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در اصفهان در اصفهان قرمزقرمز و  و آبىآبى نداریم

روحیه خوب  
ذوبى ها براى 
مبارزه در تهران

12

انبه؛ میوه اى درمانگر با 
خواص باورنکردنى

وقتى واى فاى پرسرعت 
رهایتان نمى کند
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 583 مورخ 96/6/23 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار باران، 
تقاطع خیابان ولیعصر (عج) را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند:

شهردارى خوانسار

آگهى مزایده
نوبت  اول

قیمت پیشنهادى هر متراژشماره پالكآدرسردیف
کاربرىمترمربع (ریال)

مسکونى5/584192/325/000/000زمین واقع در بلوار باران- تقاطع خیابان ولیعصر (ع)3

1) متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 96/6/26 لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/7/10 پیشنهاد خود را در خصوص پالك 
فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/7/11 مى باشد.
3) متقاضى مى بایست مبلغ 48/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حسال 0105922986005 به حساب شهردارى واریز و 

فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند.
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط 

و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 
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با ما همراه شوید

مىى ککندمى کند

عطاران گفت 
به من سیلى به من سیلى 
بزنبزن
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رپورتاژ «رامبد»رپورتاژ «رامبد»

وصباورنکردنى
11

سقوط مرگبار پس از صرف مشروبات الکلى
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ویشکا 
آسایش با 
حضور در برنامه 
«35» از شــروع 
فعالیت خــود در زمینه 
بازیگرى گفــت و درباره 
همکارى اش با کارگردان هاى 
مختلف توضیح داد. او همچنین 
درمورد بهترین بازیگر امروز سینماى 
ایران بیان کرد: نویــد محمدزاده فوق 

العاده است و کارش را به خوبى بلد است.
این بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون 
شامگاه شنبه 25 شــهریور مهمان فریدون 

جیرانى در برنامه اینترنتى «35» بود.
آســایش در ابتداى گفتگو درباره شروع کارش و 
نقش «قطام» در ســریال «امام على(ع)» گفت: 
براى بازى در نقش قطام تســت دادم. پیشنهادش 
از آقاى شــریفى نیا بود و دایى ام مازیار پرتو به شدت 
مخالف بود. آسایش در پاسخ به اینکه چرا نقش قطام به 
این خوبى از آب درآمد گفت: در سریال «امام على(ع)» 
راهنمایى هــاى آقــاى میرباقرى و آقاى ســیروس 

گرجستانى خیلى به من کمک کرد.
در ادامه گفتگو، آسایش درباره صحنه اى از فیلم «نهنگ 
عنبر» که سیلى به صورت رضا عطاران مى زند، گفت: 
من به رضا عطاران گفتم که دستم سنگین است و بگذار 
این کار را نکنم و رضا گفت که اشکال ندارد تو بزن و من 
بعدش یک دیالوگ دیگر را مى گویم تا دومى را بزنى، 
من هم گفتم خودت خواستى و وقتى فیلمبردارى تمام 
شد، رضا گفت که وقتى اولى را خوردم مى گفتم تو رو 

خدا دومى را نزن.

و  ا
ســپس درباره 
بازى که در فیلم «ورود آقایان 
ممنوع» داشــت، توضیح داد: موفقیت 
نقشم در «ورود آقایان ممنوع» عوامل مختلفى 
داشت، یک سناریو خوب و درجه یک بود که من عاشق 
آن بودم، دوم اینکه رامبد کارگردان خیلى خوبى بود، سوم 
هم تمرین زیادى بود که در لوکیشن انجام مى دادیم؛ این 

سه عامل خیلى به من کمک کرد.
این بازیگر افزود: باور نمى کردم که براى این کار سیمرغ 
بگیرم، فکر مى کردم که کمدى خیلى مورد توجه نیست. 
زشتى چهره ام در آن نقش را خیلى دوست داشتم و برایم 

جذاب تر از بخش دوم فیلم بود.
آسایش درباره نامزد نشدن جوان و قاسمخانى در آن دوره 
گفت: رامبد و پیمان قاسمخانى هم مستحق نامزدى در 

جشنواره آن ســال بودند، بازى خوب و درست رضا 
عطاران باعث مى شد من هم خوب بازى کنم. 

اصًال مسخره بازى درنمى آورد و به خوبى 
من را با خود همراه مى کرد.

بازیگر «50 کیلو آلبالو» در پاسخ به 
جیرانى که گفت نقشى که در فیلم 

پیمان قاســمخانى هم داشتى 
بســیار خوب و جاافتاده بود، 
بیان کرد: من به کارگردان 
خیلى وابسته هستم، در 

«خوب، بــد، جلف» 

برخى کارها را اتود 
مى زدم و به پیمان مى گفتم که من اینها را در نظر دارم اگر 
زیادى شده به من بگویید تا قوت خود را از دست ندهد. 
یکى از ویژگى هاى مثبت بازى کمدى رضا عطاران این 
است که زیاده روى ندارد و همه چیز درست و کامل است.

یش  ســا ه آ ر بــا ر د
فیلــم اینکــه چرا 

«دراکوال»ى 
عطاران آنطــور که همه 

انتظارش را داشتند خوب از آب درنیامد 
گفت: «دراکوال» را خیلى دوســت داشتم و اگر به 

خودم بود مى خواستم نقش بیشترى در آن داشته باشم. 
نکته مثبت فیلم وجود امضاى رضا عطاران است و کار 
ابزورد است و من این ســبک کار را خیلى دوست دارم، 
در ضمن عطاران در «دراکوال» ســعى نمى کرد فقط 

مخاطب را بخنداند.
این بازیگــر همچنین درباره همکارى اش با ســامان 
مقدم در «نهنگ عنبر» و سریال «دیوار به دیوار» گفت: 
سامان مقدم از کارگردان هایى است که فیلمنامه هایش 
را نخوانده مى پذیرم. «نهنگ عنبر2» را بیشتر دوست 
دارم و صحنه تصادف را از همه ســکانس ها بیشــتر

 مى پسندم؛ اولین بار که آن را در سینما دیدم 
گریه کردم و به نظرم یک تلنگر بود 
براى همه که شادى ها بسیار زود 
و بایک اتفاق ساده مى تواند تمام 

شده و به غم تبدیل شود.
او دربــاره فعالیــت هاى 
روزمــره اى کــه انجام 
مى دهد هم گفت: در 
دوران دبیرســتان 
درس  وقتــى 
م  نــد ا مى خو

همزمان 
موزیک هاى 

گوش  متالیــکا 
مــى دادم و مــادرم 

اعتراض مى کرد. عالقه ام 
به موسیقى همچنان ادامه دارد 

و بستگى به شرایط و حالم هر نوع 
موسیقى را گوش مى دهم.

آســایش درباره بهترین بازیگران امروز 
سینماى ایران از نگاه خودش توضیح داد: 

نوید محمدزاده را خیلى دوست دارم و بازى 
اش در «ابد و یک روز» بى نقص بود، اعجوبه اى 

در بازیگرى است و مشخص است که خیلى به 
بازیگرى اش فکر مى کند و در واقع مى توان گفت 

که خیلى کارش را بلد است. دوست دارم روزى با او 
همکارى کنم.

او درباره بهترین بازیگر زن امروز سینما هم ادامه داد: 
سخت است درباره بازیگران زن نظر دادند، مثًال در «ابد 
و یک روز» پریناز ایزدیار بسیار فوق العاده است و اتفاق 
منفى که درباره من هم رخ داد و همه بازیگران زن را هم 
دربر مى گیرد نقش تکرارى است که توسط کارگردانان 
به بازیگر پس از آن نقش خوب پیشنهاد مى شود. منتظرم 
تا او را در یک نقش متفاوت ببینم. در نسل خودم هم لیال 
حاتمى را خیلى دوست دارم، خیلى زیباست. فیلم «لیال»  
هم در کورش اکران شده است و تنبلى ام مى آید که از 

لواسان بروم فیلمش را ببینم.
این بازیگر در پایان درباره بازى ایزدیار در «شهرزاد» 
گفت: «شــهرزاد» را نگاه نمى کنم، هیچ دشمنى با 
کســى ندارم اما ترجیح مى دهم وقت خالى که در 

شب دارم را فیلم هاى خارجى ببینم.

عطاران گفت به من سیلى بزن
گفتگوى فریدون جیرانى با  ویشکا آسایش در «35» 

وال»ى 
ان آنطــور که همه 

رش را داشتند خوب از آب درنیامد 
ت: «دراکوال» را خیلى دوســت داشتم و اگر به 

ودم بود مى خواستم نقش بیشترى در آن داشته باشم.
کته مثبت فیلم وجود امضاى رضا عطاران است و کار 
بزورد است و من این ســبک کار را خیلى دوست دارم، 
فقط  در ضمن عطاران در «دراکوال» ســعىنمى کرد

مخاطب را بخنداند.
این بازیگــر همچنین درباره همکارى اش با ســامان 
مقدم در «نهنگ عنبر» و سریال «دیوار به دیوار» گفت: 
سامان مقدم از کارگردان هایى است که فیلمنامه هایش 
را نخوانده مى پذیرم. «نهنگ عنبر2» را بیشتر دوست 
دارم و صحنه تصادف را از همه ســکانس ها بیشــتر

 مى پسندم؛ اولین بار که آن را در سینما دیدم 
گریه کردم و به نظرم یک تلنگر بود 
براى همه که شادى ها بسیار زود 
تفاق ساده مى تواند تمام 

همزمان 
موزیک هاى 

گوش  متالیــکا 
مــى دادم و مــادرم 

عالقه ام اعتراضمى کرد.
به موسیقى همچنان ادامه دارد 

بو بستگىبه شرایط و حالم هر نوع 
موسیقى را گوش مى دهم.

آســایش درباره بهترین بازیگرانن امروز 
سینماى ایران از نگاه خودش توضیح داد: 

نوید محمدزاده را خیلى دوست دارم و بازى 
اشدر «ابدو یک روز» بى نقص بود، اعجوبه اى

در بازیگرى است و مشخص است که خیلى به 
ش فکر مى کند و در واقع مى توان گفت 

 روزى با او 

جمشید مشایخى که این روزها در بیمارستان بسترى است از وضعیت انتخاب 
بازیگران در فضاى سینما و تلویزیون دوباره انتقاد کرد.

با توجه به کسالت چند روز اخیر جمشید مشایخى و بسترى شدن او در بیمارستان 

آتیه براى رفع ضعف جســمانى، على اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت ارشاد به همراه سید عباس عظیمى مدیرعامل مؤسسه هنرمندان 
پیشکســوت با حضور در این بیمارســتان به عیادت این هنرمند تئاتر، سینما و 
تلویزیون رفتند.در این عیادت مشایخى در ســئواالتى جویاى آخرین وضعیت 
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت شد و به دکتر کاراندیش گفت: «با توجه به اتفاقات 
خوبى که در این چند ســال افتاده، امیدوارم وزیر جدید در حمایت از این مؤسسه 
از وزراى قبلى پیشــى بگیرد و هر روز شاهد اخبار و گزارشــات خوبى از ایشان 
براى هنرمندان پیشکسوت باشیم.»او در بخشى دیگر از سخنانش گفت: «من 
خادم هنر و هنرمندانم، پس از این موقعیت و حضور شما بزرگواران که در مقام و 
مسئولیت هستید استفاده مى کنم و درد اعضاى انجمن بازیگران را بازگو مى کنم.» 

این هنرمند باسابقه روى تخت بیمارستان با انتقاد از نحوه انتخاب بازیگران در 
فضاى سینما و تلویزیون، سخنانش را اینگونه ادامه داد: «چرا با وجود انجمن هاى 
بازیگران، خانه سینما و این همه عضو هنرمند و بازیگر ثبت شده، باید شاهد حضور 
افرادى به عنوان بازیگر از بیرون این محیط باشیم تا هنرپیشگان حرفه اى بیکار 
بمانند؟ من امیدوارم راه حلى براى این مســئله مهم پیدا شود.»مشایخى گفت: 

وقتى مشکالت عدیده «من براى خودم نگرانى ندارم ولى 
بازیگر  هنرمندان 
مى بینــم،  را 
نــم  ا نمى تو

سکوت کنم.»

   گالیه هاى جمشید مشایخى روى تخت بیمارستان

سوت شد و به دکتر کاراندیش گفت: «با توجه به اتفاقات 
لافتاده، امیدوارم وزیر جدید در حمایت از این مؤسسه 
گیرد و هر روز شاهد اخبار و گزارشــات خوبى از ایشان 
ت باشیم.»او در بخشى دیگر از سخنانش گفت: «من 
ساز این موقعیت و حضور شما بزرگواران که در مقام و 
مى کنم و درد اعضاى انجمن بازیگران را بازگو مى کنم.»

بمانند؟ من امیدوارم راه حلى براى این مســئله مهم پیدا شود.»مشایخى گفت: 
وقتى مشکالت عدیده«من براى خودم نگرانى ندارم ولى 

بازیگر  هنرمندان 
مى بینــم،  را 
نــم  ا نمى تو

سکوت کنم.»

این روزها مؤسسه پخش «فیلمیران» و على سرتیپى، 
مدیرعامل آن بــا دراختیار داشــتن مدیریت برخى از 
پردیس هاى مهم و از جمله پردیس کورش در تهران، 
نقش مهمى در مناسبات اکران بازى مى کنند و شاید 
براى همین باشــد حتى رامبد جوان که فیلم تازه اش 
«نگار» با پخش «هدایت فیلم» یکى از رقباى قدیمى 
فیلمیران روى پرده است به ناگاه از رسول صدرعاملى 
یکى از شــرکاى فیلمیران دعوت مى کند که مهمان 

«خندوانه» باشد!
حضور رســول صدرعاملى در «خندوانــه» هرچند به 
بهانه مرور کارنامه فعالیت هاى فرهنگى اش از روزنامه 
نگارى تا فیلمسازى صورت گرفت اما پایان بندى برنامه 
که بنا بود با ضبط واکنش صدرعاملى نسبت به برخى 
واژگان همراه باشد کامًال در خدمت فیلمیران و شرکاى 

آن قرار گرفت.
نخستین واژه اى که صدرعاملى باید درباره اش سخن 
مى گفت غالمرضا موسوى از شرکاى فیلمیران بود(!) 
و سومین واژه هم محمدرضا تخت کشیان یکى دیگر 
از شــرکا!آخرین واژه هم «فیلمیران» بود تا رپورتاژى 
حســابى براى فیلمیران صورت گیرد چــون نه فقط 
شــخص رامبد جوان به معرفى این شــرکت پخش 
پرداخت و در مدح آن سخن گفت بلکه صدرعاملى نیز 
کوشید تا مى تواند، هم از فیلمیران تعریف کند و هم از 
سختى هایى بگوید که پسرخاله اش على سرتیپى در 

فیلمیران مى کشد!
اگر «خندوانــه» در جهتى پیش مــى رفت که تمامى 
فعاالن صنعت پخش فیلم بتوانند مجالى براى معرفى 

در ایــن برنامه 
شــته  ا د

شــند  با
خیلــى 

هــم 
خوب بــود و 

شــائبه جانبدارى از 
یــک شــرکت پخش 

را شــکل نمــى داد اما 
در شــرایطى کــه فیلم 
«نگار» رامبــد روى پرده 
اســت و در این مدت در 
پردیســى مانند کورش 
هم سانس هاى فراوانى 
براى آن تدارك دیده 
شده این نوع رپورتاژ 
بــه شــدت شــبهه 
برانگیز است و خالف 
عنصرى به نام عدالت 
که باید زیربناى تولید 
محتوا در رســانه اى 
باشــد که نــام ملى 

گرفته است.

