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فریمــاه فرجامــى بازیگــر بــا ســابقه ســینما 
ســال هاســت کــه بــه علــت بیمــارى از ایــن عرصــه دور شــده 

اســت. ایــن بازیگــر ســینما بعــد از نقش آفرینى هــاى شــاخص در آثــارى همچــون 
«ســرب»، «مادر»، «نرگس» و «اجاره نشــین ها»، چندین ســال دورى از ســینما را تجربــه کرد و حال 

بعد از مدت ها با بهبود شــرایط جســمى اش قصد بازگشــت به عرصه بازیگــرى را دارد. البته فرجامى طى ســالیان 
اخیر در معدود آثارى همچون «زهر عســل»، «کاغذ دیــوارى زرد» و «آب و آتــش» نقش هاى کوچکى را ایفا کرده اســت 

اما همچنان جاى خالــى بازى هاى بــه یادماندنى وى در ســینماى ایران خالى اســت. فریمــاه فرجامى در ســال 1331 در تهران 
به دنیا آمد ودر ســال هاى فعالیت خود ســه بار در جشــنواره فیلم فجر درخشــیده اســت. وى ســیمرغ بلورین نقــش اول زن براى فیلم 

«پرده آخــر» را از نهمیــن جشــنواره فیلم فجــر دریافت کرد و ســال بعد بــراى بــازى در فیلم «ســرب» دیپلــم افتخار جشــنواره فیلم 
فجــر را از آن خــود کرد. فیلــم «نرگــس» دیگر اثــرى بود کــه فرجامى بــراى بــازى در آن توانســت مــورد تقدیــر جشــنواره فیلم فجر 
واقع شــود. یکى از معروف ترین ســکانس هاى تاریخ ســینما به بــازى فرجامى و اکبر عبــدى در آخرین ســکانس فیلم «مادر» اثــر على حاتمى

 بر مى گردد. ایــن ســکانس داراى ویژگى هاى فراوانــى بوده و به نوعى خــط معّرف فیلم ســینمایى «مادر» به حســاب مى آیــد.  فریماه فرجامى 
مهمترین نقــش آفرینى هاى فرجامــى در تلویزیون مى توان به در بیش از ده اثــر تلویزیونى به ایفــاى نقش پرداخته اســت. از جمله 

کــرد. وى بازیگر محبوب و پــرکارى در دهــه 60 بود و «والیت عشــق»، «پهلوانان نمى میرند» و «خانه ســبز» اشــاره 
ذهن ها پاك مى شد تا اینکه با مصاحبه  جنجالى در برنامه به علت بیمارى سال ها خانه نشین شد. رفته رفته خاطره هایش از 
گذشته با بهبود وضعیت جسمانى این بازیگر سینما، سینمایى «هفت» دوباره بر ســر زبان ها افتاد. طى چند ماه 
نیز در چندین گفتگو از عالقه اش به بازیگرى دوباره امیدها براى بازگشتش به سینما جدى تر شده و خودش 

میزان به سراغ این بازیگر پیشکسوت رفته و در صحبت کرده است. به همین بهانه خبرگزارى 
کم کارى، تنهایى و دورى از سینما گفتگویى تفصیلى در مورد سال هاى 

است که بخش هایى از با فرجامى به گفتگو نشســته 
آن را مى خوانید:

مههمترین نقــش آفرینى هاى فرجامــى در تلویزیون مى توان به در بیش از ده اثــر تلویزیونى به ایفــاى نقش پرداخته اســت. از جمله 
ههاره کــرد. وى بازیگر محبوب و پــرکارى در دهــه 60 بود و «والیتعشــق»، «پهلوانان نمى میرند» و «خانه ســبز» اشــ
ذهن ها پاك مى شد تا اینکه با مصاحبه  جنجالى در برنامه به علت بیمارى سال ها خانه نشین شد. رفته رفته خاطره هایش از
گگذشته با بهبود وضعیت جسمانى این بازیگر سینما، سینمایى «هفت» دوباره بر ســر زبان ها افتاد. طى چند ماه 
شودش ننیزدر چندین گفتگو از عالقه اش به بازیگرى دوباره امیدها براى بازگشتش به سینما جدى تر شده و خ

ىارى ممیزان به سراغاین بازیگر پیشکسوت رفته و درصحبت کردهاست. بههمین بهانه خبرگز
سالهاى کمکم کارى، تنهایىو دورى از سینما گفتگویى تفصیلىدر مورد
ههـته است که بخش هایى از با فرجامى به گفتگو نشسـ

آن را مى خوانید:

در حالى که در هفته هاى گذشته شــایعه هاى ضد و نقیضى در مورد مجرى جدید برنامه «هفت» 
منتشر شد، مرتضى میرباقرى، معاون سیماى سازمان صداوسیما از حذف مهدى کرم پور به عنوان 

مجرى سرى جدید این برنامه سینمایى خبر داد. 
میرباقرى درباره تولید ســرى جدید برنامه «هفــت» گفت: همانطور که پیش از این گفته شــد

 شبکه هاى مختلفى داوطلب ساخت برنامه هاى ســینمایى هستند اما قرار است محورى ترین و 
اساسى ترین نقش را شبکه 3 برعهده داشته باشد. بنابراین در سیاستگذارى ما نسبت به ساخت این 
برنامه هاى سینمایى، ممکن است برنامه اى سینمایى در شبکه هاى دیگر پخش شود. چراکه اگر 
این برنامه ها با نقشه سازمان صداوسیما نســبت به برنامه هاى سینمایى هماهنگ نباشد، حذف 

خواهد شد، همانطور که برنامه قدیم «هفت» نیز با نقشه جدید ما انطباق نداشت.
میرباقرى درباره شایعه هاى ضد و نقیضى که در مورد سپرده شدن اجراى برنامه «هفت» به مهدى 
کرم پور در برخى رسانه ها منتشر شد، گفت: مهدى کرم پور حذف مى شود چرا که اگر کسى به کار 

تیمى وارد نباشد قواعد کار تیمى را برهم مى زند.
میرباقرى دربخش دیگرى از صحبت هایش درباره شــایعه ممنوع کارى پیمان یوسفى با توجه 
به اظهارنظرش در حضور بانوان ایرانى در ورزشــگاه هاى ورزشــى توضیح داد: پیمان یوســفى 
ممنوع التصویر نشده است، با این حال ما به دوســتان مجرى خود توصیه کرده ایم که بر اساس 
مصالح ملى و شــبکه و برنامه اى که در آن کار مى کنند مطالبشان را بیان کنند. وقتى ما به کسى 
تریبون مى دهیم آن شــخص مأموریت معینى دارد و اگر بخواهد بدون کار کارشناسى نکته اى 
را بیان کند در نظر نمى گیرد که این حرف چه ابعادى را در بر دارد و چه هزینه اى را براى شبکه و 

برنامه ایجاد مى کند.

این مدیر تلویزیون درباره شایعه منتشر شــده در مورد ممنوع التصویر شدن پیمان یوسفى اضافه 
کرد: اگر قرار باشد افراد درباره همه چیز اظهارنظر کنند کارى غیرحرفه اى است. پیمان یوسفى کار 

غیرحرفه اى انجام داد اما اینگونه نبود که ممنوع التصویر شده باشد.
میرباقرى در پایان، درباره تولید برنامه «خندوانه» و پخش سریال «سرزمین کهن» گفت: فصل 
جدید برنامه «خندوانه» بعد از ماه محرم و صفر به تولید خواهد رسید و بالفاصله بعد از ضبط و تولید 
برنامه، آن را در کنداکتور پخش قرار مى دهیم. ما در تدارك پخش ســریال «سرزمین کهن» نیز 

هستیم و ان شاءا... در فصل پاییز روى آنتن خواهد رفت. 

