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منصور لشــکرى قوچانى تهیه کننده «قاتل اهلــى» بعد از 
مدت ها اختالف با مسعود کیمیایى در نهایت نسخه سومى از 
«قاتل اهلى» را که نه نســخه جشــنواره اســت و نه نسخه

 اکران هاى خصوصى با تعامل کارگردان آماده کرده و بناست 
همین نسخه را از ابتداى آبان ماه روى پرده بفرستند.

 قاتل اهلى یک فیلم پر بازیگر اســت و در آن پرویز پرستویى، 
امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، پرویز پورحســینى، حمیدرضا 
آذرنگ، حمیدرضا افشار، سعید پیردوست، شراره دولت آبادى، 
رضا رشــیدپور، پوالد کیمیایى و لعیا زنگنــه به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
لشکرى قوچانى در مورد اصالحیه هاى فیلم «قاتل اهلى» 
به آنا گفت: من و آقــاى کیمیایى در نهایت به نقطه نظراتى 
رسیدیم و یک نسخه از فیلم که هر دو قبولش داشتیم را به 
شوراى پروانه نمایش فرستادیم. با چند اصالحیه این شورا، 

فیلم، پروانه گرفت و آماده نمایش شد.
وى در خصوص فصل بد اکران این فیلم عنوان کرد: 
به نظر من فیلم خوب در هر شــرایطى دیده مى شود 
و مى فروشــد اما به هر حال فصل اکــران هم مهم 
است. «قاتل اهلى» یک فیلم بسیار سیاسى است که 
حرف هاى روز سیاست را بیان مى کند اما چون 
در حال حاضر به دالیل گوناگون استقبال 
مردم بیشتر به فیلم هاى کمدى است، 
ترجیح من این بود که این فیلم در ماه 
محرم و صفر اکران شود آن هم به این 
دلیل که همزمان بــا آن هیچ فیلمى 

کمدى روى پرده نباشد.
قوچانــى افزود: بــه نظر من تنهــا عاملى که 
فیلم هاى اجتماعى امســال فــروش خوبى را 
نداشته اند این است که در کنار آنها فیلم هاى کمدى روى پرده 
بوده اند، اما از این لحاظ که همزمان با «قاتل اهلى» هیچ فیلم 

کمدى اکران نمى شود به نفع فیلم ما خواهد بود. به اضافه اینکه 
این فیلم به دلیل جذابیت هاى بصرى که دارد جاى خود را میان 

مردم باز خواهد کرد.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه تالش مى کند تا ذائقه مردم را 
تغییر دهد، گفت: تمام تالشم این است که به مردم بگویم سینما 
تنها ژانر کمدى نیست. «قاتل اهلى» هم در عین سیاسى بودن 
بسیار جذاب و دیدنى اســت و امیدوارم پیام سیاسى این فیلم 
بتواند کمى به تغییر ذائقه مخاطب کمک کند چرا که معتقدم 

سطح ذائقه مخاطب را باید ترمیم کرد.
وى با اشاره به حاشیه هاى این فیلم که قبل از جشنواره و حین 
آن امتداد داشت توضیح داد: حاشیه هایى که خیلى ها در جشنواره 
براى این فیلم به وجود آوردند، ماجرا را از بحثى که قرار بود خود 
فیلم مطرح کند، دور کرد و به آن دامن زد. حاشیه ها براى این 
فیلم در جشنواره تا جایى زیاد شــد که اصل آن نادیده گرفته 
شد. در واقع یک عده به این حاشــیه ها دامن زدند که فیلم ما 

دیده نشود.
قوچانى افزود: متأسفانه خیلى ها دوست ندارند فیلم سیاسى اى 
را تماشا کنند که پیام هاى تند سیاسى دارد. خیلى ها هم دوست 
ندارند پیام هاى سیاسى به صورت شفاف از سوى یک فیلم گفته 
شود و یا اینکه فیلم هاى سیاســى که از زبان کارگردان حرف 
مى زند را ببینند. از طرفى بخش دیگرى از این حاشیه ها به خود 

ما برمى گشت که به دنبال منم زدن هاى خودمان بودیم.
این تهیه کننده با اشــاره به موضوع فیلم «قاتل اهلى» گفت: 
بحث این فیلم پولشویى و در مورد افرادى است که در مزایده و 
مناقصه با رشوه برنده مى شوند. این فیلم درباره کارگرى است 
که اگر در خانه باشد مرده است در حالى که کارگر زنده کارگرى 
است که در کارخانه باشــد؛ اما خیلى ها دوست ندارند که این 
بحث ها، بحث هاى روز شــود و ترجیح مى دهند که در حاشیه 
باقى بماند. در نهایت خیلى ها ترجیح مى دهند که این فیلم به هر 

دلیلى دیده نشود و پیام آن هم شنیده نشود.

 فیلم تــازه رســول صدرعاملى با تغییر نام از «چشــم 
عروســک» به «سال 

دوم دانشکده من»  
به تهیه کنندگى 
مســعود ردایى 
که نوروز امسال 
کمدى جنجالى 

«سه بیگانه» را روى پرده داشت کلید خورد. 
رسول صدرعاملى پس از هشت ســال دورى از سینما 
پیش تولید این فیلــم را از نیمه تیرماه آغــاز کرده بود. 
آخرین ساخته ســینمایى صدرعاملى فیلم «در انتظار 

معجزه» است که در سال 88 روى پرده سینماها رفت.
براى انتخاب بازیگران «ســال دوم دانشــکده من» 
فراخوانى تدارك دیده شــد که در نتیجه آن 22 چهره 
جدید براى حضور در این فیلم برگزیده شدند؛ 22 نفرى 
که مشخص نیست چند درصدشــان پسر و چند درصد 
دختر هستند. آنچه مشخص شده اینکه فقط 
سه نفر از این 22 نفر جزو بازیگران اصلى 
هستند و مابقى در نقش هاى فرعى 
مقابل دوربین خواهند رفت. این 

22 نفر از میان 900 نفر و پس از پشــت ســر گذاشتن 
مراحل تســت و تمرینات بازیگرى براى حضور در این 

فیلم انتخاب شده اند.
«سال دوم دانشکده من» در دانشگاه علم و صنعت مقابل 
دوربین رفته است و براساس برنامه ریزى هاى انجام شده 
فیلمبردارى فیلم جدید صدرعاملى تا اوایل آبان ماه در 
تهران و اصفهان زادگاه این کارگردان به طول مى انجامد 

تا شانس حضور خود را براى جشنواره فجر بیازماید.
على مصفا، بابــک حمیدیان، شــقایق فراهانى، پدرام 
شــریفى، پانته آ پناهى ها، نیلوفر خوش خلق، شــیوا 
خســرومهر، مریم بوبانى و علیرضا اســتادى بازیگران 
حرفه اى هستند که حضورشــان در این فیلم سینمایى 

قطعى شده است. 

مسعود ده نمکى در گفتگو با سروش صحت مجرى برنامه «کتاب باز» با اشاره به 
اینکه فیلم هایش را براساس تخیل نمى ســازد درباره «اخراجى ها» عنوان کرد:

فیلم هایى که من ساخته ام براساس تخیل نبوده است، «اخراجى ها1» یک فصل از 
کتاب «آدم باش» است یعنى افرادى است که در دسته اخراجى ها در گردان سلمان 
بودند و بعد تبدیل به سینما شدند و یا بردن هواپیما و دزدیدن آن به اردوگاه اتفاقى 
است که در سال 64 رخ داده است. درباره شوخى ها نیز باید گفت بخش زیادى 
از آنها به شخصیت ما در آن دوران بازمى گردد که شور و شیطنتى داشتیم. 

ده نمکى در پاسخ به این سئوال سروش صحت که چگونه به سینما عالقه مند 
شد، اظهار داشت : مجبور شدم و شاید بخشى به این دلیل است که من 

نگار بودم و به فیلم ها نقد داشــتم اما به زمانى روزنامه 
این نتیجه رسیدم که دیگران قرار 
نیســت فیلم من را بسازند و 
خودم باید فیلم 

بسازم. 
وى آموزش 
فیلمسازى 
خــود را نیز به 
کتاب ها ارجاع 
داد و بیان کرد: 
اگرچه همه کسانى که 
کالس شــعر مى رونــد و آموزش

 مى بینند شــاعر نمى شــوند و 
بخشــى از این قضیه درونى و 
غریزى است و من هم کتاب هایى 

در این زمینه خواندم.

زهره فکورصبور، بازیگر تئاتر و تلویزیون درخصوص تأثیر زیبایى در انتخاب بازیگران توسط کارگردان ها 
گفت: از نظر من زیبایى اهمیت چندانى در بازیگرى ندارد و بازى خوب در اکثر مواقع مالك اصلى براى انتخاب 

بازیگران خواهد بود.
وى در همین راستا ادامه داد: در سال هاى قبل زیبایى بخشى از مالك برخى فیلمسازان براى انتخاب بازیگر 
بود اما در سینماى امروز بیشتر بازى خوب مى تواند معیار صحیح انتخاب یک بازیگر باشد و به چهره ربط چندانى 
ندارد. بازیگر سریال «پنچرى»، انتخاب بازیگر بر حسب زیبایى را محکوم به شکست دانست و تأکید کرد: 
برخى ممکن است به علت زیبایى انتخاب شوند و طى مدتى تعداد زیادى فیلم هم بازى کنند اما بعد از گذشت 

زمان و با مشخص شدن کیفیت بازى شان از صحنه محو مى شوند.
وى با نقد به نظرات کاربران در فضاى مجازى درباره زیبایى بازیگران تصریح کرد: متأسفانه امروزه در بین 
برخى باب شده که به سرعت به کوچک ترین تغییرات ظاهرى بازیگران واکنش نشان مى دهند. به عنوان 
مثال اگر کمى چاق یا الغر شوید مى گویند بدون شک عمل خاصى را انجام داده است. حال اگر ظاهرت عوض 

شده باشد سریعاً انگ عمل زیبایى و اینطور چیزها را به شما مى بندند و این اتفاق به هیچ عنوان خوب نیست.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» با اشاره به عدم انجام عمل بینى افزود: شخص من در صفحه مجازى بارها 
پیام هایى مبنى بر اینکه چرا بینى ات را عمل کرده اى دریافت کردم اما در واقع من هیچ عملى را روى بینى ام 
انجام نداده ام. البته من همواره با صبر به این پیام ها جواب مى دهم و سعى مى کنم در حد توان مخاطب را متقاعد 

کنم. این اتفاقى است که در میان برخى افراد باب شده که در مورد هرچیزى و هر جا نظر بدهند.
وى تغییر در ظاهر افراد را طبیعى خواند و ادامه داد: متأسفانه بعضى نمى خواهند بپذیرند که اگر چهره یک نفر 
عوض مى شود صرفاً در نتیجه عمل نیست و ممکن است به علت رسیدگى به پوست اتفاق افتاده باشد. البته 

این را هم بگویم عمل زیبایى از نظر من اگر صدمه اى ایجاد نکند بد نیست.
فکورصبور با اشاره به انجام عمل پروتز خود خاطرنشان کرد: تنها عمل زیبایى که در زندگى کرده ام مربوط به 
تزریق پروتز لب بوده است که آن را هم به دلیل عدم رضایت برداشتم. من این  کار را نه براى حرف هایى که 

مى شنیدم بلکه براى راحتى و رضایت خودم انجام دادم.

بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون گفت: خدا را شکر 
این روزها حالم به قدرى خوب شــده که بــه کارم در رادیو 

بازگشته ام.
صدیقه کیانفر ادامه داد: در حال حاضر در یک مجموعه هفت 
قسمتى رادیویى به کارگردانى آشا محرابى مشغول کار هستم 

و درواقع روزهایم را در رادیو مى گذرانم.
کیانفر در خصوص حضور دوبــاره اش در عرصه تلویزیون 
خاطرنشان کرد:  براى بازى در یک مجموعه اپیزودیک ده 
قسمتى تلویزیونى به کارگردانى حســین قنائت قرار است 
حضور داشته باشم اما همه چیز فعًال در حد حرف است و هنوز 

قطعى نشده است.
گفتنى است، صدیقه کیانفر چندى پیش دچار خونریزى معده 
شد و به دلیل این اتفاق چند روزى در بیمارستان بسترى بود تا 
اینکه با توقف خونریزى معده و بهبود شرایط جسمانى ، بنا بر 

تشخیص پزشکان مرخص شد.

مهرانه مهین ترابى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین فعالیت خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر براى حضور در سریال «پاهاى بى قرار» به 

کارگردانى منوچهر هادى خود را آماده مى کنم که از رسانه ملى پخش خواهد شد.
وى افزود: قرار است از اواسط مهرماه به این مجموعه تلویزیونى بپیوندم و در خصوص 
نقشم در این مجموعه مى توانم بگویم با کارهاى قبلى ام متفاوت است اما به دلیل 
اینکه قصه پیچیده اى دارد فعًال نمى توانم نظر قطعى در مورد ایفاى نقشى که دارم 

بدهم.
مهین ترابى در خصوص دیگر فعالیت هاى خود گفت: در این مدت کارهاى زیادى به 
من پیشنهاد شده اما به دلیل اینکه قرار است در سریال «پاهاى بى قرار» بازى کنم و 

حدوداً چهار پنج ماه درگیر این کار خواهم بود، دیگر کارها را رد کرده ام.
بازیگر سریال «خانه سبز» در خصوص وضعیت این روزهاى رسانه ملى افزود: به اعتقاد 

من تلویزیون در حال حاضر جان 
گرفته است و تعداد کارها به نسبت 
گذشته بیشتر شده و البته کیفیت 

کارها باال رفته است.
بازیگر ســریال «همســران»  در 
خصوص حضــورش در ســینما 
خاطرنشــان کرد: من در کارهاى 
سینمایى زیادى بازى کردم اما به طور 
کلى هیچ وقت برایم فرقى نکرده که 
در کدام حوزه کار کنم مهم برایم این 
بوده که کارم را درست انجام بدهم 
حاال یا در تئاتر و یا در ســینما فرق 

چندانى برایم نمى کند.

21 شهریور سالروز تولد «پل واکر» بازیگر فقید و مطرح 
سینماى هالیوود بود که با مجموعه فیلم هاى «سریع و 

خشن»  به شهرتى جهانى رسیده بود.
دوران بازیگرى واکر در ســینما از سال 1986 با فیلم 
کمدى ترسناك «هیوال در قفســه» آغاز شد. حضور 
واکر در سال هاى بعد در سینما موفقیت چندانى براى او 
به همراه نداشت تا اینکه در سال 1998 با بازى در فیلم 

«مالقات با دیدلز» توانست تا حدودى نام خود را بر سر 
زبان ها بیاندازد.

واکر در فاصله کوتاهى پس از اکران «مالقات با دیلز» 
در چندین فیلم در نقش مکمل ظاهر شــد تا اینکه در 
ســال 2001 موفق به حضور در فیلم اکشن «سریع و 
خشــمگین» در مقابل «ون دیزل» شد. فیلمى که با 
فروش خیره کننده در گیشه باعث شهرت روز افزون 
واکر شد و ســاخت دنباله هاى متعدد براى این فیلم، 
جاى پاى وى را به عنوان یک بازیگر مستعد مطرح کرد.

در ســال هاى بعد واکر فارغ از حضــور در مجموعه 
فیلم هاى دنباله دار «ســریع و خشن»، در چندین اثر 
ارزشــمند از جمله «پرچم پدران ما» بــه کارگردانى 
«کلینت ایستوود» و «هشت درجه زیر صفر» حضور 

پیدا کرد که به اعتبار جایگاه بازیگرى وى افزود.
اما در 30 نوامبر سال 2013 در ســاعت 3و30 دقیقه 
بعد از ظهر، ُپل واکــر زمانى که به همراه دوســتش 

«راجر روداس» از یک مراســم 
خیریه خارج مى شدند، اتومبیل 
پورشــه آنها در مسیر کنترل 
خود را از دست داده و با یک 
تیر چراغ برق برخورد کرده و 
منفجر مى شود. پس از اعزام 

نیروهاى پلیس بــه منطقه، 
دو جســد از این ماشین خارج 

مى شــود که یکى از آنها ُپل واکر 
بود. پلیس علت این حادثه را سرعت 

غیرمجاز اعالم کرد.
«پروژه الزاروس»، «سارقان»، «وسیله 

نقلیه 19»، «ماجراهاى دکه سمســارى»، 
«ساعت ها»، «عمارت هاى آجرى» و «سریع 
و خشن» از جمله مهمترین آثارى بود که واکر 

در آنها به ایفاى نقش پرداخته بود.