پشت پرده حضور رسول صدرعاملى در «خندوانه» 

رپورتاژ «رامبد»

«ران هاچینسون»، فیلمنامه نویس سرشناس روایت عجیبى 
از رفتار «مارلون براندو» در پشت صحنه فیلم «جزیره دکتر 
مورو» دارد. بر اساس روایت ران هاچینسون، مارلون براندو 
در صحنه فیلمبردارى «جزیره دکتر مورو» رفتار وحشتناکى 

داشته و به عمد در کار تولید خلل ایجاد مى کرد.
زمانى که پیشنهاد همکارى در پروژه «جزیره دکتر مورو» به 
هاچینسون ارائه شد، در مخیله اش هم نمى گنجید که بازیگر 
«پدرخوانده» به کابوسى براى او بدل شود. او این پیشنهاد 
را فرصتى رؤیایى مى دید تا با بازیگر محبوبش و کارگردان 

بزرگى چون «جان فرانکنهایمر» همکارى کند.
اما هاچینسون با پیوستن به عوامل تولید شاهد ساخت یکى 
از بدترین فیلم هاى تاریخ سینما بود که خودش آن را اینگونه 

توصیف مى کند: «فاجعه 40 میلیون دالرى.»
او در وهله نخســت با دیدن اضافه  وزن زیاد مارلون براندو 
در صحنه شگفت زده شده بود، درباره بى اعتنایى براندو به 
فیلمنامه مى گوید: «او دوست داشت همه چیز را بداهه بگوید 
و اصًال به فیلمنامه اعتنا نمى کرد. او حتى به ندرت از مکانى 
که براى اقامتش فراهم کرده بودند خارج مى شد. تنها زمانى 

در را باز مى کرد که پیتزایش را مى آوردند.»

هاچینسون نویسنده اهل ایرلند شمالى برنده جایزه «امى» 
اســت و یک بار نیز نامزد جایزه «الرنــس اولیویه» براى 

بهترین نمایشنامه شده است.
ماه آینده کتاب خاطــرات این فیلمنامه نویــس با عنوان 
«چسبیدن به کوه یخ: نوشتن براى زندگى در صحنه و در 
هالیوود» منتشر خواهد شــد. او در این کتاب از خاطرات 
ناخوشایند ســاخت فیلم «جزیره دکتر مورو» گفته است. 
این خاطرات آنقدر براى او ناخوشایند بوده که هیچگاه فیلم 

«جزیره دکتر مورو» را تماشا نکرده است.
مارلون براندو که با بازى هاى مسحورکننده در فیلم هاى 
کالسیکى چون «اتوبوسى به نام هوس» و «در بارانداز» 
انقالبــى در بازیگرى به پا کــرده بود، بــراى رفتارهاى 
غیرقابل پیش بینى با تهیه کننــدگان، کارگردانان و دیگر 
بازیگران، مشهور بود. البته فرانکنهایمر نیز پیش از آغاز کار 
به هاچینسون هشدار داده بود که کار کردن با براندو دشوار 
است. هاچینسون روزهاى فیلمبردارى «جزیره دکتر مورو» 
را اینگونه به یاد مى آورد: «در صحنه فیلمبردارى همه با هم 
رفتارى هیوالوار داشتند. رابطه میان براندو با دیگر بازیگران 

مسموم بود. آنجا جزیره مردم دیوانه بود.»

فیلمبردارى «چهار راه اســتانبول» که پیش تر 
«پالســکو» نام داشــت، به تهیه کنندگى و 
کارگردانى مصطفى کیایى اواخر هفته گذشته 
در تهران آغاز شد. در این فیلم سینمایى بهرام 
رادان، محسن کیایى، سحر دولتشاهى، ماهور 
الوند، مهــدى پاکدل، رعنا آزادى ور، مســعود 

کرامتى و... به ایفاى نقش مى پردازد.
این ششمین ساخته سینمایى محسن کیایى 
بعد از فیلم هاى «بعد از ظهر سگى سگى»، «ضد 
گلوله»، «خط ویژه»، «عصر یخبندان» و «بارکد» 
است و مانند ساخته هاى قبلى او، اثرى پر بازیگر 
محسوب مى شود. به  نقل از مشاور رسانه اى این 
فیلم، «چهار راه استانبول» تولید دشوارى خواهد 
داشت و پیش بینى مى شود فیلمبردارى آن تا 

اواخر آبان ماه ادامه داشته باشد. 

«چهار راه استانبول»
 کلید خورد

رازهایى از رفتار عجیب «مارلون براندو»

ارژنگ امیرفضلى گفت: مردم همواره به من 
لطف داشته اند و در حین برگزارى برنامه ادابازى 

«خندوانه» بازخوردهاى بسیار خوبى را از آنها 
مى گرفتم. براى خودم هم جالب بود و باورم

 نمى شد که تا مرحله نهایى باال آمدم.
ارژنگ امیرفضلى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 

درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: به تازگى براى بازى در سریال 
«افسانه هزار پا» به کارگردانى شهاب عباسى 
دعوت شدم و از چند هفته دیگر جلوى دوربین 

این اثر خواهم رفت. این گروه تجربه موفق 
«خنده بازار» را در کارنامه دارد و به امید خدا 

سریال خوبى را آماده پخش خواهد کرد.
وى دلیل کم کارى خود در سینما را اینگونه 

توصیف کرد: واقعیت این است که با وجود تولید 
فیلم هاى کمدى زیادى که در سینما ساخته 

مى شود در کل هیچ پیشنهادى طى سال گذشته 
براى بازى در سینما به من نشده است. خود 

من هم دلیل این قضیه را نمى دانم اما امیدوارم 
اتفاقات بهترى در راه باشد.

بازیگر فیلم «شکالتى» درباره وضعیت جسمى 
خود ادامه داد: بعد از عمل جراحى که داشتم حالم 
نسبتاً بهتر است. به جز دیسک کمر و  درد گردن 

و آلرژى شدید فصلى که گرفته ام مشکل جسمى 
دیگرى ندارم.

وى با اشاره به حضور خود در برنامه «خندوانه» 
تأکید کرد: تجربه حضور در «خنداونه» براى من 
اتفاقى شیرین و جذاب بود. حضور در کنار رامبد 

جوان و دوستان قدیمى براى من لذت بخش بود 
و خود مسابقه هم در نوع خود اتفاق جالبى است.

امیرفضلى با ابراز تشکر از مردم خاطرنشان کرد: 
مردم همواره به من لطف داشته اند و در حین 

برگزارى برنامه ادابازى «خندوانه» بازخوردهاى 
بسیار خوبى را از آنها مى گرفتم. براى خودم هم 

جالب بود و باورم نمى شد که تا مرحله نهایى باال 
آمدم و بسیارى از مردم در صفحه اینستاگرام 
مى گفتند که حق من بوده که عنوان اول را به 

دست آورم.

محسن چاووشى، خواننده  پاپ کشورمان 
که تاکنون با هیچ سریالى همکارى 

نداشته، براى اولین بار با سریال«هاتف» 
به تلویزیون مى آید.

نعمت چگینى تهیه کننده سریال «هاتف»  
گفت: در مورد خواننده  تیتراژ سریال «هاتف» 

پیش از این با محسن چاووشى مذاکراتى 
داشتیم که خوشبختانه نهایى شد و قرار است 

تیتراژ این سریال توسط محسن چاووشى 
خوانده شود.

تهیه کننده«هاتف» خاطرنشان کرد: این اولین 
بارى است که محسن چاووشى تیتراژ یک 

سریال تلویزیونى را مى خواند و این همکارى با 
سریال «هاتف» آغاز خواهد شد.

احساس بازیگر 
«اخراجى ها» در
 فینال ادابازى 

محسن چاووشى 
خواننده  سریال 

محرمى «هاتف» شد
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مطالعات نشان مى دهد میکرو و نانوذرات تتو (خالکوبى) 
مى توانند داخل بدن حرکت کنند و به گره هاى لنفاوى 

برسند.
خالکوبــى یــا َتتو بــه عمل ایجــاد نقــوش دایمى 
یا بــا مانــدگارى طوالنــى بــر روى پوســت گفته 
مى شــود. مطالعــات جدید بــراى اولین بار نشــان 
مى دهــد رنگدانه هــاى ارگانیــک و غیــر ارگانیک 
استفاده شــده در جوهر تتو و آالینده هایى مانند نیکل، 
کروم، منگنز یــا کبالت مى توانند داخــل بدن حرکت 

کنند.
معموًال افراد هنگام خالکوبى در انتخاب سوزن استریل 
و استفاده نشــده دقت دارند ولى هیچکدام از ترکیبات 
شیمیایى استفاده شده در جوهر تتو مطلع نیستند. عالوه 
بر نیکل، کروم، منگنز یا کبالت، رایج ترین عنصر مورد 
استفاده در جوهر خالکوبى، دى اکسید تیتانیوم است. این 
عنصر یک رنگدانه سفید است و در ترکیب با رنگدانه ها، 
براى ایجاد سایه استفاده مى شــود. این عنصر معموًال 
به عنوان افزودنى در انــواع خوراکى، رنگ و کرم هاى 
ضد آفتاب نیز مورد اســتفاده قرار مى گیــرد. برخى از 
عوارض منفى اســتفاده از این رنگدانه ســفید، تأخیر 
در درمان، برآمدگى و ورم پوســتى و احساس خارش

 است.
مطالعات جدید نشــان مى دهد این رنگدانــه ها وارد 
پوست شده و در بدن حرکت مى کنند و به گره هاى لنفى 
مى رسند. در واقع گره هاى لنفى در تالش براى پاکسازى 
این میکرو و نانوذرات هستند. محققان احتمال مى دهند 
ایــن ذرات مى توانند منجر به افزایش ســایز گره هاى 

لنفاوى شوند.  

آبسه به معنى تجمع چرك و عفونت در بافت هاى بدن 
اســت. در هر جاى بدن ممکن است آبسه تشکیل شود 

ازجمله در حفره دهان.

علل آبسه در حفره دهان چیست؟ 
آبســه به علت پوســیدگى دنــدان اتفــاق مى افتد. 
پوسیدگى هاى دندان اگر درمان نشود، عفونت ناشى از 
پوسیدگى گسترش پیدا مى کند و به مقر دندان مى رسد. 
از آنجا عفونت وارد استخوان مى شود یا حتى عفونت وارد 

نسوج اطراف دندان مى شود.
اگر دندان سالم باشد و پوسیدگى در کار نباشد، مشکالت 
لثه اى و بیمارى هاى لثه اى موجب آبسه دندان مى شود، 
البته عفونت هاى لثه اى درمان نشده نیز باعث ایجاد آبسه 

لثه اى مى شود.

تشخیص آبسه چگونه صورت مى گیرد؟
گاهى تشخیص ســاده و گاهى مشکل است. وقتى 
دندان پوســیدگى ندارد به علت عفونت لثه اســت 

اما وقتى دندان پوسیدگى دارد به علت دندانى، 

آبسه ایجاد مى شود. البته یک علت کمتر شایع هم وجود 
دارد که بر اثــر ضربه یا غذایى کــه مى خوریم و یا وارد 
شدن جسم خارجى به بافت هاى اطراف دندان و مخاط، 

مى تواند باعث عفونت و آبسه دندان شود.

چه افرادى استعداد بیشترى براى ابتال به 
عفونت هاى دندانى دارند؟

افرادى که به هر علتى سیستم ایمنى ضعیف ترى دارند 
مثل خانم هاى باردار، افراد سالمند و آنها که بیمارى هاى 
زمینه اى دارند، مثل افراد مبتال بــه دیابت در این گروه 

قرار دارند.

عالیم آبسه دندان چیست؟
درد، تورم، گاه لقى دندان، بوى بد دهان و اشــکال در 
عملکرد دهان و دندان، مشــکل غذا 
خوردن که اگر به آن رسیدگى نشود 
و مشــکل ادامه پیدا کند، تب باال 

و بى حالــى بروز 

مى کند. این دو نشانه آخر، خطرناك هستند و فرد مبتال 
باید هر چه سریع تر به دندانپزشک مراجعه کند.

پیشگیرى از آبســه دندان و لثه چگونه 
است؟

باید از پوســیدگى دندان و بیمارى لثه پیشگیرى کنیم. 
حداقل دو بار مســواك زدن به مدت حداقل دو دقیقه با 
خمیر دندان هاى حاوى فلورایــد، کاهش مصرف مواد 
قندى و هر ماده قندى که قند و شکر دارد و مراجعه منظم 

به دندانپزشک نیز توصیه مى شود.

 اقدامات اولیه اى که افراد مجاز به انجام 
دادن آن هستند، چیست؟

فرد مى تواند یک مسکن بخورد تا درد شدید را تسکین 
دهد. دهان را با آب و نمک رقیق هم شستشو بدهد و بعد 
به دندانپزشک یا مرکز شبانه روزى 

مراجعه کند.  

آکنه زمانى اتفاق مى افتد که چربى با سلول هاى مرده 
پوست تلفیق شده و منافذ پوست را مسدود مى کند.

براى شناختن راه هاى درمان جوش صورت و آکنه ابتدا 
باید علت بروز آنها را بدانیم. جوش صورت انواع مختلفى 
دارد اما متداول ترین نوع آن آکنه دوران بلوغ است. بلوغ 
جسمانى باعث باال رفتن سطح هورمون ها و به خصوص 
تستسترون مى شود. این تغییرات باعث مى شوند غدد 
پوستى، چربى بیشــترى تولید کنند. علت اصلى تولید 
سبوم و چربى این است که از پوست محافظت شود و آن 

را نرم و مرطوب نگه دارد.
داروهاى مشخصى نیز هســتند که باعث بروز آکنه مى 
شــوند پس در صورتى که جوش زده اید و قرص هاى 
خاصى مصرف مى کنید حتمًا با پزشــک خود مشورت 
کنید.تنها نوجوانان نیســتند که جوش صورت را تجربه 
مى کنند. گاهى اوقات نوزادان تازه به دنیا آمده نیز آکنه 
و جوش دارند و علت آن نیز انتقال هورمون از بدن مادر 
به آنهاست. کودکان و بزرگساالن نیز ممکن است دچار 
آکنه شوند.برخى عارضه هاى سیســتم غدد درون ریز 

نیز هســتند که مى توانند باعث بــروز جوش صورت و 
آکنه شوند.

توضیحاتى کلى درباره رفع جوش صورت
براى اینکه بتوانید آکنه را کنترل کنید باید پوست خود را 
تمیز نگه دارید. از محصوالتى که منافذ پوستى را مسدود 
مى کنند دورى بجویید. صورت خود را روزى یک یا دو 
بار با صابون و یا صابون هاى مخصوص جوش صورت 
بشویید. سعى کنید به جوش هایى که دارى دست نزنید 
و به قول معروف آنها را نترکانید چرا که باعث بدتر شدن 
آنها و دائمى شــدن جاى زخم آنها روى پوست صورت 

خود خواهید شد.
اگر تنها چند جوش روى صورت خــود دارید مى توانید 
بدون تجویز پزشک سراغ محصوالت بهداشتى مالیم 

بروید. 

براى از بین بردن جاى جوش چه کنیم؟
روش هاى درمانى بسیارى براى از بین بردن جاى جوش 

وجود دارند. یکى از آنها درمان لیزرى است که مى تواند 
جاى جوش را از بین ببرد. گاهى اوقات و در طول زمان، 
جاى جوش ها کوچک شده و از بین مى روند اما اگر این 
زخم هاى کوچک روى صورت اذیت تان مى کنند براى 
درمان جاى جوش به پزشک مراجعه کنید. گاهى اوقات 

حتى به جراحى پالستیک نیز احتیاج پیدا خواهید کرد.
 