تهیه کننده ســریال «هاتف» گفت: بــراى ضبط صحنه هاى 
مربوط به کربالى معلى پنجم الى دهــم مهرماه ایام نزدیک 
به تاسوعا و عاشــوراى حســینى عازم عراق مى شویم و باقى 

فیلمبردارى در کربال خواهد بود.
نعمت چگینى تهیه کننده سریال «هاتف» در گفتگو با میزان 
در خصوص مراحل فیلمبــردارى  «هاتف» گفت: فیلمبردارى 
سریال محرمى «هاتف» از 31 مرداد ماه شروع شده و تاکنون 

80 درصد از کار به اتمام رسیده است.
وى ادامه داد: قســمت هاى کمى از کار در تهران مانده است 
که در حال انجام آن هســتیم، براى ضبط صحنه هاى مربوط 
به کربالى معلى پنجم الى دهم مهر ماه عازم عراق مى شویم 
و باقى فیلمبردارى در کربال خواهد بود و سکانس هایى که در 
کربال ضبط مى کنیم مربوط به قســمت هاى ابتدایى سریال 

«هاتف» است.
چگینى تصریح کرد: سریال «هاتف» که محصول سیما فیلم 
است  در ده قسمت 50 دقیقه اى ساخته خواهد شد و از شبکه یک 

سیما در ایام ماه محرم پخش خواهد شد.
وى در خصوص زمــان دقیق پخش این ســریال افزود: بنا بر 
این است که ســریال «هاتف» در دهه دوم و همزمان با سوم

 «امام حسین(ع)» به روى آنتن رسانه ملى برود.
ایــن تهیه کننــده در خصوص بازیگــران و عوامل ســریال
«هاتف» خاطرنشــان کــرد: زیبــا بروفه، حمید گــودرزى، 
شــهرام قائــدى، محمد حامــدى، کمنــد امیر ســلیمانى، 
رزیتــا غفــارى، مریــم بوبانــى، بهــزاد خداویســى،

کاظم بلوچى و حشــمت آرمیده از جمله بازیگران این سریال 
محرمى هستند.

شبنم قلى خانى در خصوص آخرین فعالیت هاى خود در حوزه تلویزیون گفت: مشغول بازى در 
سریال «آنام» هستم که قرار است از شبکه 3 سیما به روى آنتن برود.

وى افزود: کارگردانى این مجموعه را جواد افشار و تهیه کنندگى اش را  اسماعیل عفیفه بر عهده 
دارد، از دیگر بازیگرانى که در این کار  با من هم بازى هستند گلچهره سجادى،عبدالرضا اکبرى، 
مهرانه مهین ترابى،امیررضا دالورى، مجید واشقانى و چند چهره جدید دیگر که جواد افشار قصد 

دارد این چهره ها را به تلویزیون معرفى کند.
قلى خانى تصریح کرد: علت اینکه بازى در سریال «آنام» را قبول کردم در وهله اول فیلمنامه 
خوب بود چراکه احســاس مى کنم قصه «آنام»  بسیار قصه پخته و قشنگى است و مخاطبین 

زیادى را از هر قشرى با خود همراه مى کند چرا که روند مجموعه به گونه اى 
است که نظر دو نسل جوان و مسن را جلب خواهد کرد.

این بازیگر تلویزیون تصریح کرد: ســریال «آنام» یک محوریت 
زنانه  دارد و جالب است بدانید که در داستان این مجموعه مهر، 
محبت و عاطفه مادرى بین دو نسل به تصویر کشیده مى شود و 
این موضوع براى من بسیار قابل احترام است و از ایفاى نقش در 

چنین سریالى بسیار خوشحالم.
بازیگر سریال «یکتا» در خصوص شخصیتى که در سریال «آنام» در 

آن نقش آفرینى مى کند ادامه داد: نقش من در سریال «آنام» شخصیتى 
لطیف و دوست داشتنى یک زن است، نقش پر مهر و محبتى است که عشق 

مى ورزد و عشق مى دهد.
قلى خانى درباره شایعاتى که در فضاى مجازى براى هنرمندان به 

وجود مى آید خاطرنشان کرد: هرکسى یک استراتژى دارد و هر 
فردى در مقابل شــایعات بى پایه و اساس یک جور برخورد 

مى کند، من فکر مى کنم که بهترین برخورد این است که 
سکوت کرد، فکر مى کنم واقعیت ها همیشه مشخص 

مى شود و بعضى از شــایعه ها فقط براى این است 
که اذهان عمومى را نسبت به عده اى از بازیگران 

خراب کنند به همین دلیل من به این 
شــایعه ها توجهى نشان نمى دهم و 

همیشه مى دانم که مردم ما عاقل 
و فهیم هستند وخودشان از 

درك باالیى برخوردارند 
و تحــت تأثیــر چنین 
اخبار کذبى که پخش 
مى شود که اصطالحًا 

کانال ها یا ســایت هاى 
زرد آنها را منتشر مى کنند 

قرار نمى گیرند.

بازیگر محبوب دهه60 از دیروز،  امروز و فردایش مى گوید

فریماه فرجامى: 
 با بازى هاى متفاوت بر مى گردم

خوشبختانه با خبر شــدیم که این 
روزها از لحاظ جسمى و روحى اوضاع 
براى شما بســیار بهتر شده است. 
آیا فعالیتى هــم در عرصه بازیگرى 

داشته اید؟
در حال حاضر که مشغول بازى در پروژه خاصى نیستم و 
به کارهاى شخصى ام مى پردازم. البته پیشنهاداتى داده 
شده اما هنوز مشغول به کارى نشده ام و فقط پیشنهادات 

را بررسى مى کنم.
طى این ســال ها کًال در هیچ کارى 
حضور نداشتید یا نقش هایى که بازى 

کرده اید کمرنگ بودند؟
در سال هاى گذشــته کم کار بوده ام اما جسته گریخته 
چندین کار را بازى کردم. اتفاقاً دو سال پیش آخرین بازى 

خود را در فیلم «نیم» به کارگردانى بهمن کامیار انجام 
دادم و بعد از آن هم در تله فیلمى به نام «عروسکخانه» به 
کارگردانى افشین هاشمى به ایفاى نقش پرداختم. البته 

نقش ها آنقدر بزرگ نبود اما بیکار هم نبوده  ام. 
از نحوه اکران یــا پخش این دو اثر 
اطالعى دارید؟ نسخه اى از این آثار 

را به دستتان رسانده اند؟
در مورد اکران و یا پخش این دو اثر خبرى ندارم. کسى 
هنوز با من تماس خاصى بابت دعوت در اکران نگرفته و 
بعید مى دانم که به همین زودى ها اکران یا پخش شود. 
نســخه اى از این دو فیلم را هم به من نداده اند تا بازى 

خودم را ببینم.
چرا اینقدر کم کار شدید؟ آیا مشکل 

جسمى تنها دلیل این دورى بود؟
تنها دلیل این اتفاق مشکل جسمى نبود. اتفاقًا طى این 
سال ها پیشنهادات زیادى به من شده اما هیچکدام از آنها 
مرا جذب نکرده اند. من بازیگرى نیستم که بخواهم در 
هر فیلمى بازى کنم. فیلمنامه براى من بسیار مهم است 
و دوست دارم در کارى بازى کنم که در شأن و شخصیت 

بازیگرى با کارنامه من باشد.
پس این روزها مشــغول چه کارى 

هستید؟
گاهى فیلم مى بینم. به تئاتر مى روم و در برخى مراســم 
دعوت مى شوم اما بیشتر اوقات در خانه مشغول مطالعه 
و اســتراحت هســتم و وقت خود را با کتــاب خواندن 

مى گذارانم.
با وجود این، فعــًال برنامه اى براى 

بازگشت به بازیگرى ندارید؟
اتفاقاً برنامه هاى زیادى دارم. پیشنهادات جدى در ماه هاى 
اخیر داشته ام و قرار است به طور قطع در دو فیلم جدید 
از مسعود کیمیایى و بهمن کامیار به ایفاى نقش بپردازم. 
پروژه مسعود کیمیایى بســیار جدى است و به زودى در 

فیلم وى بازى مى کنم.
آیا از لحاظ جســمى هم آماده این 
اتفاق هستید؟ مى توانید نقش هاى 

سخت را بازى کنید؟
از لحاظ جسمى نسبت به گذشته بســیار بهتر شده ام و 
آمادگى پذیرش هر نقش و شخصیتى با هر سختى که 
باشــد را دارم. مى خواهم دوباره با بازى هاى متفاوت به 

سینما برگردم.

