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در حالى که فصل پنجم ســریال «فرار از ندان» چندى 
پیش روى آنتن رفــت، عالقه مندان دو بــرادر فرارى 
همچنان در انتظار شــنیدن اخبارى درباره ساخته شدن 

فصل ششم این سریال هستند.
نمایش فصل پنجم سریال مشهور شبکه فاکس با ابراز 
عالقه بســیار طرفدارانش به پایان رسید، اما اکنون این 
سئوال دوباره مطرح شده که آیا واقعًا در پایان این فصل 
«فرار از زندان» باید با «مایکل اســکوفیلد» و برادرش 
خداحافظى کرد؟ این در حالى اســت که این طرفداران 
معتقدند ظرفیت هاى زیادى وجود دارد که بتوانند امیدوار 

باشند، فصل ششمى نیز از راه برسد.
در حالى که درباره ساخته شدن فصل پنجم این سریال 

صحبت هایى مطرح بود «سارا وین کالیز» بازیگر نقش 
«سارا» ابراز خوشــحالى کرده بود که فصل جدید در 9 
اپیزود به پایان مى رسد اما «ونتورث میلر» بازیگر نقش 
«مایکل» گفته بود این ســریال همیشه از این ظرفیت 
برخوردار اســت که بخواهد بار دیگــر روى آنتن برود. 
وى گفته بود: تا وقتى داســتانى که ارزش روایت کردن 
داشته باشد، وجود داشته باشد و تا وقتى که بتواند عالى و 

منصفانه باشد، این سریال مى تواند ادامه پیدا کند.
در حالى که مایکل و سارا اکنون پسرى به نام «مایک» 
دارند، به نظر مى رســد این شــخصیت مى تواند نقطه 

کلیدى فصل بعدى باشد.
«دامینیک پرسول» بازیگر نقش «لینکلن باروز» برادر 

بزرگ تر مایکل نیز اوایل امســال خیلى واضح گفته بود 
براى این سریال سال ها کار کرده و عاشق این است که 

فصل ششمى هم در کار باشد.
با این حال «پل شیورینگ» خالق این مجموعه گفته بود 
با وجود اشتیاق طرفداران و نیز برخى از بازیگران، به نظر 
او این داســتان به پایان خودش رسیده است. وى تأکید 
کرده بود که نمى خواهد کیفیت پایین ترى در ادامه وجود 

داشته باشد.
اما خود وى در ماه مارس امســال یادآورى کرده بود تا 
وقتى داستانى پیدا شود که ارزش گفتن داشته باشد، این 

سریال مى تواند ادامه یابد.
وى افزوده بود: همه چیز به تصمیم شبکه فاکس بستگى 

دارد. هیچ اتفاقى نخواهد افتاد مگر اینکه آنها بخواهند.
ماه پیش (مرداد 2017) «دیوید میدن» رئیس شــبکه 
فاکس تأکید کرده بود که فعًال چیــزى براى ادامه این 
سریال وجود ندارد. وى گفته بود: اگر به جایى برسیم که 
امکان گسترش این داســتان وجود داشته باشد، حتمًا با 

طرفداران در این باره صحبت مى کنیم.
با مطرح شدن خبر ساخته شدن فصل پنجم این سریال 
بیش از 19/5 میلیون خبر در رسانه هاى اجتماعى به وجود 

آمد که 20 برابر بیشتر از هر سریال تلویزیونى دیگر بود.
در فصل پنجــم «فرار از زندان» همه شــخصیت هاى 
آشناى سریال بازگشــتند و داستان چنین شروع شد که 
«تئودور بگــول» ملقب به «تى بــگ» با نقش آفرینى 

«رابرت نپر» به لینکلن با بازى دامینیک پرسول، برادر 
بزرگ تر اســکوفیلد اطالع مى دهد مایــکل زنده و در 
زندان است. بعد از کمک گرفتن از بیوه مایکل یعنى سارا 
تانکردى، همان پزشک سابق زندان فاکس ریور که در 
فصل اول وارد قصه شد، نقشه هایى ترتیب داده مى شود 

تا مایکل از زندان فرارى شود.
فصل پنجم پایانى خوش داشت و مایکل از همه اتهاماتى 
که ســیا به وى زده بود، مبرا شد و کنار همسر و پسرش 
بازگشــت.این فصل در 9 اپیزود از 4 آوریل 2017 روى 
آنتن رفت و ســى ام ماه ِمى آخرین قســمت آن پخش 
شد. با این حال شمار تماشاگران این فصل از چهار فصل 

پیشین کمتر بود. 

کارگردان «عاشــقانه» گفت: ســاخت فصل دوم 
سریال «عاشقانه» مربوط به تهیه کننده و سرمایه 

گذار این سریال است.
منوچهر هادى افزود: من نمى توانم این سریال را به 
زودى بسازم به دلیل اینکه تا آخر سال 97 قرارداد 
براى ساخت سریال «پاهاى بى قرار» در شبکه 5 و 
ساخت یک فیلم سینمایى Movie دارم و نمى توانم 

در حال حاضر پروژه دیگرى را کلید بزنم.
وى در خصوص اکران فیلم سینمایى «آینه بغل» 
نیز گفت: تدوین فیلم سینمایى «آینه بغل» به اتمام 
رسیده و تاریخ دقیق اکران این فیلم را باید از تهیه 

کننده پرسید.
در فیلم «آینه بغل» بازیگرانى همچون محمدرضا 
گلزار، جواد عزتى، یکتا ناصر، سیامک صفرى ، مه لقا 
باقرى، رسول نجفیان و رایان شایگان به هنرنمایى 

پرداخته اند.
درخالصه داستان «آینه بغل» آمده است که قیمت 
«آینه بغل» ماشــین بعضى ها برابر تمام زندگى 

خیلى هاست. 

حرف از مهریه سلبریتى ها که مى شود احتماًال همه 
در ذهنشان مهریه میلیاردى تجسم مى کنند. خب 
باالخره بازیگر معروف است، او مهریه خفن نداشته 
باشد، کى داشته باشد؟ اما شــاید واقعیت، طورى 
که مردم تصور مى کنند نباشد. مهریه بازیگران به 
شدت به شخصیت خود فرد برمى گردد و نگاهى که 
او به ازدواج داشته است. البته بازیگرانى هم هستند 
که حسابى پوست آقا داماد را کنده  اند اما در تمامى 

مصاحبه ها انکار مى کنند.

مهناز افشار
مهناز افشار پر ســروصداترین مهریه را در کشور 
داشت. مرضیه برومند در مصاحبه اى اعالم کرد که 
خانم بازیگر که همان افشار باشد دوبرابر بودجه تئاتر 
کشور پشــت قباله اش ملک دارد. بعد از آن، افشار 
حسابى شاکى شد و در تماسى به برومند گفت که 
مهریه اش 10 شاخه گل نرگس است که اگر همان 
هم شما را اذیت مى کند، تقدیم تئاتر ایران مى کنم. 
که برومند هم جواب داده: «نیازى به گل ندارد اما 
مى تواند بنز زیرپایش را براى خانه تئاتر بفروشد!» 
جالب اینجاست که کمى بعد یاسین رامین همان 
مهریه دهنده بزرگ، مصاحبه اى کرد و در آن گفت 

که مهریه 5 شاخه گل نرگس بوده است.

یکتا ناصر
شوهرش تا قبل از «عاشقانه » کمتر شناخته مى شد. 
منوچهر هادى، کارگردان ســریال «عاشقانه » و 
همسر یکتا ناصر اســت. او در مصاحبه اى اعالم 
کرد که مهریه همســرش فقط 5 سکه بهارآزادى 
بوده است. آنها سال 1394 باهم ازدواج کردند که 

ماحصل این زندگى، فرزندشان سوفیاست.

بهنوش بختیارى
یکى از عجیب ترین نمونه ســلبریتى ها، بهنوش 

بختیارى است. او در مصاحبه اى اعالم کرد که بدون 
عروسى، آرایش کردن و حتى خرید طال و حلقه به 
محضر رفته و پس از عقد رفته اند سرخانه شان، تا 
زندگى را آغاز کنند. مهریه اى هم که توافق شده، 
14 سکه بهار آزادى بوده است. اما نکته جالب این 
ازدواج، همسر اوست که طى این سال ها همیشه 
از رسانه ها فرارى بوده و بسیارى از مردم به دنبال 
شناخت او هستند. شاید دلیل اصلى پیگیرى مردم، 
خاطره هاى عجیب و غریب بهنوش از همسرش 
است که اوج این خاطرات، داستان منت کشى  براى 
بازگشت شوهرش به زندگى بود. البته بختیارى در 
آخرین مصاحبه اش اعالم کرده که در اوج لذت از 
زندگى دو نفره به سر مى برد و حسابى حالش خوب 

است. خدارا شکر!

نرگس محمدى
اولین بار بحث ازدواجــش در برنامه «دورهمى» 
مطرح شد، وقتى که در جواب مهران مدیرى گفت 

خواستگار ندارد. بعد از آن خبرى از او نشد تا برنامه 
تئاترى که در مشهد داشت. تئاترى مشترك با على 
اوجى. گویا همان زمانى که مشهد بودند باعلى اوجى 
عقد کردند و مدتى بعد هم، ازدواج آنها رسمًا اعالم 
شد. نرگس محمدى مهریه خود را 110 سکه عنوان 

کرد که آن هم اصرار خود آقاى همسر بوده است.

ویدا جوان
ویدا جوان برخالف رسم و رسوم ایرانى ها خودش 
از ایال تهرانى خواستگارى کرد. ایال هم که اصًال 
انتظار خواستگارى نداشــت بالفاصله قبول کرد! 
البته براى اینکه به خانواده ها هم احترام بگذارند، 
مراسم آشنایى ترتیب دادند که البته آن هم متفاوت 
بود. ایال به جاى گل و شیرینى با کتاب سعدى و دو 
جلد از کتاب هاى هوشنگ به مراسم خواستگارى 
رفت. اما ته هنرى بازى شان، مهریه جوان است. 
7111 شــاخه گل رز هلندى به رنگ هاى سفید، 

قرمز و زرد .

نیوشا ضیغمى
آرش پوالدخان متولد اصفهان و در کار تجارت نقره 
است. نیوشا ضیغمى که تحمل نمى کرده خانواده ها 
برســر مهریه در مراسم خواســتگارى چانه بزنند 
همان اول کار را راحت و مهریه اش را یک ســکه 

بهار آزادى عنوان کرده است.

بهاره رهنما  
ازدواج اولش با پیمان قاســم خانى بود. اما ازدواج 
دومش بود که حسابى خبرساز شد. او براى ازدواج 
مجدد، مراسم عروســى گرفت و عکس هایش به 
وفور در اینترنت دیده مى شــد. امیرخسرو عباسى 
همسردوم رهنماست و مدیریت یک برند آرایشى 
معروف را به عهده دارد. رهنما او را حاج آقا خطاب 
مى کند و تنها شرط ازدواجى که شوهرش گذاشته، 
نماز اول وقت است. رهنما مهریه خاصى ندارد و به 
قول خودش یک هدیه بین خودشان است اما حق 

طالق، مسکن، حضانت و... را از شوهرش گرفته.

«خورشید نیمه شــب» عنوان اولین فیلم بلند سینمایى 
شبیر شیرازى است که به تهیه کنندگى شهاب حسینى 
تولیدشده اســت. این فیلم روایتى است از 9 روز زندگى 
خواننده جوانى که متفاوت ترین روزهاى عمر او به حساب 

مى آیند. 
آرمان درویش، ســنبل اعظمى، آزاده مهدى زاده، سید 
على سجادى و سمانه اسماعیلى بازیگرانى هستند که در 
کنار رضا یزدانى و شهاب حسینى در این فیلم به ایفاى 
نقش پرداخته اند. شهاب حســینى در این فیلم عالوه بر 
تهیه کنندگى، وظیفه انتخاب بازیگر و بازیگردانى را نیز 
به عهده داشته است. «خورشــید نیمه شب» قرار است 

به زودى به روى پرده سینماهاى کشور برود. 

فصل پنجم، پایان سریال پرطرفدار بود؟

«فرار از زندان» در آخر خط

تجربه شهاب حسینى در وادى  تهیه کنندگى

مهریه سلبریتى هاى ایرانى چقدر است؟سرانجام فصل دوم «عاشقانه» 

مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى اعالم کرد کمیته 
معرفى فیلم ایرانى به نودمین دوره مراسم اسکار در 

هفته جارى تشکیل خواهد شد.
از میان فیلم هایى که از مهرماه سال گذشته تا به حال 
اکران شدند 10 فیلم شانس بیشترى براى حضور در 
اســکار 2018 دارند. اما با توجه به جوایزى که فیلم 
سینمایى «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید 
جلیلوند در جشنواره ونیز کسب کرد احتمال حضور 
این فیلم نیز در صورت اکران تا پیش از موعد مقرر در 
میان لیست فیلم هایى که مى توانند به عنوان نماینده 
ایران در اسکار 2018 حضور داشته باشند بیشتر شد.

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى در 
گفتگو با خبرآنالین، از جزئیات تشکیل این کمیته 
و روند انتخاب نماینده ایران در اســکار 2018 گفته 
است. او ابتدا درباره انتخاب نماینده ایران در اسکار 
گفت: «تا آخر هفته جمع بندى نهایى انجام مى شود 
و نام فیلم به احتمال زیاد اوایــل هفته آینده اعالم 

مى شود.»
او درباره تشــکیل کمیته 9 نفره نیز افــزود: «این 
کمیته هنوز تشکیل نشده است، اما در هفته جارى 
با حضور نمایندگان این کمیته تشــکیل مى شود 
و کار خــودش را آغــاز خواهد کــرد. کار انتخاب 
فیلم نیــز طبق زمانبندى مشــخص شــده انجام

 مى شود.»
تابش درباره احتمال انتخاب فیلــم وحید جلیلوند 
باتوجه به جایزه گرفتنش در جشنواره ونیز در صورت 
اکران این فیلم نیز توضیح داد: «قانون درباره فیلمى 
که مى تواند به اسکار معرفى شود این است که از 8 
مهر سال گذشته تا 8 مهر امسال توانسته باشد اکران 
شود تا در فهرست بررســى نامزدها قرار بگیرد. ما 
این فهرست را از معاونت نظارت سازمان سینمایى 
گرفتیم و زمانى که کمیته برگزار شود اولین کارى که 
انجام مى دهد این است که طبق قواعد آکادمى اسکار 
آن فهرست را بررســى کند و از بین آنها نامزدهاى 
اولیه را استخراج کنند. البته اگر فیلمى نوبت اکران 
دارد و قرارداد اکرانش امضا شــده باشد و بتواتند تا 
پیش از مهر ماه اکران بگیــرد طبعًا مى تواند به این 

فهرست اضافه شود.»
او با اعالم خبر احتمــال حضور فیلم هــاى تولید 
مشترك ایران با کشــورهاى دیگر نیز گفت: «این 
احتمال وجود دارد که امسال فیلم هاى ایرانى دیگرى 
نیز توســط کشــورهاى دیگر از جمله افغانستان و 
ارمنستان به اسکار معرفى شــوند. ما عضو کمیته 
اسکار این دو کشور نیستیم که بدانیم قطعاً این اتفاق 
افتاده یا خیر اما به نظر مى رسد امسال احتمال حضور 
فیلم هاى دو ملیتى در اسکار نیز وجود داشته باشد و 
کشورهایى که ما قبًال با آنها تولید مشترك داشتیم نیز 
نمایندگانى به اسکار معرفى کنند که احتمال معرفى 

این تولیدات مشترك وجود دارد.»