بیمارى هــاى قلبى و مزمــن تهدیدى جــدى براى 
حیات انسان هســتند، اما براى پیشــگیرى و کنترل 
این بیمارى هاى خطرنــاك در کنار روش هاى درمانى 

مى توانید از خواص میوه هاى طبیعى نیز بهره بگیرید.
کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند 
مصرف انبه مى توانــد از ابتالى فرد بــه بیمارى هاى 

قلبى-عروقى و دیابت جلوگیرى کند.
براساس این پژوهش، دانشــمندان با تجزیه و تحلیل 
خواص انبــه دریافتند مصــرف آن افزون بــر درمان 
بیمارى هــاى قلبى - عروقى و دیابت، براى ســالمت 

مغز، پوست بدن و بهبود عملکرد روده ها نیز مفید است.
از جمله دالیل ابتال به دیابت نوع 2، مى توان رژیم غذایى 
نامناسب حاوى مواد شــیرین و پرچرب، کم تحرکى و 
انجام ندادن ورزش منظم، داشتن استرس و افسردگى، 
چاقى، کنترل نکردن دوره اى قنــد خون، مصرف مواد 
دخانى، ابتال به دیابت باردارى و نیز برخى ویژگى هاى 

ژنتیکى در افراد را نام برد.
دیابت نوع 2 مى تواند سبب نارسایى کلیوى، کم بینایى، 
زخم دیابتى و قطع اعضاى بدن و حتى مرگ شــود، به 
همین دلیل مراقبت و پیشــگیرى از ابتال به آن بسیار 

مهم است.
در این تحقیق همچنین بیان شده است که دانشمندان 
ایرانى در خصوص فایده انبه براى جلوگیرى از ابتال به 

بیمارى آلزایمر به نتایج مثبتى دســت پیدا 
کرده اند.

دانشــمندان کشــور کره نیز دریافتند 
مصرف انبه مى تواند ســبب کالژن 
ســازى پوســت و جلوگیرى از پیرى 
زودرس و ایجاد چین و چروك شود. 

همچنین مصرف ایــن میوه در 
جلوگیرى از ریزش موى سر 

نیز مؤثراست.
■■■  

از جمله دیگر مزایاى مصرف 

انبه، کاهش میزان کلســترول و ترى گلیسیرید خون 
است که عاملى مهم در ابتالى افراد به بیمارى هاى قلبى 

و چاقى هستند.
انبه مى تواند ســبب تقویت باکترى هــاى مفید روده و 
جلوگیرى از بروز بیمارى هاى دستگاه گوارش و چاقى 

شود.
با وجود تمــام خواص انبه، خوردن ایــن میوه در برخى 
افراد سبب ایجاد آلرژى غذایى مى شود، به همین دلیل 
باید قبل از خوردن آن از نداشتن آلرژى غذایى اطمینان 

پیدا کرد.

نشانه هایى از سرطان پوست که دیده نمى شوند!

2نوع 2، مى توان رژیم غذایى 
نو پرچرب، کم تحرکى و
شتن استرس و افسردگى،

ى قنــد خون، مصرف مواد 
ى و نیز برخى ویژگى هاى 

رسایى کلیوى، کم بینایى، 
دن و حتى مرگ شــود، به 
گیرى از ابتال به آن بسیار 

ن شده است که دانشمندان 
 براى جلوگیرى از ابتال به 

تى دســت پیدا

ز دریافتند 
ب کالژن 
ى از پیرى 

ك شود.
ه در 

سر 

ف 

انبه؛ میوه اى درمانگر با خواص باورنکردنى

بیشتر مواقع، عالئم سرطان پوست روى الیه بیرونى 
پوســت قابل مشــاهده هســتند. اما در همه قوانین 
اســتثناهایى هم وجود دارد و این یکى نیز مســتثنى 

نیست!
البته ســرطان پیشرفته پوســت مى تواند موجب درد، 
سردرد و یا سایر عالئم پوستى شود. اما در این مرحله، 
شــما دیگر یک تومور زخمــى کامًال بــزرگ روى 
پوست تان دارید و این چیزى نیست که متوجه نشوید. 
چیزى که ما درموردش صحبت مى کنیم، استثناهاى 
نادرى هســتند که عالئم پوســتى، اولین نشانه هاى 
سرطان پوست مى باشند. در این مطلب، هفت عالمت 

را که باید از آنها مطلع باشید براى تان مى گوییم.

برآمدگى هاى زیر پوست
شــما نمى توانید ایــن برآمدگى ها را ببینیــد، اما اگر 
برآمدگى یا قلنبگى هایى زیر پوســت تان احســاس 
مى کنید، به خصوص در جاهایى مثل کشاله  ران، زیر 
بغل و یا گردن، اینها ممکن اســت داللت بر سرطان 
پوست داشته باشند که به غدد لنفاوى تان رسیده است.

البته این حالت شایعى نیست اما شرایطى وجود دارد که 
سیستم ایمنى تان اجازه  ظاهر شدن به خال ها یا زخم ها 
را نداده است و حتى با وجود اینکه سرطان متاستاز داده 
است این عالئم نمایان نشده اند. بنابراین سرطان روى 

پوست شروع شده اما دیده نمى شود. 

دردهاى شکمى
مالنوما یا سرطان پوســت، عالوه بر غدد لنفاوى به 
کبد هم مى تواند برســد. اگر این اتفاق بیافتد، ممکن 
است شما دردى در ربع باالیى سمت راست شکمتان 

احســاس کنید. البته باید بدانید که این نــوع درد، با 
بیمارى هاى زیادى مى تواند مرتبط باشد که برخى از 
آنها مانند سنگ کیسه صفرا چندان خطرناك نیستند. 

مشکالت تنفسى
زمانــى کــه ســرطان پوســت متاســتاز مى دهد، 
مى تواند به ریه ها نیز حمله کند. اگر به ریه ها برســد، 
مى توانــد موجب تنگــى نفس یا ســرفه هاى مداوم 
بشــود. اگر این عالئــم را دارید، به پزشــک مراجعه

 کنید.

مفاصل دردناك
عالوه بر غدد لنفاوى و ریه ها کبد، استخوان ها نیز یکى 
دیگر از جاهایى هستند که مالنوما مى تواند آنها را تحت 
تأثیر قرار بدهد، حتى اگر عالئم پوستى تان خودشان را 
مخفى کنند. اگر چنین اتفاقى روى داده باشد، ممکن 
اســت عالئمى مشابه آرتروز داشته باشــید، مثًال درد 
مفاصل. اگر دلیل زانو درد یا درد لگن تان را نمى دانید، 

به پزشک مراجعه کنید.

تارى دید
ســرطان پوســت، در مالنوســیت ها که سلول هاى 
تولید کننــده  رنگدانه در پوســت هســتند شــروع 
مى شود که این مالنوسیت ها بیشــتر در پوست قرار 
دارند اما در چشــم ها و ســایر قســمت هاى بدن نیز 
مالنوســیت هایى هســتند، بنابراین در مواردى نادر، 
فرد ممکن است در یکى از این نواحى، شروع سرطان

 داشــته باشــد.در چنیــن حالت هایى، تــارى دید 
یا اختــالل بینایــى مى توانــد از اولین نشــانه هاى 

ســرطان پوســت باشــد. ممکــن اســت شــما 
رنگدانه هــا یــا لکه هایــى در عنبیــه  چشــمتان 
ببینیــد. وقتــى کــه مالنوما به چشــم ها یا ســایر 
مالنوسیت هاى غیر پوستى مى رســد، هیچ ربطى به 
بودن در معرض نور خورشــید نــدارد، بلکه در برخى 
موارد مى تواند به یک سندروم ژنتیکى مرتبط باشد، اما 

معموًال بسیار پراکنده است.

قولنج هاى شکمى
ســرطان پوســت را هم به لیســت بیمارى هایى که 
منجر به عالئم روده اى مى شــوند اضافــه کنید. روده  
شما هم مانند چشــم هاى تان، مالنوســیت دارد و به 
همین دلیــل مى تواند جایگاه مالنوماى پنهان باشــد. 
اسهال، یبوست، قولنج و یا درد مى توانند از عالئم ممکن

 باشند.

سردرد
مغز شما هم جزو جاهایى اســت که مالنوسیت دارد و 

مى تواند مالنوما در خود پنهان کرده باشــد. سردردها، 
سرگیجه ها و یا مشکالت مربوط به ادراك و شناخت همه 
از عالمت هاى احتمالى سرطان پوست مى توانند باشند. 
اگر سرطان پوستى داشته باشید که از پوست تان شروع 
شده و به مغز رسیده باشد، این عالئم مى توانند بروز کنند.

؟؟؟؟؟؟؟یرد؟؟؟ تشخیص آبسه چگونه صورت مى گ
گاهى تشخیص ســاده و گاهى مشکل است. وقتى 
دندان پوســیدگى ندارد به علت عفونت لثه اســت 

اما وقتى دندان پوسیدگى دارد به علت دندانى، 

خوردن که اگر به آن رسیدگى نشود 
و مشــکل ادامه پیدا کند، تب باال 

و بى حالــى بروز 

به دندانپزشک یا مرکز شبانه روزى
مراجعه کند.  

وقتى دندانتان آبسه مى کند

طبق یافته هاى جدید، هر چقدر فردى 
بلند قامت تر باشــد احتماًال بیشتر در 

معرض ابتال به لختگى خون قرار دارد.
محققان دانشگاه الند سوئد با بررسى 
بیــش از دو میلیــون خواهــر و برادر 
دریافتنــد «ترومبوآمبولــى وریدى» 
(نوعى لخته شدن خون در عروق) با قد 
مرتبط است و این ریسک در افراد کوتاه 

قامت تر کمتر است.
آنها دریافتند مردان کوتــاه تر از 160 
سانتیمتر در مقایســه با مردان بلندتر از 
187 ســانتیمتر، ریسک ترومبوآمبولى 
وریــدى تــا 65 درصــد کاهــش

 مى یابد.
در مورد زنان، آنهایى کــه کوتاه تر از 
155 ســانتیمتر بوده و یکبار هم باردار 
شــده بودند در مقایســه با زنان بلندتر 
از 182 ســانتیمتر، 69 درصد کمتر در 
معــرض خطــر ترومبوآمبولى وریدى

 بودند. 

ارتباط قد بلند 
و افزایش

 لخته شدن 
خون

8 نکته ورزشى براى مبتالیان به میگرنعلت هاى جوش زدن روى صورت

کشف یک عارضه 
خطرناك تتو براى بدن

افــراد مبتــال بــه ســردرد و میگــرن مى تواننــد با 
انجــام ورزش از میــزان درد خــود بکاهنــد. ورزش 
کردن بــراى این افــراد کمــى متفــاوت از دیگران

 است.
افــرادى کــه مى خواهنــد بــا انجــام ورزش از 
درد میگــرن بکاهنــد بایــد به نــکات زیــر توجه

 کنند:

گرم کردن بدن
قبل از شــروع برنامه اصلى، کمى بــدن را گرم کنید. 
مى توانید پیاده روى کنید یا حرکت کششى انجام دهید. 
این کار باعث مى شود که بدن شــوکه نشود و سردرد 

نگیرید.

 به میزان درد خود توجه کنید
اگر قبل از شروع ورزش سردرد دارید آرام شروع کنید و 

لباس خنک بپوشید.

 ورزش با شدت متوسط انجام دهید
سعى کنید در طول روز 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط 

انجام دهید. مى توانید پیاده روى یا شنا کنید.

یک جلسه ورزش را به چند بخش تقسیم 
کنید

مى توانید 30 دقیقه ورزش را یکجا انجام ندهید و آن را 

به سه جلسه ده دقیقه اى تقسیم کنید.

با پزشک مشورت کنید
سعى کنید برنامه ورزشى خود را با پزشکتان هماهنگ 
کنید. به خصوص اگر باالى 40 ســال هستید یا آسیب 

دیدگى دارید حتمًا به پزشک مراجعه کنید.

 ورزش هوازى انجام دهید
ســعى کنید 20 دقیقه ورزش هوازى، ســه تا چهار بار 
در هفته انجام دهیــد. مى توانید در ورزش هوازى تنوع 

ایجاد کنید.
 ورزش هاى ترکیبى انجام دهید

ورزش هاى هوازى و استقامتى را با هم ترکیب کنید.

 بدن  را سرد کنید
بعد از انجام ورزش بدن را سرد کنید. براى سرد کردن 

مى توانید پیاده روى یا حرکات کششى انجام دهید. 
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نصف جهان ذوب آهنى ها با ســرمربى پر افتخارشان 
امیدوارند تــا در هفته پیش رو اســتقالل تهران را هم 

شکســت دهند و بیش 
از هــر زمانى به صدر 
جدول نزدیک شوند.
امیر قلعــه نویى در 
هفته ششم انگیزه 
زیــادى داشــت تا 

تیمش استقالل خوزستان را شکســت دهد و حاال با 
نتیجه فوق العاده اى که براى او و تیمش کسب شده، با 
روحیه اى خوب مقابل استقالل اورجینال قرار مى گیرد.
ذوب آهن در شــرایطى که از پنج بازى ابتدایى خود 6 
امتیاز کسب کرده بود، مقابل استقالل خوزستان قرار 

گرفت. 
امیر قلعــه نویى 
کــه بــا بحران 

مصدومیت ســتاره هاى کلیدى اش نیز مواجه شده، 
امید زیادى داشت تا تیمش با برد در مصاف با استقالل 
خوزســتان به برترى برسد؛ اما شــاید تصورش را هم 

نمى کرد شش گل وارد دروازه حریف کند. 
از این رو قلعه نویى از دقیقه یک تا پایان مسابقه و حتى 
در دقایقى که تیمش با گل هاى زیادى از حریف پیش 
افتاده بود، کنار خط ایستاد و با فریادهاى خود بازیکنانش 
را هدایت مى کــرد. پرافتخار ترین مربــى لیگ برتر 
انگیزه زیادى داشت تا حاال که تیمش پتانسیل گلزنى 
باالیى پیدا کرده، با تعداد گل زیاد استقالل خوزستان 
را شکست دهد و قبل از مصاف حســاس با استقالل 
تهران(اورجینال) روحیه تیمى ذوب آهن باال برود. از این 
رو او به حدى در کنار زمین استرس داشت که حتى در 

مقطعى تکل ناگهانى بازیکن 
حریف نزدیک بود کار دست سرمربى ذوب آهن بدهد.

به هــر ترتیب ذوب آهــن قبل از مصاف حســاس و 
سرنوشت ســاز با اســتقالل تهران بردى ارزشمند به 
دســت آورد. امیر قلعه نویى حاال باید تمام توانش را به 
کار بگیرد تا بازیکنانش برد پرگل بازى قبل را فراموش 
کنند و با درك حساسیت بازى با استقالل، نمایش خوبى 
در بازى مهم هفته هفتم ارائه دهند. بى تردید با توجه به 
حاشیه هاى این روزهاى باشگاه استقالل و فرصتى که 
به علیرضا منصوریان تا دیدار با ذوب آهن داده شده است، 
کار امیر قلعه نویى و شاگردانش بسیار سخت خواهد بود.

نصف جهان زیاده روى بیش از حد عبدا... ویسى در استفاده از جوانان در زمان حضور در 
سپاهان و احتیاط و سختگیرى «زالتکو کرانچار» و عدم استفاده او از جوانان تیمش در 

سپاهان امسال، نکته اى است که در روزهاى اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.
تیم فوتبال سپاهان لیگ شانزدهم را با حاشیه هاى بسیارى ناشى از خانه تکانى اساسى 

عبدا... ویسى آغاز کرد. 
ویسى تقریبًا تمام بازیکنان با تجربه تیم را در لیست مازاد قرار داد. این اقدام ویسى که 
در اکثر موارد با خرید جایگزین نامناســب هم همراه بود منجر به این شد که کادر فنى 
براى ترمیم نقاط ضعف تیم اجباراً از مهره هاى تیم امید سپاهان استفاده کند، براى مثال 
ویسى به فاضلى میدان داد، بحیرایى را در ترکیب گذاشت و رضا میرزایى را به هواداران 

معرفى کرد.
میرزایى در طول فصل هربار جواب اعتماد ویسى را با عملکرد درخشان و بازى چشم نواز 

مى داد و هواداران را به ظهور یک مهره کارآمد و بومى امیدوار کرده بود.
اما «افراط و زیاده روى» در جوان کردن تیم باعث شد سپاهان ویسى فاکتور تجربه را 
کم داشته باشد و در نتیجه علیرغم میدان دادن به جوانان نتوانست انتظارات هواداران و 

مدیران باشگاه را برآورده کند.  
با اخراج ویسى در پایان سال 95، زالتکو کرانچار از ابتداى سال 96 هدایت سپاهان جوان 
ویسى را برعهده گرفت و با بهره گیرى هر چه بیشتر از معدود بازیکنان با تجربه در کنار 
جوانان مستعد که ویسى به تیم معرفى کرده بود، توانست ضمن ارائه بازى چشم نواز، 

نتایج خوبى هم به دست آورد و حتى تا یک قدمى سهمیه آسیایى هم رفت.
با آمدن کرانچار که سابقه معرفى على کریمى و امین جهان عالیان و مهدى شریفى را 
به فوتبال اصفهان داشت، تصور تمام فوتبالدوستان اصفهانى از سپاهان لیگ هفدهم 
تیمى با ترکیب مناسب بازیکنان جوان و با تجربه بود اما در واقعیت اتفاق دیگرى افتاد.