قضیه بسیار ناراحت هستم.
یعنى هیچکس طى این ســال ها از 

شما سراغى نگرفت؟
معدود هنرمندانى بودند که همواره به من لطف داشتند اما 
در کل اکثر دوستان و هنرمندان فراموشم کرده اند. باالخره 
بازیگرى که زندگى اش را در این راه گذاشته انتظاراتى 

دارد. انتظاراتى که هیچ وقت برآورده نشده اند.
چند وقت پیش دختــر على حاتمى 
به دیدارتان آمــد؟ از آن دیدار کمى 

بگویید.
بله. لیال حاتمى عزیز مدتى پیش به دیدار من آمد. بسیار به 
من لطف داشت و هنوز هم دارد و گه گاه به من سر مى زند. 
آخرین بارى هم که به مالقاتم آمد اتفاق بسیار شیرینى 
بود زیرا سیمرغ بلورینش براى بهترین بازیگر نقش اول 
زن در فیلم «رگ خواب» را به من هدیه داد. البته آن موقع 
هم زیاد دوست نداشت این اتفاق خبرى شود و به همین 

دلیل در سکوت این اتفاق افتاد.
دورى از سینما شما را اذیت نمى کند؟

بدون شــک اذیت مى کند و بى نهایت دلتنگ ســینما 
هستم و براى بازى لحظه شمارى مى کنم ولى این باعث 
نمى شود هرکارى را قبول کنم و اگر کار خوب باشد در آن 

بازى مى کنم.
یک نقش باید چه ویژگى داشته باشد 

تا آن را بپذیرید؟
براى قبول یک نقش بسیارى از مالك ها را براى خودم 
در اولویت مى گذارم. نقش خوب، دستمزد کافى دو عامل 
مهم هستند اما مهمترین اتفاق این است که با چه کسى 

کار کنم.
آرزویى وجود دارد که هنوز در عرصه 

بازیگرى به آن نرسیده باشید؟
من بازیگرى را دوست دارم اما آرزوى بزرگى نیست که 
در سینما به آن نرسیده باشم. بیشتر از آرزو به اتفاقات ویژه 
فکر مى کنم. به عنوان مثال به تازگى پیشنهاد ویژه اى 
داشته ام و قرار است در فیلمى با لیال حاتمى همبازى شوم.
پس باید منتظر حضور قدرتمند شما 

در سینما و بازیگرى باشیم؟
تمام تالشم را مى کنم تا با بهتر شدن شرایط جسمى ام 
دوباره با چند کار خــوب و قوى به ســینما و بازیگرى 
برگردم. پیشنهادات خوبى شده و منتظر اتفاقات بزرگى 

هستم.

چه چیزى دلیل اصلى بازگشتتان به 
بازیگرى است؟

من عاشق سینما و بازیگرى هســتم و تشنه ام تا نقشى 
خاص و متفاوت به من پیشنهاد شــود تا دوباره با قدرت 
به ســینما بازگردم. نقش هــاى کوتاه زیــادى در این 
ســال ها بازى کردم اما حاال منتظر یک نقش جدى و 
متفاوت هستم. پیشنهاد کیمیایى مى تواند همین اتفاق 

خاص براى من باشد.
سینما را به طور جدى دنبال مى کنید؟

این روزها خیلى کم به ســینما مى روم و اگر فیلم بسیار 
شاخصى باشد دنبال مى کنم. آخرین بار فیلم «فروشنده» 

اصغر فرهادى را دیدم که به نظرم فیلم بسیار خوبى بود.
رابطه تان با تلویزیون چگونه است؟

بیشــتر اوقات در خانه هســتم و گاهى تلویزیون تماشا 
مى کنم. این روزها سریال «گمشدگان» را دنبال مى کنم 
و به نظر سریال بسیار خوش ساختى است و مرا به تعقیب 

خود جذب کرده دوست دارم دوباره آن را ببینم.
نقش هاى متفــاوت و گوناگونى در 
کارنامه شــما وجود دارد. آیا نقشى 
هست که بیشتر از همه دوست داشته 

باشید؟
در میان آثارى که در آنها به ایفاى نقش پرداختم «مادر» 
را خیلى دوست دارم. على حاتمى، مرد سالم و کاربلدى 
بود و بدون شــک کار با حاتمى آرزوى هــر بازیگرى 
است. آرزویى که من به آن رسیدم. «مادر»، «سرب» و 

«نرگس» بهترین تجربه هاى بازیگرى من است.
برخورد مردم با شما چگونه است؟ با 
توجه به دورى از بازیگرى هنوز شما 

را مى شناسند؟
بله. نسل قدیم به خوبى با من آشناست. نسل دهه 60 و 
قدیمى همواره به من لطف دارند و پیگیر حضور من در 
سینما یا تلویزیون هستند اما نسل جدید آشنایى چندانى با 

من و کارهایى که کرده ام ندارد.
بازیگران قدیمى و همکارها از شما 
خبرى مى گیرنــد؟ رابطه تان با آنها 

چگونه است؟
از میان بازیگران نســل قدیم کســى دیگر به من سر 
نمى زند و توقعى هم از نسل جدید ندارم. سال هاى سال 
در سینماى ایران کار کردم و کارنامه قابل دفاعى دارم اما 
بعد از اینکه کم کار شدم هیچکس به من سر نزد و از این 

وان و مسن را جلب خواهد کرد.
صریح کرد: ســریال «آنام» یک محوریت
اینمجموعه مهر، بدانید که در داستان
بین دو نسل به تصویر کشیده مى شود و 
سیار قابل احترام است و از ایفاى نقش در 

شحالم.
ر خصوص شخصیتى که در سریال «آنام» در 

د ادامه داد: نقش من در سریال «آنام» شخصیتى 
 یک زن است، نقش پر مهر و محبتى است که عشق 

د.
ى که در فضاى مجازى براى هنرمندان به 

هرکسى یک استراتژى دارد و هر ن کرد:
ت بى پایه و اساسس یک جور برخورد 

م که بهترین برخورد این است که 
نم واقعیت ها همیشه مشخص 

ایعه ها فقط براى این است 
بت به عده اى از بازیگران 

ل من به این 
ن نمى دهم و 

 ما عاقل 
ن از 

 

 
ى 
ند 

شبنم قلى خانى:

در مقابل 
شایعات 
باید
 سکوت کرد

پاسخ معاون تلویزیون به شایعات اخیر

کرم پور حذف شد، یوسفى ممنوع التصویر نیست

عوامل سریال «هاتف» پنجم مهر عازم کربال مى شوند
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پاییز 
با این روش ها 

فصــل 
پاییز لــذت هاى 
زیادى را با خود به همراه 
مى آورد اما اگــر مراقب خودتان 
نباشید ممکن اســت مشکالتى براى 

سالمتى تان نیز به وجود بیاید.
در ادامــه برخى از مشــکالت شــایع 
ســالمت که معموًال در پاییز اتفاق 
را  افتــد  مــى 
و  ایــم  آورده 
همچنین گام هایى 
را به شما آموزش داده 
ایم که با استفاده از آنها 
مى توانید نســبت 
به پیشــگیرى 
و درمــان خود 
نتان  و عزیزا

اقدام کنید.

سرفه و سرما خوردگى
ســرفه و ســرما خوردگــى در طــول

 فصل هاى سرد سال بسیار شایع هستند. 
ســرماخوردگى بــا اینکــه باعث

 مى شود چند روز احساس بدى 
داشته باشــید اما جان انسان را 

تهدید نمى کند.

درمان
شــایع  ویــروس 
را  ســرماخوردگى 

استفاده از آنتى نمى تــوان با 

بیوتیک ها درمان 
نیازى به معاینــه ندارید. تنها کرد بنابراین 

زمانى باید با پزشک خود ارتباط برقرار کنید 
که ســرما خوردگى چنــد روز بدون 
هیچگونه بهبودى ادامه داشته 

باشد.

پیشگیرى
اگر به سرفه و سرماخوردگى مبتال شده اید مى توانید با پایبندى 

به چند نکته از پخش شدن آن پیشــگیرى کنید. از یک دستمال استفاده کنید تا 
جلوى سرفه و عطسه را بگیرید سپس دستمال را دور بیاندازید و دست هاى خود 
را بشــویید تا ویروس هاى باقیمانده کشته شــوند. اگر تب داشتید که با مصرف 
پاراســتامول نیز بهبود پیدا نمى کرد و یا اگر در تنفستان مشکل به وجود آمد باید 

بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
اگر دچار آسم هستید و در طول شب عالیم بیمارى را تجربه کردید و یا نشانه هاى 
آن براى کارهاى روزانه تان اختالل به وجود آورد، باید حتمًا پزشک خود را مطلع 
سازید. پزشک به بررسى داروهایى که استفاده مى کنید مى پردازد. اگر الزم بود 

دوزى از استروئید ها برایتان تجویز مى شود تا به تنفستان کمک کند.

آنفلوآنزا
تاثیر آنفلوآنزا روى سالمت مى تواند بسیار شدید باشد. اگر شیوع آنفلوآنزا همه گیر 
باشد مطمئناً از مراکز بهداشتى هشدار دریافت خواهید کرد. آنفلوآنزا براى کودکان، 
سالمندان و هر کسى که به بیمارى تنفسى دچار باشد خطرناك به حساب مى آید. 