 احتمال معرفى 
فیلمى ایرانى از سوى 

کشورهاى دیگر
 به اسکار
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تغییر 
صداى 

ناگهانى را 
جدى بگیرید

رئیس شبکه هپاتیت کشور، گفت: در کشور ما مردم عادت 
دارند اغلب ناراحتى هاى پوستى خود را به کبد نسبت دهند 

که صحیح نیست.
دکتر سید مؤید علویان در پاســخ به اینکه آیا کهیر جزو 
عالیم بیمارى هپاتیت است یا خیر، گفت: در اکثر موارد 
اینطور نیســت. البته در برخى از موارد به دنبال ابتال به 
هپاتیت، ضایعات پوستى نظیر کهیر بروز مى کند که ناشى 
از رسوب آنتى ژن هاى هپاتیت در پوست است، اما در اکثر 

موارد کهیر مزمن جزو عالئم هپاتیت نیست.
وى با بیان اینکه کهیر عارضه مزاحمى است که برخى 
از بیماران به صورت متناوب به آن دچار مى شوند، افزود: 
در موارد زیادى على رغم انجام آزمایشات مختلف، علت 
آن پیدا نمى شود. در کشــور ما مردم عادت دارند اغلب 
ناراحتى هاى پوستى خود را به کبد نسبت دهند که صحیح 
نیست. علل ایجاد کهیر عبارتند از حساسیت به برخى از 

مواد غذایى، داروها، عفونت هاى مزمن مثل سینوزیت، 
عفونت دندان ها، بیمارى ها کیسه صفرا، آلودگى انگلى 

و ...

زردى چیست؟
علویان ادامه داد: زردى به زرد شــدن پوست و چشم ها 
به دلیل ازدیاد بیلى روبین در خون گفته مى شود. روزانه 
به طور طبیعــى و به دنبال تخریــب گلبول هاى قرمز، 
بیلى روبین در خون تولید مى شود. بیلى روبین توسط کبد 
و از طریق صفرا از بدن خارج مى شــود و در صورت بروز 
اختالل در فعالیت کبد (مانند هپاتیت) و یا انسداد در مسیر 
خروجى صفرا (مثل وجود سنگ صفراوى) این ماده در 
خون دفع نشده و به دلیل تجمع آن در بدن حالت زردى 
ایجاد مى شــود. بروز زردى به معناى هپاتیت نیست و 
ممکن است علل دیگرى داشته باشد. مثًال تخریب سریع 

گلبول هاى قرمز (همولیز) مى تواند به زردى منجر شود.
وى با بیان اینکه بسیارى از مبتالیان به هپاتیت و خصوصًا 
ناقلین هپاتیت «B» سابقه اى از زردى نداشته و در حال 
حاضر زرد نیســتند، گفت: از طرفى مصرف زیاد هویج 
مى تواند ســبب زردى شــود. البته این حالت بیشتر در 
اطفال اتفاق مى افتد و این زردى با بیمارى زردى (یرقان) 
تفاوت دارد. در بسیارى از میوه ها و سبزیجات نظیر هویج 
و نارنگى، ماده زردرنگى موسوم به «کاروتن» وجود دارد. 
اگر شخصى روزى یک لیوان آب هویج بخورد (و یا سایر 
مواد ذکر شده را بیش از حد مصرف کند) مقدار این ماده در 
بدن به میزانى مى رسد که کبد توانایى الزم را براى سوخت 
و ساز و دفع آن نداشته و مقدار آن در خون افزایش مى یابد. 
در نهایت این ماده در زیر پوســت جمع شده و باعث زرد 
شدن پوست مى شود. تفاوت مهم و اصلى این نوع زردى 
با زردى حاصل از بیمارى کبدى و خونى در این است که 

در زردى حاصل از تجمع رنگدانه کاروتن در خون (حاصل 
از مصرف بیش از حد مواد غذایى) ســفیده چشم (همان 
صلبیه) زرد نمى شود. در این موارد اگر مصرف مواد غذایى 
مربوطه کاهش یابد، زردى به تدریج در طول چند هفته از 

بین مى رود و مشکلى نخواهد داشت.
علویان همچنین گفت: باید توجه کرد که بیمارى هپاتیت 
با مرگ برابر نیســت، بلکه با توجه به شــدت بیمارى و 
 «A» نوع هپاتیت ســیر بیمارى متفاوت است. هپاتیت
خوشبختانه مرگ و میر بسیار کمى دارد و پس از بهبودى 
نیز هیچ گونه عارضه اى بر جا نمى گذارد. در مورد هپاتیت 
«B» نیز در اکثر موارد بهبود مى یابد و  در 5 درصد موارد 
ویروس در بدن بیمار باقى مانده و احتماًال با تکثیر خود 
براى بیمار مشکالتى را در آینده ایجاد مى کند. هپاتیت 
C نیز در مدت زمان طوالنى مثًال 20 تا 35 سال مى تواند 

منجر به نارسایى کبد شود.

ناراحتى هاى ناراحتى هاى 
پوستى  به کبدپوستى  به کبد
 ربط دارند؟ ربط دارند؟

یک دندانپزشک گفت: تراشــیدن دندان به منظور زیبایى و داشتن 
لبخند زیبا خطرات بسیارى را به دنبال دارد.

على اصغرى  گفت: شاهد هستیم که در چند سال اخیر اقدامات مختلفى 
براى زیبا تر شدن لبخند انجام شده که یکى از آنها، تراشیدن دندان ها 

است.
وى افزود: این اقدام خطرات بسیار زیادى را به دنبال داشته و به شدت 

به دندان ها آسیب وارد مى کند.

این دندانپزشک در خصوص روش هاى جدید در دندانپزشکى زیبایى 
اظهارداشــت: روش جدیدى تحت عنوان ایجاد لبخند «هالیوودى» 
در میان برخى دندانپزشــکان رواج یافته و در این روش با قرار دادن 
کامپوزیت به روى دندان، تالش مى شود براى فرد خط لبخند ایجاد 

شود.
اصغرى ادامه داد: بهره گیرى از این روش مى تواند سبب ایجاد انواع 

بیمارى به خصوص بیمارى هاى لثه اى شود.

وى بــا بیان اینکــه تراشــیدن دندان بــراى اصــالح دندان 
شکســته اجتناب ناپذیــر اســت، تصریح کرد: بــراى ترمیم 
فــورى دندان هــاى شکســته جلــو از کامپوزیت اســتفاده 
شده و گاه دیده مى شــود که دندانپزشــک اقدام به تراشیدن 
دنــدان مى کنــد. در ایــن مــوارد دندانپزشــک راه دیگرى 
نــدارد، اما در شــرایط عــادى بهره گیــرى از ایــن کار توصیه

 نمى شود.

مشکالت لبخند هالیوودى براى لثه ها

یک متخصص گوش و حلق و بینــى با بیان اینکه 
تغییر صداى ناگهانى فرد دالیل متعددى دارد، گفت: 
گاهى صداى فرد با تغییر غیرمعمولى و طوالنى مدت 
همراه مى شود که یا بر اثر بیمارى ها به وجود آمده و یا 
عالمت بیمارى خاصى است که در صورت ادامه دار 

بودن آن باید به پزشک مراجعه کرد.
دکتر ابراهیم رزم پا اظهار داشــت: اگر تغییر صداى 
فردى بیش از دو هفته طول بکشــد الزم است به 
پزشک مراجعه کند از جمله رایج ترین دالیل تغییر 
صداها معموًال عفونت هاى ویروسى است که منجر به 
ایجاد تورم و التهاب در بخش هایى از حنجره مى شود 
و معموًال با استراحت صوتى، مصرف مایعات و بخور 
سرد، بهبود حاصل مى شود. وى افزود: عالوه بر آن 
در صورتى که به دلیل وجود باکترى حنجره متورم 
شده و صداى فرد تغییر کرده باشد، به ویژه در بزرگ 
ترها، معموًال با تجویز داروهایى نظیر آنتى بیوتیک 

توسط پزشک، درمان صورت مى گیرد. 
رزم پا گفت: چنانچه در کــودکان تورم حنجره زیاد 
باشد، به ویژه در مبتالیان به «الرنژیت»، در صورتى 
که تغییر صدا با مشکالت تنفسى همراه شود، در این 
مواقع، به تشخیص پزشکان، گاهى با تزریق کورتون 
و دگزامتازون و یا بســترى کودکان مراحل درمان 

صورت مى گیرد.
این متخصص گوش و حلق و بینى افزود: عالوه بر 
آن استفاده نادرست و بیش از حد از حنجره، ممکن 
اســت موجب بروز التهاب در تارهــاى صوتى و در 
نهایت خونریزى در این نواحى شود. همچنین امکان 
ابتال به «نودول حنجره» در خوانندگان و مداحان و 
افرادى که از حنجره خود زیاد استفاده مى کنند، وجود 
دارد. به گفته وى «نودول حنجره» درحقیقت تشکیل 

برجستگى هایى در طناب هاى صوتى حنجره است 
که در صورت استراحت صوتى خوانندگان و یا مداحان 
و اســتفاده از بخور امکان رفع این برجستگى ها در 
این ناحیه و برگشــت صدا به حالــت طبیعى وجود 
دارد، در غیر این صورت درمــان از طریق جراحى 

خواهد بود.
رزم پا  اظهار داشت : تغییر صداى ناگهانى و طوالنى 
چنانچه در فردى که ســن باالى 50 ســال دارد، 
همچنین ســیگار ویا مواد مخدر مصرف مى کند و 
سابقه سرطان در خانواده داشته است، به وجود بیاید، 
در این صورت احتمال ابتال به سرطان حنجره در او 
زیادتر از دیگران خواهد بود، عالوه بر آن در مردان 
چند برابر بیشتر از زنان، سرطان حنجره دیده مى شود.
وى اظهار داشت: افرادى که صداى آنان تغییر کرده و 
داراى چند فاکتور مذکور نیز هستند الزم است زودتر 
به پزشک مراجعه کنند، به این دلیل که مراجعه زود 
هنگام سبب مى شود که در صورت مشاهده ضایعات 
«لوکوپالکى» یا پیش سرطانى که به صورت بروز 
لکه هاى سفید در حنجره مشاهده مى شود، درمان 
سریع تر انجام شود. این متخصص گوش و حلق و 
بینى افزود: عالیم سرطان در قسمت باالى طناب 
صوتى زودتر خود را نشان مى دهد و پاسخ به درمان 
نیز در این قسمت بهتر است، عالوه بر آن در خانم ها 
ابتال به ســرطان حنجره در بخش دیگرى است و 

عالیم آن ابتدا با اشکال در بلع همراه است.
به گفته وى، درمان ســرطان حنجره نیز بســته به 
مرحله اى که تشخیص داده مى شود و یا روش هایى 
که بیمار تمایل به آن دارد به تشــخیص پزشک از 
طریق جراحى رادیوتراپى و موارد دیگر در یک یا چند 

مرحله انجام خواهد پذیرفت.

یریر 
ىى 

ى راى را 
یریدیرید

مردان هم بایــد براى ارزیابى ســالمتى خود آزمایش 
هاى را انجــام دهند تا از صحت ســالمتى خود مطلع 

شوند.
کلســترول و دیابت یــا اصطالحــًا چربــى و قند در 
میان نخســتین آزمایش هاى ضرورى مردان اســت. 
مردان همچنیــن باید از نظر احتمال ابتال به ســرطان 
پروستات بررسى شــوند. تراکم استخوان و ویتامین در 
مردان نیز باید چک شود. فشــار خون در میان یکى از
 ضــرورى ترین موارد معاینه مردان اســت. بررســى

 ســرطان ها غیر از پروســتات، درباره سرطان بیضه و 
سرطان پوست ضرورى است. از نظر گوارشى باید مورد 
کلونوسکوپى یا بررســى روده بزرگ قرار بگیرند. مثانه 
و خون نهفته در مدفوع از موارد دیگر بررســى دستگاه 
گوارش مردان هستند. تیروئید مردان نیز از نظر پرکارى 
باید بررسى شود. سندروم متابولیک مورد بعدى است ( 
وجود گروهى از عوامل خطر ساز براى بروز بیمارى  هاى 
قلبى عروقى و دیابت در یک شخص) و بینایى و شنوایى 

از موارد دیگر مهم بررسى سالمت مردان است.

مردان باید کدام آزمایش ها را انجام دهند؟

بیمارى شایعى به نام «زردى» 

عمده ترین عوامل ایجاد انسداد در روده ها عبارتند از: چسبندگى روده، تجمع مدفوع، وجود تومور و پولیپ در 
روده، پیچ خوردگى روده و بسته به سن افراد، عوامل انسداد نیز متفاوت است.

یک متخصص داخلى و گوارش توضیح داد: انسداد روده به بسته شدن مسیر روده هاى بزرگ و کوچک گفته 
مى شود که به دالیل متفاوت ایجاد شده و بســته به نوع و علت به وجود آمدن این انسداد، راه درمان آن نیز 

متفاوت خواهد بود
محســن نجاتى افزود:در کودکان بیشتر به 
دلیل پیچ خوردگى روده ها مسیر روده بسته 
 مى شود و یا ممکن است به دلیل فرورفتگى 

روده ها، انسداد ایجاد شده باشد.
وى اظهــار داشــت: انســداد روده به دلیل 
چسبندگى، بیشتر در افرادى که سابقه جراحى 
دارند اتفاق مى افتد، عالوه بر آن تومورها نیز 
بیشــتر در بزرگســاالن، عامل انسداد روده 

هستند.
وى گفت: درمان انسداد روده بسته به شرایط 
و نوع بیمارى متفاوت اســت، انسداد ممکن 
است نسبى یا کامل باشد که در برخى موارد با 
دادن فرصتى کوتاه به قصد باز شدن خود به 
خود مسیر انسداد، درمان به تأخیر مى افتد، در 

غیر اینصورت با توجه به نوع انسداد در اکثر موارد با جراحى درمان صورت مى گیرد.
به گفته این متخصص داخلى و گوارش، در برخى مواقع پیچ خوردگى ها با بررسى اینکه آیا پارگى در روده ها 

ایجاد شده یا نه، روش درمان تعیین مى شود و در اکثر مواقع نیاز به جراحى خواهد بود. 

 شــب ها خوب نمى خوابید؟ نیمه  شب بیدار مى شوید و 
دیگر به خواب نمى روید؟ خوردن سبزیجات به جاى شام 
چرب و سنگین، خیره نشدن به گوشى تلفن همراه در 
ساعات پایانى شب و کم کردن مصرف چاى نتوانسته 
مشــکل تان را حل کند؟ شــاید هجوم استرس، دلیل 

بى خوابى تان است.
محققان مى گویند عالوه بر راه هایى که در این صفحه 
پیشنهاد مى کنیم، براى کاهش استرس تان مى توانید از 
برخى گیاهان کمک بگیرید. به گفته آنها اگر یک گلدان 
آلوئه ورا را در اتاق خواب یا دیگر نقاط خانه تان بگذارید، 
نه تنها هواى خانه تصفیه مى شود، بلکه استرس تان هم 

کاهش پیدا مى کند و آرام و عمیق تر مى خوابید.

با عوامل انسداد روده آشنا شوید

 آلوئه ورا درمانى کنید
د و 
مماامامممممشام

 در 
سته 
یل 

حه 
د از 
ان

ید، 
هم 

ی ى ر

فرآورده هاى فرعى گوشت عالوه بر ارزش هاى غذایى که دارند، در برخى موارد مصرف آنها مى تواند ضرر داشته باشد.
جگر، دل، قلوه، مغز، زبان و سیرابى از جمله فرآورده هاى فرعى گوشت هستند که بیشتر شناخته شده اند. آنها منبع 
غنى از ویتامین ها و مواد مغذى از جمله ویتامین B، آهن، فسفر، مس، منیزیم، ویتامین A، D،E و K به حساب مى آیند. 