نسخه سوم «قاتل اهلى» با اصالحیه، پروانه نمایش گرفت

آبــــان؛ 
ماه «کیمیایى» شد

منصور لشــکرى قو
م مدت ها اختالف با
«قاتل اهلى» را که ن

 اکران هاى خصوصى
همین نسخه را از ابتد
 قاتل اهلى یک فیلم
امیر جدیدى، پگاه آ
آذرنگ، حمیدرضا اف
رشــیدپور، پو رضا

پرداخته اند.
د لشکرى قوچانى
به آنا گفت: من و آ
رسیدیم ویک نس
شوراى پروانه نما
فیلم، پروانه گ
وى در خصو
به نظر منف
مى فروشـ و
است. «قاتل
حرف

کم
قوچان
فیلم ه
نداشته اند این است ک
اااااا لحا بوده اند، اما از این

اصفهان، لوکیشن اصلى فیلم جدید خالق «دخترى با کفش هاى کتانى»

صدرعاملى وارد «سال دوم دانشکده من» شد
 فیلم تــازه رســول صدرعاملى با تغییر نام از «چشــم 

عروســک» به «سال 
دوم دانشکده من»  

به تهیه کنندگى 
مســعود ردایى
نوروز امسال  که
کمدى جنجالى

بیگانه» را روى پرده داشت کلید خورد. «سه
رسول صدرعاملى پس از هشت ســال دور
پیشتولید این فیلــم را از نیمه تیرماه آغــا
آخرین ساخته ســینمایى صدرعاملى فیلم
سینم 8معجزه» است که در سال88 روى پرده
براى انتخاب بازیگران «ســال دوم دانشـ
فراخوانى تدارك دیده شــد که در نتیجه آن
جدید براى حضور در این فیلم برگزیده شدند
که مشخص نیست چند درصدشــان پسر و
دختر هستند. آنچه مشخص شده
2سه نفر ازاین22 نفر جزو بازیگ
هستند و مابقى در نقش
مقابل دوربین خواهند

بازیگر سریال «پنچرى»:

 بینى ام را عمل نکرده ام!

صدیقه کیانفر 
به رادیو بازگشت

تصویربردارى سریال جدید سعید آقاخانى در مشهد آغاز 
شده است.

 حمید لوالیى، مرجانه گلچین، حســین محب اهرى، 
نصــرا... رادش، افســانه ناصرى، على هدایتــى و... از 
بازیگران اصلى این ســریال هســتند.  این ســریال 
ده  قســمتى که طنزى اجتماعى اســت، توسط گروه 
نویسندگانى که سرپرســتى آن به عهده آقاخانى است، 

نوشته مى شود.
قصه این ســریال که از حــال و هواى طنــز برخوردار 
است، پیرامون زندگى پسرى است که در تهران زندگى 
مى کند و بعد از مدتى پدرش از شهرستان براى دیدنش 
مى آید که بــا حقایقى متضاد از زندگى پســرش مواجه 

مى شود.

سریال جدید «آقاخــــانى» کلید خورد

مهرانه مهین ترابى: مدتى است تلویزیون ده نمکى: مجبور شدم به سینما عالقه مند شوم
جان گرفته است مسعود ده نمکى در گفتگو با سروش صحت مجرى برنامه «کتاب باز» با اشا

اینکه فیلم هایش را براساس تخیل نمى ســازد درباره «اخراجى ها» عنوان
فیلم هایى که من ساخته ام براساس تخیل نبوده است، «اخراجى ها1» یک فص
کتاب «آدم باش» است یعنى افرادى است که در دسته اخراجى ها در گردان س
بودند و بعد تبدیل به سینما شدند و یا بردن هواپیما و دزدیدن آن به اردوگاه ات
4است که درسال64 رخ داده است. درباره شوخى ها نیز باید گفت بخش ز
از آنها به شخصیت ما در آن دوران بازمى گردد که شور و شیطنتى داشت
ده نمکىدر پاسخبه این سئوال سروش صحت که چگونه به سینما عالق
شد، اظهار داشت : مجبور شدم و شاید بخشى به این دلیل است ک

نگار بودم و به فیلم ها نقد داشــتمزمانى روزنامه 
این نتیجه رسیدم که دیگران
نیســت فیلم من را بسا
خودم باید
بسازم.
ووى آمو
فیلمس
خــود را ن
کتاب ها ار
داد و بیان

اگرچه همه کسانى
کالس شــعر مى رونــد و آمو
 مى بینند شــاعر نمى شــ
بخشــى از این قضیه درو
غریزى است و من هم کتاب
در این زمینه خواندم.

ــم 
 

ج 
اکر 

سرعت 

»، «وسیله 
سمســارى»، 
رى» و «سریع 
ى بود که واکر 

ود.

به سینما عالقه مند شو ده نمکى: مجبور شدم

جزئیات دلیل مرگ بازیگر مطرح سینماى هالیوود

«سریع و خشن»، همچنان دلتنگ پل واکر
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روغن کنجد منبع غنى چربى اشباع نشده، ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها 
و مواد معدنى است. در ادامه به خواص و فواید این روغن براى حفظ 

سالمت بدن و پیشگیرى از بروز برخى بیمارى ها مى پردازیم.
سالمت سیستم عصبى

مصرف مرتب روغن کنجد اضطراب را کاهش مى دهد، گردش خون 
را تقویت مى کند، مانع اختالالت عصبى مى شود و سیستم دفاعى 
بدن را تقویت مى کند. مصرف روغن کنجد نشاط آور است. هوشیارى 
ایجاد مى کند، به رفع عصبانیت کمک مى کنــد، دردهاى مزمن و 
گرفتگى عضالت را کاهش مى دهد و براى افرادى که از کم خونى و 

سرگیجه رنج مى برند مفید است.
سالمت پوست و مو

روغن کنجد یک محافظ طبیعى در برابر اشعه فرابنفش به حساب 
مى آید و پوست را در برابر کلر موجود در آب استخر محافظت مى کند. 
ترك هاى پوستى، اگزما، بریدگى ها و جراحت هاى سطحى را درمان 
مى کند و پوست صورت به ویژه اطراف بینى را سفت مى کند و مانع 
بزرگ شدن منفذهاى پوستى صورت مى شود. در واقع روغن کنجد 
موجب شفافیت پوست مى شود. روغن کنجد از بروز آکنه جلوگیرى 
مى کند و مانع شوره سر و سفید شدن موها مى شود. ویتامین E موجود 

در این روغن به رشد مو سرعت مى بخشد. مصرف موضعى این روغن 
نیز پوست را نرم و لطیف مى کند. این روغن در درمان لک سوختگى 

بدن نیز کاربرد دارد.
افزایش طول عمر و تعویق روند پیرى

روغن کنجد داراى مقدار زیادى گاما توکوفرول اســت که فعالیت 
آنتى اکســیدانى اش زیاد اســت و داراى مقدار کمتــرى دلتا و آلفا 
توکوفرول اســت. این خاصیت آنتى اکسیدانى مقاومت روغن را در 
برابر حرارت افزایش مى دهد. آنتى اکسیدان روند پیرى را به تعویق 

مى اندازد و سبب افزایش طول عمر مى شود. 
مزایاى و فواید دیگر

روغن کنجد، فشار خون را پایین مى آورد، کلسترول مفید را افزایش و 
کلسترول مضر را کاهش مى دهد و به حفظ فشار طبیعى خون کمک 
مى کند. بســیارى از متخصصان تغذیه بر این باورند که روغن دانه 
کنجد اثر کاهنده کلسترول خون، کاهنده قند خون و خاصیت آنتى 

اکسیدانى دارد. 
زیاده روى در مصرف؛ 

ممنوع
خواص ذکر شده درباره 

نیســت کــه روغن کنجد بدین معنا 
که مى خواهید شما آزادید هر چقدر 
روز از روغن کنجد طى  یــک 

باشید اســتفاده کنید. به خاطر  داشته 
یکسان است و هر که کالرى همه روغن ها 
آن در حــدود 45 یک قاشــق چایخورى 
پس مراقب باشید تا کیلو کالرى انرژى دارد 
دچار اضافه وزن و با مصرف بى رویه آن 
و بیمارى هاى در پى آن مشکالت 

مختلف نشوید.

تحقیقــات نشــان مى دهد باال رفتن اســترس 
به دالیل روانشــناختى مى تواند باعث تشــدید 
مشکالت پوستى شود، اما باعث جوش  نمى شود.

مطالعه اى بر روى دانشجویان نشان داده است که 
دانشگاه مى تواند باعث افزایش استرس 

به لحاظ روانشناختى به خصوص 
در شــرایط دشــوار 

اجتماعى، دانشگاهى و فشارهاى اقتصادى باشد 
که دانشجویان این روزها با آن رو به رو هستند.

تحقیقات قبلى نشــان داده که بین اســترس و 
مشکالت پوســتى ارتباط هایى وجود دارد.اخیراً 
محققــان مرکز پزشــکى دانشــکده لیوایز کتز 
دانشگاه تمپل کوشیدند تا ارتباط بین استرس هاى 
روانشناختى و شیوع عالئم پوستى مختلف را به 
طور گسترده و به طور تصادفى در دانشجویان 

دوره  لیسانس بررسى کنند.

خارش  شــدید و ریزش مو با 
استرس بدتر مى شود

در این تحقیق محققــان پنج هزار نفر از 
دانشــجویان دوره  لیســانس را دعوت 
کردند تا پرسشــنامه اى را پــر کنند که 
در آن میزان اســترس آنهــا به لحاظ 

روانشناختى و نیز مشــکالت پوستیشان 
بررسى مى شد.

حجم نمونه  این تحقیق 422 دانشــجو 
بود که بعد به ســه گروه تقســیم شدند: 
استرس کم، اســترس متوسط و استرس 

باال. دانشــجویانى که میزان اســترس آنها 
باال بود، به طــور چشــمگیرى از خارش هاى 
پوستى شدید، ریزش مو، لکه هاى چربى و پوسته 
پوسته شدن پوست سر، تعرق مشکل ساز، پوسته

  پوســته شــدن پوســت، ناخــن جویــدن، 
کهیرهاى توأم با خارش روى دســت و کندن مو 

رنج مى بردند.
هیچ ارتباط شاخصى بین میزان استرس به لحاظ 
روانشــناختى با وجود کهیر، زخم هاى خشــک، 
زگیل و ســایر جوش هاى روى صورت مشاهده 

نشد. 

آووکادو میوه اى سرشار از چربى هاى مفید، آنتى 
اکســیدان ها، ویتامین و موادمعدنى است که باید 

حتماً آن را در رژیم غذایى تان قرار دهید.
به شما پیشنهاد مى کنیم  از میوه آووکادو به شش 
دلیل  در صبحانه، ناهار، شــام یا میــان وعده ها 

استفاده کنید.

 سالمت قلب شما را تضمین مى کند
این میوه زیبا قادر است لیپیدها یا چربى هاى مفید 
خــون را تنظیم کند. تحقیقات ثابت کرده اســت 
رژیم هاى سرشــار از چربى هاى سالم ازگرفتگى 

رگ ها جلوگیرى مى کند.

پوست و موى سالم و چشم هاى قوى 
را به شما هدیه مى دهد.

ویتامین ها و اسیدهاى چرب مفید آووکادو باعث 
طراوت بیشتر پوست شده، دید چشم ها را تقویت 
کرده و موها را درخشــان مى کند. آووکادو یکى 
از بهترین مرطــوب کننده هاى طبیعى اســت. 
لوتئین  موجود در آووکادو باعث مى شود تا پوست 

جوان تر، موهایى ســالم تر و چشمانى با دید بهتر 
داشته باشید.

 با سرطان مى جنگد
تحقیقات منتشر شده نشان مى دهدکه فیتوکمیکال هاى 
موجود در آووکادو قدرتمندانه با سرطان مى جنگد و 
نیاز بیمار به شیمى درمانى را کم مى کند. تحقیقات 
بیشــتر در این زمینه نشــان داد آووکادو به رشد

سلول هاى سرطانى را پایان مى دهد. 

 به کاهش وزن کمک مى کند
رژیم غنى از اسیدهاى چرب مفید و کربوهیدرات 
کم، باعث کاهش ســریع تــر وزن مى شــود. 
آووکادو باعــث مى شــود تــا هورمــون هایى 
که احســاس ســیرى را به وجود مى آورد بیشتر
ترشح شــود. در نتیجه شــخص غذاى کمترى

مى خورد.
 اسید چرب تک اشباعى موجود در آووکادو اعتیاد 
به شــکر را کاهش مى دهد که کمک بزرگى در

 رژیم هاى کاهش وزن است.

به هضم غذا کمک مى کند
غذاهاى حاوى فیبر به هضم غذا کمک مى کند. 
یک عدد آووکادو بین 11 تــا 17 درصد فیبر دارد 
که نسبت به میوه هاى دیگر بیشــتر است. فیبر 
عاملى براى افزایش باکترى هاى مفید و کاهش 
باکترى هاى مضر است. دسته اخیر همیشه عامل 

ایجاد مشکل در هضم غذا و نفخ است.

 سطح هورمون ها را تنظیم مى کند
اســیدهاى چرب موجــود در آووکادو کلید اصلى 
تنظیم عملکرد سیســتم عصبى مرکزى اســت. 
سیســتم عصبى مرکزى، مســئول ترشح منظم 

هورمون هاست.
باعث ایجــاد روحیه بهتــر، افزایش بــارورى و 
عملکردهاى شــناختى دقیق است. به همین دلیل 
است که به بیماران مبتال به MS که از عدم تمرکز 
و شناخت دقیق رنج مى برند توصیه مى شود حتمًا 
آووکادو را در رژیــم غذایى شــان بگنجانند. این 
اسیدهاى چرب همچنین باعث کاهش افسردگى، 
اضطراب و سایر بیمارى هاى روحى روانى مى شود. 

دالیل شایـــع 
درد شانه

درد شانه از مشکالت شایع در افراد است و بررسى ها 
نشــان مى دهد که تعداد قابل توجهــى از مردم در 
دوره اى از زندگى در ناحیه شانه ها احساس ناراحتى 

دارند.
شــانه از پر حرکت ترین مفاصل در بدن به حساب 
مى آید و از استخوان هایى شــکل گرفته که توسط 
ماهیچه ها، تاندون هــا و رباط ها در جاى خود حفظ 

مى شود.
تمامى این عوامل در کنــار یکدیگر کار مى کنند تا 
شرایط را فراهم سازد که شانه ها آزادانه در جهت هاى 
مختلف حرکت کنند. هر چنــد این توانایى، حرکت 
شــانه ها را در برابر آســیب دیدگى ها آسیب پذیر 

مى سازد.
دالیل متعددى وجود دارد که باعث آسیب دیدگى 
شانه ها مى شود که آگاهى از آنها و چگونگى درمان 

آنها کمک کننده است.

تاندونیت ماهیچه هاى گرداننده شانه
 از میان تمامى دالیل بروز درد شانه، آسیب دیدگى 
عضالت گرداننده شانه شــایع تر است. نتایج یک 
مطالعه نشــان مى دهد دو ســوم مبتالیان به درد 
شانه دچار مشــکل عضالت گرداننده شانه هستند. 
عضالت گرداننده شانه مجموعه اى از ماهیچه ها و 
تاندون هایى است که به استخوان مفصل شانه متصل 
است و به باال بردن و چرخاندن بازوها کمک مى کند. 
انجام مداوم ایــن حرکت ها به مــرور زمان باعث 
مى شود تاندون هاى عضالت گرداننده شانه ملتهب 
شوند و فرد دچار عارضه تاندونیت شود که با درد شانه 
همراه است. عضالت گرداننده شانه همچون تایرى 
مى ماند که با استفاده مداوم و افزایش سن باریک تر 

مى شود و در نهایت از بین مى رود.