کرانچار براى پست دفاع راست که مدتها پاشنه آشیل سپاهان به حساب مى آمد اقدام به 
جذب ابوالحسن جعفرى مدافع راست سال هاى قبل طالیى پوشان کرد و در خط حمله 
با جذب ساسان انصارى و مروان حسین و در کنار مهرداد محمدى و جالل على محمدى 

تقریباً تمام درها را روى رضا میرزایى جوان بست.
در سپاهان کرانچار خبرى از حامد بحیرایى نیست و حســین فاضلى شانس چندانى 
براى خودنمایى ندارد. به طــور مثال در دیدار مقابل صنعت نفــت آبادان که منجر به 
حذف سپاهان از جام حذفى شد، کرانچار به تمام مهره هاى تهاجمى خود میدان داد؛ اما 
ترجیح داد از حسین فاضلى و رضا میرزایى که در فصل گذشته گاهى بار تیم را به دوش

 مى کشیدند و گره گشاى تیم بودند، حتى به عنوان یار تعویضى استفاده نکند.
 تفریط و سختگیرى  کرانچار در اعتماد به جوانان حاصل آکادمى سپاهان که پیش از 
این شایستگى هاى خود را با درخشش در ترکیب تیم و یا حضور در رده هاى متفاوت تیم 
ملى به اثبات رسانده اند ، ضمن عدم کسب نتایج مناسب مى تواند با انجامیدن به کوچ 
این بازیکنان ضربه بزرگ ترى به سپاهان بزند، اتفاقى که در مورد رضا اسدى بازیکن 
رده هاى پایه باشگاه سپاهان رخ داد و این روزها شاهد درخشش این بازیکن در ترکیب 
تیم سایپا هستیم. همه امیدواریم کرانچار بار دیگر با روشى معتدل جوانان دیگرى را از 

سپاهان به فوتبال ملى معرفى کند. درست مثل چند سال پیش.

نصف جهان طى یکى دو روز گذشته خبر عجیبى درباره 
نرفتن منصوریان از استقالل مطرح شده است. اینکه 
او کل قراردادش را به صورت وام از اســتقالل گرفته 
و به همین دلیل است که مدیران باشگاه کار راحتى 
براى قطع همکارى با او ندارند.  روزنامه نصف جهان 
دیروز گزارش مفصلى در این باره منتشر کرد.بازتاب 
گسترده این خبر در رسانه ها واکنش باشگاه استقالل 
را در پى داشته و این باشگاه در بیانیه اى، خبر منتشر 
شده را تکذیب کرده اســت. در بیانیه استقالل آمده 
است:«متأســفانه برخى خبرگزارى ها و سایت هاى 
خبرى، با انتشار مطلبى کذب از پرداخت پیشاپیش 
همه رقم قرارداد سه ساله سرمربى استقالل 
به صورت وام و نیز تعهد اقساط وام وى 
توسط باشــگاه خبر داده اند. باشگاه 
اســتقالل ضمن رد این خبر کذب 
و تأکید بر اینکــه آقاى منصوریان 
به عنوان ســرمربى استقالل، طى 
فصل گذشته و فصل جارى، همواره 
همزمان با سایر اعضاى کادر فنى و 
بازیکنان و با درصد یکسان، از باشگاه 
دریافتى داشته است، اعالم مى دارد از 
طریق طرح شــکایت در مراجع قضائى 
مطالب کذب منتشر شده را پیگیرى خواهد 

کرد.»

نصــف جهــان مدیــران باشــگاه ســپاهان در 
مصاحبه ها و بیانیه هایى به هواداران تیمشــان 
اطمینان دادند که در دیدار این هفته با پرسپولیس 
اجازه نمى دهند که بیش از 10 درصد ورزشگاه 

توسط هواداران سرخ پر شود. 
در بخشى از بیانیه ســپاهانى ها در این باره آمده 
است: «ســپاهان آماده برگزارى الکالسیکوى 
ایران در ورزشــگاه  نقش جهان اســت. براى 
برگزارى این دیدار همه تمهیدات الزم اندیشیده 
شــده، آن چیزى که الزم  است در باره آن تأکید 
کنیم این است که طبق تالش مدیرعامل و سایر 
دست اندرکاران باشگاه، همچون سال هاى قبل 
سهم  هواداران پرســپولیس تهران در این دیدار 
10 درصد یعنى به تعداد کمتــر از پنج هزار نفر 
خواهد بود.  اینکه بازى امسالمان با پرسپولیس 
در ورزشــگاه بزرگ نقش جهان برگزار مى شود 
هیچ دلیلى نیســت که بخواهیم سهم بیشترى 
را  به هواداران رقیب اختصاص دهیم، اختصاص 
سکوهاى بیشتر به پرسپولیســى ها اجحاف در 
حق هواداران سپاهان است و مدیران باشگاه ما 

به هیچ وجه زیر بار این موضوع نخواهند رفت.»
باشــگاه ســپاهان در مــورد اینکه هــواداران 
این باشــگاه در مورد تقســیم بندى سکوهاى

نقــش جهــان بــراى  ایــن دیــدار در فضــاى 
مجــازى اظهــار نگرانــى کــرده انــد هــم 
واکنــش نشــان داده: «ایــن  نگرانــى هــا

 بى جهت است. سپاهان در سال هاى اخیر چه در 
ورزشگاه فوالدشــهر و حال هم در نقش جهان 
نشان داده برخالف برخى اســتان هاى دیگر، 
به هیچ وجه مصلحت اندیشى نمى کند و کامًال 
مطابق قانون عمل خواهد شــد. وقتى اکثریت 
مطلق مردم اســتان اصفهان طرفدار ســپاهان 
هســتند و تمایل چندانى به رنــگ هاى قرمز و 
آبى در این استان وجود ندارد، هیچ لزومى ندارد 
که فرا قانونى عمل شود و سکوهاى بیشترى به 
هواداران رقیب اختصاص داده شود. اگر خاطرتان 
باشد سال گذشــته که به نقش جهان آمدیم در 
دیدار سپاهان- اســتقالل هم قانون 10 درصد 
براى هواداران استقالل عملیاتى شد و ورزشگاه 
نقش جهان مملو از هــواداران طالیى بود. این 
نکته را هم اضافه کنم که طبق هماهنگى هاى 
انجام شــده،  بلیت هاى هواداران پرســپولیس 
در چند نقطه شــهر که توســط هیئت فوتبال 
اطالع رســانى مى شــود به فروش مى رسد و

 پرسپولیســى هایى که نتوانند بلیت این دیدار را 
در سطح شهر تهیه کنند نباید به ورزشگاه بیایند، 
زیرا در محل اســتادیوم بلیت هاى تیم رقیب به 

فروش نمى رسد.»
 همچنین سخنگوى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
هم در گفتگو با سایت این باشگاه در مورد اینکه 
آیا باشگاه نگران این نیســت که به دلیل نتایج 
ضعیف تیم سپاهان، هواداران این تیم در دیدار با 

پرسپولیس در ورزشگاه حاضر نشوند و استقبال 
کمى از این دیدار به عمل بیاید اظهار داشــته: 
«هواداران ســپاهان کامًال حق دارند نسبت به 
نتایج دور از شأن و نامطلوب اخیر سپاهان ناراحت 
و منتقد باشند و گالیه هاى خود را هم به باشگاه 
منتقد کرده انــد، اما همه ایــن گالیه ها درون 
خانوادگى است. بحث دیدار سپاهان- پرسپولیس 
که سال هاست از ســوى رسانه ها، کارشناسان 

و هواداران به الکالســیکوى ایران معروف 
شــده یک موضوع ملى است 

و هواداران با درك این 

موضوع که سپاهان به شــدت نیازمند حمایت 
آنهاست به ورزشگاه خواهند آمد. مطمئنیم که 
آنها توان و بزرگى خود را در این دیدار به نمایش 
مى گذارند و اجازه نمى دهند کــه به حیثیت و 
آبروى شهرو تیم محبوبشان در حوزه هوادارى 
خدشه اى وارد شــود. پنج شنبه روز مانور قدرت 
هواداران سپاهان است امیدواریم بازیکنان هم در 
این روز بهترین پاسخ را به حمایت و معرفت این 

هواداران بدهند.»

در اصفهان قرمز و آبى نداریم

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى روز چهارشنبه مقابل 
استقالل قرار خواهد گرفت که چند بازیکن مصدوم در 

اردوى این تیم حضور دارند.
على حمــام، مدافــع راســت ذوب آهــن در بــازى با 
استقالل خوزســتان مصدوم شــد و براى بازى با استقالل 
وضعیــت مبهمى دارد. مهــدى رجب زاده، کاپیتــان ذوبى ها 
هم در این مســابقه به دلیــل مصدومیت از ناحیــه زانو حضور
 نداشت، ولى کادر فنى امیدوار است که او به بازى با استقالل برسد.

دانیــال اســماعیلى فر دیگــر بازیکــن ذوب آهــن اســت که به 
دلیــل جراحــى بینــى، شــانس زیادى بــراى رســیدن بــه بازى 

با استقالل ندارد.
محمدرضا عباسى نیز به دلیل مصدومیت در بازى هفته ششم غایب بود 

و شرایطش براى بازى با استقالل مبهم است.

 استقالل تکذیب کرد

روحیه خوب  ذوبى ها براى مبارزه در تهران
امیدوارند تــا در هفته پیش رو اســتقالل تهران را هم 

شکســت دهند و بیش 
از هــر زمانى به صدر 
جدول نزدیک شوند.
امیر قلعــه نویى در 
هفته ششم انگیزه 
زیــادى داشــت تا 

نتیجه فوق العاده اى که براى او و تیمش کسب شده، با 
روحیه اى خوب مقابل استقالل اورجینال قرار مى گیرد.
6ذوب آهن در شــرایطى که از پنج بازى ابتدایى خود 6
امتیاز کسب کرده بود، مقابل استقالل خوزستان قرار 

گرفت. 
امیر قلعــه نویى 
کــه بــا بحران 

امید زیادى داشت تا تیمش با برد در مصاف با استقالل 
خوزســتان به برترى برسد؛ اما شــاید تصورش را هم 

نمى کرد شش گل وارد دروازه حریف کند. 
از این رو قلعه نویى از دقیقه یک تا پایان مسابقه و حتى 
در دقایقى که تیمش با گل هاى زیادى از حریف پیش 
افتاده بود، کنار خط ایستاد و با فریادهاى خود بازیکنانش 
را هدایت مى کــرد. پرافتخار ترین مربــى لیگ برتر 
انگیزه زیادى داشت تا حاال که تیمش پتانسیل گلزنى 
باالیى پیدا کرده، با تعداد گل زیاد استقالل خوزستان 
را شکست دهد و قبل از مصاف حســاس با استقالل 
تهران(اورجینال) روحیه تیمى ذوب آهن باال برود. از این 
رو او به حدى در کنار زمین استرس داشت که حتى در 

مقطعى تکل ناگهانى بازیکن 
حریف نزدیک بود کار دست سرمربى ذوب آهن بدهد.
به هــر ترتیب ذوب آهــن قبل از مصاف حســاس و

سرنوشتســاز با اســتقالل تهرانبردى ارزشمند به 
دســت آورد. امیر قلعه نویى حاال باید تمام توانش را به 
کار بگیرد تا بازیکنانش برد پرگل بازى قبل را فراموش 
کنند و با درك حساسیت بازى با استقالل، نمایش خوبى 
در بازى مهم هفته هفتم ارائه دهند. بى تردید با توجه به 
حاشیه هاى این روزهاى باشگاه استقالل و فرصتى که 
به علیرضا منصوریان تا دیدار با ذوب آهن داده شده است، 
کار امیر قلعه نویى و شاگردانش بسیار سخت خواهد بود.

 سپاهان، تشنه اعتدال 

رئیس فدراســیون کونگ فو گفت: اصفهان پیشرفت 
زیــادى در ورزش کونگ فو داشــته اســت و یکى از 

قطب هاى این ورزش است.
رضا حیدرى   در گفتگو با فارس اظهار داشت: ورزش 
کونگ فو رزم ملى ایران است و اکنون در زمان اوج خود 
قرار دارد و جمعیت این ورزش که پراکنده بودند با یک 

هدف جمع شده اند و در حال فعالیت هستند.
وى در خصوص وضعیت این رشته در اصفهان تصریح 

کرد: اصفهان یکى از قطب هاى ورزش کونگ فو است و 
روند رو به رشدى داشته است و قطعاً این پیشرفت ادامه 

خواهد داشت.
 حیدرى در خصوص مســابقات پیش رو گفت: دو ماه 
آینده در مسابقات قهرمانى جهان در ایتالیا در دو بخش
 آقایان و بانوان شرکت خواهیم کرد؛ همچنین آبان ماه 
میزبان مســابقات قهرمانى آســیا در مشهد مقدس 

هستیم.

اصفهان از 
قطب هاى ورزش 
کونگ فو است 

وضعیت مصدومان 
ذوب آهــن
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حسین ماهینى، مدافع پرسپولیس پس از پیروزى برابر االهلى عربستان و صعود به نیمه 
نهایى، براى دومین بار این موفقیت را جشن گرفت. حسین ماهینى در سال 2010 در تیم 
ذوب آهن توپ مى زد، و همراه با این تیم موفق شد تا فینال این رقابت ها صعود کند. 
پس از آن و با وقفه اى هفت ساله، ماهینى این بار با پیراهن پرسپولیس پس 
از یک فصل بسیار درخشان در رقابت هاى داخلى، در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا هم فوق العاده خوب عمل کرد و راهى نیمه نهایى شد تا 
براى دومین بار حضور در این مرحله را تجربه کرده تا سومین بازیکن 
ایرانى باشد که با دو تیم مختلف به نیمه نهایى لیگ قهرمانان صعود 

کرده است.
پیش از حســین ماهینى، دو بازیکن دیگر از فوتبــال ایران چنین 
تجربه اى را داشته اند. فرهاد مجیدى که به عنوان بازیکن کمکى 

العین امارات توپ مى زد، با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان آســیا در تیــم 
قاضى که در کنار حسین ماهینى در ذوب آهن حضور داشت، با این تیم شد؛ محمد 
فینال  لیگ قهرمانان آسیا رسید. مجیدى و قاضى در سال 2013 با پیراهن به 

استقالل در میادین حضور داشتند و موفق شدند همراه با این تیم به 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان رسیده و همزمان با هم دومین حضور در 

نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کردند.
اما تفاوتى آمارى که بین فرهاد مجیدى و محمد قاضى با حسین ماهینى وجود دارد این است 

و هم فرهاد مجیدى (در العین امارات) در نیمه نهایى که هم محمد قاضى (در استقالل) 
به گلزنى شده اند اما حسین ماهینى هنوز لیگ قهرمانان موفق 

این کار نشده؛ کارى که مى تواند در موفق بــه انجام 
عربستان انجام دهد و نام خود را در دیدار برابر الهالل 
دیگر ثبت کند. از ســوى دیگر، در کنار دو بازیکن 
سرخپوشان برابر الهالل عربستان صورت موفقیت 

نهایى و صعود به فینال لیگ قهرمانان، در مرحلــه نیمــه 
بازیکنى لقب خواهد گرفت که تجربه حضور حسین ماهینى نخستین 

در دو فینال این رقابت ها را خواهد داشت. حسین ماهینى در اولین حضورش در فینال همراه 
با ذوب آهن برابر نماینده کره جنوبى مغلوب شد و دستش از کسب عنوان قهرمانى این 
رقابت ها کوتاه ماند. در هر صورت، اگر پرسپولیس فینالیست رقابت هاى این فصل از لیگ 
قهرمانان آسیا شود، جدا از هر نتیجه اى که در فینال به دست آورد، حسین ماهینى اولین 
بازیکنى خواهد بود که به این مهم دست یافته است، موفقیتى که اصًال براى او و پرسپولیس 

دور از دسترس نیست. 