برخى از فرآورده هاى فرعى گوشت عبارتند از:
جگر

مغذى ترین فرآورده فرعى گوشت، جگر است که منبع سرشارى از ویتامین A به حساب مى آید. این ویتامین براى 
سالمت چشم و کاهش بیمارى هایى که موجب 
التهاب مى شــوند، مؤثر است. همچنین جگر 
حاوى فولیک اسید، آهن، کروم، مس و روى 
اســت که به دالیل خاصیتش بــراى قلب و 

افزایش هموگلوبین خون مفید است.
قلوه

این فرآورده فرعى گوشت هم سرشار از مواد 
مغذى و پروتئین است و حاوى اسیدهاى چرب 
امگا3 است. همچنین داراى خواص ضدالتهابى 

است و براى سالمت قلب مفید است.
مغز

 مغز هم داراى اســیدهاى چرب امگا 3 و مواد 
مغذى همچون فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل 
سرین است که براى سالمت سیستم عصبى 
مفید مى باشد. همچنین دریافت آنتى اکسیدان 

از طریق مصرف مغز در حفظ سالمت مغز انسان و نخاع تأثیر دارد.
دل

 این فرآورده فرعى گوشت سرشار از آهن، روى و سلنیوم است. همچنین منبع غنى از ویتامینB2، B6 و B12 به 
حساب مى آید. ویتامین B موجود در دل خاصیت حفاظت از قلب را دارد و قلب را از ابتال به انواع بیمارى ها حفظ مى کند. 
همچنین ویتامین B فشار خون را کنترل کرده و کلسترول باال را کاهش مى دهد. همچنین این ویتامین براى سالمت 

مغز مفید است و خطر ابتال به بیمارى آلزایمر، زوال عقلى، افسردگى و اضطراب را کاهش مى دهد.
زبان

 زبان هم سرشار از کالرى ها، اسیدهاى چرب، روى، آهن و ویتامین B12 است. همچنین این فرآورده فرعى گوشت 
به خصوص براى افرادى که در حال بهبود بیمارى هستند یا زنان باردار مفید است.

همچنین فرآورده هاى فرعى گوشت سرشار از کلسترول و چربى اشباع شدهاست. برخالف باور رایج، کلسترول 
اهمیت است اما باید و چربى اشباع شــده در رژیم غذایى متعادل حائز 

در مصرف آنها تعادل رعایت شود. 

فواید و مضرات فرآورده هاى گوشتى

  دبیر انجمن خون و ســرطان کــودکان ایران باعنوان 
این مطلب که بیمارى هاى خونى در نوزادان از شــیوع 
باالیى برخوردار اســت، گفت: زردى بــه عنوان یکى 
از شــایع ترین بیمارى هاى خونى در نــوزادان تلقى

 مى شود.
محمد فرانوش اظهار داشت: مشکالت خونى در نوزادان 
اگر در همان ابتدا مورد توجه قرار نگرفته و تشــخیص 
داده نشود، مى تواند عوارض ماندگارى در نوزاد داشته

 باشــد. وى با اعالم اینکه بیمارهاى خونى در نوزادان 
از شــیوع باالیى برخوردار اســت، گفت: از جمله این

 بیمارى ها مى توان به زردى اشاره کرد.
فرانوش ادامه داد: 70 تا 80 درصــد نوزادان درجاتى از 
زردى را پیدا مى کنند که اگر بر مبناى ایمنى بدن باشد، 

مى تواند خطرآفرین باشد.
  دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران توضیح داد: 
با توجه به اینکه هموگلوبین نوزادان بین 20 تا 21 است، 
با اولین تنفس بعد از تولد، میزان اکسیرن از 40 درصد به 
90 درصد مى رسد که نیاز به شکسته شدن هموگلوبین 
پیدا مى کند و اجزاى آزاد شــدن هموگلوبین مى تواند 

منجر به زردى نوزاد شود.
فرانوش افزود: چنانچه زردى پیش رونده کنترل نشود، 

مى تواند منجر به مشکالت مغزى شود.
وى با اعالم اینکــه زردى از صورت بــه اندام تحتانى 
نوزاد مى رســد، گفت چنانچه نوزاد خوب شیر نخورد 
و حالت غیرطبیعى داشــته باشــد، مى بایست او را نزد 

پزشک برد.
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باشگاه ذوب آهن مدعى اســت که خودش درخواست 
استعالم مدارك «کى روش اســتنلى» را به فدراسیون 
فوتبال داده است و از این بابت ایرادى به مهاجم برزیلى 
این تیم وارد نیست. هفته گذشته کمیته انضباطى اعالم 
کرد مهاجــم برزیلى جدید ذوب آهن بــه علت جعل در 
مدارك شناسایى و فوتبالى خود باید براى اداى توضیحات 
در فدراسیون فوتبال حاضر شود. این خبر عجیب در وهله 
اول در راستاى انتقاداتى به نظر مى رسید که از سوى برخى 
رسانه ها و باشــگاه هابراى جذب بازیکنى از لیگ هاى 

پایین برزیل متوجه باشگاه ذوب آهن شده بود؟
اما چرا کى روش استنلى به جعل مدرك متهم شد؟ طبق 

ادعاى مدیرعامــل ذوب آهن مدیربرنامــه  برزیلى این 
بازیکن دو گواهى به ایران فرستاده بود و باشگاه اصفهانى 
صحت آنها را از طریق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 

استعالم کرد و پى به جعلى بودن آنها برد.
از دید باشگاه ذوب آهن در این میان نه تنها هیچ تقصیرى 
متوجه کى روش نیست که خود او هم به همین دلیل از 
مدیربرنامه اش شکایت کرده است. با وجود همه حرف 
و حدیث ها باشــگاه اصفهانى قویــًا از خرید جدیدش 
دفاع مى کند و در تالش اســت تا هرچــه زودتر مجوز 
بازى کى روش را بگیرد و در مســابقات لیگ برتر از او 

استفاده کند.

کابوس دادن پنالتــى به حریفان در لیــگ برتر براى 
استقاللى ها در جام حذفى هم تکرار شد و مهدى رحمتى 
در مقابل گل گهر سیرجان براى جبران اشتباهش مجبور 
به خطاى پنالتى روى بازیکن حریف شد. پیش از این 
یک بار دیگر رحمتى مقابل محمد عباس زاده مهاجم 
سایپا خطاى پنالتى انجام داهد بود و در بازى اول مقابل 
صنعت نفت آبادان، عظیم گوك روى لوســیانو پریرا 
مرتکب خطاى پنالتى شــده بود. به این ترتیب آبى ها 
در شــش بازى لیگ برتر و جام حذفى ســه پنالتى به 
حریفانشان تقدیم کرده اند و این اصًال آمار خوبى نیست.

علیرضا منصوریان که حسابى از بى احتیاطى بازیکنانش 

در جریان بازى دچار دردسر شده و امتیاز از دست داده 
اســت، در تمرین آخر تیمش از بازیکنانش خواست تا 
بیشتر مراقب باشند که مرتکب خطاى پنالتى نشوند. 
منصوریان روى لبه تیغ قرار دارد و نمى خواهد قربانى 
بى احتیاطى بازیکنانش شود. او به شدت به بازیکنانش 
تذکر داده که در بوشهر هم حواسشان جمع باشد که در 
محوطه جریمه خطاى پنالتى نکنند. البته به نظر مى رسد 
بیشــتر از هر کســى این مهدى رحمتى است که باید 
مراقب باشد. از سه پنالتى قبلى، دو پنالتى حاصل اشتباه 
و بى احتیاطى او بوده و کاپیتان باتجربه آبى ها باید بیشتر 

مراقب حرکاتش در داخل محوطه جریمه باشد.

نصف جهــان  نتایج اخیر سپاهانى ها در لیگ برتر 
و وداع از جام حذفى انتقادات زیــادى را متوجه 
طالیى پوشان کرده است. روزنامه رسمى باشگاه 
سپاهان در عناوینى همچون این نتایج تأسفبار و 
در شأن سپاهان نیست و سریعًا به خودتان بیایید 
به شاگردان کرانچار هشدار داده است و حاال همه 
در انتظار جبران این نتایج از بازى سپاهان- فوالد 

هستند.
 طالیى پوشــان اصفهانى در رقابت هاى لیگ 
و در پایان هفتــه پنجم 6 امتیازى شــده اند؛ با 
یک پیروزى، یک شکســت و سه تساوى که هر 
ســه تســاوى آنها در نقش جهان رقم خورده و 
تنها پیروزى آنها در دربى اصفهان و ورزشــگاه 

فوالدشهر به دست آمده است.
پنج شــنبه هفته گذشته ســپاهان در چارچوب 
رقابت هاى جام حذفى میزبان صنعت نفت آبادان 
بود و در حالى که کمالوند پیــش از بازى اعالم 
کرده بود که مسابقات جام حذفى برایش اهمیتى 
ندارد، در غیاب تنهــا دو بازیکن اصلى، تیمش را 
راهى میدان کرد و موفق شــد سپاهان را در خانه 
شکســت دهد؛ اتفاقى که باعث شــدت گرفتن 
انتقادات و فشــارها روى کرانچار و بازیکنان این 

تیم شده است.
 تیم سپاهان با ورود کرانچار تغییرات گسترده اى 
را در ترکیب خود ایجاد کرد؛ ســعید آقایى، ژایرو 
رودریگوئز، عزت ا... پورقاز، حسن جعفرى، شاهین 
ثاقبى، ساسان انصارى و مروان حسین بازیکنانى 
هستند که در پنجره تابستانى به تیم اضافه شده اند 
و در بازى هاى گذشته به صورت ثابت بازى کرده 
اند، اما هنوز نتوانسته اند نمایش هایى که بازى در 
تیم بزرگى مثل سپاهان نیاز است را ارائه دهند تا 

ناخودآگاه هواداران سپاهان آنها را با بازیکنان 
یک دهه قبل خود مقایسه کنند.

سال گذشــته محرم نویدکیا به عنوان 
طالیه دار نسل طالیى و سال هاى 

طالیى ســپاهان از فوتبال خداحافظــى کرد تا 
هواداران این تیم علیرغم میل باطنیشان با نسل 
قدیمى خود خداحافظى کنند؛ نسلى که پنج عنوان 
قهرمانى را براى سپاهان رقم زدند و موفق به ثبت 
سه قهرمانى پیاپى شدند. تیمى که بازیکنانى نظیر 
ابراهیم توره، هادى عقیلى، محســن بنگر، عماد 
رضا، جان واریو، مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، 
لئون استپانیان و ... هر کدام در مقطعى در آن بازى 
کرده اند و خاطرات خوشى را براى هواداران به جا 

گذاشته اند.
 سپاهان که با ویســى انقالبى در ترکیبش به پا 
کرده بود، با کرانچار بــه بازیکنان دیگرى روى 
آورد تا طى دو سال، ترکیب طالیى پوشان دچار 

تغییرات اساسى شود.
اگرچه روندى رو به رشــد در بازى سپاهان دیده 
مى شود، اما این تیم به شدت در گلزنى با مشکل 
مواجه شده است. ســپاهان در بازى هاى قبلى 
شــش گل خورده و تنها چهار بار دروازه حریفان 

بــاز  کرده تا سرمربى کروات را 
پوشــان هم بــه این طالیى 

موضوع اذعان داشــته 

باشد.
 حاال بازیکنان جدید سپاهان وارد آزمونى جدى 
و سخت شده اند؛ پس از کنار رفتن از جام حذفى، 
فشارها در اصفهان افزایش یافته و بازیکنان جدید 
تیم که شــش دیدار رســمى را کنار هم تجربه 
کرده اند، باید توانایى هاى خود را نشــان دهند تا 

جایى در آینده تیم داشته باشند.
کسب تنها 6 امتیاز از پنج دیدار نمى تواند کارنامه 
مناســبى براى تیم پر طرفدار ســپاهان باشد و 
بازیکنان تازه وارد که بار تیم بر دوش آنهاســت، 
باید هر چه زودتــر روند صعودى تیم را شــروع 
کنند. ســپاهان در دو هفته آتى بایــد در مقابل 
فوالدخوزستان و پرســپولیس تهران به میدان 
رود؛ دو دیدارى که مى تواند بهترین فرصت براى 
بازیکنان جدید سپاهان باشد تا توانایى هایشان را 

به اثبات برسانند.
زردپوشان مى توانند از این دو دیدار 
براى آشتى مجدد هواداران 
با آنها به خوبى بهره 

ببرند.

 2 دیدار براى
 آشتى  هواداران با سپاهان

ماجراى جعل مدرك بازیکن ذوب آهن    پنالتى ندهید

نصف جهــان حسین چرخابى منتقد همیشگى «زالتکو 
کرانچار» که همیشــه در روزهاى ناکامــى این مربى 
ســرو کله اش پیدا مى شــود، حاال دوباره در روزهایى 
که ســپاهانى ها  زیر رگبار انتقادات هستند، بحث هاى 
فنى جدیدى را علیه این مرد کروات مطرح کرده است. 
بحث هایى که با واکنش کنایه آمیز سپاهانى ها مواجه 

شده است.
وى در گفتگو با تسنیم گفته: بازیکنان هجومى یک تیم 
باید در یک سوم خط دفاعى حریف بدون توپ حرکت 
کنند اما متأســفانه ســپاهان فاقد این تاکتیک است و 
کرانچار زحمت چنین تمرین خاصى را به خود نداده است. 
  متأسفانه تیمى که پس از شکست نفت آبادان با چهار 
پیروزى دیگر به مسابقات آسیایى راه پیدا مى کند، بسیار 

راحت از دور مسابقات جام حذفى کنار مى رود. 
  فصل گذشــته تیم اســتقالل تهران بــا 15 پیروزى 
در لیگ برتر به عنــوان تیم دوم راهى مســابقات جام 
باشگاه هاى آسیا شــد و در طرف مقابل، نفت تهران با 
کسب تنها پنج پیروزى در مســابقات جام حذفى راهى 
رقابت هاى آسیایى شد. چنین مثالى نشان مى دهد که دو 
تیم اصفهانى موقعیت بسیار مناسبى را از دست داده اند 

و شاید در پایان فصل متوجه این فرصت سوزى شوند.
  به طور کلى اگر تیم سپاهان را بررسى کنیم، شاید جزو 
نادرترین تیم لیگ برترى است که خط دفاعى خود را به 
کلى تغییر داد و هر چهار مدافع ثابت خود را عوض کرد، 
حتى کرانچار مدافع پنجم نیمکت نشــین خود را از تیم  
دیگرى اضافه کرده و از بازیکنان جوان در تیم هاى پایه 

سپاهان هیچ استفاده اى نکرده است.
 «رودریگز»،  مدافع برزیلى با 30 کیلوگرم اضافه وزن در 
زمین مسابقه حضور دارد و با سرعتى بسیار کم به بازى 
مى پردازند. «موسى کولیبالى»، مدافع فصل قبل سپاهان 
نسبت به این بازیکن عملکرد بهترى داشت، مضاف بر 

آنکه کولیبالى یک سرزن به تمام معنا بود.
  تیمى که براى موفقیت گام برمى دارد، نیاز به یک مهاجم 
ششــدانگ و تمام عیار دارد که باز هم سپاهان در این 
موضوع ناتوان بوده و این در حالى اســت که این تیم در 
نخستین گام در جام حذفى شکســت خورده و ادامه راه 

سپاهان در لیگ برتر نیز بسیار دشوار است.
  گلر برزیلى سپاهان یکى از ضعیف ترین بازى هاى خود را 
مقابل صنعت نفت به نمایش گذاشت و به جاى دور کردن 
توپ ارسالى بازیکن نفت آبادان به گوشه زمین، توپ را در 

مقابل خود انداخت تا در ریباند به گل تبدیل شود.
 در صحنه اى دیگر این دروازه بان ضربه زمینى بازیکن 
حریف را با کف دست دور کرد که موقعیت بسیار مناسبى 
را براى مهاجمان نفت ایجاد کرد، امــا این بار مدافعان 

سپاهان این توپ را دور کردند.
مشکل بزرگ و اساســى این دروازه  بان ساکن بودن او 
اســت و در اکثر اوقات یک دیدار در جاى خود ایستاده 

است، البته اکثردروازه بانان لیگ این مشکل را دارند.
چنیدن بار فیلم بازى را تماشا کردم و حرکت  هاى خط 

هافبک و خط حمله را مورد  بررسى قرار دادم، خط حمله 
سپاهان هیچ حرکت بدون توپى را انجام نمى دهد و خط 
هجومى سپاهان با چند پاس کوتاه، حفظ توپ را انجام 
مى دهند. بازیکنان هجومى یک تیم باید در یک ســوم 
خط دفاعى حریف بدون توپ حرکت کنند که متأسفانه 
سپاهان فاقد این تاکتیک است و کرانچار زحمت چنین 
تمرین خاصى را به خود نداده اســت. مسئوالن باشگاه 
سپاهان برخالف ســال هاى گذشــته، با هزینه بسیار 
ســنگین نیاز کرانچار را برطرف کرده، به این امید که 
سپاهان به روزهاى اوج خود بازگردد ولى بایستى قبول 
کرد که تا این لحظه بازى امیدوار کننده اى را از سپاهان 

شاهد نبوده ایم.
 امیدوارم کادر فنى ســپاهان به خود بیایــد و با ایجاد 
تغییراتى در تمرینات مشــکالت را برطرف کند، ضمن 
اینکه ســپاهان از آن لحاظ که بــا کمترین تعداد مربى 
تیم خود را مدیریت مى کند، داراى رکورد است. این تیم 
تنها کرانچار و محمود کریمى را براى بررسى بازیکنان 
و طراحى تمرینات در اختیار دارد و دو مربى دیگر این تیم 
یعنى «تونچى» و «رافائل» که مربى بدنساز تیم است به 
کارهاى خود مى پردازند و تنها کرانچار و کریمى باید 28 

بازیکن را زیر نظر بگیرند.
با تمام این اوصاف تیم 10 نفــره صنعت نفت آبادان در 
خانه سپاهان این تیم را به راحتى حذف کرد و بازیکنان 

سپاهان هیچ انگیزه اى براى برد این تیم نداشتند.