پارگى عضالت گرداننده شانه
همچنین این احتمال وجود دارد تاندون شانه به دلیل 
حرکت هاى پى در پى یا آســیب دیدگى همچون 
افتادن به طــور کامل یا جزئى دچار پارگى شــود. 
درد پارگى مزمن کــه ناگهانى اتفاق مى افتد طاقت 
فرساست اما درد شــانه، ضعف و ســفتى ناشى از 
پارگى مزمن که با گذشت زمان رخ مى دهد به مرور 
تشدید مى شود و اغلب افراد به زمان شروع آن توجه 

نمى کنند.

شانه یخ زده
افراد مبتال به شــانه یخ زده دچار ســفتى شدید در 
ماهیچه و ناتوانى در حرکت طبیعى شانه ها مى شوند. 
این عارضه زمانى ایجاد مى شــود که بافت پیوندى 
که مفصل شــانه را مى پوشــاند ضخیم و ملتهب 
مى شود. علت دقیق عارضه شانه یخ زده مشخص 
نیست همچنین اطالعاتى از دلیل مستعد بودن زنان 

میانسال به عارضه شانه یخ زده وجود ندارد.

بورسیت شانه
 این عارضه به دلیل التهاب بورسا (کیسه مایعى) است 
که وظیفه آن کاهش اصطکاك و ایجاد ســطحى 
نرم بین ماهیچه ها و استخوان هاست. درد ناشى از 
بورســیت به طور معمول در خارج از شانه است و با 

بردن بازوها باالى سر تشدید مى شود.
 

پارگى لبروم 
پارگى لبروم در ورزشکاران امرى طبیعى است. لبروم 
لبه باریکى از غضروف نرم است که لبه حفره مفصل 

شانه را احاطه مى کند و کمک مى کند شانه در حین 
حرکت ثبات خود را داشته باشــد. اما این پارگى ها 

آسیب دیدگى شایع در افراد معمولى هم هستند.

آرتروز
 این بیمارى پیشرونده مفصلى از پارگى و فرسودگى 
معمولى مفصل شانه ناشى مى شــود. این بیمارى 
غضروف هایــى را کــه همچون ضربــه گیر بین 
اســتخوان ها عمل مى کند از بین مى برد. با تحلیل 
رفتن غضروف ها و ساییده شدن استخوان مفصلى 
درد شانه و ورم موجب مى شود گستره حرکتى شانه 

محدود شود.

بى ثباتى مفصل شانه
طراحى شانه ها به گونه اى است که ثابت نیستند و 
مى توانند به جهت هاى مختلف حرکت داشته باشند. 
اما عارضه بى ثباتى مفصل شانه زمانى تشخیص داده 

مى شود که گوى مفصل شل مى شود.

به گفته یک متخصص فیزیولوژى، مصرف روزانه سرکه براى برخى مزاج ها مضر است و اگر این افراد 
در خوردن آن افراط کنند دچار عوارض زیادى مى شوند.

 سید مهدى میرغضنفرى اظهار داشت: از انواع میوه هاى شیرین همچون انگور (مویز)، سیب، خرما، 
عسل، شیره نیشکر و شیره انگور مى توان سرکه تهیه کرد که داراى دو پایه مزاجى مختلف است. 

وى افزود: یک پایه مزاجى گرم به دلیل ماده اولیه شیرینى که از آن تهیه شده پدید مى آید و پایه دیگرى 
سرد است که به دلیل طعم ترش و تیزى آن متفاوت از پایه دیگر به نظر مى رسد.

میرغضنفرى ادامه داد: طبع ســرد ســرکه غالب اســت و این مایــع به دلیل نفــوذ زیادى که 
دارد، بــه راحتى در اعضایــى مثل اعصاب مرکــزى و ریه نفــوذ کرده و مصرف بــى رویه آن 
مخصوصًا توســط افراد بــا مزاج ســرد و مبتالیان به افســردگى، اختالل حافظه، بى حســى
اندام ها، آسم و سرفه هاى مزمن مى تواند عارضه ایجاد کند و اگر در مصرف آن زیاده روى 

شود، مى تواند منجر به ضعف بینایى، نحیف شدن بدن و... شود.
این متخصص فیزیولوژى با اشاره به اینکه بهترین نوع سرکه در طب سنتى سرکه 
انگور قرمز اســت که به طور طبیعى و نه صنعتى تهیه شده باشد اذعان داشت: 
مصرف روزانه ســرکه براى افراد گرم مزاج در اقلیم هاى گرمسیرى مفید است 
چون تیزى و شدت گرمى صفرا و داغى خون و مواد زاید تجمع یافته در بدن را 
مخصوصًا در فصول گرم از بین مى برد و در کودکان بى اشــتها با حرارت باال و 
اشخاص گرمازده، باعث باز شدن اشتها شــده و به هضم غذاهاى سنگین کمک 

شایانى مى کند.
میرغضنفرى همچنین گفت: بخور دادن ســر و صورت با بخارات سرکه باعث 
رقیق شدن ترشحات و باز شدن انسدادهاى تشکیل شده در مجارى بینى، گوش 
و سینوس ها شده و منجر به پیشــگیرى و درمان انواعى از گوش درد، کیپى 

گوش و بینى، سینوزیت و اختالالت بویایى مى شود. 
این متخصــص فیزیولوژى در ادامه اظهار داشــت: عالوه بر این، به شــکل 
موضعى هم مى توان از مزایاى ســرکه بهره بــرد؛ قرار دادن پارچه آغشــته 
به ســرکه بر پیشــانى به رفع ســردرد هاى ناشــى از گرمى کمــک مى کند 
مخصوصًا اگــر همراه با روغن گل باشــد. همچنین دهانشــویه، مزه مزه کردن 
و غرغره کردن ســرکه به ویژه اگر با کمى نمک مخلوط شــود، باعث اســتحکام
لثه ها و منجر به رفع ترشــحات و توده هاى سفید رنگ و بدبوى موجود در حفره هاى 

لوزه ها مى شود.

این افراد نباید سرکه مصرف کنند!

تر سرد است که به دلیلطعم
میرغضنفرى ادامه داد: طبع
دارد، بــه راحتى در اعضایـ
مخصوصًا توســط افراد بـ
اندام ها، آسم و سرفه
شود، مى تواند
این متخص
انگور قرم
مصرفر
چون تیز
مخصوصًا
اشخاص گ
شایانى مىک
میرغضن
رقیقش

و سینوس
گوش و
این متخ
موضعى

به ســرکه
ا مخصوصًا
و غرغره کرد
لثه ها و منجر به
لوزه ها مىشود.

میوه اى که بیمارى ها را سر جاى خود مى نشاند!
سوپر 

 در منابع طب سنتى ایران درباره اصول صحیح 
غذا خوردن آمده تا زمانى که اشــتهاى واقعى 
براى خوردن وجود ندارد، غذا خورده نشــود؛ با 
جویدن کامل غذا به هضم نیکوى غذا کمک کنیم. 
همچنین قبل از سیر شــدن کامل دست از غذا 

کشیده شود.
بهترین زمان نوشــیدن آب دو ساعت پس از 
خوردن غذاست نباید آب را به یک نفس و سریع 
نوشید، آشــامیدن آب در بین غذا مضر است به 
جز در افراد داراى مزاج گرم و خشک و کودکان؛ 
همچنین پرهیز از آب تا زمانى که عطش واقعى 

ایجاد شود براى حفظ سالمتى کمک مى کند.
پرهیز از نوشــیدن آب در حالت ناشــتا،پس از 
فعالیت بدنى، بعد از حمام و در حمام، بین خواب و 
بعد از خواب، پرهیز از نوشیدن آب پس از مصرف 
شیرینى یا ترشى و بعد از میوه هاى تازه به حفظ 
سالمت کبد، قلب، مغز و سیستم گوارش کمک 

مى کند.
بــا خــوردن آب همــراه 
یــا بالفاصله بعــد از غذا 
شــیره هاى گوارشــى 
رقیق و ضعیف مى شود، 
معده را سرد و هضم 
غذا مختل مى شود، 
به خصوص آشامیدن 
آب بر روى گوشت یا 
چربى بسیار منع شده 

است.

بهترین زمان نوشیدن آب

شان 

ـجو 
شدند: 
رس

رس آنها
خارش هاى 
بى و پوسته 
ل ساز، پوسته

ن جویــدن، 
ت و کندن مو 

س به لحاظ 
ى خشــک، 
رت مشاهده 

سالمت کبد، قلب، مغز و سی
مى کند.

بــا خــو
یــا بالفاص
شــیره
رقیق و
معده ر
غذا مخ
به خصو
آب بر ر

چربى بس
است.

آنچه باید درباره خواص روغن کنجد بدانید
در این روغن به رشد مو سرعت مى بخشد. مصرف موضعى این روغن 
نیز پوست را نرم و لطیف مى کند. این روغن در درمان لک سوختگى 

بدن نیز کاربرد دارد.
افزایش طول عمر و تعویق روند پیرى

روغن کنجد داراى مقدار زیادى گاما توکوفرول اســت که فعالیت 
آنتى اکســیدانى اش زیاد اســت و داراى مقدار کمتــرى دلتا و آلفا 
توکوفرول اســت. این خاصیتآنتى اکسیدانى مقاومت روغن را در
برابر حرارت افزایش مى دهد. آنتى اکسیدان روند پیرىرا به تعویق

مى اندازد و سبب افزایش طول عمر مى شود.
مزایاى و فواید دیگر

روغن کنجد، فشار خون را پایین مى آورد، کلسترول مفید را افزایش و 
کلسترول مضر را کاهش مىدهد و به حفظ فشار طبیعىخونکمک 
مى کند. بســیارى از متخصصان تغذیه بر این باورند که روغن دانه 
کنجد اثر کاهنده کلسترول خون، کاهنده قند خون و خاصیت آنتى 

اکسیدانى دارد. 
زیاده روى در مصرف؛ 

ممنوع
خواص ذکر شده درباره 

نیســت کــهروغن کنجد بدین معنا
رقدر که مى خواهیدشما آزادید هر چ
روزاز روغن کنجد طى یــک 

باشیداســتفاده کنید. به خاطرر داشته 
ییییکسان است و هرکه کالرى همه روغن ها
آآآآآآنن در حــدود 45یک قاشــق چایخورى
پپس مراقب باشید تاکیلو کالرى انرژى داردد
مصرف بىرویه آن دچار اضافه وزن وبا
و بیمارى هاىدر پى آن مشکالت 

مختلف نشوید.

ید بد جد ن وصرو ر درب

افزایش مشکالت پوستى با استرس

ن ن و ررو
دانشگاه مى تواند باعث افزایش استرس 

به لحاظ روانشناختى به خصوص
در شــرایط دشــوار

محققــ
دانشگا
روانشن
طور
دور

اس
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نصف جهان   عبدا... ویسى و تیمش در حالى قرار 
است  براى مصاف با ذوب آهن به اصفهان بیاید 
که برخى از هواداران متعصب سپاهان گفته اند با 
حضور او در این شــهر مى خواهند به فوالدشهر 

بروند و از خجالت او در بیایند.
در هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال 
تیم هاى ذوب آهن اصفهان و استقالل خوزستان 
از ســاعت 19و45دقیقه جمعه(فردا) در ورزشگاه 
فوالدشهر در دیدارى حساس به مصاف یکدیگر 

مى روند. 
 سبزپوشان اصفهانى که لیگ هفدهم را با یک برد، 
سه تساوى و یک شکســت آغاز کردند در مقابل 
فجر شهید سپاسى شیراز در یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى شکست خوردند تا وداعى زودهنگام با 
این رقابت ها داشته باشند و در ادامه راه تمام تمرکز 

خود را بر روى مسابقات لیگ برتر معطوف کنند.
ذوب آهن در هفته پنجــم رقابت هاى لیگ برتر 
میهمان نفت آبادان بود و در حالــى که با دو گل 
از حریف سختکوش پیش بود، در نهایت پیروزى 
ارزشمند خود را با دریافت دو گل با تساوى عوض 
کردند تا خط دفاعى ذوب آهن با شش گل خورده به 
یکى از نقاط ضعف این تیم در این فصل از رقابت ها 

تبدیل شود.
شاگردان قلعه نویى در حالى به مصاف 

استقالل خوزستان مى روند 

که به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارند و باید تمام 
تمرکز خود را بر روى کارهاى هجومى و رسیدن به 

دروازه  استقالل خوزستان معطوف کنند.
آمار ذوب آهن تا به اینجاى رقابت هاى این فصل 
حاکى از آن اســت که این تیم بــا هفت گل زده 
عملکرد تقریبًا خوبى در امر گلزنى داشته اما ذکر 
این نکته ضرورى است که بسیارى از موقعیت هاى 
ذوبى ها با بى دقتى مهاجمان این تیم به گل تبدیل 
نشــده اســت تا وجود یک مهاجم تمام کننده و 

ششدانگ بیش از پیش در این تیم حس شود.
البته مســئوالن ذوب آهن با جــذب «کى روش 
ســوارز» برزیلى و ایمان موسوى سعى در تقویت 
خط هجومى را دارند. سوارز به دلیل تأکید سازمان 
لیگ مبنى بر بازى کردن این بازیکن در لیگ سرى 
A برزیل تا به این لحظه حــق بازى در ذوب آهن 
را ندارد و ایمان موســوى نیز براى هماهنگى در 

ترکیب اصلى ذوب آهن نیاز به زمان دارد.
بازیکنان ذوب آهــن امیدوارند بازى خــود را با 
تفکرات قلعه نویــى وفق دهند تــا در ادامه راه با 
کســب پیروزى هاى پى درپى جایگاه خود را در 
جدول رده بنــدى ارتقا دهند و خــود را به عنوان 
یکى از مدعیان قهرمانى ایــن فصل از رقابت ها 

معرفى کنند.
در آن سوى میدان، اســتقالل خوزستان که با از 
دست دادن بازیکنان کلیدى و مهره هاى اصلى خود 

و بازگشت دوباره عبدا... ویسى شرایط جدیدى را با 
اضافه شدن چند بازیکن جوان و جویاى نام تجربه 
مى کند، تا به اینجاى رقابت هــا نتایج ضعیفى را 
کسب کرده و امیدوار است تا با هماهنگى بازیکنان 
با کادر فنى اوضــاع خود را در جــدول رده بندى 

بهبود بخشد.
عبدا... ویسى امیدوار اســت با بازگشت دوباره به 
فوالدشهر بازى خوبى را مقابل ذوب آهن انجام دهد 
و با گردش توپ در تمام نقاط زمین و بستن راه هاى 
نفوذ ذوب آهن با کسب امتیاز اصفهان را ترك کند 
و به روزهاى آینده استقالل خوزستان امیدوار باشد.