عالیمى که آنفلوآنزا را از سرما خوردگى معمولى جدا مى کند عبارتند از:
-درد عضالنى که معموًال باعث مى شود نتوانید از رختخواب خود بیرون بیایید.

-تب باال.
-سرفه هاى شدید.

اگر تعداد مراتب تنفس فرد مبتال به آنفلوآنزا افزایش یافت و یا اگر تب از بین نرفت 
باید به پزشک مراجعه کنید.

درمان
خط مقدم درمان و مقابله با آنفلوآنزا این است که از داروهاى مسکن بدون نیاز به 
نسخه و مقدار زیادى مایعات استفاده کنید. اگر حس کردید بهبود پیدا نمى کنید، 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا برایتان داروهاى ضد ویروسى تجویز کند.

پیشگیرى
هر سال مراکز پزشکى واکسن آنفلوآنزا را به افرادى که بیش از دیگران در برابر 

آنفلوآنزا ضعیف هستند تزریق مى کند. این افراد عبارتند از:
-افراد باالى 65 سال.

-خانم هاى باردار.
-افرادى که براى مدت زمان طوالنى در خانه تحت مراقبت قرار دارند.

-افرادى که مراقبان اصلى یک فرد معلول یا سالخورده به حساب مى آیند.
اگر جزو هیچیک از این گروه ها نیستنید، مى توانید خودتان به صورت شخصى 

این واکسن را از داروخانه ها بخرید و استفاده کنید.

عفونت گلو
عفونت هاى ویروسى مى توانند در نتیجه گســترش عفونت گلو به وجود بیایند. 

اگر گلویتــان دچار عفونت 
شود، دچار درد و التهاب 

مى شود.

درمان
داروهــاى بدون 
نیاز به نســخه 

فراوانى 
هســتند کــه 

مى توانند کمکتان کنند 
درد گلو را تســکین دهید. اگر 

دچار تب شدید، غدد متورم و دردناك 
شدند و یا نقاط ســفید رنگى روى لوزه ها 

دیده شــد یا با قورت دادن مشــکل پیدا کردید 
ممکن است لوزه تان برزگ شده باشد یا دچار آبسه 

لوزه شده باشید. در چنین شرایطى باید به پزشک مراجعه 
کنید.

 عفونت چشم
اگر چشمتان دچارش خارش شد و قرمزى و ترشح داشت ممکن است 

دلیلش ورم ملتحمه باشد. ورم ملتحمه را مى توانید با چند بار حمام آب 
گرم و یا قطره هاى چشــم بدون نیاز به نسخه درمان کرد. با این حال اگر 

درد چشمتان بیشتر شد و یا دچار از دست دادن بینایى شدید، باید بالفاصله 
به پزشک مراجعه کنید.

پیشگیرى
بهترین روش براى پیشگیرى از عفونت چشم این است که دست هاى خود را مرتب 
بشویید. همچنین در صورتى که دست ها آلوده بود نباید آنها را با چشم تماس دهید.

 اسهال و استفراغ
برخى ویروس ها ممکن است باعث شیوع اسهال، استفراغ و یا هر دو شوند. شستن 
دست ها بهترین روش براى پیشگیرى از این شیوع است. براى پیشگیرى از شیوع 
ویروسى که عامل این عالیم شده بهتر است افراد آلوده به ویروس تا 48 ساعت بعد 

از بهبودشان به محل کار یا مدرسه بازنگردند.

سالمت روان
با طوالنى تر شدن شب ها برخى افراد ممکن اســت از نظر خلق و خو دچار 

مشکل شوند و اضطرابشان افزایش بیابد. داشتن یک برنامه غذایى سالم 
در کنار مکمل ویتامین D مى تواند با چنین مشکلى مقابله کند. سعى کنید 

در روتین روزانه خود ورزش را نیز بگنجانید این کار باعث تقویت سطح 
سروتونین نیز مى شود. اگر احساس افسردگى مى کنید بهتر است با 

یک پزشک متخصص صحبت کنید تا کمکتان کند.

اگر شرایط کارى شما به گونه اى است که باید ساعت ها پشت میز بنشینید، 
خطر بروز یکى از مرگبارترین بیمارى ها درکمین شماست.

براســاس پژوهش هاى صورت گرفته، افرادى که درطول روز هفت تا ده 
و ساعت را نشسته سپرى مى کنند درخطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى 

سکته هستند.
براین اســاس محققان به افراد توصیه مى کنند هر نیم ساعت یک بار از 

جاى خود بلند شده، قدم بزنند و سعى کنند کار هاى خود را به صورت 
ایستاده انجام دهند.

آمار ها نشــان مى دهند افراد باالى 45 سال که دچار کم 
تحرکى هستند و ساعت هاى طوالنى در روز را به صورت نشسته 

سپرى مى کنند، با درصد باالیى دچار مرگ زودرس مى شوند به ویژه 
اگر سابقه مصرف مواد دخانى را نیز داشته باشند.

تنها اندکى قدم زدن و تحرك داشتن بین انجام فعالیت هاى کارى روزانه 
مى تواند اثر هاى مخرب ساعت ها نشســتن را از بین ببرد و سالمت فرد 

را تأمین کند.
درکنار انجام این تمرین ساده اما مفید براى قلب، انجام راهکارهایى چون مصرف 
میوه و ســبزى تازه، پرهیز از مصرف نمک و شکر، خوددارى از استرس و مصرف 
ســیگار، تنفس عمیق، کنترل وزن و جلوگیرى از چاقى، همگى مى تواند سالمت 

قلب فرد را تا سال ها بیمه کند.
حرکت کردن و داشــتن تحرك در زمان انجام کار، همچنین باعث خون رسانى بیشتر  به بدن و مغز و 

موفقیت باالى کارى و حرفه اى مى شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با تشریح 
مضرات متفاوت نوشابه مشکى و نوشابه زرد گفت: 
کسانى که در برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه 
کافى مصرف مى کنند، تا آنجا که برایشان مقدور 

است، ماءالشعیر ننوشند.
آزیتا حکمت دوست  با اشــاره به فواید و مضرات 
دلستر اظهار داشت:  گاز دلســتر باعث مشکالت 
گوارشى، التهاب و رفالکس معده مى شود،  شیرینى 
آن چاق کننده و یکى از عوامل پوســیدگى دندان 

است.
متخصص تغذیه دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى با اشــاره به اینکه طعم هاى دلســتر 
مصنوعى اســت،  افزود:  توصیه مى شود دلستر 

بدون طعم و بدون شیرینى مصرف شود.
حکمت دوســت عنوان کرد: دلستر از نوشابه بهتر 
است با این تفاوت که دلســتر داراى ویتامین C و 
گروه ویتامین B و براى دفع سنگ کلیه مفید است، 
در حالى که نوشــابه جذب کلیه را مختل مى کند، 
چاق کننده است،  فسفر باالیى دارد، کلسیم را دفع 
مى کند و باعث پوکى استخوان مى شود، همچنین 

نوشابه مشکى از زرد مضرتر است.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید 

بهشتى گفت:  اگر نوشابه بالفاصه 
بعد از غذا نوشیده نشود کلسیم بدن 

را دفع نمى کند.
حکمت دوست توصیه کرد:  کســانى که در 

برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه کافى 
مصرف مى کنند تا جایى که ممکن است 

ماءالشعیر ننوشند.

شــاید بهتر باشــد کمى از هزینه هاى دکوراسیون اتاق 
خوابتان بزنید و در عوض براى تشک و بالش  بسیار مرغوب 
و درجه یک خرج کنید که فایده اش خواب عالى و با کیفیت 
و در نتیجه تضمین بخش مهمى از ســالمتى جسم و روح 

شماست.

 بالش شــما چه تأثیرى بر خواب با کیفیت تان 
دارد؟

یک بالش، عالوه بر احســاس  راحتى که به شــما مى دهد، براى 
حمایت از گردن و ستون فقرات شما بسیار مهم است. یک بالش 
ناراحت که از وضعیــت بدنى تان حمایــت نمى کند مى تواند 
وضعیت خوابیــده  بدنتــان را دچار مشــکل کرده و 
باعث بدخوابى و بســیارى از مشــکالت دیگر

 شود.
اگر چند سال است که از یک بالش استفاده 
مى کنیــد، پس به مرور زمــان تبدیل 
به بالشى شــده که از سر و گردنتان 
حمایــت نمى کند و ممکن اســت 
وضعیتى که ســر و گردنتان حین 
خواب دارد منجر به صدمه و درد 
شــود. این حالت حتى مى تواند 
روى تنفســتان هم اثر گذاشته 
و خواب تــان را واقعــًا مختــل

 کند.