واکنش سخنگوى سپاهان
به گزارش نصف جهان، پس از این اظهارات چرخابى،  
سخنگوى باشگاه سپاهان به مصاحبه او واکنش نشان 
داد و گفت:  «براى آقاى چرخابى احترام زیادى قائلیم ولى 
از اینگونه اظهار نظرها  تعجب مى کنیم. حسین چرخابى 
البته نشان داده که منتقد همیشگى کرانچار است و در 
سال هایى که این مربى کروات بعضاً نتایج خوبى نگرفته 
انتقادات ایشان  همیشه آماده بوده است. این پیشکسوت 
محترم فوتبال اصفهان مى دانند که فوتبال روزهاى تلخ 
و شیرین زیادى دارد.  به عنوان مثال چرخابى روزهاى 
خوبى در سپاهان نوین داشت و ایامى سخت و تلخى را 
هم به عنوان سرمربى سپاهان و یا فوالد نطنز تجربه کرد 
و نتوانست با این تیم ها موفق شــود و در نهایت فوالد 
نطنز به دسته دوم ســقوط کرد. بنابراین باید وضعیت 
کرانچار را هم درك کند. البته مــا وظیفه داریم به همه 
نقدهاى دلسوزانه گوش دهیم منتها ذکر این نکته  که 
سرمربى ما زحمت تمرینات مناسب به سپاهان را به خود
 نمى دهد بى انصافى محض است، این نکته که کرانچار 
چه برنامه هاى متنوعى در تمرینات دارد را مى توانید از 

بازیکنان تیم سئوال کنید.»
سپاهانى ها به طور غیر مستقیم به چرخابى کنایه زدند 
که تو که تیم فوالد نطنز را به ورطه ســقوط به دسته2 
کشــاندى خیلى در حد و اندازه هاى انتقــاد از کرانچار 

نیستى!

مدافع سابق ســپاهان به جاى همراهى فجر سپاسى 
در ســفر به اصفهان و حضور در ورزشگاه فوالدشهر 
در دیدار بــا ذوب آهن از مرحله یک شــانزدهم نهایى 

جام حذفى، در تهران به کنسرت گروه هوروش رفت.
سعید قائدى فر چهل روز پیش به فجر سپاسى شیراز 
پیوست تا پس از جدایى ناخواســته از سپاهان و یک 
تجربه کوتاه منتهى به سقوط با ماشین سازى تبریز، در 

این تیم شیرازى به فوتبال خود ادامه دهد.
قائدى فر در ایــن فاصلــه در چند مســابقه از لیگ 

یک در ترکیب فجر سپاســى به میدان رفته اســت و 
انتظار مى رفت که براى دیدار بــا ذوب آهن از مرحله 
یک شــانزدهم نهایى جام حذفى به اصفهان بازگردد 
و در ورزشگاه فوالدشهر رؤیت شود اما در آن مسابقه 
اثرى از مدافع سابق ســپاهان در لیست 18 نفره تیم 

شیرازى نبود.
جالب آنکــه قائدى فر تقریبًا همزمان با این مســابقه 
به کنســرت گــروه هــوروش در برج میــالد رفته

 بود.

برج میالد به جاى ورزشگاه فوالدشهر!

نصف جهان  آرمین سهربیان، بازیکن سابق سپاهان 
مى تواند  امیدوار به بــازى در دیدارهاى آتى آبى 
پوشان باشد. بازى ضعیف یعقوب کریمى در مقابل 
ســایپا صداى هواداران را درآورد. کریمى در برابر 
على قلى زاده کامًال مغلــوب و منفعل عمل کرد 
و قلى زاده در برابر مدافع چپ باتجربه اســتقالل 
تقریبًا هر کارى که مى خواســت انجام داد. این 
نمایش ضعیف و اعتراض هواداران اســتقالل به 
بازى بد کریمى باعث شــد تا کادر فنى استقالل 
به فکر نیمکت نشــین کردن او در بازى با پدیده 
باشند. اما میالد زکى پور هنوز مصدوم است و به 
این بازى نمى رسد و تنها گزینه جانشینى کریمى، 
آرمین سهرابیان است. شنیده مى شود منصوریان 
تصمیمش را گرفته و قرار است سهرابیان در بازى 
با پدیده مدافع چپ استقالل باشــد. او قصد دارد 
سهرابیان را هم مثل زکى پور تبدیل به یک مدافع 
چپ جوان اما مطمئن کند و امیدوار است سهرابیان 

بتواند پاسخ اعتمادش را بدهد.

على کریمى بعد از یکسال و اندى دورى از سپاهان 
به اصفهان برگشــت و از این هفته در ترکیب تیم 
کرانچار به میــدان خواهد رفت. بازگشــت على 
کریمى به ترکیــب اصلى زردپوشــان اصفهانى 
شــاید خبر خوبى براى یکى از بازیکنان این تیم 
نباشد. رسول نویدکیا، بازیکنى که از ابتداى فصل 
با کرانچار به مشکل خورده و در مقاطع مختلف از 
حضور در تمرینات خوددارى کرده است. با آمدن 
على کریمى این احتمال وجود دارد که نویدکیا از 
ترکیب اصلى بیرون رفته و مشکالت او و کرانچار 
جدى تر هم شود. صحبت هاى کرانچار بعد از بازى 
سپاهان و سپیدرود در مورد اینکه نویدکیا انتظارات 
او را برآورده نکرده است اســتارت اختالفات این 
مربى با کاپیتان ســپاهانى ها زد. با قهر نویدکیا و 
غیبت در تمرینات این اختالفات بیشــتر شد و به 
اوج رسید. همه این مسائل حاشــیه اى به عالوه 
افت فنى این بازیکن در کنــار حضور مجدد على 
کریمى شاید به پایان زودهنگام بازیکن محبوب 
اصفهانى ها منجر شود. نویدکیا در پنج بازى ابتدایى 
این فصل رکورد صفر گل و پاس گل را ثبت کرده 
اســت. این در حالى اســت که این بازیکن فصل 
گذشته و در زمان سرمربیگرى ویسى تا هفته پنجم 
لیگ یک گل زده و دو پاس گل داده بود اما در این 
فصل افت آشکارى داشته است و نتواسته در حد و 
اندازه خودش ظاهر شود. با آمدن على کریمى حاال 
شرایط براى تنها نویدکیاى باقیمانده در سپاهان 
بدتر خواهد شد و دومین نویدکیا هم به سمت درب  

خروج نزدیک خواهد شد.

ماجراى ماجراى 
جالب گلر جالب گلر 
دیپورتى دیپورتى 

فرصتى براى 
سهرابیان

کریمى 
کابوس جدید رسول

ن ب ن یزب ى م ىج ب ر
که کمالوند پیــش از بازى اعالم  کبود و در حالى
جکرده بود که مسابقاتجام حذفى برایش اهمیتى 
اندارد، در غیاب تنهــا دو بازیکناصلى، تیمش را 
راهى میدان کرد و موفق شــد سپاهان را در خانه 
شکســت دهد؛ اتفاقى که باعث شــدت گرفتن 
انتقادات و فشــارها روى کرانچار و بازیکنان این 

تیمشده است.
 تیم سپاهان با ورود کرانچار تغییرات گسترده اى 
را در ترکیب خود ایجاد کرد؛ ســعید آقایى، ژایرو 
رودریگوئز، عزت ا... پورقاز، حسن جعفرى، شاهین 
ثاقبى، ساسان انصارى و مروان حسین بازیکنانى 
تابستانى به تیم اضافه شده اند  هستند که در پنجره
و در بازى هاى گذشته بهصورت ثابت بازى کرده 
اند، اما هنوز نتوانسته اند نمایش هایى که بازى در 
تیم بزرگى مثل سپاهان نیاز است را ارائه دهند تا 

ناخودآگاه هواداران سپاهان آنها را با بازیکنان 
یک دهه قبل خود مقایسه کنند.

سال گذشــته محرم نویدکیا به عنوان
طالیه دار نسل طالیى و سال هاى 

ل ب ى ز ر ب یم ین و ى
مواجه شده است. ســپاهان در بازى هاى قبلى 
شــش گل خورده و تنها چهار بار دروازه حریفان 

زززززززززززــاز ب کرده تا سرمربى کروات را 
پوشــان هم بــه این طالیى 

موضوع اذعان داشــته 

بر ب ب
مزردپوشانمى توانند از این دو دیدار 
براى آشتى مجدد هواداران 
با آنها به خوبى بهره 

ببرند.

آذربایجــان تبدیــل بــه مقصــد جدید 
ورزشــکاران ایرانى شــده و بعد از حضور 
تکواندوکاران ایرانى در این کشــور، حاال 
نوبت به فوتبالیست هاى ایرانى رسیده که 
بخواهند با پرچم آذربایجان در مســابقات 
مختلف شــرکت کنند. امیرحسین نجفى 
سوژه این گزارش است که  به دلیل یک خبر 
جالب تبدیل به تیتر خبرگزارى ها شد. اینکه 
این دروازه بان ایرانى با پیراهن تیم ملى زیر 
23 سال آذربایجان در مقابل لهستان بازى 
کرده و قرار است به زودى جلوى آلمان هم 
بازى کند. در تکمیل ایــن خبر باید به این 
نکته اشاره کنیم که  تیم ملى زیر 21 سال 
آذربایجان در مرحلــه انتخابى رقابت هاى 
قهرمانى زیر 21 سال اروپا در سال 2019، با 
تیم هاى ایرلند، کوزوو،رژیم صهیونیستى، 
آلمان و نروژ همگروه است و دو بازى با ژیم 
صهیونیستى و ایرلند انجام داده که هر دو 
بازى را 1-3 باخته. در ایــن دو دیدار البته 
خبرى از نجفى 20 ساله در ترکیب تیمش 
نبوده( او حتى به عنوان دروازه بان دوم هم 

روى نیمکت تیمش نبوده) و معلوم نیست 
او چگونه در دیدار مقابل آلمان که 14 مهر 
برگزار مى شود، در میدان حاضر خواهد شد. 
 امیرحســین نجفى براى اســتقاللى ها و 
شــخص علیرضا منصوریان و حمیدرضا 
بابازاده چهره آشنایى محسوب مى شود. او 
در زمان حضور پرویز مظلومى در استقالل، 
بعد از رحمتى و طالب لو گلر سوم تیمش بود 

و البته هیچ وقت فرصت بازى پیدا نکرد. 
با حضور منصوریان در استقالل، این 
دروازه بان جوان مجبور شد جایش را 

به عرشیا بابازاده پسر مربى گلرهاى 
اســتقالل بدهــد و منصوریان 
بدون یــک دقیقه تســت، او 
را در فهرســت بازیکنــان 
مازاد قرار داد تــا گلر جوان 

آبى ها در پســتى در صفحه 
اینستاگرامش شدیداً به این قضیه اعتراض 
کند. خرداد مــاه 95، نجفى در صفحه اش 
نوشــت:«خدایا شــکرت که تو پارتى من 

هستى نه اینکه بابام پارتى باشه.» 

  کنایه سپاهانى ها به حسین چرخابى  

  فوالد نطنز یادت نره!      فوالد نطنز یادت نره!    
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امیدوارم ذوب آهن خودش را جمع و جور کند

جالل چراغپور، مربى اسبق تیم هاى ملى کشور به 
عنوان مدیر فنى تیم سپیدرود انتخاب شد.

ســپیدرود تنها 4 امتیاز کســب کرده و در رتبه 14 
جــدول رده بندى قــرار گرفتــه اســت. نتایجى 
که فشــارها روى کادر فنى این تیم را بــاال برد و با 
شکســت در دربى ال گیالنو مقابل رقیب ســنتى 
به حداکثر رســید تا نظرمحمدى تصمیم به استعفا

 بگیرد.
پس از کنار رفتن از  جــام حذفى، على نظرمحمدى 
سرمربى سپیدرود اســتعفا داد؛ ولى تصمیم او مورد 

پذیرش مدیران باشــگاه قرار نگرفت تا همچنان به 
کار خود ادامه دهد.

حاال جالل چراغپور که در مقطعــى مربى تیم ملى 
ایران هم بوده است، با نظر سرمربى سپیدرود به کادر 
فنى تیم اضافه شده تا از نظر فنى و تاکتیکى سپیدرود 

شرایط بهترى را تجربه کند.
گفتنى اســت چراغپور فصل گذشته هم در مقطعى 
با فراز کمالوند در گســترش فوالد تبریز همکارى 
کــرد و نتایج خوبــى در مــدت حضور او کســب

 شد.

سرمربى و بازیکنان تیم صنعت نفت به خاطر 
برخى مســائل پیش آمــده از مدیریت این 

باشگاه ناراحت هستند. 
  در هفته هاى گذشــته فراز کمالوند پس از 
دیدارهاى صنعت نفت نسبت به مدیرعامل 
باشــگاه معترض بود و اعتقاد داشــت که 
وعده هاى داده شده به او و شاگردانش محقق 

نشده است.
پس از پیروزى صنعت نفت مقابل سپاهان، 
بازیکنــان ایــن تیم انتظــار داشــتند که 

باشــگاه به آنها پاداش بدهد، اما طبق گفته 
بازیکنان، مسئوالن باشگاه تشکر هم از آنها

 نکردند. ایــن موضوع در کنــار عدم وجود 
امکانات ســخت افزارى در آبــادان، یکى 
از دالیــل ناراحتى فــراز کمالونــد نیز به 
حســاب مى آید. کمالونــد مى گوید وقتى 
ما چیــزى از بازیکنان مى خواهیــم و آنها 
هــم کار مدنظرمــان را انجــام مى دهند، 
ما هم باید بــه قولى که آنهــا دادیم، عمل

 کنیم.

حق ندارى از این حرف ها بزنى

کرانچار علیه اخوان!