استقالل خوزستان در مرحله یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى به مصاف میعاد مغــان اردبیل رفت و 
با زدن پنــج گل به حریف گمنام خــود، با روحیه 

مضاعف پاى به زمین فوالدشهر مى گذارد.
مالقات استقالل خوزستان و ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشهر یادآور دومین ســوپرجام برگزار شده 
فوتبال ایران است که به نفع تیم اصفهانى پایان 
یافت. دو تیم فصل پیش در کسوت قهرمان وقت 
لیگ و مدافع عنوان قهرمانى جام حذفى رو در روى 
یکدیگر قرار مى گرفتند اما در فصل جارى در حالى 
به هم مى رســند که عناوین قبلى خود را به نفع 
تیم هاى تهرانى پرسپولیس و نفت از دست داده اند.
آخرین رویارویى دو تیــم که یازدهم فروردین ماه 
سال جارى از هفته بیســت وپنجم لیگ گذشته 

در ورزشگاه غدیر برگزار شــد با تقسیم امتیاز به 
پایان رسید. ذوب آهن اما در آخرین تقابل خانگى 
خود با اســتقالل خوزســتان با گل هاى مهدى 
رجب زاده و احسان پهلوان میهمان اهوازى را برد. 
آن مســابقه که هفتم آبان 95 از هفته دهم لیگ 
شانزدهم برگزار شــد اولین دیدار از مجموع پنج 
مسابقه پشت سرهمى بود که تیم اصفهانى یکى 
پس از دیگرى برد. باید دید میزبانى از اســتقالل 
خوزستان در ورزشــگاه فوالدشــهر این بار نیز 

سرآغاز موفقیت سبزپوشان اصفهانى 
خواهد بود یا خیر. در کنار همه این 
تحلیل و آمار و ارقام ها، نکته جالب 
توجه در مورد حضور عبدا... ویسى 
در اصفهان این است که ظاهراً 
برخى از هواداران ســپاهان با 
قول و قرارهایى که در فضاى 
مجازى گذاشته اند مى خواهند 
به برخى صحبت هاى عبدا... 
ویسى  علیه سپاهان که پس 
از اخراج وى از این تیم صورت 
گرفت اعتراض کنند. باید دید 
اولین حضور رســمى ویسى 
در اصفهان پــس از عزل او از 
هدایت سپاهان چه حاشیه هایى 

را به دنبال خواهد داشت.

وقتى مرحله گروهى این فصــل از لیگ قهرمانان 
آسیا قرعه کشــى شد و پرســپولیس در گروه D با 
تیم هاى الهالل عربســتان، الریان قطر و الوحده 
امارات همگروه شد خیلى ها این گروه را گروه مرگ 
مسابقات دانستند. این ایده البته آن روزها مخالفانى 
هم داشت. اما حاال که مســابقات در منطقه غرب 
آسیا به مرحله نهایى رسیده دیگر باید پذیرفت که 
این گروه واقعًا گروه مرگ بوده است. چرا که دو تیم 
از همین گروه یعنى پرسپولیس و الهالل به مرحله 
فینال غرب آسیا رسیده اند. رقابت نزدیک این دو تیم 
با هم در مرحله مقدماتى که در هر دو بازى رفت و 
برگشت به تساوى رســیدند هم نشان مى دهد که 
در مرحله نهایى غرب آســیا هم دو بازى حساس و 

نفسگیر را خواهیم دید.

تیــم هندبــال دینامــو بخارســت بــا داشــتن 
چهــار لژیونــر ایرانــى مقابــل کاالراشــا که 
شــاهو نصرتــى را در اختیــار دارد بــه برتــرى 

رسید.
 در هفته ســوم لیگ هندبال ناســیونال رومانى، 
تیم کاالراشــا که شــاهو نصرتى را در اختیار دارد 
و تیــم دینامو بخارســت که علیرضا موســوى، 
ســعید حیــدرى راد و بــرادران اســتکى را در 
ترکیبش دارد بــه مصاف هم رفتنــد. هر چند که 
در نیمــه اول یــاران نصرتى با اختــالف دو گل 
پیشــى گرفته بودند امــا در نهایت تیــم دینامو 
بخارست رومانى با حســاب 29 بر 24 به پیروزى

 رسید.
در این بازى ســجاد اســتکى پنــج گل، ا... کرم 
اســتکى چهــار گل بــراى دیناموبخارســت به 
ثمر رســاندند. موســوى و حیدرى نیــز عملکرد 
خوبى داشــتند. دینامــو با ســه بــرد و 9 امتیاز 
در صــدر جــدول لیگ ناســیونال رومانــى قرار 

دارد.
در تیم مقابل نیز شاهو نصرتى پنج گل به ثمر رساند. 
کاالراشا با 6 امتیاز و دو برد از سه بازى در رده سوم 

جدول قرار دارد.

 دوئل ژنرال و 
فتوشاپ گــواردیـوال!

مصاف
 لژیونرهاى هندبال 

ایران

زمان برگزارى هشتاد و پنجمین دربى پایتخت اعالم شد. 
به گزارش نصف جهان و به نقل از سایت سازمان لیگ، سعید فتاحى 
مسئول مســابقات ســازمان لیگ با اشــاره به صعود  پرسپولیس به 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا گفت: صعود  پرسپولیس را در لیگ 
قهرمانان به همه جامعه فوتبال و  هموطنــان تبریک مى گویم. این 
صعود افتخارى براى فوتبال ایران  اســت و ســازمان لیگ نیز در حد  
توان با نماینده ایران در لیگ  قهرمانان آســیا همکارى کرده و خواهد 
کرد تا پرســپولیس حضورى  قدرتمندانه مقابل تیم الهالل عربستان 

داشته باشد. 
وى افزود: با توجه به صعود پرسپولیس به نیمه نهایى لیگ  قهرمانان 
آسیا و همانطور که در روز قرعه کشى لیگ اعالم کرده بودیم،  در صورت 
صعود زمان دربى پایتخت تغییر مى کند، بر این اســاس، بازى دو تیم 
پرسپولیس و استقالل در هفته دهم لیگ برتر در روز   5 آبان 96 ساعت 
15 برگزار مى شود. مسئول مسابقات سازمان لیگ در مورد زمان بازى 
این دو تیم در  جام حذفى مقابل حریفان گفت: دیدار پرسپولیس و نفت 
تهران از  مرحله یک شانزدهم جام حذفى و بازى استقالل با حریفى که 
در  قرعه کشى مشخص خواهد شد در مرحله یک هشتم در روزهاى   29 

و 30 مهر ماه انجام مى شود. 

سرمربى پیشین نفت تهران اعالم کرد که عالقه مند است مشکلش با 
مسئوالن این باشگاه بر سر مسائل مالى در فضایى دوستانه حل شود.

حمید درخشان که چند روز قبل اعالم کرده بود هنوز قراردادش با نفت 
تهران را فسخ نکرده و با این شرایط على کریمى نمى تواند روى نیمکت 
این تیم بنشیند ، با اعالم سازمان لیگ مبنى بر اینکه ثبت قرارداد کریمى 

منعى ندارد، از مواضعش کوتاه آمده است.
درخشان در این خصوص گفت:  من مشکلى با على کریمى ندارم. براى 
کریمى آرزوى موفقیت مى کنم و اگر حرفى بیان کردم، به خاطر حق و 
حقوقم بوده است.  وى افزود:  من خیلى دوست دارم که مشکلم با مالکان 
تیم نفت به صورت دوستانه حل شود اما اگر حق و حقوقم پرداخت نشود 
مجبورم که از طریق مراجع قانونى فدراســیون فوتبال مطالباتم را از 
باشگاه نفت بگیرم. امیدوارم که کار به شکایت در کمیته انضباطى نکشد 
و پولم را از باشگاه نفت طالییه بگیرم. هر مجموعه اى اختیار تام دارد تا 
نیروهاى کارى اش را خودش مشخص کند اما نباید با نیرویى که قطع 

همکارى مى شود به نحوى برخورد شود که به حق و حقوقش نرسد. 
نفت تهران  امروز با هدایت على کریمى در هفته ششم لیگ برتر مقابل 

گسترش فوالد تبریز صف آرایى مى کند.

شایعه احتمال برکنارى «زالتکو کرانچار» از سمت سرمربیگرى 
ســپاهان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشــد یک شیطنت 

رسانه اى به نظر مى رسد.
تردیدى نیست که وداع زودهنگام با جام حذفى براى سپاهان 
بسیار گران تمام شــد زیرا به معناى ناامیدى پیش از موعد 
از کســب یکى از جام هاى بالقوه بود. اما از آنجا که 
سرنوشت تیم ها در جام حذفى تنها به یک تک 
مســابقه گره  خورده و حتى با در نظر 
داشتن اینکه نتایج سپاهان در 
یک ششــم آغازین لیگ 
هفدهم رضایت بخش 
نبوده است مطرح 
شــایعه  شــدن 
برکنــارى زالتکــو 
کرانچــار در روزهــاى 

اخیر بسیار عجیب بود.
جالب آنکه بر سر زبان افتادن این شایعه 
به درون باشگاه نسبت داده شد اما شواهد 
و قرائن حاکى از آن اســت کــه انتقال 
جهــت دار و شــیطنت آمیز برخى نقل 
قول هاى عوامل سپاهان به خصوص 
سرمربى و سرپرســت تیم به یکدیگر 
بیش از هر چیز به حرف و حدیث ها در 

این باره دامن زده است.
به عبارت دیگر، به نظر مى رســد که 
در حالى که باشــگاه اصفهانى هیچ 
برنامه اى براى برکنارى و حتى دادن 
اولتیماتوم به سرمربى خود را نداشت 
برخى رسانه ها شایعه اى را که خود 
به آن دامن زده بودند با شیطنت به 
سرپرست سپاهان منتسب کردند 
تا موجبات دلخورى سرمربى تیم 

را فراهم آورند.

نبرد سرخابى ها، 5 آبان

درخشان کوتاه آمد 

برکنارى فعالً در کار نیست

ذوب آهن- استقالل خوزستان، فردا در ورزشگاه فوالدشهر  نیمه نهایى تکرارى   

صعود پرسپولیس 
با بــردن قاطع االهلى 
عربســتان ، کمى برنامه هاى 
این تیم در یــگ قهرمانان را عوض 
کرد. حدوداً ســه بازى این تیم 
بــراى دو بازى شــان با 
تیــم عربســتانى 
دستخوش تغییر 
مى شــود و 
بــازى این 
تیم با استقالل 
تهران در دربى 
رفت هــم به 
تعویق مى افتد.

این اما همه ماجرا نیست. مشکل 
اصلى جایى است که دوباره برنامه 
کى روش و برانکو بــا هم تالقى 
دارد. بازى رفت نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا بین پرســپولیس و الهالل، چهارم 
مهر است و روز بازى با صنعت نفت آبادان که قطعًا 
تغییر مى کند.20 مهر پرسپولیس مهمان استقالل 
خوزستان است.بازى برگشــت با الهالل هم 25 
مهر است.تاریخ دربى 28 مهر است و قطعًا با این 
شرایط  به تعویق مى افتد. در این بین، تیم ملى از 

پنجم تا 18 مهر اردو دارد و  دو بازى تدارکاتى.
 کارلوس کى روش درست زمانى که داشت برنامه 
تا جام جهانى اش را ارائه مى داد، در جمع سردبیران 
ورزشى گفت:«در برنامه همه چیز دیده شده ، غیر 
از حالتى که پرســپولیس در مسیر قهرمانى آسیا 
باشد. اگر این اتفاق بیافتد فشار روى این تیم کمى 
بیشتر مى شود و آنها باید سختى بیشترى بکشند 
و بیش از سایر تیم ها با تیم ملى همراهى کنند.  آن 
زمان البته چون پرسپولیس هنوز تکلیفش در آسیا 
مشخص نبود، برانکو خیلى ملو انتقاداتى داشت و 
سایر پرسپولیسى ها هم چیز خاصى نگفتند اما حاال 
با این برد نوستالژیک و حماسى در ابوظبى، شرایط 

به کلى براى آنها فرق دارد. آنها دو بازى تا فینال 
لیگ قهرمانان آســیا فاصله دارند. نبردى که در 

تاریخچه باشگاه شان، بدجورى کم دارند.
 لیگ قهرمانان آسیا لیگى است که ایران اگرچه 
تا به حال دو بار با تیم هاى آســیایى به فینالش 
رسیده اما در 20 سال گذشته هنوز حسرت بردن 
کاپ قهرمانى اش را مى خورد و در این چند ماه 
گذشته ، وزیر ورزش چند بار با هیجان گفته این 
پرسپولیس توان قهرمان شدن در آسیا را دارد . در 
این شرایط و در زمانى که تیم ملى بازى دوستانه 
دارد ، اولویــت ورزش ایران مى شــود نماینده 
آسیایى مان اما در روزهایى که کى روش همین 
طورى شاکى است از نرسیدن به تیم ملى ، گرفتن 
5 ملى پوش در همان گام اول آماده ســازى تیم 
ملى براى جام جهانى ، در بازى هاى دوستانه با 
احتماال توگو و بعد هم روسیه، او را حسابى کفرى

مى کند.
 ولى پرســپولیس در جدال حیثیتــى با الهالل، 

نماینــده کل ایران اســت و مصداق 
تیم ملى ایــران. در این شــرایط باید 
از حاال خیلى صریح اهمیــت بازى ها 
براى ســرمربى تیم ملى روشــن شود. 
او خودش بارها دربــاره روزى گفته که 
در ژاپــن مربیگرى مى کــرده و رئیس 
فدراسیون فوتبال آن کشــور ، دعوتش 
کرده به دفترش و توضیــح داده اگرچه 
بازى هاى لیگ مهم اســت اما براى آنها 
،یک بازى ملــى خاص در مســیر جام 
جهانى چه اهمیتى داشــته اســت. حاال 
شاید شرایط دقیقًا برعکس است و مهدى 
تاج باید بــراى او اهمیت ایــن دو بازى 
پرسپولیس را تشــریح کند و کارى کنند 
تا این تالقى دو اردو دوباره بهانه اى براى 
جنگ و دعوا در فوتبال مان نشود که اصًال 
پتانســیل این دعواى جدید را فوتبالمان

 ندارد.

کى روش دوباره کفرى مى شود؟!

ـگاه فوالدشــهر این بار نیز 
زپوشان اصفهانى 

همه این ر کنار
 ها، نکته جالب 
 عبدا... ویسى 
ت که ظاهراً 
ســپاهان با
ه در فضاى 
مى خواهند 
اى عبدا... 
ن که پس
تتورتت یم ص

د. باید دید 
مى ویسى

ز عزل او از 
حاشیه هایى 

شت.

گسترش فوالد تبریز صف آرایى مى کند.

شایعه احتمال برکنارى «زالتکو کرانچار» از سمت
ســپاهان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشــد

رسانه اى به نظر مى رسد.
تردیدى نیست که وداع زودهنگام با جام حذفى
تمام شــد زیرا به معناى ناامیدى بسیار گران
از کســب یکى از جام هاى بالقوه بود.
سرنوشت تیم ها در جام حذفى تن
مســابقه گره  خورده و

داشتن اینکه نتایج
یک ششــم
هفدهم
نبوده
شــد
برکنــا
کرانچــار

اخیر بسیار عجیب بود.
جالب آنکه بر سر زبان افتاد
به درون باشگاه نسبت داده
و قرائن حاکى از آن اســت
جهــت دار و شــیطنت آم
قول هاى عوامل سپاهان
سرمربى و سرپرســت تی
به حرف چیز بیش از هر
این باره دامن زده است.
به عبارت دیگر، به نظر
ا در حالى که باشــگاه
برنامه اى براى برکنارى
اولتیماتوم به سرمربى
رسانه ها شایعه برخى
به آن دامن زده بودند
سرپرست سپاهان م
تا موجبات دلخورى

را فراهم آورند.

برکنارى فعالً در کار نی

 اســت و مصداق 
 این شــرایط باید 
اهمیــت بازى ها 
ملى روشــن شود. 
ـاره روزى گفته که 
 مى کــرده و رئیس 
، دعوتش ن کشــور

وضیــح داده اگرچه 
اســت اما براى آنها 
ص در مســیر جام 
شــته اســت. حاال 
عکس است و مهدى 
همیت ایــن دو بازى 
یح کند و کارى کنند 
 دوباره بهانه اى براى 
ل مان نشود که اصًال 
ى جدید را فوتبالمان

کردند تا خط دفاعى ذوب آهن با شش گل خورده به 
یکى از نقاط ضعف این تیم در این فصل از رقابت ها 

تبدیل شود.
شاگردان قلعه نویى در حالى به مصاف 

استقالل خوزستان مى روند 

جدول
یکى

معرفى
در آن
دست

در تیم مقابل نیز شاهو نصرتى پنج گل به ثمر رساند. 
6کاالراشا با 6 امتیاز و دو برد از سه بازى در رده سوم 

جدول قرار دارد.