مدل خوابیدنتان، تعیین 
مى کنــد از چه نوع بالشــى 

استفاده کنید
اول باید ببینید چه مدلى مى خوابید. بعضى ها 

عادت دارند به پهلو بخوابند، بعضى ها هم به پشــت و بعضى هم روى 
شکم. البته خیلى ها هم دوست دارند گرد شــوند و در وضعیت جنینى 

بخوابند.
■   اگر به پهلو مى خوابید 

شما نیاز به یک بالش کمى بلندتر و سفت تر دارید، چون اگر بین سر و 
شانه تان فاصله  زیادى باشد، موجب گردن دردتان خواهد شد.

■   اگر به پشت مى خوابید 
شــما به یک بالش کم ارتفاع تر نیاز دارید، چون سرتان نباید خیلى به 
جلو بیاید. بالش هایى که در قسمت یک ســوم پایینى شان برآمدگى 
دارند براى حمایت بیشتر از گردن و ستون فقرات، بهترین مدل هستند.

■   اگر روى شکم مى خوابید 
شما به یک بالش بسیار کم ارتفاع نیاز دارید تا سرتان از وضعیت راست 

بدن، خیلى دور نشود.

ویژگى هاى یک بالش خوب چیست؟
بالشِ  پَر، بالش کالسیکى است که مى تواند تا هشت سال هم عمر مفید 
داشته باشد. بالش پَر قو هم خیلى خوب است و پنج سال عمر مفید دارد. 
بالشى هم که از مواد مصنوعى ُپر شده، بى کیفیت ترین نوع بالش بوده 
و تنها شش ماه تا نهایتًا دو سال قابل استفاده است. کارشناسان خواب 
عقیده دارند خیلى خوب است که اگر بالش تان از نوع مصنوعى است، 
آن را دستکم هر 12 تا 14 ماه عوض کنید. حتى یک بالش پَر خوب هم 
زودتر از موعد شروع به تغییر شــکل دادن و اینکه راحتى اش کم شود، 

باید عوضش کنید.
براى اینکه قابل اســتفاده بودن بالش تان را تســت کنیــد مى توانید 
آن را روى یک ســطح ســفت بگذارید و آن را تا کرده و فشار دهید تا 
هواى داخل آن خارج شود. اگر بالش بعد از رها کردن، به حالت اولش 
برگشت پس یعنى هنوز قابل استفاده بوده و مى تواند از سر و گردنتان 
حمایت کنید. اما یک بالش غیر قابل استفاده، همانطور تا شده خواهد

 ماند.

در حالى که نوشــابه جذب کلیه را مختل مى کند،
چاق کننده است،  فسفر باالیى دارد، کلسیم را دفع
مى کند و باعث پوکى استخوان مى شود، همچنین

نوشابه مشکى از زرد مضرتر است.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید 

شــاید بهتر باشــد کمى از هزینه هاى دکوراسیون ات
خوابتان بزنید و در عوض براى تشک و بالش  بسیار مرغو
و درجه یک خرج کنید که فایده اش خوابعالى و با کیفی
ر تضمین بخش مهمى از ســالمتى جسم و و در نتیجه

شماست.

 بالش شــما چهتأثیرى بر خواب با کیفیت تا
دارد؟

یک بالش، عالوه بر احســاس  راحتى که به شــما مى دهد، بر
و ستون فقرات شما بسیار مهم است. یک بالش حمایت از گردن
ناراحت که از وضعیــت بدنى تان حمایــت نمى کند مى تو
وضعیت خوابیــده  بدنتــان را دچار مشــکل کرد
باعث بدخوابى و بســیارى از مشــکالت دی

 شود.
اگر چند سال است که ازیک بالشاستف
مى کنیــد، پس به مرور زمــان تبد
به بالشى شــده که از سر و گردنت
حمایــت نمى کند و ممکن اســ
وضعیتى که ســر و گردنتان ح
د خواب دارد منجر به صدمه و
شــود. این حالت حتى مى تو
تنفســتان هم اثر گذاش روى
و خواب تــان را واقعــًا مختـ

 کند.

مدل خوابیدنتان، تعیی
مى کنــد از چه نوع بالشــ

استفاده کنید
مدلى مىخوابید. بعضى اول باید ببینید چه

بالش تان را 
دستکم نگیرید!

زیاد بنشینید
 سکتـــه مى کنید

نب
سالمتى تان

ددر ادامــه برخى
ســالمت که معم

مــى
ایـ آورده 

همچنین گام هایى
را به شما آموزش داده 
ایم که با استفاده از آنها 
مى توانید نســبت 
به پیشــگیرى 
درمــان خود  وو
نتان  و عزیزا

اقدام کنید.

سرفه و سرما خوردگى
ســرفه و ســرما خوردگــى در طــول

 فصل هاى سرد سال بسیار شایع هستند. 
ســرماخوردگى بــا اینکــه باعث

 مى شود چند روز احساس بدى 
داشته باشــید اما جان انسان را 

تهدید نمى کند.

درمان
شــایع  ویــروس 
را  ســرماخوردگى 

ب ب با با ننننننننننننننانوانـوان استفاده از آنتى نمنمىى تـ

ک ها درمانکبیوتیک
ه ندارید. تنها هنیازى به معاینــهکرد بنابراین 

ط برقرار کنیطزمانى باید با پزشک خود ارتباط
ـد روزـکه ســرما خوردگى چنــ
ادهیچگونه بهبودى

باشد.

ب
سالمند

آ عالیمى که
م -درد عضالنى که

-تبباال.
-سرفه هاى شدید.

اگر تعداد مراتب تنفس فرد مبتال به آنفلو
باید به پزشک مراجعه کنید.

درمان
خط مقدم درمان و مقابله با آنفلوآنزا این است که از داروهاى مس
نسخه و مقدار زیادى مایعات استفاده کنید. اگر حس کردید به

و بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا برایتان داروهاى ضد

پیشگیرى
به هر سال مراکز پزشکى واکسن آنفلوآنزا را

ا آنفلوآنزا ضعیف هستند تزریق مى کند.
5-افراد باالى 65 سال.

-خانم هاى باردار.
-افرادى که براى مدت زم

ا -افرادى که مراقبان
ک کاگ اگر جزو هیچیکاگ

این واکسنر

ننشینیدید،ید، ها پشت میز ب
 شماست.

دى که درطول روز هفت تا ده 
ىىوقى وبتال به بیمارى هاى قلبى- عر

توصیه مى کنند هر نیم ساعت یک بار از  د
تتتتتتتتتتتتتتتتتورت نند وسعى کنند کار هاى خود را به ص

باالى45 سال که دچار کم  5د
نىدر روز را به صورت نشسته 

گ زودرسمى شوند به ویژه 

هاىکارى روزانه 
سالمتفرد 

ن مصرف
رف

مغز و

نوشابه «مشکى» مضرتر است یا «زرد»
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را دفع نمى کند.
ررررررررررر در درر در دردرر حکمت دوست توصیه کرد:  کســان که کهى که که
ىفىفىافى برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه ک
تاستتت مصرف مى کنند تا جایى که ممکن 

ماءالشعیر ننوشند.

 ،
ع 
ن 

بسیارى از پزشکان و بیماران از این مسئله 
آگاهى ندارند که کاهــش وزن مى تواند در 
بسیارى از موارد روند پیشرفت دیابت نوع2 

را معکوس کند.
در واقع این باور فراگیر وجود دارد که بیمارى 
دیابت نوع 2 پیشرونده و درمان ناپذیر است. 
این در حالى است که متخصصان معتقدند 
کاهش 15 کیلوگرمى وزن مى تواند دیابت 

نوع 2 را درمان کند.
هدف اصلى این مطالعــه آگاه کردن مردم 
نسبت به درمان دیابت نوع 2 است و موجب 
مى شــود بیماران براى مدت زمان بیشترى 
درگیر دیابت نباشــند. همچنین هزینه هاى 
خدمات درمانى کاهش قابل توجهى پیدا کند.
اکثریت مــوارد ابتــال به دیابــت مربوط 
به دیابت نوع 2 اســت که باعث مى شــود 

بدن در اســتفاده از انســولین براى تبدیل 
قند خون به انرژى با مشــکل روبه رو شود. 
افزایش وزن دلیل اصلى ایــن نوع دیابت

 است.
همچنیــن در حالى که بهبــود این بیمارى 
براى بسیارى از بیماران دست یافتنى است 
محققــان تأکید دارند در حــال حاضر این 
بهبودى از بیمارى به ندرت محقق یا گزارش 

مى شود.
پزشــکان دریافته اند افرادى که به تازگى 
دچار دیابت نوع 2 شــده اند با کنترل وزن 
و محدود کردن مصــرف کالرى به وضعیت 
نرمال باز مى گردند. همچنین در سال افرادى 
که براى مدت ده سال دچار دیابت بوده اند با 
کاهش 15 کیلوگرمى وزنشان مى توانند به 

حالت طبیعى برگردند.