تیم هاى سپاهان و ذوب آهن از حضور در سیزدهمین دوره 
لیگ برتر هندبال بانوان انصراف 

دادند.
سیزدهمین دوره لیگ 

برتر هندبال بانوان با 
حضور نمایندگان 
تیم هــاى حاضر 

قرعه کشى شد.
اعــالم  طبــق 

فدراسیون هندبال، 
هیئــت  تیم هــاى 

هندبال شاهین شــهر، 
هیئت هندبال کردســتان، 

هیئت هندبــال فارس، تأسیســات 
دریایى، اصفهان، شهید چمران الرســتان، قم و نفت و 
گاز گچساران هشت تیم حاضر در فصل جدید لیگ برتر 
هندبال بانوان هستند و این در حالى است که نامى از دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن که در فصل گذشته لیگ برتر حضور 

داشتند در این فهرست به چشم نمى خورد.
گویا دو باشــگاه اصفهانى از حضور در لیگ برتر هندبال 
بانوان انصراف داده اند و هیئت هندبال استان در فرصت 
کم باقى مانده تا آغاز مسابقات، به دنبال پیدا کردن حامى 

مالى براى حمایت از نماینده اصفهان در لیگ برتر است.
ســیزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان از امروز 28 
مهرماه آغاز مى شود. فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان 
با حضور تیم هاى شهید چمران الرستان، تأسیسات دریایى 
تهران، ذوب آهن، هدف پویان جوان قم، سپاهان، هیئت 

البرز و شهردارى بم برگزار شد.

ســامان قــدوس، 
ایرانــى  مهاجــم 
استرشــوند، در مصاحبه 
ویژه با ســایت «سونسکا 
فنــز»، درباره درخشــش در 
دیدارهاى اخیــر و انتظار براى 

بازى در تیم ملى ایران گفت.
سامان قدوس که به تازگى به تیم ملى 
ایران دعوت شــد، به دلیل عدم صدور 
مجوز بازى اش از سوى فیفا، نتوانست براى 
تیم «کارلوس کى روش» به میدان برود؛ اما در 
بازگشت به ترکیب استرشوند فوق العاده کار کرد 
و در دو دیدار اخیر تیمش، سه گل زد؛ از جمله دو گل 
در پیروزى 5بر صفر مقابل سیریوس؛ مصاحبه او را با 

سایت سونسکا فنز در ادامه بخوانید:
2 گل در این بازى زدى و ستاره 
تیمــت در بهتریــن برد فصل 
بودى. شرایط چگونه است؟

احساس خوبى دارم. کمى خسته شده ام، اخیراً 
تعداد بازى هاى ما خیلى زیاد بوده اســت؛ 
ولى وقتــى زمان بازى مى رســد، انرژى 
تازه اى در من تزریق مى شود و من را رو 

به جلو مى برد.
ثمــر  بــه  گل   2
در  و  رســاندى 
امسال  مجموع 

گل  هفــت 
لیــگ  در 

ســوئد زده اى. هرچند که قد خیلى 
بلندى نــدارى، چگونه اینقدر خوب 

هد مى زنى؟
«کن سما» در جریان بازى خیلى خوب کار کرد. 

او ارســال خوبى برایم انجام داد. من بیشــتر 
نگران خروج گلر بــودم؛ ولى در نهایت توپ 

به گل تبدیل شد.
همچنیــن پــس از اینکه 
پنالتى گرفتى، خودت ضربه 
پنالتى را زدى و نتیجه را 3 بر 

صفر کردى. درباره این پنالتى 
بیشتر به ما بگو.

در بیشــتر مواقع، بروا نورى پشــت ضربات پنالتى 
مى ایســتد؛ ولى در این دیدار مربى به او استراحت 

داده بود. براى همین من پشت توپ ایستادم 
و قضیــه همیــن بــود. وقتى 

پشــت ضربه پنالتى 

یســتم،  مى ا
معموال شوتم را 
به سمت چپ مى زنم؛ 
ولى آخرین بــارى که به 
سمت چپ زدم، پنالتى خراب 
شــد بنابراین این بار به سمت 

راست زدم و گل شد.
تو به تیــم ملى 
ایــران دعــوت 
شدى تا در اردوى 
این تیم در روسیه 
کــه 10 اکتبر آغاز 
مى شــود حضــور 

داشــته باشــى. 
اوضــاع چطــور 

است؟
من با مســئوالن فدراســیون 

ایران در ارتباط بــودم تا برایم 
ویزا روســیه را اخذ کنند. آنها 

مى خواستند من آخر سپتامبر 

به تیم اضافه شــوم؛ ولى ما یک بــازى در لیگ اروپا در 
پیش رو داریم؛ بنابراین در اکتبر به تیم 
ملى اضافه خواهم شد. حضور 
در ایــن تیم برایــم لذت 
بخش اســت. وقتى دفعه 
اول در بین آنها حاضر 
شــدم، بازیکنان با 
را  اســتعدادى 
در تیــم دیــدم. 
همه چیــز خیلى 
حرفــه اى مدیریت 
مى شــد. بازیکنان 
خیلى خوب با من 
رفتــار کردند 
به  من  و 

ســرعت حس کردم عضوى از این خانواده هســتم. 
اشکان دژاگه یکى از بازیکنانى بود که خیلى حواسش 

به من بود؛ ولى همه با من عالى برخورد کردند.
اشکان یکى از رقباى تو براى بازى 
کردن در پستت در تیم ملى ایران 
است. چطور به این موضوع نگاه 

مى کنى؟
فوتبال همین است. خارج زمین با هم دوست هستیم؛ 
ولى براى بازى کــردن جنگى برپاســت تا بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. این شــرایط در باشگاه نیز 
وجود دارد، در اوسترشوند همه با هم دوست هستیم؛ 
ولى من هم مثل همه براى جایگاهم مى جنگم. باید در 
تمام زمینه ها پیشرفت کنم. در هیچ زمینه اى نیست 
که نیازى به بهتر شدن وجود نداشــته باشد. هر روز 
تمرین مى کنم و وقتى تمرینات تمام مى شود هم به 

باشگاه مى روم.
جام جهانى روســیه در تابستان 
شــروع مى شــود.  چه چیزى 
در  جایگاهــت  مى توانــد 
ترکیب تیم ملــى ایران در 
جام جهانــى را قطعى 

کند؟
تــالش زیــاد. قطعًا با 
مهمترین  اختالف 
چیز است. اینکه 

رویایــم بــرآورده 
شده فوق العاده است. در 

جــام جهانــى مى خواهم با 
بهترین تیم هاى جهان رقابت کنم.

این هفته با بهترین 
تیم ســوئد، مالمو، 

روبرو خواهید شد. تو 
اهل مالمو هســتى، آیا مى خواهى 

خودت را مقابل آنها ثابت کنى؟
فکر مى کنم استرشوند بهترین تیم سوئد است نه 
مالمو. نگاه کنید، ما تنها تیمى هستیم که در اروپا 
باقى مانده ایم و نه مالمــو. در واقع مى خواهم 

نشان دهم که بازیکن خوبى هستم.
آیا چیزى براى گفتن به هواداران 

دارى؟
مى خواهم از آنها بابت حمایت هایشــان و 
نوشــته هاى زیبایى که برایم مى نویسند، 

تشکر کنم. واقعاً قدردان آنها هستم.

قدوس: با دژآگه مى جنگم

پرســپولیس بــراى بازى حســاس این هفتــه مقابل 
ســپاهان به احتمال زیــاد یک غایب سرشــناس خواهد داشــت. علیرضا 

بیرانوند کــه در دیدار مقابــل پیکان مصدوم شــد احتماًال جلوى ســپاهان نیمکت 
نشین خواهد شــد.  خبرگزارى مهر درباره این موضوع نوشــته: دروازه بان ملى پوش 

پرسپولیس مورد معاینه کادر پزشــکى قرار گرفت تا میزان دورى اش از تمرینات این 
کــه بــازى کــردن بیرانوند تیم مشخص شــود. در صورتى 

تشدید مصدومیتش را براى در بازى با ســپاهان، احتمال 
نیمه نهایــى لیگ قهرمانان بازى با الهالل عربستان در 
«بوژیدار رادوشوویچ» براىآســیا را افزایــش دهــد 
رقابت هاى لیــگ برتر درون  اولین بــار در فصل جارى 
خواهد گرفت.دروازه سرخپوشان قرار 

بیرانوند غایب است؟

ى 

تیم ملى 
عدم صدور 
 نتوانست براى 
 میدان برود؛ اما در 
د فوق العاده کار کرد 
ه گل زد؛ از جمله دو گل 
 سیریوس؛ مصاحبه او را با 

مه بخوانید:
ر این بازى زدى و ستاره 
ــت در بهتریــن برد فصل 
بودى. شرایط چگونه است؟

حساس خوبى دارم. کمى خسته شده ام، اخیراً 
تعداد بازى هاى ما خیلى زیاد بوده اســت؛ 
ولى وقتــى زمان بازى مى رســد، انرژى 
تازه اى در من تزریق مى شود و من را رو 

به جلو مى برد.
ثمــر  بــه  گل   2
در  و رســاندى
امسال  مجموع 

گل  هفــت 
لیــگ  در 

هد مى زنى؟
کن سما» در جریان بازى خیلى خوب کار کرد. 

او ارســال خوبى برایم انجام داد. من بیشــتر 
نگران خروج گلر بــودم؛ ولى در نهایت توپ 

به گل تبدیل شد.
همچنیــن پــس از اینکه 
پنالتى گرفتى، خودت ضربه 
3پنالتى را زدى و نتیجه را 3 بر 

صفر کردى. درباره این پنالتى 
بیشتر به ما بگو.

در بیشــتر مواقع، بروا نورى پشــت ضربات پنالتى
مى ایســتد؛ ولى در این دیدار مربى به او استراحت 

داده بود. براىهمین منپشتتوپایستادم
و قضیــه همیــن بــود. وقتى 

پشــت ضربه پنالتى 

یســتم،  مى ا
معموال شوتم را 
به سمت چپ مى زنم؛ 
ولى آخرین بــارى که به 
سمت چپ زدم، پنالتى خراب 
شــد بنابراین این بار به سمت 

راست زدم و گل شد.
تو به تیــم ملى

ایــران دعــوت 
شدى تا در اردوى 
این تیم در روسیه 
کــه 10 اکتبر آغاز 
مى شــود حضــور 

داشــته باشــى. 
اوضــاع چطــور 

است؟
من با مســئوالن فدراســیون 

ایران در ارتباط بــودم تا برایم 
ویزا روســیه را اخذ کنند. آنها 

مى خواستند من آخر سپتامبر 

ملى اضافه خواهم شد. حضور 
در ایــن تیم برایــم لذت 
بخش اســت. وقتى دفعه 
اول در بین آنها حاضر 
شــدم، بازیکنان با 
را  اســتعدادى 
در تیــم دیــدم. 
همه چیــز خیلى 
حرفــه اى مدیریت 
مى شــد. بازیکنان 
خیلى خوب با من 
رفتــار کردند 
به  من  و 

بهمن بود؛ ولى همه با من عالى برخورد کردند.
اشکان یکى از رقباى تو براى بازى 
کردن در پستت در تیم ملى ایران 
است. چطور به این موضوع نگاه 

مى کنى؟
فوتبال همین است. خارج زمین با هم دوست هستیم؛ 
ولى براى بازى کــردن جنگى برپاســت تا بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. این شــرایط در باشگاه نیز 
وجود دارد، در اوسترشوند همه با هم دوست هستیم؛ 
ولىمن هم مثل همه براى جایگاهم مى جنگم. باید در 
تمام زمینه ها پیشرفت کنم. در هیچ زمینه اى نیست 
که نیازى به بهتر شدن وجود نداشــته باشد. هر روز 
تمرین مى کنم و وقتى تمرینات تمام مى شود هم به 

باشگاه مى روم.
جام جهانى روســیه در تابستان 
شــروع مى شــود.  چه چیزى 
در  جایگاهــت  مى توانــد 
ترکیب تیم ملــى ایران در 
جام جهانــى را قطعى 

کند؟
تــالش زیــاد. قطعًا با 
مهمترین  اختالف 
چیز است. اینکه 

رویایــم بــرآورده 
شده فوق العاده است. در

جهانــى مى خواهم با  جــام
بهترین تیم هاى جهان رقابت کنم.

این هفته با بهترین 
تیم ســوئد، مالمو، 
روبرو خواهید شد. تو

اهل مالمو هســتى، آیا مى خواهى 
خودت را مقابل آنها ثابت کنى؟

فکر مى کنم استرشوند بهترین تیم سوئد است نه 
مالمو. نگاه کنید، ما تنها تیمى هستیم که در اروپا 
باقى مانده ایم و نه مالمــو. در واقع مى خواهم 

نشان دهم که بازیکن خوبى هستم.
آیا چیزى براى گفتن به هواداران

دارى؟
مى خواهم از آنها بابت حمایت هایشــان و
نوشــته هاى زیبایى که برایم مى نویسند،

تشکر کنم. واقعاً قدردان آنها هستم.

به دلیل صادر نشدن روادید، رکابزن اصفهانى فرصت 
شــرکت در پیکارهاى جاده قهرمانى جهان را از دست 

داد.
نوزدهمیــن دوره رقابت هاى دوچرخه ســوارى جاده 
قهرمانى جهان به میزبانى نروژ در حال برگزارى است 
اما تیم ملى کشورمان، فرصت شرکت در این مسابقات 

را از دست داد.
امیرحسین جمشیدیان، رکابزن جوان اصفهانى نیز براى شرکت 

در این مسابقات در اردوى تیم ملى به سر مى برد اما با صادر نشدن 
روادید، امکان شرکت در این رویداد را از دست داد.

در آخرین رده بندى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى، این رکابزن ملى پوش 
اصفهانى در ماده اومنیوم، به رده دوم جدول رنکینگ جهانى صعود کرد.