صعود پرسپولیس 
با بــردن قاطع االهلى 
عربســتان ، کمى برنامه هاى

این تیم در یــگ قهرمانان را عوض 
کرد. حدوداً ســه بازى این تیم 
بــراى دو بازى شــان با 
عربســتانى تیــم

دستخوش تغییر 
مى شــود و 
بــازى این 
تیم با استقالل 
تهران در دربى 
رفت هــم به 
تعویق مى افتد.
این اما همه ماجرا نیست. مشکل

اصلى جایى است که دوباره برنامه 
کى روش و برانکو بــا هم تالقى

دارد. بازى رفت نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان آس
مهر است و ر
تغییر مى کند
خوزستان اس
مهر است.تار
شرایط  به تع
8پنجم تا 18 م
 کارلوس کى
تا جام جهانى
ورزشى گفت
از حالتى که
باشد. اگر این
بیشتر مى شو
و بیش از سای
زمان البته چو
مشخص نبو
سایرپرسپولی
با این برد نوس
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نصف جهان  این دربى کارخانه هاى فوالد ایران 
است که قرار اســت با حضور تیم هاى فوالد 
مبارکه سپاهان و فوالد خوزستان برگزار شود. 

  مســابقات لیگ برتــر فوتبال باشــگاه هاى 
کشــور که به دلیل حضور تیم ملى فوتبال در 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى، تعطیل شده 
بود پس از 21 روز، امشــب با انجام سه دیدار 

آغاز مى شود.
در یکى از دیدارهاى مهــم این هفته تیم هاى 
فوالد مبارکه ســپاهان و فوالد خوزســتان از 
ساعت 20 امشب در ورزشــگاه غدیر اهواز به 
مصاف هم مى روند. این دو تیم در مرحله یک 
 شــانزدهم نهایى جام حذفى در مقابل حریفان 
خود شکست خورده و وداع زودهنگامى را با این 

رقابت ها داشتند.
در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر، شاگردان 
کرانچــار در ورزشــگاه نقش جهــان میزبان 
شــاگردان على نظرمحمدى در تیم سپیدرود 
رشــت بودند که مقابل حریف تازه صعود کرده 
خود به تســاوى بدون گل رضایــت دادند تا 
سپاهان با کســب یک پیروزى، سه تساوى و 
یک شکست در رده دهم جدول رده بندى قرار 
گیرد و اوضاع نابسامانى را تا پایان هفته تجربه 

کند.
وضعیت اســفبار ســپاهان در رقابت هاى جام 

حذفى نیز ادامه داشــت تا جایى کــه این تیم 
در مرحله یک شــانزدهم نهایى این رقابت ها 
در مقابــل میهمان خود، صنعــت نفت آبادان 
متحمل شکســت شــد تــا نتایــج ضعیف 
خــود را بــا حــذف از جــام حذفــى تکمیل

کند.
ســپاهانى ها که در فصل پیش رو با تغییر 100 
درصدى در خــط دفاعى خود مواجــه بوده اند 
بــا دریافت شــش گل یکــى از ضعیف ترین 
خطوط دفاعى لیــگ  هفدهم را دارا هســتند 
و خط هجومى ایــن تیم نیز با چهــار گل زده 
انتظار هواداران ســپاهان را بــرآورده نکرده

است.
«مروان حســین»، مهاجم عراقى تیم فوتبال 
سپاهان که از هفته ســوم به جمع سپاهانى ها 
اضافه شده است در دیدار مقابل نفت آبادان در 
ترکیب اولیه سپاهان حضور داشت اما عملکرد 
مورد انتظــار را از خود به جاى نگذاشــت و به 
یکى از بازیکنان ناکام ســپاهان در امر گلزنى 

لقب گرفت.
سپاهانى ها امیدوارند با بازگشت على کریمى، 
هافبک  خود که فصل گذشته در لیگ کرواسى 
حضور داشت، نخستین پیروزى خارج از اصفهان 
خود را در هــواى گرم اهواز جشــن بگیرند تا 
رده خــود را در جدول رده بنــدى ارتقا دهند و 

با روحیــه مضاعف بــه اســتقبال مهمترین 
دیدار فصل و مصــاف با پرســپولیس تهران

بروند.
در آن ســوى میدان، شــاگردان ســیروس 
پورموسوى در فوالد خوزستان لیگ هفدهم را 
با کسب دو پیروزى، یک تساوى و دو شکست 
آغاز کرده و بــا 7 امتیاز در رده ششــم جدول 
رده بندى قــرار دارند تا با توجه بــه میزبانى در 
این دیدار در اندیشــه کسب ســومین پیروزى 

فصل خود باشند.
فوالدى ها در مرحله یک شانزدهم نهایى جام 
حذفى مقابل تیم دسته اولى ایرانجوان بوشهر 
شکست خوردند تا با حذف در این رقابت ها تمام 
تمرکز خود را روى مسابقات لیگ برتر معطوف 

کنند.
فــوالد خوزســتان در این فصــل از رقابت ها 
بســیارى از بازیکنان تأثیرگذار خود را از دست 
داده است و با جذب چند بازیکن جوان و جویاى 
نام تیم متفاوتى را نسبت به فصل گذشته راهى 
مســابقات لیگ برتر کرده است. ایمان مبعلى، 
هافبک طراح فوتبال ایران بــار دیگر به جمع 
فوالدى ها بازگشــت تا میانه میدان این تیم را 
در دســت گیرد و عمق خطوط دفاعى حریفان 
را با پاس هاى زیباى خود مورد هدف قرار دهد.

شاگردان پورموسوى دیدار خود را در جام حذفى 

دو روز پس از دیدار سپاهان برگزار کردند و براى 
حضور در هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر کمى 
خسته تر به نظر مى رسند. پورموسوى، سرمربى 
فوالد نیز به زمان برگزار ایــن دیدار اعتراض 

کرده است.
از آخرین رویارویى فوالد و ســپاهان در اهواز 
کمى بیش از پنج ماه مى گذرد. در آن مســابقه 
که هجدهم فروردین ماه ســال جارى از هفته 
بیست وششم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم 
به تســاوى یک بر یک برابر یکدیگر رضایت 
دادند. با آن تســاوى بیرون از خانه ســپاهان 
همچنــان در کــورس رقابت بــا ذوب آهن 
براى تصاحــب رده چهارم باقــى ماند هرچند 
که در نهایــت فصل را با همــان رتبه پنجمى 
به پایان برد و مانند همشــهرى خود آســیایى

نشد.
در صورتى که کرانچار در این دیدار شکســت 
بخورد در بازگشــت به اصفهان شرایط سختى 
را تجربــه خواهد کــرد و معلوم نیســت که 
هواداران تیفوســى و البته عصبانى این تیم از 
وى و سایر زردپوشان چگونه استقبال خواهند 
کرد. ســپاهان به شــدت به موفقیــت در این 
دیدار نیاز دارد تا از حاشــیه ها و اعتراضات دور 
باشــد و در آرامش به مبارزه با پرسپولیس فکر

 کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در حالى از حذف زودهنگام 
بیش از نیمى از تیم هاى لیگ برترى از جام حذفى 
شگفت زده شده است که لیگ برترى ها امسال یک 
مرحله دیرتر به مسابقات اضافه شدند و هیچیک از 

آنها به حریفان گمنام نباخته اند.
 به گزارش ایمنا،از قدیم گفته انــد که جام حذفى 
جام شگفتى هاست به این معنى که حذف تیم هاى 
بزرگ توســط حریفان کمتر شناخته شــده در آن 

اتفاقى قابل انتظار است.
حذف بیــش از نیمــى از تیم هاى لیــگ برترى 
در مرحله یک شــانزدهم نهایى امــا براى رئیس 
فدراسیون فوتبال بیش از اندازه شگفت انگیز بوده 
تا جایى که مهدى تاج را به صرافت برگزارى یک 
ســمینار جهت بررســى چرایى این اتفاق انداخته 

است.
این در حالى اســت که تیم هاى لیــگ برترى در 
ســال منتهى به جام جهانى و براى مراعات بیشتر 
تیم ملى امســال یک مرحله دیرتر وارد مسابقات 
شدند و این تصمیم باعث شــد تا شش تیم لیگ 
برترى در همان گام اول به رقباى همسطح برخورد

 کنند.
تاج در حالى از حذف تیم هــاى لیگ برترى تا این 
اندازه متعجب شده است که از هشت تیم حذف شده 
دو تیم به رقباى لیگ برترى باخته اند و شش تیم 
دیگر قافیه را به حریفان لیگ یکى واگذار کرده اند. 
به عبارت دیگر، هیچیک از لیگ برترى ها توسط 

تیم هاى گمنام از دور رقابت ها کنار نرفتند.

نصف جهان    سرخ ها به شــدت امیدوار به تکرار 
تاریخ هستند.پرسپولیس و الهالل سابقه رویارویى 
در نیمه نهایى که یک جام آســیایى را دارند. نبرد 
پرسپولیس و الهالل از دیدارهاى کالسیک آسیا 
محسوب مى شود. دیدار این دو تیم اکثراً جذاب و 
هیجان انگیز بوده است. از تقابل هاى دو تیم که 
کم هم نبوده تنها یک بازى در مرحله نیمه نهایى 
یک جام آســیایى اتفاق افتاده که اولین مصاف 
تاریخ دو تیم نیز محسوب مى شود. پرسپولیس و 
الهالل در نیمه نهایى جام در جام آسیا سال 1990 
به مصاف هم رفتند و پرسپولیس پس از تساوى در 
زمین حریف در دیدار برگشت در استادیوم آزادى 
در یک بازى به یاد ماندنى الهالل را یک بر صفر 
شکســت داد و پس از صعود به فینال موفق شد 
تنها عنوان قهرمانى آســیایى خود را کسب کند. 
حال پرســپولیس امیدوار به تکرار تاریخ است که 
در دومین بارى که در نیمه نهایى یک جام آسیایى 
به مصاف الهالل مى رود موفق به کسب دومین 

عنوان قهرمانى آسیایى خود نیز شود.

  پیروز شو و از اعتراضات دور باش!

به یاد سال 1990

نصف جهــان   خبر عجیبى که دیروز منتشر شد همه اصحاب رسانه 
را تعجب زده کرد. روزنامه گل از ممنوع التصویرى پیمان یوسفى به 
دلیل حرف زدن از «حق حضور در ورزشگاه براى زنان» روى آنتن 
زنده صدا و سیما، خبر داده بود. با توجه به روند کارى سازمان تنگ 
و تاریک جام جــم کامًال چنین خبرى قابل باور بــوده و مى توان با 
اطمینان گفت که از شایعه به دور است. پیمان یوسفى لحظاتى قبل 
از شروع بازى ایران و سوریه تصاویر حضور زنان سورى در آزادى را 
دید و آنقدر به نظرش این صحنه ها تلخ و نارحت کننده بود که به یک 
باره و کامًال غیرمنتظره حرف از حضور زنان در ورزشگاه به میان آورد 
و ابراز امیدوارى کرد تا در آینده اقداماتى انجام شود تا شرایط حضور 
بانوان ایرانى در ورزشگاه ها فراهم شود. او از حضور بانوان نگفت و 
فقط نسبت به پیشرفت امکانات زیربنایى ابراز امیدوارى کرد. اما در 
دایره تنگ صداوسیما همین ابراز امیدوارى هم مى تواند منشأ ممنوع 
التصویرى شود و به دلیل جایگاه کامًال غیرمردمى این سازمان، پیمان 
یوسفى را یک شبه از چهره اى نه چندان مهم به یکى از محبوب ترین 
چهره هاى شبکه هاى اجتماعى تبدیل کند. بعد از ممنوع التصویرى 
مهدوى کیا و مایلى کهن، این سومین تصمیم عجیب صدا و سیماى 
عصبانى در هفته هاى اخیر است که فرسنگ ها فاصله دیدگاه بین این 
رسانه و مردم را بیشتر از گذشته نمایان مى کند. سازمانى که پا روى 
پدال گاز گذاشته و تند و کورکورانه مى رود و اصًال تعجب نکنید که 
در آینده نزدیک اشخاصى با دیدگاه هاى همپوشانى شده با خودشان 
هم حکم ممنوع التصویرى را در دست داشته باشند. دایره صدا و سیما 

هر روز تنگ تر و تنگ تر مى شود.

وقتى از مسابقاتى مثل لیگ قهرمانان آسیا حرف مى زنیم در واقع از 
تورنمنتى حرف مى زنیم که پاى حیثیت و آبروى یک کشور در میان 
است. تمام تیم هایى که در این مسابقات شرکت مى کنند مورد حمایت 
ویژه فدراسیون هاى کشور خودشان قرار مى گیرند. مثًال ترکى آل 
شیخ، رئیس هیئت ورزش عربستان به دلیل صعود الهالل به نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا پاداش 30 هزار ریالى(26 میلیون تومان 

تقریباً) براى هر بازیکن درنظر گرفته است.
کارى به اینکه لیگ عربستان در این مدت تعطیل بود و باشگاه هاى 
الهالل و االهلى هیچ بازى برگزار نکردند نداریم اما عجیب است که 
مدیران ورزش کشور کوچک ترین قدمى براى کمک به نمایندگان 
خودشان برنمى دارند. احمد نوراللهى مدت هاست که با پرسپولیس 
تمرین مى کند اما از زمان خدمت سربازى او چند روز مانده است و او 
از 29 شهریور مى تواند براى پرسپولیس به زمین برود. جاى تعجب 
است که مدیران ذیربط در این باره کمک نکردند که وضعیت او زودتر 
روشن شود و بتواند ده روز زودتر در خدمت تیم باشد. کمال کامیابى 
نیا از زمین اخراج شد اگر نوراللهى اجازه بازى داشت قطعًا به زمین 
مى رفت و با کیفیتى که از او سراغ داریم به کمک پرسپولیس مى آمد. 

اما او نتوانست چون اجازه بازى نداشت!
مقایســه وضعیت و میــزان حمایــت فدراســیون ها از تیم هاى 
باشگاهى شــان چیزى جز تأســف براى ما باقى نمى گــذارد. این 
کوچک ترین کارى بود که مى شد براى حمایت از پرسپولیس کرد. 
آدم به این چیزها که برمى خورد به نیت ها شک مى کند چرا که حل 
کردن مشــکل 

للهى  واقعــًا براى نورا

ن  ال مســئو
ذیربــط واقعــًاً کار 
سختى نبود. با وجود 
این، پرسپولیســى ها 
بــا غیــرت و تالش 
خودشــان و درایــت 
برانکــو از این مرحله 
هم عبور کردند. اما ما 
همچنان حق داریم که به 
کل این داستان با دیده شک 

نگاه کنیم.

دایره اى 
که تنگ تر مى شود

کارت نوراللهى و 
پاداش 26 میلیون تومانى

سپاهان- فوالد خوزستان در دربى فوالدى هاى ایران

رسانه هاى عربى به انتقاد تند از عملکرد بازیکنان االهلى بعد 
از شکست برابر پرســپولیس پرداختند و تیغ انتقاد را به سوى 
ســرمربى اوکراینى و عمر الســوما گرفتند. شکست االهلى 
برابر پرســپولیس بازتاب زیادى در رسانه هاى عربى داشت و 
همه آنها نماینده ایران را شایسته صعود به دور بعد دانستند و 
به انتقاد از عملکرد بازیکنان االهلى و به ویژه سرمربى این تیم 

پرداختند.
■   الریاضیه: وداع تلخ االهلى

روزنامه عربســتانى «الریاضیه» نوشــت: االهلى نتوانست 
عملکرد خوبى برابر تیم فوتبال پرســپولیس از خود نشــان 
دهد و با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد. شاگردان ربروف 
اشتباهات بدى در این دیدار داشتند و به مهاجمان پرسپولیس 
این فرصت را دادند تا بارها دروازه شان را تهدید کنند. سرمربى 
االهلى تاکتیک خوبى براى این دیدار انتخاب نکرد و بازیکنان 
بزرگ این تیم مثل عمر السوما و لئوناردو نتوانستند شب خوبى 

را پشت سر بگذارند.
نماینده ایران با وجود یک بازیکن کمتــر در کارهاى دفاعى 
خوب ظاهر شد و بعد از گرفتن ضربه پنالتى نخست کنترل توپ 
و میدان را به دست گرفت و در نهایت توانست به دور بعد راه پیدا 

کند و حریف الهالل شود.

