمDDR 4، 512 گیگابایت حافظه اس.اس.دى و 
4 ترابایت هارددیســک از جمله دیگر امکانات این 
محصول است. قیمت این سه رایانه که از شهریور 
روانه بازار مى شوند به ترتیب 749، 1299 و 2299 

یورو است.

 گوگل به جمع شرکت هایى پیوسته که در زمینه تولید 
محصوالت هوشمند تجارى فعال شده اند و در همین 

راستا قصد تولید یک هدفون هوشمند را دارد.
 Bragi این شــرکت در رقابت با ایرپاد شرکت اپل و
Dash درصدد تولید یک هدفون هوشمند با امکانات 

منحصربه فرد است.
اولین ســرنخ ها در مورد تولید یک هدفون هوشمند 
توسط گوگل از تغییرات جدید در app گوگل نشات 
مى گیرد. ظاهراً این هدفون به گونه اى طراحى شده 
که از برنامــه Google Assistant براى تســهیل 

کنترل فیزیکى هدفون کمک مى گیرد.
ازاین هدفــون مى توان هم براى گــوش کردن به 
موســیقى و هم براى دریافت اطالعــات مربوط به 
notification هاى گوشى و پاسخ به آنها با استفاده از 

صداى کاربر استفاده کرد. بنابراین افرادى که هدفون 
یاد شده را بر روى ســر خود بگذارند نیازى به لمس 

گوشى براى پاسخ دادن ندارند.
هنــوز جزئیات بیشــترى 

در مــورد امکانات این 
هدفون فاش نشــده، 
ً دکمه  امــا ظاهــرا
دسترسى به امکانات 

Google Assistant در 

سمت چپ این هدفون تعبیه 
شده است که نشان مى دهد هدفون یاد شده کل 

گوش را مى پوشاند.
اطالعات چندانى در مورد امکانات ســخت افزارى 
هدفون یاد شده در دســترس نیست. اما پیش بینى 
مى شود این هدفون با مجموعه گوشى هاى پیکسل 
گوگل هم سازگارى داشته باشــد. خود این شرکت 
اطالعات منتشــر شــده در این زمینه را رد یا تأ یید 

نکرده است.

هنر رنگ آمیزى و نقاشى در طول تاریخ عالقه مندان 
بسیارى داشته است که در این راه هنرمندان مشهورى 
نظیر پیکاسو، ونگوك و... آثار فاخر بسیارى را از خود 
به جاى گذشته اند. جدا از آن، یکى از بهترین راه هاى 
غلبه بر استرس و اضطراب رنگ آمیزى مى باشد زیرا 
به دلیل خواص درمانى، روح و ذهن را آرام کرده و یک 

حس فوق العاده را به شما القا مى کند.
 Recolor – Coloring Book Full Subscribed 
عنوان یک اپلیکیشن رنگ آمیزى بى نظیر و گسترده 
اســت که توســط Sumoing براى سیستم عامل 
اندروید منتشــر شــده اســت. تنها کافى است که 
برنامه را نصب کرده تا به بیش از 1500 اثر مختلف 
دسترسى داشته باشــید. این آثار که در میان آنها نیز 

نقاشــى هاى برجسته اى 
به چشــم مــى خورد 
طیف وسیعى از انواع 
گروه هــاى مختلف 
گیاهــان،  نظیــر 

حیوانــات و... را تحــت 
پوشــش قرار مى دهد. یکى از 

مهمترین قابلیت هایى که باعث شــده است 
ریکالر از دیگر نســخه هاى مشــابه موجود در پلى 
استور متمایز شــود پشــتیبانى از نقاشى هاى سه 
بعدى اســت، به گونه اى که با دسترســى به چنین 
آثارى مــى توانید هنر رنگ آمیزى خــود را تقویت 

کنید. 

رایانه هایى قدرتمند مخصوص بازى

هدفون هوشمند گوگل

اپلیکیشن جالب کتابچه رنگ آمیزى اندروید

ون ز و ن ن چ ن و ر ر
Dolby و y HDR10 0به خاطر پشــتیبانى از دو فرمت

Vision™ و پخش صدایى سینمایى تحسین کردند.

SUPERدیگر محصــول ال جى یعنــى تلویزیون
EISA LCD در بخش D 55SJ850V مــدل  V UHD

رنگ هاىغنىو زاویه TV-2018  بخاطــر 2017

مفتخر به دریافت جایزه شد و به عنوان دید گسترده
رترین تلویزیون معرفى  ههبهبهبه

ن ى ر
و صداى کامًال شــفاف گرفت. صدایى که کیفیت
Dolby آن تا حد زیادى مدیون فناورى پیشــرفتهy

Atmos است.