چراغپور مدیر فنى سپیدرود  دلیل دلخورى فراز

کارلوس کى روش، سرمربى تیم ملى ایران، معتقد است 
که براى صعود از مرحله گروهى جام جهانى، باید آماده 

سازى متفاوتى داشته باشند.
«کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى ایران براى آماده 
ســازى تیمش به منظور موفقیت در جام جهانى روسیه 
انتظاراتى بیشتر از گذشته از مسئوالن فدراسیون فوتبال 

ایران دارد و در راس همه آنها توقعات مالى قرار دارد.
ایران در چهار دوره گذشته جام جهانى همواره در مرحله 
گروهى حذف شده و تنها یک بار موفق به کسب پیروزى 
در بزرگترین تورنمنت فوتبالى  دنیا شده است. با این حال 
هدف ایران این بار چیزى فراتر از کسب پیروزى در جام 
جهانى است و با تیم خوبى که کى روش در اختیار دارد، 
منتظر صعود به مرحله یک هشتم نهایى است. اما این 
مربى پرتغالى رســیدن به این هدف بزرگ را با شرایط 

مالى فعلى فدراسیون غیرممکن مى داند.
 سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با رویترز، درباره 
شرایط ایران بعد از صعود به جام جهانى گفت: «شرایط 
ما عمًال مثل قبل است. ما فدراسیونى داریم که نهایت 
تالشش را مى کند، اما متأسفانه در ایران و به نظر من در 
تمام نقاط جهان، زمانى که شما به اندازه کافى از حمایت 
مالى برخوردار نمى شوید، براى پیاده سازى برنامه هاى تان 
مشکل خواهید داشت. ما ســه ماه پیش به جام جهانى 
صعود کردیم و در این مقطع هیچ دلیلى وجود ندارد که 
برنامه اى مشخص و یک بودجه ثابت براى تصمیم گیرى 

در مورد حضورمان در جام جهانى 
نداشته باشــیم. اگر بخواهیم با 
همان الگوى دوره قبلى به جام 
جهانى برویم، بــه هیچ جایى 
نمى رسیم. این یک نتیجه گیرى 

کامًال ساده است.»

صحبت هاى کــى روش به نوعى اشــاره بــه بیانیه 
اینستاگرامى هفت ملى پوش ایران پس از کسب تساوى 
در زمین کره دارد که فدراسیون فوتبال ایران را متهم به 
کم ارزش شــمردن کار بزرگ بازیکنان تیم ملى کرده 

بودند.
ایران براى آماده ســازى خود 29 سپتامبر با توگو بازى 
دارد و ســپس به مصاف روســیه، میزبان جام جهانى 

خواهد رفت.
کى روش در همین رابطه گفت: «با ارتباطات شخصى 
خودم، توانستم یک بازى دوســتانه برابر روسیه ترتیب 
دهم. روسیه کشور میزبان جام جهانى است و پذیرفت 
که برابر ایران بازى کند. این اتفاق از نظر تأثیر بین المللى 
و اعتبار، مى تواند بسیار مهم باشد، اما ما نمى توانیم فقط 
به روابط شخصى من و چنین ارتباطاتى بسنده کنیم. اگر 
شما مى خواهید بازى هاى تدارکاتى خوبى داشته باشید، 
باید پول خرج کنید و این واقعیتى است که نمى توان آن 

را نادیده گرفت.»
وى افزود: «براى متفاوت بودن، من باید تمام انرژى ام 
را صرف تحقق هــدف اول کنم. ما چطــور مى توانیم 
فدراســیون و مســئوالن را متقاعد کنیم که از ما براى 
متفاوت بودن حمایت کنند؟ مــا نمى توانیم مثًال انتظار 
داشته باشیم که مانند پرتغال باشیم، چون آنها این پروسه 
را 45 سال پیش آغاز کرده اند. ما نمى توانیم مانند آلمان 
باشیم، چون آنها 55 سال پیش شروع کرده اند، فرانسه 

55 سال پیش شــروع کرده است. چطور مى توان 
درعرض ده ماه این فاصله را کاهش داد؟ این 

هدف اول من است.»

کى روش:

ســیدمجتبى حســینى، مربى تیم فوتبال تراکتورســازى  در گفتگویى، در مــورد پیروزى تیمــش برابر پدیده 
در جام حذفــى گفت: مى دانســتیم مقابل تیم خوِب پدیده کار ســختى در پیــش داریم، چون آنها امســال تیم 
قوى ترى هســتند. ما تا آخریــن لحظه براى بــرد و تغییر نتیجه ناامید نشــدیم و خوشــبختانه بــه هدفى که 
مى خواســتیم دســت پیدا کردیم. حتى قبل از بازى هم فقط نیت برد داشــتیم که خوشــبختانه ایــن اتفاق رخ

 داد.
ســرمربى پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن در مورد نتایج ضعیف این تیم در شــروع لیگ و کنار رفتن شــاگردان 
قلعه نویى از جام حذفى نیز خاطر نشان کرد: من نظرى در مورد عملکرد ذوب آهن ندارم و امیدارم آنها خودشان را 

جمع و جور کنند.

مدافع ذوب آهن دو بازى آینده تیمش را از دست 
داد. 

دانیال اســماعیلى فر بازیکن تیم ذوب آهن که 
در بازى مقابل فجر شهید سپاسى شیراز در جام 
حذفى دچار شکستگى از ناحیه بینى شد با انجام 
عمل جراحى در روز گذشــته, دو هفته از میادین 

دور خواهد بود.
ذوب آهن در چارچوب هفته ششم لیگ برتر روز 
جمعه 24 شهریور از استقالل خوزستان پذیرایى 

مى کند

سینا عشــورى هافبک تراکتورسازى که در یک 
سال اخیر از میادین فوتبال دور بوده، هفته گذشته 
در تهران مینیسک پایش را جراحى کرد. این در 
حالى است که او  در مصاحبه با تسنیم اعالم کرد 
کــه از 10روز دیگر در تمرینات تراکتورســازى 
شرکت خواهد کرد، این در حالى است که عشورى 
با این جراحى 3ماه دیگر بــه میادین فوتبال باز 

خواهد گشت.
عشــورى تصمیم گرفته که بحث مصدومیت و 
مدت زمان دورى اش از میادین فوتبال را پنهان 

کند.
مشــخص نیســت چــرا عشــورى مى خواهد 
مصدومیتش را پنهان کند و اینکه او با چه هدفى 
این کار را انجام داده روشن نیست. عشورى شاید 
نگران این است که هواداران تراکتورسازى به دلیل 
مصدومیت هایش علیه او موضع بگیرند. مطمئنا 
این رفتار غیرحرفه اى از بازیکنى که در ســطح 
حرفه اى بازى مى کند بعید و غیر قابل قبول است.

این در حالى اســت که باشگاه تراکتورسازى هم 
موضع روشــنى در مورد مصدومیت این بازیکن 

نداشته که در نوع خودش عجیب است.

یک مصدوم دیگر 
روى دست قلعه نویى

عشورى
 پنهان کارى مى کند

سرمربى کروات تیم سپاهان نسبت به شایعاتى که درباره برکنارى اش از این تیم 
شنیده مى شود، ناراحت شده و معتقد است برخى افراد از داخل باشگاه به تیم ضربه 

مى زنند.
 به گــزارش ورزش سه،ســپاهان تقریبًا شــرایطى مشــابه با اســتقالل دارد. 
«زالتکوکرانچار» بعد از آنکه در چند هفته پایانى ســپاهان را از بحران خارج کرد، 
در فصل جدید ده تغییر در تیمش ایجاد کرد. این تغییرات از همان ابتدا بیانگر این 
مسئله بود که سپاهانى ها براى هماهنگى دچار مشکل خواهند شد. اما تجربه کار 
با کرانچار در اصفهان نشان داده که این مربى همواره تیم هایش مدعى قهرمانى 
هستند. سرمربى ســپاهان بعد از حرف و حدیث هایى که درباره اولتیماتوم و اخراج 

احتمالى او مطرح شد، در گفتگویى به این مسائل واکنش نشان داد.

از ابتدا هم معلوم بود که تیم شما نیاز به زمان دارد تا شکل 
بگیرد اما در اصفهان صحبت از اولتیماتوم به شما مى شود.

از سئوال شما تعجب زده ام! یک تعداد از نفرات که گهگدارى از ساختار باشگاه هم 
بعد از پایان لیگ، دو هستند، این بحث ها را راه مى اندازند. 
جمع کنیم. شرایط را ماه وقت داشتیم تا یک تیم جدید را 
به سمتى بردیم که فضاى خوبى را 
در بازى ایجاد کنیم. همانطور که در 
آخرین بازى ما مقابل صنعت نفت 
در جام حذفى دیدیــد، 70 درصد 
مالکیت توپ مال ما بود. من فقط 
مى توانم بگویم کــه تیم ما بد 
بازى نمى کنــد. عدم گلزنى و 
از دست رفتن موقعیت هاست 
که کمى براى ما مشکل ساز 
شده که آن هم قابل اصالح 
است. من از هوادارانى که 
آشــنایى با فوتبال دارند 
تعجب زده ام؛ آنها مى دانند 
که دوره خوب ما به زودى 

فرا مى رسد، شاید از مسابقه 
بعدى. با تمریناتى که انجام 

دادیم، بازیکنان دســتورات را 
اجرا مى کنند تا بهتر شوند. اینکه 

شــما مى گویید در تهران مطمئن 
هســتند تیم مــن خوب مى شــود 

تعجب زده مى شــوم. جالب است که 
بیرون از اصفهان، کار خوب را تشخیص 

مى دهند. کارمان را درست پیش مى بریم 
تا اصالح شود.

شرایط خیلى از تیم هایى که مثل 
شــما تغییرات زیادى داشته اند 
مشابه است. شاید براى همین 
است که خیلى ها معتقدند باید به 

شما فرصت داد.
بله، همینطور است. ده بازیکن جدید به تیم اضافه 
کردیم و همین موضوع کمى براى نشــان دادن 
کیفیت تیم ما زمانبر اســت. در جام حذفى هم 
مى توانســتیم پیروز میدان باشیم با وجود اینکه 
این جام، جام شگفتى هاســت. بــا وجود اینکه 

داریم راه درست را پیش مى رویم.
گفته مى شــود هیئت مدیره 
به شما تذکر محکمى داده و 
بحث اولتیماتوم مطرح است. 
در جلســه با هیئت مدیره به 

شما اولتیماتوم داده اند؟
از ابتداى فصل دو بار با هیئت مدیره صحبت 
کرده ام؛ اولین بار در ابتداى فصل و دومین بار 
یک شنبه گذشته. در جلسه یک شنبه گذشته 
نه صحبتى از اولتیماتوم بود و نه مشابه آن. در 
جلسه با هیئت مدیره صحبت از این بود که در 
مسیرى که پیش رو داریم چه نیازهاى دیگرى 
وجود دارد که آن را برآورده کنند. در آن جلسه 
پنج نفر حضور داشــتند و هیچکدام درباره این 
صحبت هایى که شــما مطرح مى کنید حرفى 
نزدند، فقط دنبال این بودیم کــه موارد مبهم را 

شفاف کنیم. شاید کسانى که این مسائل را مطرح مى کنند، مى خواهند جو اطراف 
تیم را برهم بزنند. در حال حاضر جو خوبى در تیم حاکم است.

ولى سرپرست تیم ســپاهان گفته که بازى تیم تان کیفیت 
ندارد و درباره اخراج شما از مسئوالن باشگاه سئوال شود. 

این صحبت ها کمى شائبه برانگیز است!
من از صحبت هاى اخوان تعجــب زده ام! نمى دانم چرا چنین ابراز نظرى کرده! اگر 
چنین نظرى هم داشته باشد، نباید علنًا آن را بیان کند. او باید درباره مباحث اجرایى 
صحبت کند و به آن بپردازد. درباره مسائل فنى تنها کسى هستم که باید اظهارنظر 
کنم و فقط باید به مدیرعامل پاســخگو باشــم. ما در هیئت مدیره صحبت هاى 
سازنده اى داشــتیم که از آن نتیجه هم گرفتیم. ما در خالل آماده سازى، بازیکنان 
جدید را جذب کردیم و اردوى خارجى نداشتیم. بهترین کار را انجام دادیم و در مسیر 
خوبى پیش مى رویم. خوشحالم که من و هیئت مدیره اشراف خوبى بر مسائل داریم. 

درباره مسائل فوتبالى هم آمار بهتر از هر کسى صحبت مى کند.
یعنى آمار به نفع شماست؟

بله، همینطور است. ســپاهان فقط از نظر نتیجه ضرر کرده وگرنه به لحاظ نحوه 
برخورد با بازى و شیوه بازى تاکتیک تیمى، تیم ما راضى کننده است. انتظارات من 
این است که بهتر شویم و مى دانم که هواداران انتظار زیادى از سپاهان دارند چرا که 
این تیم قهرمان لیگ و آسیا بوده. ما هم به دنبال همین موضوع هستیم. متأسفانه 
یکسرى افراد در محافل داخلى باشگاه براى ما جو منفى ایجاد کرده اند. من با افراد 
و عناصر اصلى باشگاه دیدار داشتم و صحبتى از اولتیماتوم نبود. تعجب مى کنم از 
اخوان که در گفتگو با من دیدگاه مثبتى داشــت و با هم درباره اینکه داورى به نفع 
ما نبود و برق ورزشگاه هم قطع شــد، صحبت کرد اما بعد در سایت ها به ابراز نظر 

دیگرى پرداخت. قطعًا در این باره به او تذکر خواهم داد.
هنوز هم امیدوار هستید به حضور در جمع مدعیان قهرمانى؟

به طور قطع ما باید نتایجى را به نحو مناسب کسب کنیم. پرسپولیس از نظر کیفیت 
طى سه سال گذشته به شکل مستمر در اختیار برانکو بوده. اگر یادتان باشد، او هم در 
ابتداى حضورش در پرسپولیس مشکالتى داشت اما هواداران پرسپولیس و مدیریت 
باشگاه صبر و حمایت کردند و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس به ثبات برسد 
و این ثبات توسط برانکو در تیم پرسپولیس ایجاد شد. درست مانند اولین دوره 
حضور من در سپاهان که توانستیم دو جام را کسب کنیم. در صحبت با هیئت 
مدیره و مدیرعامل باشگاه هم درباره این مسئله صحبت کردیم که چطور باید 
یک تیم به ثبات برسد. دنبال این هستیم تا از طریق ایجاد ثبات در تیم، خودمان 

را به باالى جدول اضافه کنیم.
پس سپاهان را مدعى قهرمانى باید بدانیم؟!

من از زیر سئوال شما شانه خالى نمى کنم. از اینکه باید 
براى صدرنشینى رنج بکشــیم بحثى نیست 
اما اولین هدف مــن از ابتداى حضورم 
در ســپاهان این بود که تالش 
کنیم تا خودمان را به باالى 
جدول برســانیم و در 
ســهمیه  نهایت 
آســیا را کســب 
کنیــم. در خــالل 
این موضوع باید منتظر 

لغزش تیم هاى باالى جدولى هم باشیم.
فکر مى کردید پارس جنوبى در جمع مدعیان 
قرار بگیرد و با توجه به اینکه سپاهان مقابل 
این تیم بازى کرده، لقب شگفتى ســاز به 
پارس جنوبى مى آید یا هنوز زود اســت که 

چنین لقبى به آنها بدهیم؟
من بعد از بازى با پارس جنوبى، فوراً گفتم که این تیم 
باکیفیت و سازمان یافته است و مقابل ما حمله ورانه 
بازى کرد. آنها با اینکه از ما عقب افتادند اما تا دقیقه 
آخر جنگیدند. شخصیت تیمى آنها باالست و براى 
همین توانستند به بازى برگردند. پرسپولیس جام، 
هوادار و تاریخ دارد. پارس جنوبــى همه را دچار 
شــگفتى مى کند و مطمئنم این رونــد را ادامه 
مى دهد. امیدوارم پرسپولیس در رقابت با پارس 

جنوبى دچار لغزش شود.

  ایران- روسیه با ارتباطات شخصى ام انجام شد 

از ابتدا هم معلوم بود که تیم شما نیاز به زمان دارد تا شکل 
بگیرد اما در اصفهان صحبت از اولتیماتوم به شما مى شود.