جمشیدیان در رقابت هاى دوچرخه سوارى قهرمانى جوانان جهان در بخش 
پیست که به میزبانى ایتالیا برگزار شد، توانست در ماده دور امتیازى به فینال 
راه یافته و در این بخش نیز به عنوان پنجم جهان دست یابد که نخستین رتبه 

جهانى ایران در این رشته محسوب مى شود.
این ورزشکار اصفهانى که طى دو سال گذشــته در رویدادهاى بین المللى 
متعددى حضور داشته و چندین مدال را براى دوچرخه سوارى ایران کسب 
کرده، یکى از امیدهاى آینده وزش ایران به شــمار مى آید و مى تواند در رده 

بزرگساالن نیز اولین هایى را به نام خودش ثبت کند.
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ســامان قــدوس، 
ایرانــى  مهاجــم 
استرشــوند، در مصاحبه 
ویژه با ســایت «سونسکا 
فنــز»، درباره درخشــش در 
دیدارهاى اخیــر و انتظار براى

بازى در تیم ملى ایران گفت.
سامان قدوس که به تازگى به تیم

ایران دعوت شــد، به دلیل عد
مجوز بازى اش از سوى فیفا، نتو
تیم «کارلوس کى روش» به مید

گشت به ترکیب استرشوند ف
دو دیدار اخیر تیمش، سه گ
5زى 5بر صفر مقابل سی

سونسکا فنز در ادامه
در ا 2 گل
تیمــت

بو
حساس

«کن
ا

به دلیل صادر نشدن روادید، رکابزن اصفهانى فرصت 
شــرکت در پیکارهاى جاده قهرمانى جهان را از دست 

داد.
نوزدهمیــن دوره رقابت هاى دوچرخه ســوارى جاده 
قهرمانى جهان به میزبانى نروژ در حال برگزارى است 
اما تیم ملى کشورمان، فرصت شرکت در این مسابقات 

را از دست داد.
امیرحسین جمشیدیان، رکابزن جوان اصفهانى نیز براى شرکت 

در این مسابقات در اردوى تیم ملى به سر مى برد اما با صادر نشدن 
روادید، امکان شرکت در این رویداد را از دست داد.

در آخرین رده بندى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى، این رکابزن ملى پوش 
صفهانى در ماده اومنیوم، به رده دوم جدول رنکینگ جهانى صعود کرد.

ندر رقابت هاى دوچرخه سوارى قهرمانى جوانان جهان در بخش 
ن ایتالیا برگزار شد، توانست در ماده دور امتیازى به فینال 
هعنوان پنجم جهان دست یابد که نخستین رتبه 

شود.
در رویدادهاى بین المللى  ـته
سوارى ایران کسب 
واند در رده 

حسین ماهینى، مدافع پرسپولیس پس از پیروزى برابر
نهایى، براى دومین بار این موفقیت را جشن گرفت. حس
ذوب آهن توپ مى زد، و همراه با این تیم موفق ش
پس از آن و با وقفه اى هفت ساله، ماهینى
از یک فصل بسیار درخشان در رقابت
قهرمانان آسیا هم فوق العاده خوب ع
براى دومین بار حضور در این مرحله
ایرانى باشد که با دو تیم مختلف به

کرده است.
پیش از حســین ماهینى، دو بازی
تجربه اى را داشته اند. فرهاد مج

العین امارات توپ مى زد، با این تیدر تیــم
ددددددددددمدحمد قاضى که در کنار حسین ماهینى درشد؛ م
للللللللللللناللللللللل فی لیگقهرمانان آسیا رسید. مجیدىبه 

استقالل در میادین حضور داشتند
نیمه نهایى لیگ قهرمانان رسیده

نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کردند.
اما تفاوتى آمارى که بین فرهاد مجیدى و محمد قاضى با

وو همفرهاد مجیدىکه هم محمد قاضى (در استقالل)
ققوفق به گلزنلیگ قهرمانان م

ممجام اینموفق بــه ان
عردیدار برابر الهالل 
دیکنار دو بازیکن 
سرصورت موفقیت 

نهایىدر مرحلــه نیمــه 
بازیکنىلحسین ماهینى نخستین 

در دو فینال این رقابت ها را خواهد داشت. حسین ماهینى
با ذوب آهن برابر نماینده کره جنوبىمغلوب

ان رقابت هاکوتاه

نصــف جهــان  چند ســایت ورزشــى دیــروز در 
گزارش هایى که در مورد دیدار پرسپولیس- پیکان 
منتشــر کرده بودند، به یک نکته مشترك داشتند و 
آن نکته این بود که تیم هاى قعرنشین راه غلبه 
بر برانکو را مى دانند؛ چــرا تیم هاى مدعى 

نمى توانند؟ 
 تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازى از 
هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر مقابل 
پیکان مغلوب شــد تا نخستین باخت این 
فصل براى سرخپوشان ثبت شود. در واقع، 
نخستین شکست پرســپولیس در لیگ برتر 
هفدهم، ســومین باخت این تیم در سال 1396 
است که هر سه باخت این تیم از جهات مختلف به 

هم شباهت دارند.
هر سه شکست سرخپوشــان تهرانى در سال 96 با 
نتیجه یک بر صفر رقم خورده است. تیم برانکو در 
هر سه دیدار گل اول بازى را در همان نیمه نخست 
دریافت کرده، اما تالش هاى آنها براى رسیدن به 
گل مســاوى در ادامه بازى و به ویژه در نیمه دوم 

بدون نتیجه بود.
هر ســه شکست سرخپوشــان در ســال 96 برابر

 تیم هایى بوده که در رده هــاى پایین جدول قرار 
داشته اند؛ به ویژه، دیدار برابر صنعت نفت آبادان و 
سیاه جامگان مشهد که خطر سقوط به دسته پایین 
تر را به شدت احســاس مى کردند. البته پیکان هم 
تا پیش پیروزى اخیر در رده هاى پایین جدول رده 

بندى قرار داشت. 
هر سه باخت پرســپولیس 96 روى ضربات شروع 

مجدد براى حریفانش به دســت آمده اســت؛ در 
بازى صنعت نفت، تیم آبادانــى صاحب یک ضربه 
کاشته شد که ارسال این توپ روى دروازه بیرانوند 
با دفع ناقص و اشــتباه مدافعان ســرخپوش همراه 
شــد و در ادامه همین ضربه خطا بود که با ارســال 
شــادکام و ضربه ســر عبدا... زاده تک گل بازى را 
به ســود صنعت نفت رقم خورد. در دو بازى دیگر، 
یعنى دیدار هفته ســى ام لیگ برتر شانزدهم برابر 
سیاه جامگان و دیدار هفته ششم لیگ برتر هفدهم 
برابر پیکان، گل هاى حریف روى یک ضربه آزاد از 
فاصله اى نسبتًا دور و به صورت مستقیم وارد دروازه 
پرسپولیس شد. بنابراین، پرسپولیس روى سه ضربه 
شروع مجدد در این ســه بازى، متحمل سه باخت 

شد.
و نکته آخر اینکه هر سه باخت پرسپولیس در سال 
96 در شرایطى به دســت آمده که این تیم یا درگیر 
آماده سازى براى بازى در لیگ قهرمانان آسیا بوده 
یا چند روز قبل از این بازى هــا، در لیگ قهرمانان 
حاضر بوده است. بنابراین، استرس، خستگى، ترس 
از مصدومیت، استراحت از ســوى کادر فنى جهت 
حضور بهتر در آســیا و... را مى توان از عوامل مؤثر 
در سه شکست پرسپولیس در ســال 96 به حساب

آورد. 
هواداران سپاهان هم بعد از باخت اخیر سرخ ها برابر 
پیکان در فضاى مجازى خطاب به بازیکنان سپاهان 
نوشتند که پیکان نشان داد که پرسپولیس هم با انبوه 
ستارگانش شکست مى خورد. فرصت بردن این تیم 

در نقش جهان را از دست ندهید.

 پیکان به سپاهان آدرس داد
 نه  سپاهان و ذوب آهن 

به هندبال بانوان!

خواهد گرفت.

بیرانوند
نشین خواهد شــد.  خبرگز

ر پرسپولیس مورد معاینه کادر پزشــکى قر
کــتیم مشخص شــود. در صورتى 

تشدید مصدومیتشدر بازى با ســپاهان، احتمال 
با الهالل عربستان در  نیمه نهایــى لیگ قهرمانانبازى
«بوژیدار رادوشوویچ» براىآســیا را افزایــش دهــد 
رقابت هاى لیــگ برتر در اولین بــار در فصل جارى 
دروازه سرخپوشان قرار 
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رکابزن اصفهانى جا ماند
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ساعت 23و3دقیقه بیســت و نهم مرداد ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 137 نصر در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت، خبر مرگ مشکوك پسر جوانى را اعالم 
کردند که دقایقى بعد محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت همراه با اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و 
کارشناسان پزشکى قانونى در محل حادثه حاضر شدند.

محل وقــوع این اتفاق، ســاختمان شــش 
طبقه اى در خیابــان پاتریس لومومبا 

بود که پسر 21 ســاله از پنجره 
یکى از واحدهاى آن در طبقه 
چهارم به پایین سقوط کرده 
و جان خودش را از دســت 

داده بود.
بتــداى  کارآگاهــان در ا
تحقیقات سراغ واحدى رفتند 
کــه متوفى از آن بــه پایین 
ســقوط کرده بود کــه با در 

بسته این واحد مواجه شدند و با دستور مقام 
قضائى و با کمک آتش نشانان در این خانه را باز کردند.

کارآگاهان پس از حضور در خانه و پس از مشاهدات اولیه 
این احتمال را دادند که خانه متعلق به فردى مجرد باشد 
اما قرارداد اجاره آن نشــان داد منزل را شخص دیگرى 
اجاره کرده است که پلیس براى بررسى ماجرا با این فرد 

تماس گرفت اما وى در دسترس نبود.
همچنین اهالى ســاختمان در تحقیقــات اعالم کردند 
متوفى به این خانه رفت وآمد داشــته و پیش از این او را 

دید ه اند اما علت حضور وى در خانه نامعلوم بود.

در ادامه رســیدگى به پرونده، «محمود»، شخصى که 
اجاره نامه محل حادثه به نام وى بــود، به اداره آگاهى 
احضار شــد و در اظهاراتش به مأموران گفت: «من در 
کار خرید و فروش لوازم یدکى هســتم و هرچند وقت 
یکبار به تهران رفت وآمد مى کنــم، با متوفى از چندین 
سال قبل آشنا شــدم و پدر وى نیز از دوستان پدرم بود، 
من چند روز قبــل از حادثه به تهــران آمدم 
که پدر "کامران"(متوفى) 
با من تماس گرفت و گفت 
پسرش به تهران آمده است، 
پدر کامران گفت پســرش 
درتهران مغازه باز کرده است 
و تا اجاره کردن یک خانه نزد 
من مى ماند.» وى ادامه داد: 
«کامران به خانه من آمد و آنجا 
بود اما من قبــل از این حادثه به 
شهرستان رفتم، شب حادثه کامران 
با یکى از دوستانش به نام "شاهین" در خانه 
من بودند که شاهین با من تماس گرفت و گفت کامران 
خودش را از پنجره به پایین انداخته و فوت کرده است، 

شاهین گفت از ترسش از آنجا فرار کرده است.»
شــاهین و محمود پیش از ظهر روز یک شــنبه هفته 
جارى در دادسراى امور جنایى تهران حاضر شدند و به 

سئواالت بازپرس پرونده پاسخ دادند.
شــاهین در اظهاراتش به بازپرس گفت: «شب حادثه 
من با کامران بیرون از خانه بودیم و پس از خرید شام به 
خانه بازگشتیم، کامران قبل از رفتن به خانه به من گفت 

حالش خراب است، مى خواهد مشروب بخورد و گفت در 
خانه مشــروب دارد.»وى ادامه داد: «زمانى که به خانه 
رسیدیم هوا تاریک شده بود، حین خوردن شام، کامران 
از مشکالت و زندگى اش تعریف کرد، او گفت دخترى را 
مى خواسته و نتوانسته با وى ازدواج کند، کامران مى گفت 
به تازگى یک خودرو خریــده بوده اما به علت تصادف با 

خودرو، بدهى باال آورده است.»
شاهین درباره جزئیات حادثه به بازپرس گفت: «کامران 
از گرفتارى هایش برایم تعریف مى کرد و در همین حین 
دو شیشه مشروب آورد تا مصرف کند اما پس از نوشیدن 
مشــروبات الکلى حالش بد شــد و به دستشویى رفت، 
من آن زمان به کامران کمک کردم و از وى خواســتم 
تا اســتراحت کند اما وى مجدداً مشروب خورد، سپس 
من به آشــپزخانه رفتم و به کامران گفتم برایش آبلیمو 
مى آورم، در همان لحظه کامــران به داخل اتاق رفت و 
من حدود 30 ثانیه بعد به داخل اتاق رفتم که به کامران 
آب بدهم اما متوجه شدم کامران پنجره را باز کرده و به 
پایین سقوط کرده است.» وى افزود: «من بسیار از این 
اتفاق ترسیده بودم و به همین دلیل سریعاً وسایلم را جمع 
کردم و از خانه خارج شدم، سپس با محمود تماس گرفتم 
و موضوع را برایش تعریف کردم، محمود که شهرستان 
بود گفت نگران نباشم و به تهران مى آید اما من به شهر 
خودمان رفتم و روز بعــد از حادثه محمود به تهران آمد، 
در نهایت از اداره آگاهى با من تماس گرفتند و خواستند 

براى توضیحات به آنجا بروم.» 
پس از این اظهارات، شــاهین با دستور بازپرس پرونده 

بازداشت شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سقوط مرگبار 
پس از صرف مشروبات الکلى

کامران به داخل اتاق 
رفت و من حدود 30 ثانیه

 بعد به داخل اتاق رفتم که به 
کامران آب بدهم اما متوجه شدم 

کامران پنجره را باز کرده و به 
پایین سقوط 
کرده است

ق 

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق گسترده 
در یک سوله مسقف 400 مترى واقع در محله حکیمیه 

خبرداد.
سید جالل ملکى گفت: ساعت 4 بامداد روز یک شنبه، 
آتش ســوزى گســترده در یک انبار و کارگاه در محله 
حکیمیه، خیابان سازمان آب به نیرو هاى سازمان آتش 

نشانى اطالع داده شد.
وى افزود: بالفاصله نیرو هاى ســه ایســتگاه سازمان 
به همراه تانکر آب و خودرو تنفســى در محل حاضر و 

امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران با اشاره به وضعیت 
محل حادثه اظهار داشت: محل حادثه یک سوله مسقف 

به وسعت 400 متر بود که به سقف تقسیم شده که یکى 
از بخش ها به انبار نگهدارى سوسیس و کالباس، بخشى 
دیگر به قالب سازى و بخش سوم نیز به آهنگرى تبدیل 

شده بود.
ملکى ادامه داد: زمان حضور آتش نشــان ها، این سوله 
مسقف به طور  کامل دچارحریق شده بود و آتش نشان ها 
براى مهار آتش عملیات خود را از چند طرف آغاز کردند. 
وى با بیان اینکه خوشــبختانه این حادثه تلفات جانى و 
مصدوم در پى نداشت خاطرنشــان کرد: خسارت هاى 
مالى ایجاد شده در پى این حریق بســیار گسترده بود، 
اما خوشبختانه این آتش سوزى تلفات جانى و مصدوم 

در پى نداشت.

سارق حرفه اى آبادان که توبه اش را با شروع 
سرقت هایش شکسته بود دستگیر شد.

چندى قبل با افزایش پرونده هاى دستبرد از 
خانه هاى شهر آبادان تیمى از مأموران دایره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى آبادان براى 
دستگیرى عامل این سرقت ها وارد عمل شد.
کارآگاهــان در گام نخســت بــا حضور در 
محــل هــاى ســرقت و اقدامــات فنى و 
انگشــت نگارى خیلى زود یکى از ســارقان 
حرفه اى که پس از آزادى از زندان ادعا کرده 
بود که توبــه کرده و دیگر دســت به خالف 

نمى زند را شناسایى کردند.
بدین ترتیب کارآگاهان بــا هماهنگى مقام 
قضائى ســاعت 6 صبــح روز یک شــنبه 
با شناســایى مخفیگاه این متهــم، عملیات 
دســتگیرى وى را آغاز کردنــد و موفق به 
دستگیرى سارق ســریالى خانه هاى آبادان 
شدند که در ادامه مأموران در بازرسى از خانه 
متهم وسایل سرقتى زیادى را به دست آوردند.
سارق جوان که راهى جز اعتراف نداشت گفت: 
از طریق دوستانم خانه هایى که اهالى آن به 
مسافرت رفته بودند را شناسایى مى کردم و 
نیمه هاى شب با توجه به تاریکى هوا از دیوار 
خانه باال رفته و ســپس با تخریب در ورودى 
اقدام به سرقت وسایل قیمتى داخل خانه ها 

مى کردم.
بنا به این گزارش، ســارق حرفــه اى پس 
از بازســازى صحنه هاى ســرقت به دستور 

بازپرس پرونده روانه زندان شد. 