■   البیان: اشتباهات ربروف   
روزنامه«البیان» بعد از شکست االهلى نوشت: جدال حساس 
دو تیم فوتبال پرسپولیس و االهلى در لیگ قهرمانان آسیا با 
پیروزى 3 بر یک نماینده ایران به پایان رســید. پرسپولیس با 
وجود اینکه در همان دقایق نخست ده نفره شد، اما سرمربى 
این تیم همه راه ها را با تدابیر درست خود روى مهاجمان االهلى 
بست. تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ده نفره شدن به ضد حمالت 
روى آورد و عملکرد ضعیف هافبک هاى االهلى باعث شد تا 

دروازه  آنها با وجود ده نفره شدن حریف تهدید شود.
 سرمربى اوکراینى االهلى نتوانست تیمش را به خوبى آماده 
این دیدار کند و این پرسپولیس بود که با عملکرد بهتر توانست 
به پیروزى برسد. عمر الســوما قبل از بازى گفته بود که کار 
پرسپولیس را در نیمه نخست تمام خواهند کرد. او نمى دانست 
که تا پایان ســوت بازى نمى توان دربــاره چیزى با قاطعیت 
صحبت کرد و این اظهارات او تأثیر منفى روى تیم گذاشت و 

خود او هم شب ناامید کننده اى را پشت سر گذاشت.
■   لوما نیوز: باى باى، االهلى

 این روزنامه عربى «لوما نیوز» نوشت: االهلى در دیدار برگشت 
برابر تیم فوتبال پرســپولیس نتوانست عملکرد خوبى از خود 
نشان دهد و با نتیجه  3 بر یک تن به شکست داد تا با توجه به 

تساوى 2 بر 2 در دیدار رفت، این نماینده ایران باشد که به دور 
بعد راه پیدا کند و االهلى وداع تلخى با این رقابت ها داشــت. 
پرسپولیس در مرحله بعد باید به مصاف دیگر نماینده عربستان 

یعنى الهالل برود.
■  الحوار: ربروف تیم را بى هویت کرده است 

روزنامه عربستانى «الحوار» بعد از شکست االهلى برابر تیم 
فوتبال پرسپولیس مانند چند روزنامه دیگر سعودى تیغ انتقاد 
را به سمت سرمربى تیم گرفت و نوشت: ربروف با تصمیمات 
عجیب خود باعث شده تا االهلى هویت خود را از دست بدهد. 
او مسئول اصلى این شکست به شمار مى آید و هواداران االهلى 
خواستار کنار گذاشته شدن او هستند. سرمربى االهلى نتوانست 
یک تساوى بدون گل به دست آورد. تیم او در ده دقیقه پایانى 
بازى به کلى از جریان بازى خارج شد و با دو گلى که دریافت 
کرد بازنده بازى شد. بازیکنان االهلى به ویژه  عمر السوما در 
شرایط خوبى به سر نمى برند و عملکرد ناامید کننده اى از خود 

نشان دادند.
■  موجز العراق: پرسپولیس با بشار رسن به نیمه 

نهایى صعود کرد
 روزنامه عراقى«موجز العراق» به ســتایش از عملکرد «بشار 
رسن»، بازیکن عراقى پرسپولیس پرداخت و نوشت: نماینده 

ایران با پیروزى برابر االهلى عربستان توانست به نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. بشار رسن که در نیمه دوم به 
جاى محسن مسلمان به میدان رفت، توانست عملکرد خوبى از 
خود نشان دهد و یک پنالتى  هم به سود تیمش بگیرد. االهلى 
در دقایق پایانى بازى عملکرد ناامید کننده اى از خود نشان داد 

و این باعث شد تا نماینده ایران کار را تمام کند.
 الریاض: پرسپولیس شادى هواداران عربستانى 

را خراب کرد
 روزنامه عربســتانى «الریاض» هم بعد از بازى نوشت: تیم 
فوتبال پرسپولیس توانست با نتیجه 3 بر یک برابر االهلى به 
پیروزى برسد تا با توجه به تســاوى 2 بر 2 در دیدار رفت جواز 
صعود به دور بعد را به دست آورد. با وجود اینکه شانس االهلى 
براى صعود به دور بعد بیشتر بود این تیم نتوانست از فرصت هاى  
خود به خوبى استفاده کند. هواداران فوتبال در عربستان بعد از 
صعود تیم   ملى به جام جهانى و صعــود الهالل به نیم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا غرق در شادى بودند اما  شکست االهلى 
کام آنها را تلخ کرد. بازیکنان االهلى عملکرد شرم آور و ناامید 
کننده اى از خود نشان دادند و با وجود  ده نفر شدن حریف هم 
نمى توانستند که خطرى را ایجاد کنند. با این شکست، عربستان 

تنها یک نماینده در بین چهار تیم دارد و آن الهالل است.

تاج به فکر برگزارى سمینار افتاد 

 زیادى شگفتى شد!

ون و و
سپاهان با کســب یک پیروزى، سه تساوى و 
یک شکست در رده دهم جدول رده بندى قرار 
گیرد و اوضاع نابسامانى را تا پایان هفته تجربه 

کند.
وضعیت اســفبار ســپاهان در رقابت هاى جام 

س
ه
ح
خ
ر

باشگاهى شــان چیزى جز تأســف براى ما باقى نمى گــذارد. این 
کوچک ترین کارى بود که مى شد براى حمایت از پرسپولیس کرد. 
آدم به این چیزها که برمى خورد به نیت ها شک مى کند چرا که حل 
کردن مشــکل 

للهى واقعــًا براىنورا

ن  ال مســئو
ذیربــط واقعــًاً کار 
سختى نبود. با وجود 
ااا ها این، پرسپولیســى
شششششتالششششش بــا غیــرت و 
تتتتتتتــتت خودشــان و درای
ههههحلههههه برانکــو از این مر
اااااا ماماااماا هم عبور کردند. اما
همچنان حق داریم که به 
کل این داستان با دیده شک 

نگاه کنیم.

رسانه هاى عربى به انتقاد تند از عمل
از شکست برابر پرســپولیس پرداخ
ســرمربى اوکراینى و عمر الســوم
برابر پرســپولیس بازتاب زیادى در
همه آنها نماینده ایران را شایسته ص
به انتقاد از عملکرد بازیکنان االهلى

پرداختند.
الریاضیه: وداع تلخ االهلى ا■
روزنامه عربســتانى «الریاضیه» نو
عملکرد خوبى برابر تیم فوتبال پرس
3دهد و با نتیجه 3 بر یک تن به شکس
اشتباهات بدى در این دیدار داشتند
دادند تا بارها دروازه شا اینفرصت را
االهلى تاکتیک خوبى براى این دید
بزرگ این تیم مثل عمر السوما و لئو

را پشت سر بگذارند.
نماینده ایران با وجود یک بازیکن ک
خوب ظاهر شد و بعد از گرفتن ضربه
و میدان را به دست گرفت و در نهایت

کند و حریف الهالل شود.

ش رسانه هاى عربى به شکست نماینده سعودى  
واکن

ش رسانه هاى عربى به شکست نماینده سعودى  
واکن

باى باى االهلى!
باى باى االهلى!
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رئیــس کالنتــرى 113 بازار تهــران از دســتگیرى 
دزدانــى خبــر داد کــه بــدون تخریب مغــازه  هاى 
بازار، چهار هزار ثوب پوشــاك از قبیل کت، کاپشــن، 
شــلوار جین، شــلوار پارچه اى و لباس زنانه را سرقت 

کرده بودند.
ســرهنگ امیر هوشــنگ امیرى گفت: در پى شکایت 
تعدادى از کاســبان بازار تهران مبنى بر سرقت البسه و 
پوشاك داخل مغازه بدون هیچگونه تخریبى و بر جاى 
ماندن آثار جرمى، تیمى از مأموران کالنترى براى انجام 
تحقیق و شناسایى سارق یا سارقان به محل هاى سرقت 

اعزام شدند.
وى افزود: با پایش هاى صورت گرفته مشــخص شــد 
سارقان با داشــتن کلید به راحتى وارد مغازه ها مى شدند 
و پس از ســرقت مجدداً درب مغازه را قفل مى کردند و 

خارج مى شدند.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش گشت هاى انتظامى، 
تصریح کرد: عوامل کالنترى حین گشــتزنى به فردى 

که پاسخ درستى به ســئواالت پلیس نمى داد مشکوك 
شدند که در بازرسى بدنى از وى تعداد زیادى کلید کشف 
کردند و با بررسى هاى بیشــتر، مشخص شد دِر یکى از 
مغازه ها باز و سارقان قصد سرقت از آن مغازه را داشته اند 
ولى به دلیل حضور پلیس، نتوانسته اند دست به سرقت

 بزنند.
رئیس کالنترى در ادامه گفت: متهم از جمله سارقان با 
سابقه بوده که از زندان آزاد شده و در بازجویى اولیه ضمن 
قبول بزه انتسابى به سرقت از مغازه هاى بازار و معرفى 

همدستش اعتراف کرد.
ســرهنگ امیرى عنوان داشــت: همدست سارق پس 
از هماهنگى با مقام قضائى در مخفیگاهش دســتگیر 
شــد و در بازرســى از مخفیگاه وى چهار هــزار ثوب 
انواع البســه از قبیل کت، کاپشن، شــلوار جین، شلوار 
پارچه اى و لباس زنانه کشــف شــد و متهمــان براى 
ســیر مراحل قانونى در اختیار مرجــع قضائ ى قرار داده 

شدند.

رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد جزئیات به هالکت 
رساندن «کورش پورسیامک» را اعالم کرد.

ســردار مهدى انصارى اظهار داشت : در پى به شهادت 
رســیدن یکى از کارکنان پلیس آگاهى استان هنگام 
دستگیرى یک شــرور مســلح فرارى در روز هجدهم 
شهریور ماه سال جارى در یکى از روستاهاى شهرستان 
گچساران، پلیس استان عملیات شناسایى و دستگیرى 

عوامل این حادثه را آغاز کردند.
وى افزود: قاتل، شــرور و جانى به هالکت رســیده در 

سنوات گذشته در چندین اســتان کشورمان به سرقت 
مسلحانه از چندین طال فروشى در استان هاى فارس، 
بوشــهر، خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد مبادرت 
کرده بود که رصد و پیگیرى و دستگیرى این شرور در 
دستور کار نیروى انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد 
و دیگراســتان هاى همجوار بوده تا اینکه در چند روز  

گذشته محل و مخفیگاه وى مشخص شد.
ســردار انصارى گفت: بعد از تحقیقات پلیس، ساعت 6 
صبح روز 21 شهریور ماه 96، محل اختفاى این شرور 

فرارى و همدستانش در یکى از محالت شهر دهدشت 
محاصره شــد. وى بیان کرد: این افراد شرور که همه 
مســلح بودند وقتى خود را در محاصره پلیس دیدند به 
سوى مأموران شلیک و نیز مبادرت به پرتاب نارنجک 

کردند.
ســردار انصارى اضافه کرد: در این درگیرى مسلحانه 
«کورش پورســیامک» قاتل «شــهید فرزادیان» به 
هالکت رســید و دو همدســت دیگرش نیز دستگیر

 شدند.

سخنگوى آتش نشانى ورامین گفت: خودروى تریلر حامل گاز مایع در اتوبان قم-گرمسار 
واژگون شد.

بهنام کرمانى با اعالم خبر واژگونى خودروى تریلر حامل گاز مایع (LPG) در اتوبان 
قمـ  گرمســار درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ســاعت 12 روز سه شنبه هفته 
جارى در پى واژگونى خودروى تریلر حامل گازمایع در اتوبان قم-گرمسار و درخواست 
نیروى کمکى، آتش نشانان ایستگاه شــماره 3 آتش نشــانى ورامین به محل حادثه

 اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى ورامین ادامه داد: محل حادثه در حوزه 
استحفاظى بخش جوادآباد ورامین بود اما آتش نشانان ورامینى با چهار دستگاه خودرو و 

تانکر آب در محل حادثه حاضر شدند.
وى خاطرنشان کرد: با حضور آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده شد یک خودروى 
تریلر حامل گاز مایع به دالیل نامعلومى دچار حادثه و واژگون شده است که آتش نشانان 
به ســرعت عملیات را آغاز کرده و ابتدا با بســتن مسیر، نســبت به ایمن سازى محل 
حادثه اقدام کردند ســپس با تالش آتش نشــانان، راننده تریلر کــه دچار مصدومیت 
شــده بود از خودرو خارج و براى انتقال به مراکز درمانى تحویل عوامل اورژانس شد، 
در ادامه عملیات، آتش نشــانان تانکر را از کِشــنده جدا کردند  و عملیات انتقال گاز از 
تانکر واژگون شــده به تانکر سالم آغاز شــد و در ادامه عملیات، مســیر را بازگشایى

 کردند.

  تسنیم| مثل آب خوردن «ECU» ســمند و 405 را باز 
 «ECU» مى کند؛ در کمتر از یک دقیقه؛ آنقدر راحت که با دزدیدن
سمند و 405، روزانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد؛ نابغه اى که 
توصیه هاى کم هزینه اش به ایران خودرو مى تواند آمار ســرقت این 

دو خودرو را کم کند...
از دور نشانش مى دهد؛ دســت چپ و راستش را از الى دست چپ و 
راست مالخر و یک دزد دیگر رد کرده اند و ضربدرى گره شان زده اند 
به همدیگر؛ نزدیکش مى شوم؛ نمى دانم از ترس من است یا دوربین 
موبایلم که دست هایش را جلوى صورتش مى گیرد و همزمان دست 
یک ردیف دزد و مالخرى کــه به همدیگر گره خــورده، مثل موج 

مکزیکى باال مى رود و غرغر همه بلند مى شود.
تا خیالش راحت نمى شود که نه عکسى مى گیرم و نه اسمش را جایى 
منتشر نمى کنم، کف هر دو دستش را از روى صورتش بلند نمى کند 
و به قول خودش اگر خیالش راحت نمى شــد حتى اگر این جماعت 
دزد  و مالخر، تا صبح هم غر مى زدند و فحش آب کشیده و نکشیده، 
حواله خودش و جد و آبایش مى کردند، عین خیالش هم نبود و راضى 
نمى شد دست هاى یک مشــت دزد کوتاه و بلند که به همدیگر گره 
خورده پایین بیاید؛ باز هم به قول خودش، آبرومند است و آبرو برایش 

از همه چیز مهمتر!
مى گویند تخصصش پژو و سمند است؛ آن هم پژو 405؛ نه پژو پارس 
و نه 206؛ فقط 405. خودش مى گوید توى این یکى دو ماه 800 تا پژو 
 «ECU» 405 و سمند را لخت کرده؛ البته لخت لخت که نه؛ فقط
یا همان کامپیوترشان را بلند کرده؛ همین. آنقدر حرفه اى هست که 
مالخرش مى گوید امکان ندارد تیر «سعید» خطا برود؛ یعنى محال 
است سراغ یک ماشینى برود و دست خالى برگردد؛ براى همین هم او 
از وقتى با سعید آشنا شده، قید کار کردن با بقیه دزدها را زده: «سعید 
انگشت های ش سریع است و مغزش هم خوب کار مى کند؛ مهمتر از 
همه اینکه تنبل نیست؛ یعنى من اگر مى توانستم جنس هاى سعید 
را آب کنم هنر کرده بودم؛ هیچ وقت دستم را خالى نمى  گذاشت... از 
وقتى با سعید آشنا شدم آنقدر کاسبى ام خوب شده بود که حتى دیگر 
سراغ «اوراقچى ها» هم نمى رفتم؛ « اى سى یو» ها را از سعید تحویل 
مى گرفتم و عمده مى فرســتادم شهرستان. از مشــهد تا اهواز. تک 

فروشى هم نداشتم.»
سعید بچه شهر رى است؛ 30 ســاله؛ مى گوید قبل از این بار هم ده 

یازده بار دیگر هم براى سرقت «ECU» دستگیر شده ولى این دفعه 
آمارش باالتر است؛ 800 فقره سرقت کامپیوتر سمند و 405.