 شما تعجب زده ام! یک تعداد از نفرات که گهگدارى از ساختار باشگاه هم 
بعد از پایان لیگ، دو ین بحث ها را راه مى اندازند. 
جدید را جمع کنیم. شرایط را داشتیم تا یک تیم
 بردیم که فضاى خوبى را 
یجاد کنیم. همانطور که در 
زى ما مقابل صنعت نفت 
دددرصد ذفى دیدیــد، 70 د
طططططقطططقططططقطقططقططفقططط وپ مال ما بود. من 
ددددددد بددددد  بگویم کــه تیم ما
وووووو وى وو ى کنــد. عدم گلزن
تتتتتتتاست فتن موقعیت ه
زسازز براى ما مشکل 
ن هم قابل اصالح 
از هوادارانى که 
با فوتبال دارند  ى
ه ام؛ آنها مى دانند 
خوب ما به زودى 

سد، شاید از مسابقه 
 تمریناتى که انجام 

زیکنان دســتورات را 
کنند تا بهتر شوند. اینکه 

ى گویید در تهران مطمئن 
 تیم مــن خوب مى شــود 

ه مى شــوم. جالب است که 
صفهان، کار خوب را تشخیص 
 کارمان را درست پیش مى بریم

شود.

شرایط خیلى از تیم هایى که مثل 
شــما تغییرات زیادى داشته اند 
مشابه است. شاید براى همین 
است که خیلى ها معتقدند باید به 

شما فرصت داد.
طور است. ده بازیکن جدید به تیم اضافه 
همین موضوع کمى براى نشــان دادن 
ما زمانبر اســت. در جام حذفى هم  م
ــتیم پیروز میدان باشیم با وجود اینکه 
 جام شگفتى هاســت. بــا وجود اینکه 

درست را پیش مى رویم.
هههیرهه گفته مى شــود هیئت مد
به شما تذکر محکمى داده و 
بحث اولتیماتوم مطرح است. 
در جلســه با هیئت مدیره به 

شما اولتیماتوم داده اند؟
 فصل دو بار با هیئت مدیره صحبت 
ولین بار در ابتداى فصل و دومین بار 
ه گذشته. در جلسه یک شنبه گذشته 
از اولتیماتوم بود و نه مشابه آن. در  ى
هیئت مدیره صحبت از این بود که در 
 که پیش رو داریم چه نیازهاى دیگرى 
رد که آن را برآورده کنند. در آن جلسه 
حضور داشــتند و هیچکدام درباره این 
هایى که شــما مطرح مى کنید حرفى 
ط دنبال این بودیم کــه موارد مبهم را 

خوبى پیش مى رویم. خوشحالم که من و هیئت مدیره اشراف خوبى بر مسائل داری
درباره مسائل فوتبالى هم آمار بهتر از هر کسى صحبت مى کند.

یعنى آمار به نفع شماست؟
بله، همینطور است. ســپاهان فقط از نظر نتیجه ضرر کرده وگرنه به لحاظ نح
با بازىو شیوه بازىتاکتیک تیمى، تیم ما راضى کننده است. انتظارات م برخورد
ک این است که بهتر شویم و مى دانم که هواداران انتظار زیادى از سپاهان دارند چرا
این تیم قهرمان لیگ و آسیا بوده. ما هم به دنبال همین موضوع هستیم. متأسفا
یکسرى افراد در محافل داخلى باشگاه براى ما جو منفى ایجاد کرده اند. من با افر
و عناصر اصلى باشگاه دیدار داشتم و صحبتى از اولتیماتوم نبود. تعجب مى کنم
اخوان که در گفتگو با من دیدگاه مثبتى داشــت و با هم درباره اینکه داورى به نف
ما نبود و برق ورزشگاه هم قطع شــد، صحبت کرد اما بعد در سایت ها به ابراز نظ

دیگرى پرداخت. قطعًا در این باره به او تذکر خواهم داد.
هنوز هم امیدوار هستید به حضور در جمع مدعیان قهرمانى
به طور قطع ما باید نتایجى را به نحو مناسب کسب کنیم. پرسپولیس از نظر کیفیت
طى سه سال گذشته به شکل مستمر در اختیار برانکو بوده. اگر یادتان باشد، او هم

ابتداى حضورش در پرسپولیس مشکالتى داشت اما هواداران پرسپولیس و مدیریت
باشگاه صبر و حمایت کردند و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس به ثبات برس
و این ثبات توسط برانکو در تیم پرسپولیس ایجاد شد. درست مانند اولین دو

حضور من در سپاهان که توانستیم دو جام را کسب کنیم. در صحبت با هیئت
مدیره و مدیرعامل باشگاه هم درباره این مسئله صحبت کردیم که چطور با
یک تیم به ثبات برسد. دنبال این هستیم تا از طریق ایجاد ثبات در تیم، خودما

را به باالى جدول اضافه کنیم.
پسپسپسپسپسپسپسپسسپاهان را مدعى قهرمانى باید بدانیم؟!

مممننن از زیر سئوال شما شانه خالى نمى کنم. از اینکه با
براى صدرنشینى رنج بکشــیم بحثى نیست
اما اولین هدف مــن از ابتداى حضو

در ســپاهان این بود که تالش
کنیم تا خودمان را به باال
جدول برســانیم و
ســهم نهایت 

آســیا را کســب
کنیــم. در خــال
این موضوع باید منتظ

لغزش تیم هاى باالى جدولى هم باشیم.
فکر مى کردید پارس جنوبى در جمع مدعیا
قرار بگیرد و با توجه به اینکه سپاهان مقاب
ب این تیم بازى کرده، لقب شگفتى ســاز
پارس جنوبى مى آید یا هنوز زود اســت ک

چنین لقبى به آنها بدهیم؟
من بعد از بازى با پارس جنوبى، فوراً گفتم که این تی
باکیفیت و سازمان یافته است و مقابل ما حمله ورا
بازى کرد. آنها با اینکه از ما عقب افتادند اما تا دقیق
آخر جنگیدند. شخصیت تیمى آنها باالست و برا
همین توانستند به بازى برگردند. پرسپولیس جا
هوادار و تاریخ دارد. پارس جنوبــى همه را دچ
شــگفتى مى کند و مطمئنم این رونــد را ادام
مى دهد. امیدوارم پرسپولیس در رقابت با پارس

جنوبى دچار لغزش شود.
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مشکل خواهید داشت. ما ســه ماه پیش به جام جهانى 
صعود کردیم و در این مقطع هیچ دلیلى وجود ندارد که 
برنامه اى مشخص و یک بودجه ثابت براى تصمیم گیرى 

در مورد حضورمان در جام جهانى 
نداشته باشــیم. اگر بخواهیم با 
همان الگوى دوره قبلى به جام 
جهانى برویم، بــه هیچ جایى 
نمى رسیم. این یک نتیجه گیرى 

کامًال ساده است.»

داشته باشیم که مانند پرتغال باشیم، چون آنها این پروسه 
5را 45 سال پیش آغاز کرده اند. ما نمى توانیم مانند آلمان 
5باشیم، چون آنها 55 سال پیش شروع کرده اند، فرانسه 

55 سال پیش شــروع کرده است. چطور مى توان 
درعرض ده ماه این فاصله را کاهش داد؟ این 

هدف اول من است.»
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خواننده زیر زمینى که مدیر یکى از 
استدیوهاى ضبط صدا را به قتل رسانده 
است، مدعى شد به علت سرقت تجهیزات 

ضبط آهنگ دست به این قتل زده است.
ساعت 16 روز نهم شهریور و از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک جنایت 
به کالنترى 153 شهرك ولیعصر اعالم شد.

با حضور مأمورین در محل و تأیید خبر اولیه، 
بالفاصله موضوع به قاضى کشــیک ویژه 
قتل و پلیــس آگاهى تهــران بزرگ اعالم 
شد. با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه سوم 
دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهى قرار گرفت.
دوست و شریک کارى مقتول که با ورود به 
محل جنایت (اســتودیو ضبط صدا) با جسد 
مقتول به نام «پوریا» 24 ساله روبه رو شده 
بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «طبق 
روال هر روز، ساعت 16 به دفتر کار خودمان 
در یک استدیو ضبط صدا مراجعه کردم، وارد 
دفتر شدم که ناگهان با جسد پوریا در داخل 

اتاق ضبط صدا مواجه شدم.»
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ در بررسى صحنه جنایت اطالع پیدا 
کردند که مقتول به علت اصابت شش گلوله 
شلیک شده از یک اسلحه کمرى و از فاصله 
نزدیک به قتل رسیده است. در بررسى محل 
جنایت نیز مشخص شد که عامل یا عامالن 
جنایت بدون هرگونه فشار و یا تخریب وارد 
محل جنایت شده اند؛ همچنین هیچگونه 
آثار ضرب و جرحى نیز بر روى جسد مقتول 
شناسایى نشد که همگى این دالیل نشان 

از شلیک ناگهانى به سوى وى داشت.

با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى با انجام اقدامات پلیســى و بررسى 
صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که مقتول در 
ساعت 15 روز جنایت، جهت تنظیم قرارداد 
با یکى از خوانندگان زیرزمینى قرار مالقات 
داشته اســت  لذا با شناسایى محل سکونت 
این شــخص به نام «رضا.س»18 ساله  در 
منطقه مرتضى گرد، کارآگاهان به این محل 
اعزام شدند و در تحقیقات پلیسى اطالع پیدا 
کردند که همزمان با تاریخ جنایت، او به محل 

سکونت خود مراجعتى نداشته است.
تحقیقــات پلیســى بــراى  دســتگیرى 
«رضا.س» در دســتور کار کارآگاهان قرار 
داشت تا نهایتاً در ساعت 11 روز دوشنبه او در 
منطقه مرتضى گرد دستگیر شد و در همان 
تحقیقات اولیه صراحتًا به ارتکاب جنایت با 
همدستى یکى از دوستانش به نام «مهدى» 
18 ســاله اعتراف کرد. یک ساعت بعد هم  
متهم دیگر در منطقه مرتضى گرد، دستگیر 

شد و اظهارات دوست خود را تأیید کرد.
رضا که با شــلیک شــش گلوله اقــدام به 
کشــتن مقتول کرده بود، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «به دلیل  عالقه شدیدى 
که به خوانندگى داشــتم، از حدود دو سال 
پیش خوانندگى را به عنــوان حرفه اصلى 
خود آغاز کردم. اولین آهنگ خود را حدوداً دو 
سال پیش در استودیوى ضبِط مقتول که آن 
زمان در منطقه مرتضى گرد بود، تولید کردم. 
همین موضوع زمینه آشنایى من با مقتول شد 
و پس از آن چند آهنگ دیگر با همکارى وى 
تولید کردم که آخرین آن مربوط به اسفندماه 
سال گذشته بود. از آن زمان دیگر اطالعى از 
مقتول نداشتم تا اینکه حدود سه ماه پیش با 

مسافرت به غرب کشور، یک قبضه اسلحه 
کمرى تهیه کردم. مى دانســتم که مقتول 
سیستم اســتریوى مجهزى در اختیار دارد؛ 
تصمیم گرفتم تا این تجهیزات را ســرقت 

کنم.»
متهــم ادامــه داد: «موضوع را بــا یکى از 
دوســتانم به نام مهدى در میان گذاشتم و 
او نیز با من همراه شد. ساعت 15 به همراه 
مهدى و طى قرار قبلى که با پوریا  گذاشته 
بودیم، بــه دفتر کار جدید وى در شــهرك 
ولیعصر رفتیم؛ پس از تنظیم قرارداد، به بهانه 
تست صدا وارد اتاق ضبط صدا شدیم؛ هر سه 
نفر وارد اتاق ضبط شدیم؛ بدون هیچگونه 
درگیرى فیزیکى با مقتول، اسلحه را از زیر 
لباسم خارج و  شلیک کردم. تجهیزات داخل 

استودیو را برداشته و از محل خارج شدیم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون 

مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، بــا اعالم این خبر 

گفت: «با توجه بــه اعتراف 
صریح متهــم اصلى پرونده 
و در بازرسى دقیق از محل 
ســکونتش در منطقــه 
مرتضى گرد، کارآگاهان 
اداره دهم موفق به کشف 
تجهیزات سرقت شده از 
محل جنایت و همچنین 

یک قبضه اســلحه کمرى 
همــراه با تعدادى فشــنگ 

جنگى شدند.» 
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کشور، یک قبضه اسلحه
. مى دانســتم که مقتول 
ى مجهزى در اختیار دارد؛ 
 این تجهیزات را ســرقت 

داد: «موضوع را بــا یکى از 
م مهدى در میان گذاشتم و 
15 به همراه 5راه شد. ساعت

رار قبلى که با پوریا  گذاشته 
ر کار جدید وى در شــهرك 
 پس از تنظیم قرارداد، به بهانه 
 اتاق ضبط صدا شدیم؛ هر سه 
ضبط شدیم؛ بدون هیچگونه 
کى با مقتول، اسلحه را از زیر 
شلیک کردم. تجهیزات داخل
اشته و از محل خارج شدیم.»

آگاه حمید مکرم، معاون 
م جنایى پلیس آگاهى 

، بــا اعالم این خبر 
بــه اعتراف  وجه
ـماصلى پرونده 
ىدقیق از محل
ش در منطقــه 
رد، کارآگاهان 
موفق به کشف 
سرقت شده از

یت و همچنین 
اســلحه کمرى  ه

با تعدادى فشــنگ 
دند.» 
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قتل سوگند و سولماز توسط پدر سنگدلقتل سوگند و سولماز توسط پدر سنگدل
مردى کــه در محدوده تهرانپــارس تهران دو 
دختر 19 و 22 ســاله خود را به قتل رسانده 
بود، پس از این اقــدام، از طریق تماس با 
خواهرش گفته بود که بــا خوردن قرص 

برنج خودکشى مى کند.
هنگام حضور مأموران در محل وقوع قتل، 
این فرد که مسموم شده بود، بالفاصله به 
بیمارستان انتقال داده شد اما ساعتى بعد به 
رغم تالش کادر درمانى این فرد جان خود را 

از دست داد.
در ساعات پایانى دوشنبه شــب هفته جارى زنى 

هراسان در تماس با پلیس از مرگ هولناك دو برادر 
زاده اش در یکى از خیابان هاى تهرانپارس خبر داد. 
بالفاصله با توجه به حساسیت موضوع، مأموران 

کالنترى 126 به محل اعزام شدند.
با حضور مأموران در محل، آنان با جســم بى حال 
مردى 48 ساله روبه رو شــدند. همچنین در این 
خانه دو دختر 19 و 22 ســاله بر اثر اصابت چاقو 
در اتاق پذیرایى بر زمین افتاده بودند که بررســى 
عالئم حیاتى شــان نشــان داد که جان خود را از 

دست داده بودند.
با اعالم موضــوع به بازپرس ویــژه قتل تهران، 

او به همراه اکیپ بررســى صحنه جرم در محل 
حاضر شــدند. بررسى هاى اولیه نشــان مى داد 
دو دختــر جوان به علــت اصابت چاقــو به نقاط 
مختلف بدن از جمله ســینه و پهلو جان خود را از 
دست داده و بیش از دو ساعت از زمان مرگ آنها 

مى گذرد. 
در ادامه با تحقیق از عمه مقتوالن، این زن مدعى 
شد: «ساعتى قبل برادر 48 ساله ام به نام "شهرام" 
با من تماس گرفت و مدعى شد دو دختر 19 و 22 
ساله اش "سوگند" و "سولماز" را به قتل رسانده و 
خودش هم با خوردن قرص برنج خودکشى کرده 

است. چون مى دانستم او با همسرش اختالف دارد 
و مادر خانواده 50 روز است که خانه را ترك کرده 
اســت، بالفاصله خودم را به خانه برادرم رسانده و 
با کمک همســایه ها وارد خانه شدیم.» این زن 
ادامــه داد: «وقتى به خانه رســیدیم برادرم نیمه 
جان بود که او را به بیمارســتان منتقل کردیم و 
من با جســد غرق خون دو بــرادر زاده ام روبه رو 

شدم.»
در تحقیقات بیشــتر هم مشخص شــد قاتل که 
«ش.ت» نام داشــته پس از به قتل رســاندن دو 
دخترش با خواهر خود تلفنى صحبت کرده و ضمن 

اعالم اقــدام جنون آمیز خود بــه او گفته بود که 
مى خواهد با قرص برنج به زندگى اش خاتمه دهد. 
با مرگ پدر خانواده پرونــده این جنایت هولناك 
وارد مرحله جدیدى شــده و با دســتور بازپرس 
شعبه هشتم دادســراى امور جنایى هر سه جسد 
براى تحقیقات بیشتر به پزشــکى قانونى منتقل 
شــد. مرکز اطالع رســانى پلیــس پایتخت هم 
اعالم کــرد که تحقیقــات بیشــتر درخصوص 
انگیــزه قاتــل در حــال انجــام اســت و در 
خصــوص جزئیــات آن اطالع رســانى خواهد 

شد.