اگر جزو آن دسته افراد وسواسى هستید که به 
«سالمت دهان و دندان» خود زیاد اهمیت مى دهید 
باید مسواك زدن بالفاصله بعد از غذا را ترك کنید.

 مسواك زدن بعد از غذا محیط دهان و دندان را 
«اسیدى» مى کند و غذاها را با سرعت زیاد هضم 
مى کند و تقریباً «چربى هاى مفید» و مضر غذا را از 
بین مى برد از این رو افراد الغر نباید بالفاصله پس از 
غذا مسواك بزنند.
بررسى ها نشان مى دهند مسواك زدن اگرچه از 
پوسیدگى دندان جلوگیرى مى کند اما انجام دادن آن 
بالفاصله و به مدت نیم ساعت بعد از غذا باعث از بین 
بردن میناى دندان و آسیب رساندن به آن مى شود.

گفتنى است بهترین زمان براى مسواك زدن 
صبح ها نیم ساعت قبل از وعده صبحانه است و در 
وعده غذایى ناهار و شام افراد باید تا دو ساعت قبل از 
غذا از زدن مسواك اجتناب کنند.

کارشناسان آمریکایى بیان کردند که والدین اغلب به 
فواید قرار دادن گوشى همراه در اختیار فرزندانشان 
استناد مى کنند اما تحقیقات 
حاکى از آن است که این کار مى تواند خطرات 
پیش بینى نشده اى براى کودکان به همراه داشته 
باشد.در این بررسى نزدیک به 
چهار هزار و 600کودك در سال هاى 2014 تا 2016 
میالدى مورد مطالعه قرار گرفتند و در مجموع 
در حدود 10 درصد آنان قربانى خشونت و آزار و 
اذیت هاى مجازى بوده اند. هرچند بر اساس این 
مطالعه، دانش آموزان کم سن و سال 
که صاحب تلفن همراه بوده اند به مراتب بیشتر با این 
قبیل خشونت هاى الکترونیک مواجه
 بوده اند.تلفن همراه همچنین احتمال اینکه 
دانش آموزان خود مرتکب خشونت مجازى شوند را 
افزایش مى دهد. 

الغرها بعد از خوردن غذا 
مسواك نزنند

خطر پنهان براى کودکانى 
که موبایل دارند

دیابت با کاهش وزن قابل درمان استدیابت با کاهش وزن قابل درمان است
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افشــاگرى هاى مدیران باشگاه اســتقالل به صحبت هاى محرمانه درون 
جلســات هیئت مدیره و ســرمربى ختم نشــد چون مدیرعامل پاى رفتار 

غیرحرفه اى بازیکنان را نیز به میان کشید.
در یکى از جنجالى ترین برنامه هاى 90 در این چند ماه ناکامى هاى استقالل 
با حضور مدیرعامل و گفتگوى تلفنى با عضو هیئت مدیره و ســرمربى تیم 
واکاوى شد. اتفاقى که نتایج و ماحصل آن، شأن و منزلت باشگاه بزرگى مثل 
استقالل را خدشه دار کرد و تنها تأسف را براى طرفدارانى به ارمغان آورد که 

تا آن لحظه دیرهنگام از شب منتظر خروجى مثبتى از این واکاوى ها بودند.
در میان تمام واقعیت هاى تلخى که از زبــان حاضران به زبان آمد و جنجال 
ساز شد، طعنه اى که مدیرعامل اســتقالل به بازیکنان زد و با زبان بى زبانى 
غیرحرفه اى گرى آنها را به رخ کشید، از اذهان پنهان ماند. افتخارى در بخشى 
از افشاگرى هاى بى ســابقه در باشگاه استقالل مدعى شــد به دلیل اینکه 
نمى خواهد استقالل در آستانه بازى با ذوب آهن وارد حاشیه شود، قصد ندارد 

وارد جزئیات شود.

در این لحظه عادل خطاب به مدیرعامل اســتقالل گفت: االن که ســاعت 
نزدیک 2 بامداد است، بازیکنان خواب هستند و کسى برنامه را نمى بیند که 
افتخارى با خنده اى تلخ بر لب گفت: بازیکنان استقالل شب ها بیدار هستند 
چون صبح مى خوابند! طعنه اى ســنگین و تلخ از سوى مدیرعامل استقالل 
به ســتاره هاى این تیم که همه ادعاى حرفه اى بودن و بستن قراردادهاى 
حرفه اى را دارند و این نشان مى داد که رضا افتخارى چندان از آنها رضایت 

نداشت.

بازیکنان استقالل شب ها بیدار هستند  

تیم ذوب آهن در بازى امشــب با اســتقالل دو 
بازیکن کلیدى اش را به همراه ندارد.

 امیر قلعه نویى ســرمربى ذوب آهــن در حالى  
امشــب تیمش را مقابل اســتقالل بــه میدان 
مى فرستد که دو بازیکن تأثیرگذار و کلیدى خود 

را در اختیار ندارد.
مهدى رجب زاده و على حمام بازیکنان تأثیرگذار 
ذوب آهن به دلیــل مصدومیت قادر به همراهى 
تیمشان مقابل استقالل نیستند و در بازى حساس 

امشب غایب خواهند بود.
ذوب آهنــى هــا از ابتــداى فصــل بازیکنان 
زیادى را به دلیــل مصدومیت در هر مســابقه

 نداشته اند.

بعد از اینکه  عادل فردوسى پور در برنامه 90 خبر 
داد که در قبل از بازى اســتقالل و پارس جنوبى 
جم براى اولین بار نتایج نظر سنجى تیم پیروز، به 
نفع تیم پارس جنوبى بوده است حاال این اتفاق 

دوباره تکرار شده است. 
با مراجعه به نظرسنجى سایت باشگاه استقالل 
مشخص مى شود که 63 درصد افراد معتقدند تیم 
ذوب آهن در بازى امشب با استقالل برنده بازى 
خواهد بود. 30 درصد به برد استقالل رأى داده اند 
و 6 درصد هم معتقدند بازى مساوى تمام خواهد 
شد. این نظرسنجى نشــان مى دهد تعداد قابل 
توجهى از طرفداران اســتقالل از تیمشان ناامید

 شده اند.

2 غایب بزرگ ذوب آهن   

هواداران استقالل هم 
ذوب آهن را 
برنده مى دانند

خواندن این خبر سایت فرهنگســتان فوتبال را 
به مســئوالن وزارت ورزش و تمام افرادى که به 
نوعى با مسئله ورود زنان به استادیوم هاى ورزشى 

مرتبط هستند، توصیه مى کنیم: .
در کشــورى که بانوان محدودیت هاى زیادى 
دارند و حتى اجازه رانندگى به آنها به تازگى داده 
شده است قرار شده تا بانوان عربستانى یک تابوى 
دیگر را بشکنند و راهى ورزشگاه شوند. هفته آینده 
قرار است جشن ملى عربستان برگزار شود و زنان
 مى توانند در کنار مردان وارد ورزشگاه ها شوند. 