چطور کامپیوترها را مى دزدیدى؟
وقتى مى دیدم ماشــینى داخل کوچه بن بست یا جاى خلوتى پارك 
شده سراغش مى رفتم و از جلو پنجره ماشین، کاپوت را باال مى زدم و 

«ECU » را باز مى کردم و تمام.
 چقدر طول مى کشید؟

خیلى طول نمى کشید؛ معموًال کمتر از یک دقیقه.
 هر «ECU » را چقدر مى فروختى؟

صدهزار تومان.

 به کى مى فروختى؟
به آقا «مجید» (با دستش به مالخر موســفید بغل دستى اش اشاره 

مى کند).
درآمدت چقدر بود؟

درآمدم خیلى مشــخص نبود ولى روزى ده تــا ECU » 20 »  باز 
مى کردم و مى فروختم به آقا مجید.

یعنى روزى یکــى دو میلیون تومــان درآمد 
داشتى؟

آره.
ُخب با این همه پول چه کار مى کردى؟

خرجم زیاد بود. مواد مصرف مى کردم.
چى مصرف مى کردى؟

شیشه.
 چقدر؟

روزى چهار پنج گرم.
ُخب اینکه مى شــود حدود روزى 200 هزار 

تومان؛ بقیه اش را چه کار مى کردى؟
خرجم زیاد بود.

مالخر مو ســفید خنده اش مى گیرد و بى توجه به چشــم غره هاى 
سعید، دستش را روى چروك هاى زیر چانه اش مى کشد و مى گوید 

:«زن زیاد دارد» و قاه قاه مى خندد... ســرش را به سمتم مى چرخاند 
و مى گوید: «ببین اخوى! پول خالف جمع نمى شــود و توى خالف 

مصرف مى شود...»
مجردى؟

نه ازدواج کردم. قبًال خیاط بودم ولى کارگاهمان نچرخید و بیکار شدم؛ 
اولین سابقه ام هم مال سال 89 بود. به هر حال بى پولى فشار آورد و 

زدم توى این کار.
 تکى کار مى کردى؟

آره.
ُخب چرا فقط «ســمند و 405»؟ چرا ســراغ 

ماشین هاى مدل باالتر و خارجى نمى رفتى؟
ببین! اگه منظورت این اســت که چرا سراغ ماشــین هاى خارجى 
مثل آزرا و کیــا نمى رویم بخاطر اینکه «ECU» این ماشــین ها 
 «ECU» فقط منحصر به اون ماشــین اســت؛ یعنى نمى شــود
یــک آزرا را برداشــت و روى آزراى دیگــر گذاشــت؛ بــراى 
همین همــه دزد ها ترجیح مى دهند بروند ســمت ماشــین هایى 
مثل 405 و ســمند کــه «ECU» هر کدامشــون بــه بقیه هم 
مى خورد. براى همین هــم دزدى این قطعه براى ســارق و مالخر

 مى ارزد.
ُخب چه کارى مى شــود کرد که سرقت این 
خودروها کمتر بشــود؟ مثًال قفــل کاپوت یا 

تجهیزات اینچنینى تأثیر دارد؟
نه! با قفل زدن چیزى درست نمى شود و نمى شود جلوى دزد را گرفت؛ 
ابتدایى ترین کار و کم هزینه ترین کارى که مى شود کرد تا امنیت این 
ماشین ها بیشتر شود این است که ایران خودرو سیمکشى ماشین ها را 
جمع کند و «ECU» را از داخل کاپوت به داخل اتاق منتقل کند؛ شما 
پراید رو نگاه کن؛ «ECU» را گذاشته پشت کیلومتر؛ خیلى ایمن تر 
است؛ آنقدر امن است که هیچ دزدى سراغ دزدیدن «ECU»پراید 
نمى رود؛ یعنى کافى اســت ایران خودرو نیم متر سیمکشى هایش را 

اضافه کند و «ECU»  را داخل اتاق نصب کند.
همین؟!

آره؛ بعدش هم الزم است پیچ هاى پشت کیلومتر و «ECU» را از 
چند نوع پیچ مختلف انتخاب کنند که باز کردن این قطعات زمانبرتر 

شود و کار باز کردنش براى دزد سخت تر؛ به همین راحتى.

جزئیات جدیدى از اقدام هولناك پــدر جنایتکارى که 
دوشنبه شب دو دخترش را کشت و خودش هم با قرص 

برنج خودکشى کرد منتشر شد. 
بررســى صحنه جنایت حکایت از آن داشت که عامل 
جنایت به نام «شهرام» 48ساله با ضربات متعدد چاقو دو 
دختر 19 و 22 ساله اش به نام هاى «سوگند» و «سولماز» 
را از ناحیه گردن و ســینه مورد ضرب وجرح قرار داده و 
آنها را به قتل رسانده و ســپس با مصرف قرص اقدام به 
خودکشى کرده است؛ اما علت و انگیزه این قتل سئوالى 
بود که از همان ابتدا براى تیم تحقیقات جنایى مطرح بود 
که در بررسى هاى بیشتر صحنه جنایت مأموران با دست 
نوشته اى از عامل این جنایت مواجه شــدند که ظاهراً 

لحظاتى پس از قتل دختران جوان نوشته شده بود.
«با زنم اختالف داشــتم؛ البته برادرهایش مسبب این 
اختالف بودند، کلى هم بدهکار شــدم حدود 20 میلیون 
تومان، براى همیــن تصمیم گرفتم بــه زندگى خودم 
و دخترانم خاتمه دهم.» این بخشــى از دست نوشــته 
عامــل این جنایت اســت که بــه گفته بازپــرس این 
پرونــده روى صفحه تلویزیون چســبانده شــده بود. 
دست نوشته اى که به گفته ایلخانى مى تواند بیان کننده 

انگیزه این جنایت باشــد. او در این بــاره مى گوید: «به 
احتمال زیاد دقایقى پس از جنایــت و در حالى که قاتل 
با قرص اقدام به خودکشــى کرده بود، نگارش شــده 

است.» 
او همچنین درباره جزئیات دیگر این پرونده هم توضیح 
داد: «قاتل همین دو فرزند را داشــته که بررسى صحنه 
جرم نشــان مى دهد، هر دو آنها در آشپزخانه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســیده اند. آلت قتاله در صحنه جرم 
وجود داشت، یک چاقوى بلند و دو لبه که بیشتر به قداره 

شبیه بود تا چاقو.»
او چند سالى است که در ســاختمان صبا ساکن است و 
همه ساکنان او را مى شناســند. یکى از همسایه هایش

 مى گوید: «مــا وقتى پلیس ها رســیدند، متوجه حادثه 
شدیم؛ البته چند ســاعت قبل از آن صداى داد و فریاد 
دخترهایش را شــنیدیم، با چنــد تا از همســایه ها تا 
پشــت در خانه  رفتیم اما خیلى زود صدا ها قطع شــد. 
من هم به تصور اینکــه همه چیز تمام شــده به خانه 
بازگشتم تا اینکه ساعت حدود 10 شــب آژیر پلیس را 

شنیدم.» 
یکى دیگر از ساکنان این ساختمان هم درباره اختالفات 
قاتل با همســرش مى گوید: «اختالف آنها قدیمى بود. 
شــهرام خیلى تندخو و بداخالق بود. پولى هم نداشت. 
معتاد هم بود. اگر ارث مادرى شــهرام نبود، آنها همین 
سرپناه را هم نداشتند. او ابتدا تأسیساتى بود، کارش هم 
بد نبود، اما اعتیاد او را زمینگیر کرد، همسرش هم بخاطر 
همین  موضوعات با او اختالف داشت. نزدیک دو ماه بود 
که به خانه پدرش رفته بود.» یکى دیگر از همســایه ها 
هم  در اظهاراتش به بازپرس گفت: «حدود ســاعت 8 
و30دقیقه شــب با صداى "بابا،  بابا"  یکى از دخترها تا 
مقابل در خانه آنها آمدم اما صدا قطع شــد و به منزلمان 

برگشتم.»

صاحب یک لبنیاتى که مشــترى اش را کشته بود روز 
سه شــنبه پاى میز محاکمه ایستاد و به تشریح جزییات 

جنایت پرداخت.
ســاعت 9 شــامگاه هفدهم فروردین 95 به کالنترى 
مسعودیه در تهران خبر رسید جدال خونین بین صاحب 
یک لبنیاتى و مشــترى اش رخ داده اســت. پلیس به 
محل درگیرى رفت و با صاحــب لبنیاتى به نام «امین» 
و مشترى 30 ســاله اش به نام «حمید» روبه رو شد که 
هر دو چاقو خورده و زخمى شــده بودند. دو مجروح این 
درگیرى به بیمارستان منتقل شــدند اما حمید به علت 
شدت خونریزى جان ســپرد. امین پس از درمان تحت 

بازجویى قرار گرفت و به درگیرى خونین اعتراف کرد.
روز سه شنبه در جلسه رســیدگى به این پرونده، اولیاى 
دم براى امین حکم قصاص خواســتند. سپس امین به 
دفاع پرداخت. وى گفت: «من به همراه برادر و شــاگرد 
مغازه ام در لبنیاتى کار مى کردیم. آن شب مغازه ام شلوغ 
بود که حمید بــراى خرید وارد مغازه ام شــد. او در حال 
صحبت کردن با گوشــى موبایل بود که یک باره شروع 
به فحاشى کرد. حمید با کسى که پشت خط موبایل بود 
فحش هاى ناموسى مى داد. من از او خواستم تا مغازه را 
ترك کند یا به گفتگوى تلفنى اش پایان دهد که با من 
درگیر شد. اما دعوا با میانجیگرى سایر مشتریان تمام شد 

و حمید مغازه را ترك کرد.»
وى ادامه داد: «چند دقیقه اى از این ماجرا نگذشــته بود 
که این بارحمید و چند نفر از دوستانش وارد مغازه شدند. 
حمید با چاقو به سمت من حمله کرد و به دست و صورتم 
زد. صورتم خونى شــده و چشــمانم جایى را نمى دید. 
همان موقع از پشت دخل مغازه چاقوى تیزى را که با آن 
حلبى هاى پنیر را مى بریدم به دست گرفتم و آن را در هوا 
چرخاندم.من نمى دانم چاقو به حمید برخورد کرد یا نه. 
در آن درگیرى برادرم و شاگرد مغازه و چند نفر از دوستان 
حمید هم حضور داشتند. من جایى را نمى دیدم به همین 

دلیل قتل حمید را قبول ندارم.»
سپس برادر امین به نام «امیر» که با قرار وثیقه آزاد است 
در جایگاه ویژه ایستاد و منکر شرکت در نزاع منجر به قتل 
شــد. وى گفت: «وقتى در مغازه دعوا رخ داد من براى 
میانجیگرى وارد دعوا شدم اما چاقویى در دست نداشتم 

و فقط مى خواستم به دعوا پایان دهم.»
سایر شرکت کننده هاى در دعوا نیز یک به یک به دفاع 
پرداختند. در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد 

تا رأى صادر کند.

 مرد جوان که بر سر خوردن یک استکان چاى داغ دوستش 
را کشته بود و با پرداخت 50 میلیون تومان رضایت اولیاى 

دم را گرفته بود از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
«حجت» 30 ساله که کارگر ساختمانى بود دهم دى ماه 
سال 83 همکار 29 ساله اش به نام «احمد» را با ضربه هاى 
چاقو کشت و سپس جنازه وى را در حاشیه قیامدشت رها 
کرد. حجت که پس از کشف جنازه در حاشیه بیابان هاى 
قیامدشت به عنوان نخستین مظنون بازداشت شده بود به 

قتل عتراف کرد.
وى گفت: «مــن و احمد با هم دوســت بودیم و در یک 
ســاختمان نیمه کاره کار مــى کردیم. صبــح از خواب 
بیدار شــده بودم تا صبحانه بخوریم. مــن براى خودم 
چاى ریختم اما احمد اســتکان چاى را به دســت گرفت 
و فوراً آن را ســر کشــید. من به او اعتراض کردم اما بى 
اعتنا به من اســتکان بعدى چاى را هم خــورد. من که 

عصبانى شــده بودم با او درگیر شــدم و به رویش چاقو
 کشــیدم.» به دنبال بازســازى صحنه جرم حجت پاى 
میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیاى دم به قصاص 
محکوم شد. حکم صادره در دیوان عالى کشور مهر تأیید 
خورده بود که این محکوم توانست با پرداخت 50میلیون 

تومان رضایت اولیاى دم را جلب کنــد. به این ترتیب از 
قصاص رهایى یافت و روز دوشــنبه هفته جارى از جنبه 
عمومى جرم در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران 

پاى میز محاکمه ایستاد. 
در این جلســه حجت گفت: «دعوا بر ســر یک استکان 
چــاى داغ رخ داد و مــن بــى دلیــل عصبانى شــدم. 
وقتى بازداشت شــدم 30 ســاله بودم اما حاال 43سال
 دارم. پشــیمانم ولى مى دانم این پشــیمانى بى فایده
 است. نزدیک به 13سال است که در زندانم و در این مدت 
به اندازه کافى تنبیه شــده ام.حاال از قضات دادگاه تقاضا 
دارم با توجه به گذشــت اولیــاى دم در مجازاتم تخفیف 

قائل شوند.
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر 
کند. حجت با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسالمى به 

زودى آزاد خواهد شد.

قاتل سمند و 405،از تجربه 800 دزدى اش مى گوید

توصیه  خواندنى یک «دزد نابغه» به «ایران خودرو»

آخرین دست نوشته پدر بى رحم چه بود؟

واژگونى تریلر حامل گاز مایع 
سرقت 4000 دست لباس!

هزینه سنگین یک استکان چاى داغ

مرگ قاتل خطرناك فرارى با گلوله پلیس

 قتل در لبنیاتى
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شــرکت Canon با معرفــى EOS M100 موفقیت خــود را در دنیاى 
دوربین هاى دیجیتــال کامل کرد. ایــن دوربین از یک سنســور 24,2 
مگاپیکسلى با سیستم فوکوس خودکار Dual Pixel برخوردار است و براى 
 Dual اولین بار در سطح دوربین هاى بدون آینه از سیستم فوکوس خودکار

Pixel استفاده مى کند.

Canon EOS M100 از یــک پردازنده DIGIC 7 برخوردار اســت که 

پیشرفت هاى زیادى از جمله ضبط ویدئو ازp 1080/30 به p 1080/60  و 
عکسبردارى پشت سر هم چهار فریم در ثانیه را ممکن ساخته است. این 
دوربین امکانات واى فاى به همراهNFC، صفحه نمایش لمسى متحرك 
3 اینچ 1,03 مگاپیکسلى و فالش باز شونده نسل قبل از خود را حفظ کرده 
است. امکان اتصال از طریق بلوتوث نیز فراهم است که امکان اتصال فورى 
بین دوربین و دستگاه موبایل را فراهم مى کند. Canon مى گوید این دوربین 
باریک ترین و سبک ترین نمونه از سرى M است که تاکنون ارائه شده است.
EOS M100 قابلیت هاى مفید زیادى براى کاربران در هر ســطحى از 

تخصص عکاسى به همراه دارد. برخى از این امکانات شامل موارد زیر است:
:Video Mode  ضبط ویدئو Full HD 1080/60p و فیلم هاى زمان گریز 
خیره کننده تنها با فشردن یک دکمه یا استفاده از گزینه Hybrid Auto براى 

جدا کردن فریم ها از ویدئوى ضبط شده.
عکاسى مداوم: با عکسبردارى پشت سرهم با سرعت چهار فریم در ثانیه 

لحظه هاى به یاد ماندنى را از دست نخواهید داد.
:ISO Range  طیف ISO 25,600-100 به شما کمک مى کند تا تصاویر 

شفاف را حتى در نور کم خلق کنید.
:In-Camera RAW  بــه کاربران اجازه مى دهد تا یک عکاســى کامل 

RAW را تجربه کنند.