سقوط وحشتناك اتوبوس به 
دره جاجرود 

قاتل «تبسم کوچولو» 
در انتظار مجازات 

مردى که به بهانه مســائل اعتقادى، پدر و 
یکى از دوستان خود را کشته است در جلسه دادگاه از 

کار خود ابراز رضایت کرد. او پیش از این به جرم قتل 

دوستش به قصاص محکوم شده بود و صبح روز یک 

شنبه هفته جارى به اتهام قتل پدرش پاى میز محاکمه
 ایستاد.

زمســتان 89 جســد مردى ســالخورده در یکى از 

روستاهاى تایباد کشف شــد. «بهروز» با ضربه قمه 

به قتل رســیده و سر از بدنش جدا شــده بود. یکى از 

ران مقتول به نام «رحیم» نیز همزمان با روز حادثه 
پس

ناپدید شده بود که همین موضوع شک کارآگاهان را 

به او برانگیخت. مخفیگاه رحیم مشخص نبود تا اینکه 

یکسال بعد، مردى 40 ساله در تهران به شکل مشابه 

کشته شد. قاتل او کسى جز رحیم نبود. او پس از 

چند روز به دام پلیس افتاد و در بازجویى ها به هر دو قتل 

با انگیزه هاى اعتقادى اعتراف کرد و مدتى بعد به جرم 

قتل مرد 40 ساله در دادگاه کیفرى استان تهران پاى 
میز محاکمه ایستاد.

متهم در برابر درخواست قصاص اولیاى دم گفت: «دو 

سال قبل از قتل، به "سیف ا..." وقت دادم تا از کارهاى 

غیراخالقى اش توبه کند اما این کار را نکرد. حتى یک 

بار شمشیر بزرگى جلویش گذاشتم و گفتم مى توانم با 

این کارت را تمام کنم، اما مى خواهم به تو فرصت بدهم. 

وقتى دیدم توبه نمى کند، تصمیم گرفتم او را بکشم. 

ســیف ا... پیک موتورى بود. روز حادثه از او خواستم 

با موتورش پیش من بیایــد و چیزى را از طرف من به 

ى ببرد. وقتى آمد، ده هزار تومان به او دادم. آن پول 
جای

حقش بود اما بعد با ضربات چاقو کشتمش. من پشیمان 

کنید.»نیســتم. شــما هم نمى توانید مرا قصاص 

رحیم با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد و با تأیید 

دیوان عالى کشور در آســتانه طناب دار قرار گرفت. با 

این حال پرونده قتل پدرش به دلیل عدم حضور اولیاى 

دم در دادگاه، چند سال بالتکلیف باقى ماند تا اینکه روز 

یک شنبه قضات شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران 

جلسه رسیدگى را برگزار کردند. در ابتداى جلسه قرار 

شد به زودى نظر معاون قوه قضائیه درباره پرونده اخذ 

شود. سپس متهم در جایگاه ایســتاد و گفت: «پدرم 

40 سال مرا اذیت کرد. او را به علت مسائل اعتقادى 

کشتم و از این کارم پشیمان نیستم. حتى سرش را با 

کمال میل از تنش جدا کردم.» حکم دادگاه به زودى 
صادر مى شود.

افتخار پسر به قتل پدر!

مدیــر روابــط عمومــى مرکــز اورژانــس تهــران از ســقوط مرگبــار یــک 
دســتگاه اتوبــوس بیــن شــهرى در دره جاجــرود خبــر داد و گفــت: در ایــن 
حادثــه 11 نفــر کشــته و 28 نفــر بــه دلیــل مصدومیــت راهــى بیمارســتان 

شدند.
حســن عباســى افزود: ســاعت 2 و 30 دقیقه بامداد روز سه شــنبه (دیروز)، حادثه 
سقوط یک دســتگاه اتوبوس در دره جاجرود به مرکز اطالع رســانى اورژانس تهران 
اعالم شــد و با توجه به حجم زیــاد مصدومان، 14 دســتگاه آمبوالنــس به همراه 
دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و ســه خــودروى فرماندهى به محــل حادثه اعزام

 شدند.
وى ادامه داد: متأسفانه یک دستگاه اتوبوس مسافربرى که از شهر کرج به سمت سارى 
در حرکت بود، به دالیل نامشخصى از مسیر اصلى خود منحرف شد و با حدود 40 مسافر 

به دره جاجرود سقوط کرد.
مدیــر روابــط عمومــى اورژانس تهــران خاطر نشــان کــرد: عوامــل اورژانس، 
عملیات امــداد و نجات مصدومــان را از همان لحظــات اولیه آغــاز کردند و پس از 
انجام اقدامات اولیــه درمانى، 28 مصدوم ایــن حادثه به بیمارســتان هاى مختلف 
شــهر تهران منتقل شــدند.وى با بیان اینکه علت بروز این حادثه در دســت بررسى 
کارشناســان پلیس راهــور قــرار دارد، گفت: ایــن عملیات ســاعت 6 صبح خاتمه

 یافت.
در همین حال ســرهنگ نادر رحمانى، رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا گفت: نقص فنى سیستم ترمز علت ســقوط اتوبوس ولوو به دره آبعلى بوده

 است.

رئیس دادگسترى ساوه با تشریح جزئیات پرونده کودك آزارى اخیر ساوه که منتهى به قتل 
شد، گفت: پس از تشکیل پرونده قتل «تبسم» (قربانى کودك آزارى اخیر ساوه) در دادسراى 
عمومى و انقالب ساوه پرونده با پیگیرى هاى مستمر دادستان و در سریع ترین زمان ممکن 
توسط بازپرس پرونده رســیدگى و با تکمیل تحقیقات در کمتر از یک ماه منتهى به صدور 
کیفرخواست شد. این پرونده به دادگاه کیفرى یک ارسال شده است. هادى ملک افزود: شواهد 
و قرائن موجود بیانگر آزار جنسى و تعرض به این کودك توسط قاتل بوده است که پس از وصول 
نظریه پزشکى قانونى و رسیدگى هاى مقدماتى در دادگاه کیفرى یک قرار رسیدگى صادر شده و 

در این خصوص اظهار نظر نهایى منوط به صدور حکم دادگاه است. 
بامداد روز شنبه هفتم مردادماه سال جارى، مادرى کودك خود را که در حالت بیهوشى به سر 
مى برد، به همراه شخص دیگرى به بیمارســتان مى آورد که این طفل بنا به تشخیص اولیه 
پزشکان مشکوك به کودك آزارى بوده و بالفاصله اورژانس اجتماعى، مددکاران بهزیستى و 

تیم پزشکى به رسیدگى به وضعیت او مى پردازند . 
در بررسى هاى انجام شده توسط اورژانس اجتماعى آثار کبودى و صدماتى در جسم کودك 
مشــاهده و اقدامات درمانى انجام و پس از آن مراتب به دستگاه قضائى و انتظامى منعکس 
مى شود .بالفاصله با اعالم این گزارش مقامات قضائى و انتظامى در بیمارستان شهید مدرس 

ساوه حاضر شدند و قاضى دادگاه کیفرى و بازپرس پرونده اقدام به آغاز تحقیقات کردند . 
در حین انجام تحقیقات، کادر درمانى بیمارســتان تصمیم به اعزام تبســم به مراکز درمانى 
مجهزتر در تهران مى گیرند که به دلیل افت یکباره سطح هوشیارى کودك، از انتقال طفل به 
تهران منصرف مى شوند. پس از بررسى هاى تکمیلى توسط دستگاه قضائى و انتظامى، با توجه 
به اظهارات متناقض مادر کودك(تبسم) در بازجویى، قرائنى مبنى بر کودك آزارى به دست 

مى آید و نهایتاً  این طفل در نهم مردادماه سال جارى فوت کرد.

2 دزد حرفه اى پس از یک تعقیب و گریز طوالنى با شــلیک گلوله پلیس به الســتیک 
خودرویشان زمینگیر شدند.

شامگاه یک شنبه 19 شهریور ماه امســال مأموران گشت پلیس آگاهى تهران در غرب 
تهران متوجه رفتارهاى مرموز دو مرد مزدا ســوار مى شوند و در نخستین مرحله شماره 
پالك خودروى مزدا 323 مشکى رنگ به سامانه پلیس گزارش و مأموران متوجه سرقتى 

بودن خودرو مى شوند.
مأموران در این مرحله دســتور ایســت را براى دو مرد جوان صادر مى کنند که در این 
مرحله دزدان که قصد فرار از دست پلیس داشتند پا روى پدال گاز خودرویشان گذاشته 
و با حرکات مارپیچ و حرکت در مســیر خالف خودروها در بزرگــراه هاى غرب تهران 
سعى بر فرار داشــتند که مأموران به ناچار مجبور به تیراندازى به سمت خودروى دزدان 

مى شوند.
سارقان براى فرار از دست پلیس اقدام به پرت کردن کامپیوترهاى سرقتى خودرو به سمت 
خودروى پلیس مى کنند که با این اقدام نیز موفق به فرار از دست مأموران نمى شوند تا 
اینکه گلوله پلیس الستیک خودرو متهمان را هدف قرار داد و مزدا 323 پس از چرخیدن 

دور خود در کنار مسیر خروجى اتوبان متوقف مى شود.
راننده خودروى سرقتى که قصد تسلیم شدن نداشت پس از توقف با پاى پیاده پا به فرار 

مى گذارد که مأموران پس از دستگیرى همدست وى در یک تعقیب و گریز کوتاه موفق 
به دستگیرى متهم فرارى مى شوند. تیم گشت پلیس آگاهى تهران در بررسى از خودروى 
دزدان یک گونى پر از کامپیوترهاى سرقتى خودرو به دست آوردند و در ادامه مشخص 
شد که این متهمان از سارقان تحت تعقیب مأموران اداره دوم پلیس آگاهى تهران بودند.

الزم به ذکر اســت فیلم این تعقیب و گریز که از داخل اتومبیل پلیس فیلمبردارى شده 
در سایت هاى اینترنتى قابل دسترسى است.

کشف یک گونى کامپیوتر بعد از تعقیب و گریز پلیس و دزدان کشف یک گونى کامپیوتر بعد از تعقیب و گریز پلیس و دزدان 
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رقابت در بازار موبایل سال هاست که شدت گرفته و حاال 
تولیدکنندگان برتر موبایل همواره به فکر ابداعى جذاب 
براى کاربران هستند تا بتوانند خود را از رقبا متمایز کنند و 
بر مخاطبانشان بیافزایند. یکى از مهمترین موضوعاتى که 
در حوزه گوشى هاى هوشمند این روزها مطرح مى شود، 
حاشیه موبایل هاست. یکى دو سالى مى شود که کم کردن 
حاشیه تلفن هاى هوشمند از بحث هاى داغ دنیاى موبایل 
شده است و حاال دیگر اپل هم که همیشه سعى کرده خود 
را از دیگر تولیدکنندگان موبایل جدا کند و به دنبال آنها 
نرود به این نتیجه رسیده است که باید حاشیه تلفن هاى 

جدیدش را کم کند و همرنگ جماعت شود.
تولیدکنندگان در این راه از هیچ کوششى دریغ نکردند 
و حتى حاضر به حذف دکمه فیزیکى هوم هم شده اند 
تا نمایشــگر بزرگ ترى را در اختیار مشتریان خود قرار 
دهند؛ نمایشگرى بزرگ در عین اینکه سایز گوشى بزرگ 
نشــده و از لحاظ ابعاد هم به راحتى گذشته در دست جا 
مى گیرد. برخى کمپانى ها هم که رسمشان بر این بوده 
که لوگوى شرکت خود را در قاب جلویى گوشى هایشان 
بزنند در راه کم حاشیه کردن موبایل، لوگوى شرکتشان 
را هم فدا کــرده و آن را حذف کرده انــد. یکى دیگر از 
موضوعات مهمى که در این میان مطرح است به دوربین 
جلو برمى گردد. با توجه به اینکه طراحان روز به روز ابعاد 
صفحه نمایــش را بزرگ تر مى کننــد و درواقع چیزى 
نمانده که درصدى از صفحه نمایش به بدنه اختصاص 
نداشته باشــد، پس تکلیف دوربین سلفى چه مى شود؟ 
آن هم دوربین به این مهمى که مشتریان قابل توجهى 
را به سمت خود جذب کرده و حاال دیگر براى بسیارى از 
کاربران یکى از معیارهاى مهم انتخاب گوشى هوشمند 
اســت. به هر حال تاکنون طراحان ایده هاى متفاوتى 
براى کم حاشیه کردن موبایل ها و حتى بى حاشیه کردن 
آنها عرضه کرده اند و این ایده ها و خالقیت ها همچنان 
ادامــه دارد؛ چراکــه در آن ســوى میــدان کاربران و 
مشتریان هم استقبال خوبى از این نوع صفحه نمایش ها

 کرده اند.

میل به صفحه نمایش بزرگ
درواقع این ســیل تمایل به اســتفاده از موبایل هایى با 
نمایشــگر بزرگ از ســال ها پیش شــروع شــد که 
تولیدکننــدگان و طراحــان هم به تبع آن، شــروع به 
بزرگ کردن ابعاد موبایل ها کردند و اســتقبال از آن کم 
نبود و بیشتر مخاطبان ترجیح مى دادند و مى دهند که 
نمایشگر موبایلشان تا حد امکان بزرگ باشد؛ ولى این 
امکان براى طراحان نامحدود نبود و بیشتر از آنچه هست 
نمى توانستند موبایل ها را بزرگ کنند. چراکه در آن صورت 
کار با موبایل و در دست گرفتن آن براى کاربر سخت و 
آزاردهنده مى شد. ولى از طرفى اشــتیاق به استفاده از 
نمایشگر بزرگ تر همچنان در بین کاربران موبایل موج 
مى زد. همین موضوع طراحان و تولیدکنندگان تلفن هاى 
هوشمند را به تکاپو انداخت تا به فکر راه حلى باشند که 
در عین اینکه ابعاد موبایل را بزرگ تر و کار با آن را سخت 
نکنند، چاره اى بیاندیشند تا نمایشگر بزرگ ترى در اختیار 
مشــترى قرار گیرد. نتیجه آن هم همین موبایل هاى 

بى حاشیه و اگر درست تر بگوییم کم حاشیه شد.