حضور زنان عربستانى 
در استادیوم آزاد شد

 مهاجم ذوب آهن در حالى به اســتقالل 
رسیده اســت که از یکسو خودش عنوان 
آقاى گلى لیگ برتر را یدك مى کشــد و 
از سوى دیگر مشــترى سابقش غرق در 

بحران و حاشیه است.
مرتضى تبریزى یکــى از نفرات مدنظر 
اســتقالل براى جذب در نقل و انتقاالت 
تابستانى بود. شــایعات درباره استقاللى 
شدن کاپیتان سوم ذوب آهن به اندازه اى 
داغ بود که در برهه اى حتى گفته شد که 
تبریزى اولین خرید آبى هاست. ادعاى به 
توافق رسیدن مهاجم ذوب آهن با استقالل 
در آن زمان با توجه به بالتکلیفى ادامه دار 
نیمکت تیــم اصفهانى تا حــدود زیادى 
باورکردنى به نظر مى رسید. با وجود همه 
حرف و حدیث ها اما تبریزى ســرانجام 
در اصفهان ماندگار شــد و قراردادش با 
ذوب آهن را بــراى دو فصل دیگر تمدید 

کرد.
مهاجم ذوب آهن در حالى در هفتمین هفته 
از لیگ برتر با مشترى بالقوه خود رو در رو 
مى شود که عنوان آقاى گلى لیگ هفدهم 
را در اختیار دارد. در سوى مقابل، اوضاع در 
جبهه آبى ها اصًال مساعد به نظر نمى رسد 
و اســتقالل به چنان بحرانى گرفتار آمده 
اســت که تبریزى احتماًال بابت نرفتن به 

این تیم پشیمان نیست.
با توجه به آنکه کاپیتان ذوب آهن تا همین 
چند روز پیش در حسرت به ثمر رساندن 
اولین گلش در فصل جدید بود باید گفت 
که او در بهترین زمان ممکن به مشترى 

سابقش برخورد کرده است.

فرصتى براى 
ذوب آهن! کار را تمام کنآتش بازى تبریزى

آژیر قرمز در اردوگاه آبى 

نصف جهان  برنامه 90 این هفته که محور آن بر روى موضوع رخدادهاى  
باشگاه استقالل تهران بود حاال سوژه و تیتر یک همه رسانه هاى ورزشى 
شده است. پیش تر در نصف جهان در مورد همه حاشیه هاى استقالل  
نوشته بودیم  و گفتیم که این حاشیه ها مى تواند فرجام تلخى براى این 
تیم تهرانى داشته باشد اما حاال اتفاقاتى که در ماه هاى اخیر استقالل را به 
انتهاى جدول سوق داده بود با افشاگرى اعضاى هیئت مدیره، سرمربى 

و بازیکن این تیم وارد مرحله جدیدى از بحران خودساخته شد. 
  درحالى که از ابتداى فصل اتفاقات زیادى بدنه استقالل را آزار مى داد 
و مسائل فنى را تحت تأثیر قرارداده بود، شکست برابر پارس جنوبى و 
برگزارى جلسه هیئت مدیره، این باشگاه پرطرفدار را وارد مرحله جدیدى 
کرد که به نظر مى رسد طى روزهاى آینده حوادث دیگرى را هم در پى 

خواهد داشت.
سیدرضا افتخارى، مدیرعامل باشگاه استقالل که براى حضور در برنامه 
90 مردد بود و مى دانست پس پرده چه خبر است، باالخره با اصرارهاى 
عادل فردوسى پور با تأخیرى زیاد خود را به استودیو پخش این برنامه 

رساند و تالش کرد همه چیز را آرام جلوه دهد.
اما روى خط آمدن علیرضا منصوریان و صحبت هایى که او مطرح کرد 
کلید آشفتگى و افشاگرى در باشگاه استقالل را زد. ملکى، عضو هیئت 
مدیره باشگاه استقالل هم دست به افشاگرى علیه برخى بازیکنان این 

تیم زد و مواضع منصوریان و افتخارى در مورد رحمتى را برمال کرد.
کنار گذاشتن مجتبى جبارى و ســیدمهدى رحمتى مهمترین موضوع 
این بحث بود که هر یک از طرفین تالش مى کردند تقصیر را به گردن 
دیگرى بیاندازند. ملکى از خندیدن رحمتى هنگام گل شدن پنالتى پارس 
جنوبى گفت و دروازه بان استقالل روى خط آمد و صحبت عضو هیئت 

مدیره را تکذیب کرد.
افتخارى تالش مى کرد اوضاع را آرام کند اما وضعیت بحرانى استقالل 
بدتر از آن بود که کســى بخواهد ســکوت کند. ملکى کار را به اظهار 
نظر منصوریان در مورد نخواســتن رحمتى کشاند و سرمربى استقالل 

اظهاراتش را تکذیب کرد.
جنجال اصلى آنجا شــکل گرفت که ملکى اعالم کرد منصوریان در 

نشست با اعضاى هیئت مدیره عنوان کرده رحمتى به هنگام گل شدن 
پنالتى تیم پارس جنوبى خندیده است. این اظهار نظر، علیرضا منصوریان 
را به واکنش نشان داد و بارها جان پســرش را قسم داد که مدیرعامل 

استقالل به این موضوع واکنش نشان دهد. 
در پایان هم افتخارى تأیید کرد که منصوریان چنین جمله اى بر زبان 
نیاورده و ملکى به نقل از فرد دیگرى اعالم کرده که عکس هایى وجود 

دارد که رحمتى بعد از شکست استقالل خندیده است.
افشاگرى هایى که در این برنامه رخ داد اوضاع یکى از پرطرفدارترین 
تیم هاى ایران را «فاجعه» نشان داد. جایى که هیچیک از اعضا حاضر 
به تحمل کردن دیگرى نبود و هر کدام تالش مى کردند در افشاگرى 

علیه دیگرى سبقت بگیرد.
مشخص نیســت اعضاى هیئت مدیره چگونه دور هم جمع مى شدند 
و بر سر چه مسائلى صحبت مى کردند که حتى در مورد کوچک ترین 
مسائل باشگاه هم به تفاهم نرسیده اند. با شرایطى که براى استقالل 
رقم خورد به نظر مى رسد در روزهاى آینده اتفاقات جدیدى در این تیم 
رخ خواهد داد که دامنه اش به تیم هم خواهد رســید و اوضاع آبى ها، 

قرمزتر از قبل خواهد شد.
به قول یکى از رسانه ها که دیروز نوشــته بود وقتى غالم پیروانى در 
گوشــه اى از نیمکت تیم ملى امید کز کرده بود و تسبیح مى زد، متوجه 
شدیم که کار این تیم تمام اســت. درست همانطور که قسم و آیه هاى 
علیرضا منصوریان در 90، نشانه اى متقن براى افول آبى ها بود. با چهار 
شکست در شش مسابقه، منصوریان جنگ هاى درون زمین را باخته بود 
اما تا قبل از دوشنبه شب، با یک تصمیم درست از مصاحبه و اظهارنظر 
پرهیز مى کرد تا بر حجم ناامیدى هوادارهــا اضافه نکند. على منصور 
خودش را از بازى تیترها بیرون کشیده بود تا شاید در آرامش بتواند بر این 

نقشــه هاى بحران مرگبار غلبه کند اما همه 
نابود او، با آمدن روى خط برنامه   90
شنبه شدند. سرمربى استقالل،  و د
بــه آجر شب زیر آوارى ماند که آجر 
ن آن را خودش چیده بود. او  همــا

مردى بود که فصل گذشته به دالیلى مهدى رحمتى را کنار گذاشت و 
حتى نام این بازیکن را در فهرســت مازاد باشگاه قرار داد اما به محض 
تماشاى اولین لغزش سیدحسین حســینى، در یک مالقات رستورانى 
با  سید آشتى کرد و اجازه داد او به جلســه هاى تمرینى و حتى ترکیب 

اصلى برگردد.
او تصمیمش را یک بار دیگر در مورد ســیدمهدى تکرار کرد اما این بار 
حتى شهامت بیان آن را نداشت و تصمیم گرفته بود همه چیز را به گردن 
هیئت مدیره بیاندازد. روى خط 90، ســرمربى جوان آبى ها حقیقت را 
نگفت و سیلى ســختى خورد. تیر خالص به آقاى سرمربى، از اسلحه 
جیبى خودش شلیک شد. با جمله هاى نگفته و حقیقتى که وارونه جلوه 
داده بود. افتخارى، همه چیز را به آرامى پیش برد و هیچ نیازى به حضور 
على منصور روى خط نبود. او مى توانست در یک تصمیم هوشمندانه از 
بحث کردن در چنین شرایطى خوددارى کند اما روى خط حاضر شد تا 
شاید در استقالل وقت بیشترى بخرد. این، یک سقوط کامل براى على 
منصور بود. همین چند دقیقه نفرینى، او را روبه روى مدیرعامل، هیئت 
مدیره، سیدمهدى رحمتى و البته هواداران قرار داد. او روى خط، خودش 
را به عنوان  یک برند در فوتبال ایران معرفى مى کرد اما در حقیقت، افکار 

عمومى این مربى را بازنده مناظره 90 مى دانستند.
در نظرســنجى برنامه نیز، منصوریان به عنوان مقصر اصلى فصل تلخ 
استقالل معرفى شد. براى مرد جوان نیمکت آبى ها، همین فرصت کوتاه 
کافى بود تا براى کشتن خودش اقدام کند. تا سالح را روى شقیقه اش 
بگذارد و دوران مربیگرى در استقالل را به پایان برساند. حتى اگر نتیجه 
بازى با ذوب چیزى به جز ناکامى استقالل باشد، منصوریان نمى تواند 
روى آینده حساب چندانى باز کند. چرا که او، رقم زننده یکى از زشت ترین 
شب هاى تاریخ استقالل است. شبى که رگه هاى شرم در آن، به زودى 
از حافظه هیچ هوادارى پاك نخواهد شد. شب قسم. شب دروغ و شب 

پوزخند. شب جنایت آلود یک مربى، با سالخى اعتبار خودش.
آژیر قرمز در اردوگاه آبى به شــدت به صدا در آمده و همه صداى آن را 
مى شنوند. صداى این آژیر پس از باخت امشــب آبى ها به ذوب آهن 

اصفهان بلند تر هم خواهد شد. ذوب آهن باید امشب کار را تمام کند.