 :Self-Portrait Mode   با استفاده از یک صفحه LCD قابل چرخش 180 
درجه سلفى هاى زیبا بگیرید و روشنایى، فوکوس و سایر گزینه هاى افزایش 

کیفیت را به راحتى تنظیم کنید.
Canon M100 در دو رنگ سفید و سیاه عرضه خواهد شد و انتظار مى رود 

تا ماه اکتبر به همراه لنزIS STM 6.3-F3,5 45-mm 15 به قیمت 600 
دالر، یا با لنــزIS STM 6.3-200mm F4,5-mm 15-45 and 55 به 

قیمت 950 دالر روانه بازار شود.

CanonCanon سبک سبک  ترین ترین 
  MM دوربین سرى دوربین سرى
خود خود را معرفى کردرا معرفى کرد

امروزه اوقات فراغت ما با وجود مشغله  هاى روزانه بسیار گرانبها تر شده 
اســت. همه ما براى این اوقات برنامه ریزى فشرده  ترى داریم. دیگر 
صرف زمان هایى نســبتًا طوالنى در فعالیت  هاى نه چندان با اهمیت 
مانند خرید و سفرهاى شــهرى براى بسیارى از انسان ها اولویت خود 
را از دست داده است. هوشمندى انسان ها، آنها را مجاب مى  کند که با 
تغییر در الگوهاى قدیمى و نا کارآمد زندگى، هوشمندانه  تر و امروزى  تر 
زندگى کنند. صرف اوقات فراغت  براى تفریح، آموزش، ورزش، لذت 

بردن از عالیق شخصى و رفع خســتگى   هاى روزانه اولویت بیشترى 
نسبت به فعالیت    هاى وقت گیر و در عین حال کم اهمیت    تر مانند خرید 

کردن دارند.
امروز دیگر براى بیشتر نیازهاى روزمره راه  حل    هاى جدیدترى وجود 
دارد، از جمله براى انتخاب و خرید کاال. دیگر کمتر کسى براى خرید 

کاال، بدون تحقیق و بررسى دقیق اقدام مى  کند.
وبســایت «منو آزاد» یک ســرویس ســفارش آنالین غذاست که 

به شــما این امکان را مى دهد تــا وارد دنیاى خوشــمزه خوراکى ها 
شــده و در بین آلبومى از بهترین رستوران هاى شــهرتان با خواندن 
نظرات مــردم و اطالعات موجود هر رســتوران، بهتریــن گزینه را 
انتخاب کــرده و غذاى مــورد عالقه تان را از طریــق موبایل، تبلت، 
لپ تاپ و یا کامپیوتر شــخصى خــود به صورت اینترنتى ســفارش 

دهید.
http://menuazad.com :وب آدرس

غذایتان را آنالین سفارش دهید!

دوربینى که داخل بدن را مى بیند
دانشمندان دوربین جدیدى ساخته اند که 
با آن مى توان داخل بدن را دید. این دوربین 
به پزشکان کمک خواهد کرد حین بررسى 
اعضاى داخلى بدن، ابزارهاى پزشــکى 
مثل آندوسکوپ را از بیرون ببینند و آنها را 

ردیابى کنند.
این دوربیــن، منبع نــور در داخل بدن را 
تشخیص مى دهد، مثل نور چراغى که در 

انتهاى لوله منعطف آندوسکوپ قرار دارد.
تا به حــال پزشــکان مجبــور بودند از 
روش هاى تصویربردارى مثل رادیوگرافى 
(اشعه ایکس) براى ردیابى این ابزارها در 

داخل بدن استفاده کنند.
پروفسور «کو دالیوال» اســتاد دانشگاه 
«ادینبرو» مى گوید این وسیله قابلیت هاى 
بســیار وســیعى را در اختیار پزشــکان 

مى گذارد.
وى مى گوید: امکان دیدن جاى ابزارهاى 
پزشــکى در داخل بدن براى بسیارى از 
کاربردهاى درمانى حیاتى اســت، چون 
مى توانیم با حداقل تهاجم به بدن، بیمارى 

را درمان کنیم.
آزمایش نمونه اولیه این دوربین نشــان 
داده که دوربین مى تواند در شرایط عادى 
منبع نور را از 20 ســانتیمترى بافت بدن 

ردیابى کند.
نور آندوسکوپ مى تواند از بدن بگذرد اما 
معموالً این پرتوها پراکنده شــده یا پس 
از برخورد به بافت هاى بــدن برمى گردد 
و مســتقیماً از داخل به بیرون بدن حرکت 
نمى کند  .از این رو دنبال کــردن این نور 
پراکنده براى فهمیدن اینکه وسیله طبى 
دقیقاً در کجاى بدن وجود دارد مفید نیست، 
چون تصویر واضحــى در اختیــار قرار 

نمى دهد.
ایــن دوربین مى تواند مدتــى را که طول 
کشیده پرتو نور از بافت هاى بدن بگذرد، 
اندازه بگیرد و به ایــن ترتیب جاى دقیق 
ابزار پزشکى را در داخل بدن مشخص کند.
تولید این دوربین مشترکاً توسط دانشگاه 
«ادینبــرو» و دانشــگاه «هریوت-وات» 
صورت گرفته که متخصصان علوم دیگر 
از جمله فیزیک با همکارى پزشکان، این 
مشکل طبى را بررسى کرده و فناورى هاى 
پیشرفته موجود را براى غلبه بر آن طراحى 

و تولید کردند.

شرکت سامسونگ الکترونیکس به تازگى اعالم کرد 
سرى تلویزیون هاى QLED 2017 این شرکت که 
اولین بار در نمایشگاه CES 2017 رونمایى شدند، 
توانسته اند تأییدیه اتحادیه معتبر بین المللى ورباند 
دوچر الکترونیکر (VDE) را براى توانایى تولید 100 

درصد حجم رنگ دریافت کنند.
 اتحادیــه VDE بــا اتکا بــه تخصص خــود در 
حوزه آزمایش حجــم رنگ، این گواهــى را براى 
تلویزیون هاى QLED سامسونگ صادر کرده است. 
این گواهى نشــان دهنده توانایــى تلویزیون هاى 
QLED در ارائه تصویرى بــا کیفیت باال و پایدار به 

بینندگان است.
 تولید رنگ در تلویزیون هاى QLED سامسونگ با 
استفاده از یک ماده جامد کوانتوم دات جدید انجام 
مى شود که به این ترتیب تلویزیون مى تواند بازه اى 
بسیار گســترده تر از رنگ ها و حداکثر روشنایى را با 
جزئیاتى  بیشتر در مقایسه با تلویزیون هاى معمولى 

نمایش دهد. این کوانتوم دات هاى جدید همچنین به 
تلویزیون هاى QLED سامسونگ امکان مى دهند تا 
فارغ از تاریکى صحنه یا تاریک و روشن بودن محل 
نمایش تصویر، رنگ سیاه را کامًال غنى نمایش دهد. 
از همه بهتر آنکه QLED این ســطح از عملکرد را 
براى تمامــى زوایاى دید فراهم کــرده و در نتیجه 
زاویه دید بیننده تأثیــرى در کیفیت تصویر و رنگ 

ندارد.
معاون مدیر بخش نمایشگرهاى تجارى سامسونگ 
الکترونیکس مى گوید «گواهى رنگ 100 درصدى 
اعطا شده به تلویزیون هاى QLED سامسونگ نشان 
دهنده تکامل این محصول و انقالبى بودن کیفیت 
تصویر آن است. سامسونگ در مقام رهبر بازار جهانى 
تلویزیون در 11 سال گذشته، بسیار مشتاق است که 
صنعت تلویزیون را به دنیاى نمایشگر هاى کوانتوم 
داتى هدایت کند که بهترین کیفیت تصویر موجود 

در بازار را ارائه مى دهند.» 

به روزرســانى جدید ویندوز 10 در تاریخ 17 اکتبر 
یعنى کمتر از 40 روز دیگر انجام خواهد شد.

پــس از آنکه به روزرســانى بهارى وینــدوز یعنى 
Spring Creators Update چنــدان کاربــران 

را راضــى نکرد، مایکروســافت قــول داده این بار 
روش هایــى خالقانه و جذاب بــراى جلب رضایت 

کاربران ارائه دهد.
مایکروســافت وعده داده که به روزرسانى جدید به 
ابداع روش هایى مناســب بــراى نمایش خالقیت 
افراد و سازمان ها از طریق ویندوز 10 منجر مى شود.
از جمله به روزرسانى هاى ویندوز 10 در این نسخه 
مى توان بــه Windows Inking بــراى ویرایش 
مطالــب در فایل هاى پــى دى اف، یــک برنامه 

 OneDrive Files جدید عکس و ویدئو، خدمــات
OnDemand براى تسهیل ذخیره سازى فایل ها 

در OneDrive، بهینه سازى حالت بازى ویندوز 
 Windows 10، ارتقــاى امکانات برنامــه امنیتى
Defender و ردگیرى حرکات چشــم کاربران به 

منظور کنترل ویندوز توسط افراد معلول حرکتى از 
جمله قابلیت هاى جدید این سیســتم عامل خواهد 

بود.
مهم ترین تحول ویندوز 10 ســازگارى بیشتر آن با 
خدمات واقعیت مجازى و واقعیت افزوده است و قرار 
است هدست هایى نیز به همین منظور طراحى شود. 
مایکروسافت براى ارائه بهینه این خدمات در حال 

مذاکره با لنووو، ایسوس، ایسر، دل و اچ پى است.

برنامه گپ واتس آپ متعلق به فیسبوك از راه اندازى 
آزمایشى برنامه گفتگوى ویژه صاحبان مشاغل خبر 
داده که با آن مى توان ارتباط مؤثرتر و مناسب ترى با 

مشتریان برقرار کرد.
از این پس در کنار شناســه هاى متعلق به کسب و 
کارها در محیط برنامه واتس آپ یک نشــان ســبز 
رنگ قرار داده مى شــود که حاوى اطالعات تماس 
آنها نیز هســت. از این طریق صاحبان مشــاغل به 
سادگى مى توانند هویت تأیید شده خود را به اطالع 
مشتریان برسانند و از این طریق با آنها ارتباطى کارى 
و حرفه اى برقرار کنند تا رضایت و اعتماد مشتریان 

نیز جلب شود.
خدمات یاد شــده WhatsApp Business نام دارد 
و به شــرکت هاى تجارى امکان مى دهد تا فعالیت 

هاى جهانى خود را برنامه ریزى کنند. این خدمات به 
خصوص براى مسافران خطوط هواپیمایى مختلف، 
مشتریان سایت هاى تجارت الکترونیک و بانک ها 

بسیار مفید خواهد بود.
واتس آپ هنوز رسمًا اعالم نکرده که چه زمانى این 
خدمات تازه را به صاحبان مشــاغل ارائه مى دهد، 
اما تردیدى وجود ندارد که خدمات یادشــده به ازاى 
دریافت پول به کسب و کارها ارائه مى شود و مجانى 

نخواهد بود.
فیس بوك واتس آپ را در سال 2014 با پرداخت 16 
میلیارد دالر خریدارى کرد و تعداد کاربران روزانه این 
برنامه گپ موبایلى هم اکنون از مرز یک میلیارد نفر در 
روز گذشته است. تعداد پیام هاى ارسالى توسط این 

تعداد کاربر به 55 میلیارد مورد در روز مى رسد.

QLED سامسونگ 
نخستین تلویزیون با حجم رنگ 100درصد

پس از سال ها انتظار و مشکالت فراوان کاربران به روزرسانى ویندوز10 تا کمتر از 40 روز دیگر
ایرانى به همراه کاربران ســاکن در کشــورهاى 
چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان موفق شدند به 

فروشگاه گوگل پلى دسترسى پیدا کنند. 
همچنیــن گوگل نــام مناطقى که گــوگل پلى 
در اختیــار کاربــران آن مناطق قــرار دارد را در 
بخش پشــتیبانى گوگل وارد کرده است. اسامى 
کشــورهایى که به آنها اشــاره شــد در بخش 
Google Play Developer Console وارد شده

 است. 
مکانى که توسعه دهندگان قادر هستند برنامه هایى 
که ســاخته اند را از طریق این بخــش در اختیار 

کاربران قرار دهند. البته در این بین کاربران ساکن 
در کشــور چین و ایران نمى تواننــد برنامه هایى 
که براى فروش در این فروشــگاه قــرار گرفته 
اســت را خریدارى کنند، در مورد کاربران چینى 
محدودیت هایى به واسطه خرید از فروشگاه پلى 
استور از طریق این کشــور وجود دارد. با توجه به 
اینکه در طول این ســال ها فروشگاه گوگل پلى 
از بازار کشــورهاى یاد شــده از جمله چین خارج 
شــده بود، زمینه را براى ظهور فروشــگاه هاى 
ثالث همــوار کرده بــود. رویکردى کــه به طور 
فزاینده مشکالتى را براى گوگل به همراه آورده 

بود. 

امنیت دســتگاه هاى هوشــمند امروزه یکى از 
مهمترین بحث هاى موجــود در دنیاى فناورى 
اســت؛ به گونه اى که این دســتگاه ها عالوه بر 
قیمت بــاالى خــود اطالعــات مهمــى را در 
حافظه هایشان نگهدارى مى کنند که در برخى از 
موارد با انتشار آنها بسیارى از زندگى ها از بین رفته 

و یا جان افرادى به خطر مى افتد. 
تاکنون نیز اپلیکیشــن هاى مختلفــى در زمینه 
ایجاد امنیت دستگاه هاى اندرویدى توسط توسعه 
دهندگان مختلف منتشــر شده است که هر کدام 

داراى قابلیت هاى خاص خود هستند. 
 Don’t Touch My Phone Unlocked عنوان 
یک آالرم ساده ضد سرقت است که توسط گروه 
برنامه ســازى smart Apps بــراى اندروید در 

گوگل پلى منتشر شــده اســت. این نرم افزار با 
پشــتیبانى از مکانیزمى بسیار ســاده یک حلقه 
امنیتى را به دور گوشــى اندرویدى شــما ایجاد 
کــرده و هیچگونه اجازه جابه جایى و ســرقت را 
نمى دهد! تنها کافى اســت برنامه را فعال کنید و 
با خیالى راحت به فعالیت هــاى روزمره بپردازید 
زیرا به محض لمس صفحه نمایش آالرم دستگاه 
به صــدا در آمده و شــما را از جابــه جایى مطلع 

مى کند. 
از دیگر ساز و کارهاى گنجانده شده در دونت تاچ 
ماى فون مى توان به حســگر جابه جایى اشاره 
کرد زیرا با تشــخیص هر گونه جابه  جایى آالرم 
ضد سرقت فعال و به شما و اطرافیان اطالع داده 

مى شود.

پلى استور گوگل سرانجام 
در اختیار کاربران ایرانى قرار گرفت

اپلیکیشن آالرم ساده 
ضد سرقت اندروید

ش انتظا ا ال از

راه اندازى برنامه 
گپ واتس آپ 
براى صاحبان 

مشاغل
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منبع: ایسنا 

منبع: فارس 

منبع: میزان 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: آنا 

منبع:  ایرنا

مشکالت سیل در روستاى تالش محله و دیوشل

این روزها نمایشگاه 
«گزیده اى از ُمهرهاى 
حکومتى عهد قاجار» 
با نمایش 76 ُمهر از 

مجموعه حدود 100 مهر 
نفیس تاریخى در کاخ 

گلستان برپاست.

پرورش گل رز - قزوین

نوزدهمین جشن بزرگ خانه سینما

آخرین جلسه محاکمه عامالن قتل «بنیتا» دیروز برگزار شد.

کارخانه تولید لوازم التحریر

انفجار توأم با آتش سوزى در یک واحد مسکونى 
در بلوار طوس مشهد به ده ها واحد مسکونى دیگر 

خسارت زد.

نخستین جشنواره 

کهن آواهاى تنبور
 در کرمانشاه

منبع: تسنیم 