پیشــروى خــود در بازار Dتلویزیون هاىOLED به

تلویزیون ها ادامه خواهد داد. آنهم با تلویزیون هایى
که به علت  فنــاورى پیشــرفته، کیفیــت تصویر
فوق العــاده و طراحى بى نظیر مورد تحســین قرار
EISA Awards معتبــر sررگرفگرفته انــد. جشــنواره

هرســاله برگزار شــده و داوران
آن شامل ســردبیران بهترین
مجــالت صوتــى تصویرى
اروپایى، اســترالیا 20 کشــور
و آمریــکا مى شــوند. تمامى
محصوالت بر اساس معیار هاى
مشــخصى مثــل فنــاورى،
طراحــى و نوآورى ســنجیده

 مى شوند.
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منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

منبع: ایر نا

منبع: تسنیم

 شب شعر مقاومت با محوریت شهداى مدافع حرم شامگاه 

ى اصفهان با حضور خانواده شهید 
رشنبه در خانه انقالب اسالم

چها

محسن حججى و اهالى شعر و ادب برگزار شد.

بیست وهشتمین نمایشگاه 
صنایع دستى  با حضور على 

اصغر مونسان، معاون 
رئیس جمهورى و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى 
افتتاح شد.

خودروساز ایتالیایى ِفرارى 
از محصول جدید خود 
 Ferrari Portofino)
2018) رونمایى کرد. 

هفته گذشته در محل دایمى 
صنایع وابسته روز چهارشنبه 

خستین نمایشگاه بین المللى شیشه و 
ن

یشگاه بین المللى و تخصصى صنعت شیشه در 
هاى بین المللى تهران افتتاح شد. این نخستین نما

نمایشگاه 

ه، ایتالیا، آلمان و چین؛ انواع صنایع، دستگاه ها، 
هاى داخلى و کشورهاى فرانس

غرب آسیاست که شرکت 

ن و فرآورى مواد اولیه، انواع شیشه هاى ساختمانى، شیشه هاى نما، در و پنجره، 
تجهیزات و خطوط تولید، معاد

ظروف کریستال و مواد اولیه خود را عرضه مى کنند.
شیشه هاى اتومبیل، شیشه هاى ضد گلوله، 

 کاروانسراى «فخر داود» یا رباط فخر داود یکى از کاروانسراهاى قدیمى ایران از دوره تیموریان 
است که با مساحتى حدود 860 متر مربع و 700 سال قدمت در روستاى فخرداوود منطقه 

شهرجدید بینالود در مسیرمشهدبه نیشابور قرار دارد. این بنا یکبار در دوره صفویه مرمت شد 
و در دوره قاجاریه تا سال 1302 دوبار به وسیله محمد ولى میرزا پسر فتحعلى شاه وامیر نظام 
الدوله تعمیر شده است و درسال 1371 نیز به همت شرکت عمران شهر جدید بینالود و به 

کمک هنر و تخصص کارشناسان و استادکاران میراث فرهنگى خراسان مرمت شد.

 مسجد جامع روستاى «برسیان»، یادگارى از قرن پنجم  مسجد جامع روستاى «برسیان»، یادگارى از قرن پنجم 
هجرى قمرى و مناره آن از نمونه هاى صنعت آجرچینى هجرى قمرى و مناره آن از نمونه هاى صنعت آجرچینى 
دوران سلجوقى است.روستاى برسیان در دوران سلجوقى است.روستاى برسیان در 3535 کیلومترى  کیلومترى 
جنوب شرقى اصفهان قرار دارد.مناره و مسجد جامع این جنوب شرقى اصفهان قرار دارد.مناره و مسجد جامع این 

روستا در تاریخ روستا در تاریخ 1212 اسفند  اسفند 13151315 به ثبت رسیده است. به ثبت رسیده است.

اهداى 50 جهیزیه و کمک 
هزینه ازدواج به جوانان 

نیازمند با همت بنیاد 
نیکوکارى شریف .

دومین جشنواره فیلم سالمت، دومین جشنواره فیلم سالمت، 

موسسه «آواى هنر سالمت» موسسه «آواى هنر سالمت» 

با همکارى معاونت اجتماعى  با همکارى معاونت اجتماعى  

وزارت بهداشت و درمان، وزارت بهداشت و درمان، 

با هدف نمایش آثار ایرانى با هدف نمایش آثار ایرانى 

با محوریت نقش سالمت با محوریت نقش سالمت 

در زندگى انسان و با شعار در زندگى انسان و با شعار 

«زندگى سالم، با نشاط و امید»  «زندگى سالم، با نشاط و امید»  
آغاز به کار کرد. آغاز به کار کرد. 