دادســتان اردبیل از ارجاع پرونده قاتل «آتنا 
اصالنى» به دادگسترى اردبیل خبر داد.

ناصر عتباتى دربــاره آخرین وضعیت پرونده 
قاتل آتنا اظهار داشــت: بعــد از تأیید احکام 
صــادره در دیوانعالــى کشــور، پرونده به 
دادگسترى استان اردبیل بازگشته است. وى 
ادامه داد: در حال مشورت و جمع بندى درباره 
اجراى حکم هستیم و در روزهاى آینده درباره 
زمان اجراى حکم اطالع رسانى خواهیم کرد.

دادگاه قاتل آتنا چهارم شهریور ماه سال جارى 
به صورت غیرعلنى برگزار شد و دادگاه پس از 
استماع شکایت اولیاى دم و دفاعیات متهم، 
قاتل را به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص، 
بابت تجاوز به عنف به اعدام و بابت سرقت به 

حبس، شالق و رد مال محکوم کرد.
غالمرضا انصارى، معاون نظارت و بازرسى 
دیوان عالى کشور روز یک شنبه هفته گذشته 
گفت: دیوان عالى کشــور تمام حکم دادگاه 
کیفرى یک استان اردبیل در رابطه با قاتل آتنا 

اصالنى را تأیید کرده است. 

توبه گرگ 

پرونده قاتل آتنا 
به دادگسترى 
اردبیل برگشت

انبار سوسیس و کالباس در آتش سوخت

بالیى که سر چند دانشجو آمد 

در پى سقوط دو نوجوان حدود 16 ســاله در ارتفاعات 
فیروزکوه، یک نفر از آنهــا فوت کرد و دیگرى مصدوم 
و به کمــک نیرو هاى هــالل احمر پایــگاه امین آباد 
به بیمارســتان انتقال داده شــد. گفتنى است؛ «رضا 
خلیلى»،  امدادگر جوان و داوطلب جمعیت هالل احمر 
شهرستان فیروزکوه فرد فوت شده در این سانحه بوده

 است.

جان باختن
 امدادگر 16 ساله 

فرماندار بندر ترکمن از خودسوزى یک زن جوان به همراه فرزندش در روستاى نیازآباد شهرستان 
بندر ترکمن خبر داد و گفت: به علت شدت باالى سوختگى، مادر جان خود را از دست داد.

عبدالحکیم فیروزى اظهار داشت: صبح روز دوشنبه (دیروز) یک بانوى جوان 23 ساله اقدام به 
خودسوزى خود و فرزند خردسال خود کرد.

وى افزود: متأسفانه زن جوان براثر این خودسوزى فوت شــده ولى فرزند وى زنده است  و حال 
وخیمى دارد.

فرماندار بندر ترکمن ادامه داد: علت این حادثه مشــخص نیست و بازرس در حال بررسى علت 
خودکشى است.

خودسوزى مرگبار زن 23 ساله و فرزندش

ساعت 20و30دقیقه نخستین روز فروردین  ماه 
سال جارى خبر کشف جسد یک مرد جوان در یک 
قسمت کوهستانى، چند کیلومتر مانده به جاجرود 
به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم شد که 
دقایقى بعد محســن مدیرروســتا، بازپرس امور 
جنایى تهران به همراه اکیپ تشــخیص هویت 
آگاهى در محل کشف جسد که مسیرى ماشین رو 

نبود، حاضر شدند.
تحقیقات اولیه حاکى از آن بــود که مرد جوان با 
ضربه چاقو به قتل رسیده و جسدش در آنجا رها 
شده اســت،با توجه به هویت نامشخص مقتول، 
جسد براى بررســى و تعیین هویت به پزشکى 

قانونى منتقل شد.
در ادامه تحقیقات هویت مقتول به نام «سیامک» 
شناسایى و مشخص شد که وى از افراد سابقه دار 
است، همچنین ردیابى هاى تخصصى در رابطه 
با این پرونده حاکى از آن بود که سیامک توسط 
دامادشان به قتل رسیده است. سرانجام متهم 24 
تیرماه بازداشت و به دادسراى امور جنایى تهران 
منتقل شــد.متهم این پرونده با اعتراف به قتل 
سیامک در اظهاراتش به بازرپرس گفت: «سیامک 
معتاد بود، پدر و مادرش را اذیت مى کرد و آنها را 

کتک مى زد به همین دلیل چند روز قبل از حادثه 
مادر و پدر سیامک با من تماس گرفته و گفتند که 
سیامک آنها را کتک مى زند،آنها از من خواستند که 

سیامک را به کمپ ببرم.»
وى ادامه داد: «روز حادثه براى بردن ســیامک 
به کمپ ترك اعتیاد به خانه آنهــا رفتم اما آنجا 
با سیامک درگیر شــدم و او ضربه چاقویى به من 
زد، من نیز با چاقو ضربه اى به گردن سیامک وارد 
کردم، قصد داشتم پس از این ماجرا سیامک را به 
بیمارستان ببرم اما وى به دلیل خونریزى شدید 
فوت کرد،به همین دلیل با خودرو جسد وى را به 
منطقه کوهستانى در نزدیک جاده جاجرود بردم و 

در آنجا رها کردم.»
متهم پس از این اظهارات بازداشــت و به زندان 
منتقل شــد، در ادامه روند رســیدگى به پرونده 
اولیاى دم مقتول با حضور در دادسرا اعالم کردند 
که نسبت به دامادشان (متهم) شکایتى نداشته و 
قصد قصاص وى را ندارند. سرانجام پیش از ظهر 
روز یک  شــنبه متهم براى اخذ آخرین دفاع در 
دادسرا حاضر شد و پرونده به زودى براى محاکمه 
متهم از لحاظ جنبه عمومى جرم به دادگاه کیفرى 

یک استان تهران فرستاده مى شود.

رئیس بیمارســتان تأمین اجتماعى خلیج فارس 
بندرعباس با اشاره به خبر منتشر شده در فضاى 
مجازى نســبت به هجوم مورچه ها به نوزادان 
دوقلو در این شهرســتان گفت: این خبر صحت 
نداشته و کودکان به هنگام پیدا شدن در سالمت 

کامل بودند.
غالمعباس مؤمنى گفت: 25 مرداد ماه امســال 
حوالــى ســاعت 17 و 30 دقیقه تــا 18 یکى از 
همراهان بیمار در اورژانس این بیمارستان متوجه 

صداى گریه نوزاد از پارکینگ اورژانس مى شود.
وى با بیان اینکه فاصله پارکینگ تا در اورژانس 50 
متر است و به دلیل همین فاصله کم، همراه متوجه 
صداى گریه نوزاد شده اســت، افزود: وى پس از 
مراجعه به پارکینگ با کالسکه حمل نوزادى مواجه 

مى شود که دو کودك در آن قرار داشتند.
مؤمنى ادامه داد: این فرد بالفاصله مســئوالن 
اورژانس را در جریان گذاشته و کودکان به اورژانس 
منتقل و توسط پزشک اورژانس معاینه مى شوند 
و پس از آن با توجه به مســاعد بودن حالشــان 

در بخش اطفال تا روشن شــدن ماجرا بسترى 
مى شوند. این مقام مســئول اظهار داشت: این 
کودکان بسیار تمیز و به همراه وسایل مورد نیاز 
در پارکینگ این بیمارستان گذاشته شده بودند و 

هیچ گونه مشکلى نداشتند.
رئیس بیمارســتان تأ مین اجتماعى خلیج فارس 
ضمن واکنش نسبت به انتشــار خبرى دروغین 
که موجب تشویش و ناراحتى اذهان عمومى شده 
است، گفت: از رها شــدن کودکان بسیار ناراحت 
شدیم اما انتشــار اخبار کذب در این خصوص از 
جمله هجوم مورچه ها بــه کودکان را که موجب 
التهاب و ناراحتى در جامعه شده به شدت محکوم و 

از مجارى قانونى پیگیرى مى کنیم.
روز شنبه 25 شهریور خبرى در فضاى مجازى و 
برخى سایت هاى خبرى مبنى بر هجوم مورچه ها 
به نوزادان دوقلویى که در کنار سطل زباله یکى از 
بیمارستان هاى بندرعباس رها شده بودند، منتشر 
شد که موجى از ناراحتى و التهاب را در میان مردم 

در پى داشت.

جزئیات جدید از پیدا شدن کودکان سرراهى در بندرعباس

هجوم مورچه ها به نوزادان دوقلو تکذیب شد

ماجراى رها کردن 
جسد برادرزن در 
ارتفاعات جاجرود

تصادف دو پژو 405 در شــب عروسى در جاده روستاى 
«باغ ُکِمش» پردیس در حومه تهران یک کشته و سه 

زخمى برجا گذاشت.
بر اساس این گزارش ســاعات ابتدایى یک شنبه شب 
یک دستگاه پژو  405 همراه با کاروان عروسى و دیگر 
میهمانان، در حالى که یــک زن و دو مرد در آن حضور 
داشتند به صورت رو در رو با یک خودرو 405 دیگر که 

یک نفر راننده داشت تصادف کرد.
در اثر این تصادف، هر سهسرنشــین خودرو پژو 405 
کاروان عروسى مصدوم شده و توسط عوامل اورژانس 
به مراکز درمانى انتقال یافتند و تک سرنشین پژو 405 

دیگر در صحنه جان باخت.

ساعت حدود 14 روز یک شنبه یک خودروى مگان در بلوار 
کشاورز اراك با انحراف از مســیر از عقب با یک دستگاه 
کامیونت پارك شــده در کنار خیابان برخورد کرد و چهار 
دانشجوى رشته علوم آزمایشگاهى دانشگاه علوم پزشکى 
اراك سرنشین این خودرو را راهى بیمارستان کرد. دو نفر 

از مجروحان این حادثه دچارضربه مغزى شده، هوشیارى 
و وضعیت مساعدى ندارند وحال عمومى آنها نگران کننده 
است.  یکى از این دو دچار ضایعه نخاعى شده و دیگرى هم 
خونریزى مغزى دارد. از دو مجروح دیگر حادثه هم یکى 

مرخص شده و دیگرى هم در آستانه ترخیص است.

تصادف مرگبار
 در کارناوال عروسى 

مرد 42 ســاله اى که پس از قتل بى رحمانه همسرش در مشهد، خود 
را به نیروهاى انتظامى معرفى کرد، اختالفات شــدید خانوادگى و بى 
اعتمادى به او را دلیل اصلى این جنایت دانست. او بعد از آنکه به دستور 
قاضى در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت و به ســئواالت 
پلیســى رئیس دایره قتل آگاهى درباره جزئیــات جنایت هولناکش 

پاسخ داد، نقبى هم به روزهاى سیاه گذشته اش زد و گفت: «در یکى 
از روستاهاى اطراف سدکارده مشــهد و در یک خانواده شلوغ بزرگ 
شدم و تا کالس پنجم ابتدایى درس خواندم. پدرم چوپان بود و درآمد 
زیادى نداشت، از ســوى دیگر هم گویى ضعف بینایى در خانواده ما 
ارثى است چرا که برخى از خواهران و برادرانم مانند من ضعف بینایى 
دارند به همین خاطر با مشــکالت زیادى روبه رو بودیم. قبل از اینکه 
به خدمت سربازى بروم، عاشــق یکى از دختران روستا شده بودم به 
همین دلیل مدام از ســربازى فرار مى کردم به طورى که مجبور شدم 
چهار ســال و دو ماه خدمت کنم. من به آن دختر قول ازدواج دادم اما 
بعد از پایان خدمت، وقتى به مادرم گفتم او را برایم خواســتگارى کند 
دســت مرا گرفت و به منزل  برادرش برد و من زمانى به خود آمدم که 

مراســم عقدکنان من و دختردایى ام برگزار شده بود و در یک شب با 
پسرخاله ام باجناق شــدیم چرا که دختر دیگر دایى ام با پسر خاله ام 

ازدواج کرده بود.»
وى افزود: «آن روز گریه کردم، فریاد زدم نمى خواهم با دختردایى ام 
ازدواج کنم ولى هیچکس توجهى به من نمى کرد او دخترى شهرى و 
درس خوانده بود و من جوانى روســتایى بودم که هیچ چیزى نداشتم. 
خالصه دوران نامزدى ما سه سال طول کشــید و من در حجره میوه 
فروشــى دایى ام در مشهد مشغول کار شــدم. آن دختر روستایى هم 
روزى به صورتم تف کرد و با گفتن جمله "خیلى بى غیرتى!" به دنبال 
سرنوشــت خودش رفت. من هم زندگى مشترکم را در زیرزمین خانه 
مادربزرگم شروع کردم. با آنکه بیکار بودم و شغل هاى زیادى را تجربه 

کردم اما بى اعتمادى من به همسرم از زمانى آغاز شد که وقتى دیر به 
خانه مى آمد و از او سئوال مى کردم کجا بودى؟ پاسخ سرباال مى داد. 
بارها مشــاجرات ما به قهرهاى طوالنى مدت مى کشید به طورى که 
یک بار نیز وقتى صحنه اى را دیدم که خیلى عصبانى شــدم، با چاقو 
ضربه اى به دستش زدم. این اختالفات هر روز شدت مى گرفت تا جایى 
که همسرم مهریه اش را به اجرا گذاشــت. او با استخدام یک وکیل، 
خانه ام را توقیف کرد و در حالى که کارشناســان قیمت خانه را براى 
مزایده 300 میلیون تومان پایه گذارى کرده بودند، من خودم خانه را به 
نامش ثبت کردم ولى او دست از کارهایش برنداشت و باز هم دیروقت 
به خانه مى آمد تا اینکه شب حادثه درحالى که به شدت عصبانى بودم 

با میله آهنى و چاقو او را کشتم اما اى کاش...» 

تاوان یک ازدواج نادرست

از زنم چیزى دیدم که...
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رامین مشکاه

اپل  اخیراً در کنفرانسى که با رونمایى از آیفون هاى نسل 
جدید همراه بود، از اپل  تى وى نســل جدید با پشتیبانى 
از رزولوشــن 4K رونمایى کرد. این دستگاه عالوه  بر 
پخش محتوا با کیفیت بســیار باال، به کاربران امکان 
دانلود محتوا از آیتونز با کیفیــت  4K به صورت رایگان 

را هم مى دهد.
اپل تى وى  4K جدید قادر اســت محتوا را با رزولوشن 
3840×2160 پیکســل پخش کند. ایــن یعنى امکان 
پخش محتواى UHD بر روى تلویزیون هاى   4K  با 

استفاده از این دستگاه امکانپذیر خواهد بود.
 بــراى ایجــاد امــکان مشــاهده محتوا بــا کیفیت 
باال، اپــل برخى از فیلم هــا و برنامه هــاى تلویزیونى 
را با کیفیت  4Kبــراى دانلود در اختیــار کاربران قرار 

خواهد داد.
 دانلود فیلم ها بــا کیفیت  4K تنها بــراى کاربرانى که 

ســرعت دانلود آنها حداقل 15 مگابیت بر ثانیه باشد، 
امکانپذیر است.