نخستین بى حاشیه
اگر بخواهیم نخســتین موبایلى را که در این راه پا نهاد 
معرفى کنیم در کمال تعجب باید بگوییم که این کمپانى 
نه اپل بوده و نه گوگل. بلکه یک کمپانى چینى و البته 
نام آشنا بوده که نخســتین موبایل کم حاشیه را معرفى 
کرد. بله حدستان درست است؛ شیائومى. شیائومى در 
این سال ها توانسته به خوبى در حوزه موبایل بدرخشد و 
اگرچه MI MIX خود را در تعداد محدود و با قیمت باال 
عرضه کرد، با این حال نباید فراموش کنیم که در مسیر 
 MI MIX کم حاشــیه کردن موبایل هاى هوشمند
شیائومى پیشقدم بوده است. این گوشى با صفحه نمایش 
4/ 6 اینچى و نسبت تصویر 6/ 83 درصد در اکتبر 2016 
معرفى شــد. اگر تصورى از این درصــد ندارید که چه 
ابعادى از صفحه نمایش را دربرمى گیــرد، مى توانید با 
آى فون 7 پالس مقایسه کنید که نسبت تصویر به بدنه 
در این گوشى 7/ 67درصد است. با این مقایسه مى توان 

دریافت که شــیائومى چه درصدى از بدنه تصویر را به 
صفحه نمایش اختصاص داده است.

MI MIX در ابعــاد 8/ 158× 9/ 7× 9/ 81 میلیمتر 
طراحى شده است. این گوشى با اینکه وزن 209 گرمى 
دارد موبایل خوش دستى است و گوشه هاى گرد و نسبت 
صفحه نمایش به بدنه هم دستکم در زمان معرفى هر 
بیننده اى را به خود جذب مى کرد. سنسور اثر انگشت این 
گوشى نیز با دقت و سرعت باالیى که دارد در پشت قاب 
جا گرفته است. این گوشى در دو نسخه با حافظه هاى 
متفاوت عرضه شــده اســت؛ یکى از نسخه ها حافظه 
داخلى 128 گیگابایتى و حافظه رم 4 گیگابایتى دارد و 
نســخه دیگر حافظه داخلى 256 گیگابایتى و حافظه 
رم 6 گیگابایتــى. اســنپ دراگون 821، دوربین اصلى 
16 و دوربین ســلفى 5 مگاپیکســلى و مجهزبودن به 
اندروید مارشملو با قابلیت ارتقا به اندروید نوگت برخى از 
ویژگى هاى این تلفن هوشمند چینى به شمار مى رود که 

آغازگر موبایل هاى بى حاشیه در دنیا بوده است.
یکى دیگر از کمپانى هــاى عالقه مند به اســتفاده از 
گوشى هاى کم حاشیه، ال جى است. این شرکت با عرضه 
مدل Q6 در جوالى 2017 کم حاشیه ارزان قیمتش را 
وارد بازار موبایل کرد. نسبت صفحه نمایش به بدنه این 
گوشى 5/ 5 اینچى 78 درصد است.  کمپانى ال جى در 
Q6 اسکنر اثر انگشت نگذاشته و البته به جاى آن قابلیت 
باز شدن قفل با تشخیص چهره را تعبیه کرده است. اما این 
کمپانى براى استفاده از حاشیه هاى کم در موبایل هایش 
به این میان رده بســنده نکرد و چند روز پیش در جریان 
نمایشگاه ایفاى 2017 از پرچمدارى با قدرت رونمایى 
کرد که صفحه نمایشى کم حاشیه دارد. ال جى V30 نام 
این پرچمدار است که با صفحه نمایش 6 اینچى از نسبت 
صفحه به بدنه 2/ 81 درصدى بهره مى برد. سنسور اثر 
انگشت این تلفن هوشمند در پشت قاب و زیر دوربین 
جاى گرفته اســت. در میان کمپانى هاى مطرح حوزه 
تلفن همراه نام اپل فراموش نشدنى است. هرچند اپل 
در ســال هاى اخیر و درواقع پس از مرگ «استیو جابز» 
نتوانست مانند گذشته بدرخشد و طرفداران بسیارى را 

از دست داد با این حال هنوز هم در میان 
سرها سرى دارد.

این کمپانى قرار است آیفون 8 را که هفته 
آینده معرفى مى شود با حاشیه هایى کم 
و طبق شایعات با نسبت تصویر به بدنه 
86 درصد عرضه کند. به احتمال زیاد قرار 
است دکمه هوم در این گوشى حذف و 
یک رابط کاربرى جدید مبتنى بر ژست و 
حالت کاربر جایگزین آن شود. ظاهراً اپل 
براى پشتیبانى از فناورى جدید تشخیص 
چهره دوربین هاى جلویــى را در یک 
پیکربندى جدید در نوار باالى صفحه 

نمایش لبه به لبه جدید تنظیم کرده 
است. شایعات درباره آیفون جدید 

به رسم هر ســال زیاد است و 
نمى توان به یقین گفت کدام 

درست است و کدام غلط. 
اما موضــوع مهم و 

قطعى در این میان، 
گرایــش اپل به 

ن  د کم کــر
و  حاشیه ها 
وار د شدن 
بــه این 
ه  ز حــو

است .

ابزارها و دستگاه هاى کامپیوترى شخصى که در این سال ها محصوالتى مفید براى اغلب کاربران بوده  اند، این 
روزها بازار چندان داغ و پررونقى ندارند.

در واقع گویا کاربران منتظر ورود محصوالت و ابزارهاى جدیدى به این بازار هستند. جدیدترین بررسى هاى انجام 
شده از سوى مؤسسه تحقیقاتى IDC نشان مى دهد صادرات جهانى انواع دستگاه هاى کامپیوترى شخصى شامل 
کامپیوترهاى شخصى سنتى (کامپیوترهاى رومیزى، نوت بوك ها و ورك استیشن ها) و تبلت ها (ساده و جداشدنى) 
همچنان تا سال 2021 به روند نزولى ادامه خواهد داد. بر اساس این بررسى ها صادرات جهانى این محصوالت 
از 1/ 435 میلیون دستگاه در ســال 2016 به 3/ 398 میلیون دستگاه در سال 2021 خواهد رسید و این نشان از 
متوسط نرخ رشد ساالنه منفى 7/ 1 درصدى خواهد داشت. درحالى که در هیچ بخشى از این پیش بینى، انتظار 
رشدى هرچند کوچک هم وجود ندارد، اما گویا همچنان بعضى روندهاى جالب در این بازار وجود خواهند داشت. 
صرف نظر از سال 2018، بازار جهانى کامپیوترهاى نوت بوك رشد ساالنه کوچک اما نسبتاً باثباتى را نشان مى دهد.

این در حالى اســت که کارشناســان و فعاالن بازار به تبلت هاى جداشــدنى و نوت بوك هاى قابل تبدیل که 
طراحى هاى کاربردى و جدیدترى خواهند داشت، امیدوارند تا این محصوالت بتوانند روند رشد سریع ترى را به بازار 
ابزارهاى کامپیوترى شخصى بیاورند. بررسى ها نشان مى دهد بازار جهانى تبلت هاى جداشدنى و نوت بوك هاى 
قابل تبدیل تا پنج سال آینده با متوسط نرخ رشد ساالنه 14 درصدى رشد خواهد کرد. نوت بوك هاى فوق باریک 
هم همچنان به روند رشد سریع خودشــان ادامه خواهند داد و انتظار مى رود تا سال 2021 بازار این محصوالت 
متوسط نرخ رشد ساالنه 8/ 11درصدى را تجربه کند. دیگر بخش هاى مثبت و روشن این پیش بینى مربوط به 
بخش تجارى است که انتظار مى رود بیشترین تقاضا و خرید از این بازار را در سال هاى آینده و به خصوص در سال 

2019 به خود اختصاص دهند. 

ادامه رکود در بازار جهانى کامپیوتر

اولین موبایل شیائومى با سیستم عامل اندروید
 (Android One) «کمپانى چینى شیائومى تولید اولین اسمارتفون بر پایه استانداردهاى «اندروید وان

را با همکارى شرکت گوگل آغاز کرده است.
این گوشى که Mi A1 نام دارد، آخرین و جدیدترین اسمارتفون سرى اندروید وان محسوب مى شود که 

قرار است به زودى به بازار معرفى شود.
کمپانى شــیائومى از ســال 2011 با ورود قدرتمند به بازار موفق شــده بخش مهمى از بازار 

اسمارتفون هاى کشــور چین را به خود اختصاص دهد. با اینکه این شــرکت توانسته برخى 
از محصوالت خــود را در بازارهــاى بین المللى هــم عرضه کند اما عمــده محصوالت 
شــیائومى از جمله پرچمداران این شــرکت بــه بازارهــاى داخلى چین، هنــد و دیگر 
کشورهاى آســیایى محدود شــده اند. اوایل امســال، این کمپانى چینى اعالم کرد که 
موفق شــده بیش از 23/6 میلیون دستگاه اسمارتفون را در ســه ماهه دوم سال 2017 
به فروش برساند که در مقایســه با ســه ماهه قبلى با افزایش 70 درصدى همراه بوده

 است.
 این شــرکت همچنین با دریافت وام یک میلیارد دالرى از 18 بانــک معتبر قصد دارد 

برنامه  هاى بین المللى خود را اجرایى کند.
حال اسمارتفون A1 شیائومى به دوربین پشتى دوگانه، پردازنده اسنپدراگون 635 شرکت 
کوالکام، باترى 3080 میلى آمپرى، صفحه نمایش 5,5 اینچى خمیده، 4 گیگابایت رم و 
64 گیگابایت حافظه داخلى مجهز خواهد شد. این اسمارتفون پس از معرفى با قیمت 
234 دالر ابتدا در کشــور هند به فروش خواهد رسید. اما شــیائومى اعالم کرده که 
این اسمارت فون قرار اســت در 40 بازار مطرح در نقاط مختلف دنیا از جمله اندونزى، 
ویتنام، روسیه، لهســتان، هنگ کنگ، اوکراین و مکزیک به صورت گسترده عرضه 

شود.

(Android
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Nyjah Huston: #Skatelife یکى از واقعى 
ترین، جالب ترین و گرافیکى ترین بازى هاى اسکیت 
 Hugo Games A/S ســوارى از اســتودیوى

براى اندروید اســت که به صورت رایــگان در گوگل 
پلى عرضه شــده است. در این بازى شــما به اسکیت 
ســوارى در مکان هاى مختلف اعم از خیابان ساحلى 

مى پردازید و نهایت هیجان را تجربه مى کنید! کنترل 
و هدایت کاراکتر اصلى بازى در دســتان شماســت 
به طورى که بــا انجام حــرکات نمایشــى به جمع 
آورى امتیــاز و پول بــراى خرید آیتم هــاى مختلف 
مى پردازیــد! گرافیک اچ دى و واقعى بــازى در کنار
 صداگــذارى هیجــان آور بــدون شــک تجربه اى

 متفــاوت از بازى هاى اســکیت ســوارى را برایتان 
به ارمغــان مــى آورد. از پارك اســکیت بگذرید و به 
خیابان هاى پر جنــب و جوش ســاحلى ونیز بروید! 
مسیرهاى مختلف را کشف کنید و ساعت ها مشغول
بــازى عالــى  لمســى  کنترلرهــاى  باشــید!   

بــه   Nyjah Huston : #Skatelife  
شــما امکان انجــام حرکات نمایشــى، پریــدن و... 
را مــى دهد و اگــر از عالقــه مندان به بــازى هاى 
ورزشــى اســکیت ســوارى باشــید بدون شــک 
محــو طراحــى و ســاخت این بــازى فــوق العاده 

مى شوید! 

بازى ورزشى اسکیت سوارى

اینســتاگرام هم اکنون امکان مشــاهده استورى را 
در مرورگرهاى اینترنتى دســکتاپ بدون استفاده از 
اپلیکیشن نصب شــده آن در موبایل براى کاربران 

فراهم آورده است.
از این پس اینستاگرام با هدف توسعه عملکرد نرم افزار 
و رضایت کاربران، به آنها ایــن اجازه را مى دهد تا با 
استفاده از مرورگرهاى اینترنتى رایانه خود (دسکتاپ)

مانند گوگل کروم نیز بتوانند استورى هاى دوستان 
خود را در اینستاگرام مشاهده کنند.

در اصل با ایــن امکان جدیــدى که اینســتاگرام 
براى کاربرانــش فراهم آورده اســت، تفاوت میان 

اینســتاگرام در موبایل و دسکتاپ بسیار 
ناچیز شده اســت به گونه اى که کاربران 
هر زمان که به گوشــى هوشــمند و نسخه 
موبایل این اپلیکیشــن دسترســى نداشــته 
باشــند، مى توانند به راحتى از مرورگــر اینترنتى 
یک رایانه شخصى به حســاب کاربرى خود دست 

یابند.
کاربران در مرورگرهــاى اینترنتى نظیر گوگل کروم 
دقیقًا همانند نســخه موبایل این برنامه، مى توانند 
در نوار باالى صفحه اصلى اینســتاگرام، اســتورى 
هاى دوستان و سایرین را مشاهده کنند و از آنجا که 
امکان لمس صفحه نمایش رایانه براى بســیارى از 
کاربران وجود ندارد، فلش هایى براى چپ یا راست 
رفتن و مشاهده استورى هاى قبلى و جدیدتر وجود

 دارد.
اینســتاگرام همچنین خبر داد که بــه زودى امکان 
بارگذارى یا آپلود اســتورى از طریــق مرورگرهاى 

اینترنتى (دسکتاپ) را مهیا خواهد کرد.  

مشاهده استورى
 اینستاگرام در رایانه

 ممکن شد

استارت آپ لحظه نگار که مدتى پیش امکان 
پخش زنده   حرفه اى با لپ تاپ را راه اندازى 
کرده بود، پس از پشــت سر گذاشتن دوره 
آزمایشى، این سرویس را رایگان در اختیار 

کاربران قرار داد.
لحظه نگار یک ســرویس پخــش زنده 
اینترنتى ایرانى است و امکان پخش زنده 
و الیو با موبایل، لپ تاپ و دســتگاه هاى 

حرفه اى استریمینگ را فراهم مى کند.
به تازگــى پخش زنده و الیــو اینترنتى با 
استقبال مردم مواجه شــده که نمونه  آن 
را در انتخابات ریاســت جمهورى اخیر نیز 

شاهد بودیم.
برگزارکننــدگان رویدادهــاى مختلف و 
تولیدکنندگان محتواى ویدئویى مى توانند 
به آسانى و به کمک لحظه نگار محتواى 
خودشان را به صورت الیو براى مخاطبان 

نمایش دهند.
در صورتى که تولیدکنندگان محتوا بخواهند 
از رویداد خودشان کسب درآمد کنند نیز این 
امکان با فعال کردن امکان بلیت فروشى در 

لحظه نگار فراهم شده است.
همچنین لحظه نگار این امکان را فراهم 
کرده تــا کانال هاى تلگرامــى بتوانند به 
صورت مســتقیم در تلگــرام پخش زنده 
کنند و براى دیــدن الیو نیازى به خروج از 

تلگرام نباشد.
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منبع: ایرنا

وط در کهگیلویه و بویراحمد 
قطع درختان کهنسال بل

براى تهیه زغال

کاروان پیاده
 انصار الحسین(ع) 
مشهد به کربال در 

شهر طبس

برداشت گوجه فرنگى 
در ارومیه

«رحمان استجلو»، مرد نابینا و 
معلول زنجانى تعمیر کار لوازم 
برقى است که با اشتغال در 

این حرفه چرخ زندگى خانواده 
5 نفره خود را مى چرخاند.

قلعه تاریخى بیرجند حدود 3000 متر مربع و ساخته دوره صفویه و هسته اولیه شهر بیرجند 

ه قبل از این دوره نسبت مى دهند. این قلعه از 
د. برخى نیز بناى این قلعه را ب

محسوب مى شو

حمله مهاجمان به ویژه ترکمن ها و 
خشت و گل ساخته شده و مردم دوره صفویه تا قاجاریه را از 

ازبک ها در امان نگه مى داشته است. 

و پژو در محور قوچان 5 کشته در برخورد تانکر حمل سوخت 

برگزارى پنجمین دوره 
نمایشگاه و جشنواره نوشت افزار

 ایرانى اسالمى در تهران

آیین رونمایى از 
سمفونى افالکیان

بقایاى مسجد جامع 

زاوقان سمنان مربوط 

وره تاریخى ایلخانى 
به د

ها با چند تیر چوبى 
تن

پابرجاست.