خوشــبختانه قراردادهاى جدید اپل بــا تولیدکنندگان 
هالیوودى این امکان را داده کــه فیلم هاى  4K هم با 
همان قیمت مشابه نسخه هاى با کیفیت HD در آیتونز 
قابل خریدارى و دانلود باشــند. با استفاده از اپل تى وى 
سرى جدید کاربران مى توان به طور اتوماتیک و بدون 
پرداخت هزینه اضافى، نسخه  4K فیلم هاى دنلود شده 

در آیتونز خود را مشاهده کنند.
اپل در اپل تى وى  4K از پردازنده 6 هسته اى قدرتمند 
A10X Fusion استفاده کرده که گفته مى شود قدرت 

پردازش آن دو برابر و قدرت گرافیکى آن هم چهار برابر 
پردازنده به کارگرفته شده در اپل  تى وى نسل 4 است. در 
کنار این پردازنده قدرتمند، اپل یک رم 3 گیگابایتى را 

هم در این دستگاه به کار گرفته است.
تاریخ عرضه این محصول 22 سپتامبر تعیین شده است. 
اپل تى وى  4K با حافظه داخلى 32 گیگا بایت با قیمت 
179 دالر مدل 64 گیگابایتى آن بــا قیمت 199 دالر 

عرضه مى شود.

Burly Men at Sea بــازى جدید و اعتیادآور در 
سبک بازى هاى ماجراجویى از استودیوى بازیسازى 
Brain&Brain بــراى تبلت ها و گوشــى هاى 
هوشمند اندروید است که با قیمت 4,99 دالر در گوگل 

پلى عرضه شده است. 
بــازى Burly Men at Sea یــک عنــوان 
ماجراجویانه برگرفته از فولکور اســکاندیناوى اســت 
که داستان سه ماهیگیر را روایت مى کند. داستان بازى

 Burly Men at Sea روایتگر داستان زیبایى از سه 
ماهیگیر بزرگ و ریشو که تصمیم به ترك زندگى عادى 
خود مى گیرند و براى پیدا کردن یک ماجراجویى جدید 

وارد دوره جدیدى مى شوند! 
در طول این بازى، دریاى آزاد قرن بیستم اسکاندیناوى 
و روایات کهــن و دیدن موجــودات مختلف را تجربه 
مى کنید! در طول بازى، شما مى توانید با انتخاب هاى 
چندگانه  خود، رویدادهاى بازى را شکل دهید! در همان 
اجراى اولیه بــازى Burly Men at Sea متوجه
مى شــوید که بازى چه ســاخت جالبى دارد و نسبت
بازى هاى دیگر تفاوت زیادى را شامل مى شود! وارد 
بازى مى شوید و با هدایت کاراکترها یکى از زیباترین 
و خاص ترین بازى هاى ماجراجویى اندروید را تجربه 

مى کنید. 

 CES 2017 شرکت ایسوس در نمایشــگاه 
سیســتم مش واى فاى خانگــى خــود را با نام 
Lyra معرفى کرد. این سیســتم شامل سه روتر 
AC2200 با مجموعه اى از ابزارها و امکانات 
اختصاصى ایســوس براى شــبکه هاى بى سیم 

خانگى است.
 اکنون لیرا وارد ایران شــده اســت و به زودى در 
پشت ویترین فروشگاه ها و سایت هاى آنالین قرار 
مى گیرد. در این مطلب نگاهى کوتاه به ویژگى ها 
و مشخصات اولین نسل روترهاى مش  واى فاى 

ایسوس مى اندازیم.
سیســتم هاى مش واى فــاى شــامل دو یا چند 
روتر بى سیم مى شــوند که در نقاط مختلف خانه 
یــا ســاختمان هاى ادارى نصب مى شــوند و با 
هماهنگى یکدیگر ســعى مى کنند یک شــبکه 
واى فاى پرسرعت و یکنواخت از نظر سیگنال دهى 
و دسترسى به منابع شبکه فراهم کنند. سیستم هاى 
مش  واى فــاى مى توانند نقاط کــور آنتن دهى 
روترهاى بى ســیم معمولــى را از بیــن ببرند و 
مساحت هاى بیشترى را زیر پوشش شبکه بى سیم 

و اینترنت قرار دهند.
طى یکســال اخیر، شــرکت هاى زیادى سیستم 
مش واى فاى اختصاصى خــود را معرفى کردند. 

ایســوس هم سیســتم Lyra را معرفى کرده و 
اکنون وارد بازار شــده اســت. لیرا یک سیستم 
مش واى فاى مبتنى بر ســه روتر بى سیم است.

 هر روتر ایــن سیســتم در رده AC2200 و 
سه بانده است.

 یعنى سرعت نهایى روتر 2.2 گیگابیت است، ولى 
روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز سرعتى 400 مگابیتى 
و روى هریک از فرکانس هاى 5 گیگابیتى سرعتى 
867 مگابیتى در دســترس خواهد بود. لیرا جزو 
معدود سیســتم هایى است که هر ســه روتر در 
یک رده و با مشــخصات یکســان هستند. غالب 

سیســتم هاى مش واى فاى بازار شامل یک روتر 
اصلى رده باال و چند روتر تقویت کننده رده پایین 

هستند. 
هر روتر لیرا از هفــت آنتن داخلى ســود مى برد 
که در طراحى دایره اى این محصــول، دورتادور 
آن چیده شــده اند تا در همه جهت ها یک آنتن با 
سیگنال دهى مستقیم وجود داشته باشد. امکانات 
ارتباطى هــر روتر نیز یــک درگاه WAN یک 
گیگابیتى و یــک درگاه LAN یــک گیگابیتى 
است. مودم ADSL یا  3G/4G مى تواند به 
یک روتر لیرا متصل شود و اینترنت روى روترهاى 

دیگــر بــه اشــتراك گذارى برســد. همینطور
مى تــوان به هــر روتــر لیرا یــک دســتگاه با 
کابل شــبکه متصل کرد تا از اینترنت سریع ترى 

سود ببرد. 
 MU-MIMO سیســتم لیرا مجهز به فناورى
اســت و روى هــر فرکانــس رادیویــى قابلیت 
MIMO 2x2 فعــال شــده اســت. فناورى 
MU-MIMO روى سیستم هاى مش واى فاى 
این مزیت را دارد کــه کاربران و دســتگاه هاى 
بیشترى مى توانند به طور اختصاصى با روترهاى 
لیــرا ارتباط برقــرار و از لینک هــاى اختصاصى 

پرسرعت اســتفاده کنند. مثًال روى سیستم مش 
واى فاى لیــرا چند دســتگاه گیمینگ یا کالینت 
ویرایش و اســتریم ویدئو مى توانند فعال باشند، 
بدون اینکه در کارایى کل سیستم تأثیرى بگذارند. 
از دیگــر فناورى هاى اختصاصى ایســوس روى 
 Adaptive این دســتگاه ها مى تــوان بــه
QoS و AiProtection اشــاره کــرد. در 
Adaptive QoS کاربــران مى توانند یک 
سطح کیفیتى از دانلود و آپلود را روى لیرا درخواست 
کنند تا مطمئن شــوند در هنگام کار به مشــکلى 
از نظر ســرعت و تأخیر برخــورد نخواهند کرد. 

اما فنــاورى AiProtection که با همکارى 
شــرکت امنیتــى ترندمیکــرو روى سیســتم 
لیرا پیاده ســازى شــده اســت، ترافیک شبکه و 
نشــانى هاى URL آلوده و مخرب را شناسایى 
و از باز شدن آنها روى شــبکه بى سیم جلوگیرى 
مى کند. AiProtection یک سیستم امنیتى 
و حفاظتــى توکار براى شــبکه مــش واى فاى 
لیرا ســت. روترهاى لیرا قابلیت تعریف شــبکه 
میهمان یا اســتفاده از ابزار کنتــرل والدین را نیز 

دارند. 
 Lyra ایســوس براى سیســتم لیرا اپلیکیشن
را عرضه کــرده اســت. کاربران بــا نصب این 
اپلیکیشن روى دســتگاه هاى موبایل اندرویدى 
و iOS مى تواننــد از راه دور و خیلــى ســاده 
تنظیمات روترهاى لیرا را انجام بدهند یا ترافیک 
شــبکه و دیگر اطالعات الزم را کسب و مدیریت 

کنند.
ایسوس روترهاى لیرا را به صورت بسته هاى یک 
روترى، دو روترى و سه روترى به فروش مى رساند، 
اما پیشنهاد مى کند براى ساختمان هاى بزرگ چند 
صد مترمربعى یا ســاختمان هاى دوبلکس و چند 
طبقه حتمًا از بسته سه روترى لیرا استفاده شود تا 
بیشترین محدوده پوشش دهى و سریع ترین شبکه 

بى سیم ممکن فراهم شود.

وقتى واى فاى پرسرعت رهایتان نمى کند

بازى ماجراجویى جالب 3 ماهیگیر
 مخصوص اندروید 

اپلیکیشن هشدار فلش اندروید
تمامى کاربران دســتگاه هاى اندرویدى از روش هــاى خاصى براى 
مطلع شــدن از دریافت نوتفیکیشــن ها اســتفاده مى کنند؛ برخى از 
ال اى دى هاى نوتفیکیشــن و برخى دیگر که اسمارتفونشــان از این 
نوع ال اى دى ها پشتیبانى نمى کند، صفحه نمایش را با ابزارى خاص 
به یک هشــدار دهنده تبدیل مى کنند. اما راهى دیگر نیز براى دریافت 
هشدارها وجود دارد که به وسیله آن از طریق فلش دوربین مى توان از 

نوتفیکیشن هاى دریافتى مطلع شد.
 Ultimate Flash Alerts Premium Unlocked عنوان یک نرم 
افزار کاربردى و پر مخاطب در زمینه دریافت هشــدار فلش مخصوص 
 Iris Studios دستگاه هاى هوشمند اندروید است که توسط استودیو

and Services توسعه و در مارکت برگ گوگل پلى منتشر شده است. 
دیگر هیچکدام از تماس ها و یا پیام هاى مهم را از دست نخواهید داد و از 
تمامى آنها به موقع مطلع خواهید شد. در هنگام دریافت هرگونه اطالعیه 
اى فلش دوربین شروع به چشــمک زدن مى کند و کاربر را از دریافت 
تماس و یا پیام مطلع مى سازد. یکى از مهمترین قابلیت هاى موجود در 
این نرم افزار تنظیم نوع چشمک زدن است ؛ به گونه اى که مى توانید نوع 

هشدار دادن را به دلخواهتان شخصى سازى کنید.
 عالوه بر ایــن دریافت هشــدار بــراى تمامــى برنامه هــا فعال 
نیست و باید آن را براى اپلیکیشــن ها و یا تماس ها به صورت دستى 

فعال کنید.

4K ویژگى هاى اپل تى وى

شــرکت «الکهید مارتین» پهپاد جدید 
خــود به نــام Outrider را در نمایشــگاه 

بین المللى تجهیزات دفاعى و امنیتــى در لندن به نمایش 
گذاشت. این پهپاد قادر به شلیک گاز اشک آور است.

سیســتم پــروازى بــدون سرنشــین Outrider بــا 
1 کیلوگــرم، 10 ســانتیمتر طــول دارد و  وزن تنهــا 7/
ســرعت آن به 50 گره یا 93 کیلومتر در ســاعت مى رســد. 
عالوه بر این، توان مقاومتــى و میزان بارى که مى تواند حمل 

کند نسبت به پهپادهاى مشابه بیشتر است.
به گفته الکهیــد، Outrider با همکارى نزدیک شــرکت 
تحقیقاتى « Wirth» در مرکز آزمایشات الکهید در منطقه 
«هاوانت» در همپشایر انگلستان طراحى و ساخته شده است. 
شرکت Wirth در زمینه ساخت کامپوزیت و آیرودینامیک ها 
تخصص دارد. این پهپاد تاشو براى شرایط ویژه درنظر گرفته 

شده است.
شــرکت دفاعى الکهید تمایلى به انتشــار اخبار بیشتر ندارد و 
فقط به گفتن این نکته اکتفا کرده که Outrider با فشردن 
تنها یک دکمه شــروع به کار مى کند و با در اختیار داشتن یک 
تلویزیون با کیفیت باال و دوربین مــادون قرمز، هم به صورت 
خودران پرواز مى کند و هم توسط یک اپراتور از راه دور هدایت 

مى شود.
الکهید درنظر دارد از این پهپاد هم براى اهداف نظامى و هم 
کاربردهاى شهرى استفاده کند و طبق برنامه در بازار انگل ستان 
و خارج از مرزهاى این کشــور عرضه مى شود. عالوه بر این، 
پهپاد Outrider بازار تجارت جهانــى را مدنظر دارد و قرار 

است در ITAR در دسترس قرار بگیرد.

پهپاد جدید 
الکهید مارتین 
قادر به شلیک 

گاز اشک آور 
است

شــرکت «الکهید مارتین» پهپاد جدید 
Outrider را در نمایشــگاه  rخــود به نــام

و امنیتــى در لندن به نمایش بین المللى تجهیزات دفاعى
گذاشت. این پهپاد قادر به شلیک گاز اشک آور است.

rسیســتم پــروازى بــدون سرنشــین Outrider بــا 
1 کیلوگــرم، 10 ســانتیمتر طــول دارد و  7وزن تنهــا 7/
3 گره یا 93 کیلومتر در ســاعت مى رســد.  ســرعت آن به 50
عالوه بر این، توان مقاومتــى و میزان بارى که مى تواند حمل 

کند نسبت به پهپادهاى مشابه بیشتر است.

شرکت Armis security مى گوید برخى گوشى ها و لپ تاپ ها به علت وجود یک آسیب پذیرى در استاندارد 
بلوتوث در برابر حمالت هکرى آسیب پذیر هستند.

آسیب پذیرى یادشده BlueBorne نام گرفته و موجب مى شود تا بدون اتصال دو وسیله از طریق بلوتوث بتوان 
به آنها نفوذ کرد یا بر رویشان بدافزار نصب کرد.

این روش نفوذ به خصوص گوشى هاى اندرویدى و همینطور سیستم عامل مایکروسافت را در معرض خطر قرار 
مى دهد. گوگل و مایکروسافت براى حل مشکل یادشــده وصله هایى عرضه کرده اند. وصله گوگل مربوط به 
سیستم هاى عامل 7 و 6 اندروید است. البته اپل و سیستم عامل iOS 10  آن در معرض خطر نیستند. اما نسخه 

9,3,5 به قبل سیستم عامل یادشده هم از این طریق قابل آلوده شدن است.
نکته جالب این است که از این روش مى توان براى آلوده کردن سیســتم عامل لینوکس هم استفاده کرد. البته 
اطالع رسانى در این زمینه دیرتر از اطالع رسانى در مورد دیگر سیستم هاى عامل صورت گرفته است. بنابراین 
برخى مدل هاى ساعت هوشمند، تلویزیون هاى هوشمند و...  هم به این شیوه مى توانند مورد حمله قرار بگیرند.

باتوجه به اتکاى این روش حمله به استاندارد بلوتوث، ابزار الکترونیکى که در فاصله چندمترى منبع حمله باشند 
و قابلیت بلوتوث آنها فعال باشد در معرض خطر هستند. با استفاده از این روش تنها چند ثانیه زمان براى سرقت 

اطالعات گوشى و لپ تاپ هدف الزم است.

هک چند ثانیه اى 
گوشى و تبلت

 با سوءاستفاده از بلوتوث
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منبع: ایرنا

منبع: فارس 

منبع: مهر 

منبع: تسنیم 

منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: میزان 

منبع: ایرنا

سکورت روحانى در نیویورك
تیم ا

 نمایشگاه 
دفاع مقدس 
در تهران

مین جلسه محاکمه 
چهارده

تان بابک زنجانى از صبح 
همدس

ر دادگاه انقالب به 
دیروز د

قاضى مقیسه آغاز شده 
ریاست 

 زنجانى نیز در این 
بود که بابک

ضور داشت. قاضى 
جلسه ح

ک زنجانى را بعد از 
مقیسه باب

مشاجره با وکیل شرکت نفت از 

دادگاه اخراج کرد.

شهریار 
شعر ایران

بازار نوشت افزار 
در آستانه بازگشایى مدارس

سیاه چادرنشینان و 
رؤیاى روزهاى سفید

چشمه گل رامیان در
 استان گلستان

کوه هاى 
هزار مسجد 
و منطقه کالت