میرزایى: کرانچار به من اعتقاد دارد

رضا میرزایى، مهاجم سپاهان مى گوید که اگر ویسى به 
سپاهان نمى آمد، کسى او را روى نیمکت هم نمى دید.

رضا میرزایى، بازیکن جوان و مستعد سپاهان که پیش از 
آغاز فصل در مصاحبه اى با تشکر از عبدا... ویسى بابت 
اعتماد به جوانان گفته بود «اگر ویســى نبود کسى من 
را روى نیمکت هم نمى دید !» مــى گوید که مى تواند 
در ادامه مســابقات نظر مثبت کرانچار را جلب کند و به 

ترکیب اصلى برسد. 
رضا میرزایى که در این فصل کمتــر فرصت حضور در 
میدان را پیدا کــرده، در مورد وضعیت خــود  مى گوید: 
من هر روز همراه با تیم تمرینات خود را ادامه مى دهم و 
کامًال آماده هستم؛ حتى در دیدار دوستانه مقابل تیم ملى 
دانشجویان یک گل زدم، یک پنالتى گرفتم و یک پاس 
گل دادم و عدم حضورم در ترکیــب به نظر و صالحدید 

مربى برمى گردد و من به نظر سرمربى احترام مى گذارم. 
وى ادامه داد: از اعتقاد کرانچار به خودم مطمئنم. براى 
من موفقیت تیم اهمیت بیشترى دارد  و مطمئنًا موقعیت 
استفاده از من پیش نیامده است و این با وجود ترافیک 
زیاد بازیکنان باکیفیت  در پست من، موضوعى طبیعى 

است و به کرانچار حق مى دهم.
میرزایى در پاســخ به این موضوع که با اضافه شــدن 
مســعود حســن زاده و مهدى شــریفى در نیم فصل و 
سخت تر شدن شــرایط و رقابت آیا در سپاهان خواهید 
ماند، گفت: من ســپاهان را دوســت دارم و در سپاهان 
مى مانــم و به پیشــنهادات توجهى نــدارم، در ابتداى 
فصل هم از تیــم هاى زیــادى از جمله پرســپولیس 
پیشــنهاد داشــتم امــا تصمیــم گرفتم در ســپاهان

 بمانم.

ى استقالل 
را به اظهار
ى استقالل

صوریان در 

ىبحران مرگبار غلبه کند اما همه  نقشــه ها
نابوداو، با آمدن روى خط برنامه  90
استقالل، شنبه شدند. سرمربى و د
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کمال کامیابى نیا در خط میانى پرسپولیس به حدى 
درخشش داشــت که به ترکیب فیکس تیم ملى نیز 

رسید.
 او توانســت محبوب قلب هواداران شود و بهترین 
شرایط ممکن را براى خود بسازد تا حدى که هر وقت 
به دالیل غیر فنى از زمین اخراج مى شد یا اشتباهات 
تاثیرگذار در نیمه بازى داشت نیز، مورد حمایت قرار 

مى گرفت.
این بازیکن اما در فصل پیش رو دچار افت نســبتًا 
شدیدى شده و هیچ نشانى از آن کمال آماده فصل 
قبل ندارد. به همین علت کادرفنى پرســپولیس در 
انتظار آن اســت که دالیل افت این بازیکن را مورد 

بررسى قرار بدهد.
 البته شــاید اولین دلیل ممکن، مصدومیت قبل از 
شروع دوران بدنسازى براى کمال باشد که او را تا حد 
زیادى از بدنسازى همراه با تیم دور کرد و دلیل دوم 
نیز نیمکت نشینى هاى مداوم و افت روحى اما شاید 

این موضوع، ابعاد بیشترى نیز داشته باشد.

معماى  کمال
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حسینى غایب است
کاپیتان پرســپولیس به دلیل مصدومیت 

دیدار با تیم سابق خود را از دست داد.
با اعالم برانکو ایوانکوویچ، سرمربى 

تیم فوتبال پرسپولیس سید جالل 
حســینى کاپیتان قرمزپوشان 
دیدار فرداشب این تیم برابر 
ســپاهان را از دســت داد. 
حسینى در لیگ شانزدهم از 
ارکان قهرمانى قرمزها بود 
اما با شروع لیگ هفدهم 
بــه دلیــل مصدومیت 
دیدارهاى زیــادى را از 

دست داده اســت و براى 
قرمزها هنوز به میدان نرفته است.

به این ترتیب حسینى شانس دیدار با تیم سابق خود را 
از دست داد و سر شناس ترین غایب دیدار پنج شنبه 
شب ورزشــگاه نقش جهان خواهد بود.پرسپولیس 
از ساعت 20 فرداشــب در ورزشگاه نقش جهان به 

مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.

محسن طاهرى، مدیرعامل باشگاه سپاهان چندى پیش 
در مورد اینکه چرا طبق دوم ورزشــگاه نقش جهان مورد 
استفاده قرار نمى گیرد، اینگونه پاسخ داد: «طبقه دوم قطعاً باز 
نمى شــود، چون ما مجوز باز کردن طبقــه دوم را نداریم. 
این موضوع بر عهده ما نیســت و بر عهده شرکت توسعه و 

تجهیز است.» 
این در حالى اســت که حاال نزدیک به حدود یکســال از 
بازگشایى ورزشگاه نقش جهان مى گذرد و در آستانه دیدار 
برابر پرسپولیس این موضوع بیشــتر از هر زمان دیگرى 
خودنمایى مى کند. چرا که مرورى از دیدارهاى گذشــته 

این دو تیم نشان مى دهد که همیشه این مسابقه که به ال 
کالسیکوى فوتبال ایران معروف است، هواداران زیادى را 

چه در تهران و چه در اصفهان به خود جذب مى کند.
ورزشگاه نقش جهان در آبان ماه ســال گذشته به صورت 
رســمى و پس از نزدیک به یک دهه افتتاح شد ولى هنوز 
پس از نزدیک به یکســال نه تیم سپاهان و نه هواداران آن 
مى توانند از تمام ظرفیت هاى موجود ورزشگاه استفاده کنند.

حال سئوال اینجاســت اگر قرار باشــد طبقه دوم به دیدار 

حساسى مثل پرسپولیس و سپاهان نرسد و همچنان بدون 
استفاده باقى بماند،  بر پایه کدام منطق ده سال ساختن طبق 
دوم طول کشید؟!متأسفانه با گذشت چندین ماه از بازگشایى 
ورزشگاه بزرگ و زیباى نقش جهان حتى مسائل عادى این 
ورزشگاه نیز رفع نشده و اگر شــرایط به همین شکل ادامه 
داشته باشد، باز هم باید منتظر از بین رفتن ورزشگاه و تعطیلى 

آن در آینده اى نه چندان دور باشیم.
در حال حاضر وقتى در مورد تپه خاك عجیب بیرون ورزشگاه 

صحبت مى شود با پاســخى کوتاه که در اختیار ما نیست 
و دســتور قضائى روى آن وجود دارد، روبه رو مى شــویم. 
در مورد چادر ورزشــگاه  و ژنراتورهاى ورزشــگاه از زمان 
طوالنى هشــت ماه تا بهره بردارى کامل توســط شرکت 
توسعه و تجهیز صحبت مى شود. در مورد استفاده از طبقه 
دوم با این پاسخ که ایمن سازى با شــرکت فوالد مبارکه 
است و مجوز آن با شرکت توســعه و تجهیز است، روبه رو 
مى شویم.به نظر مى رســد مسئولین شرکت فوالد مبارکه 

که مالکیت ورزشــگاه نقش جهان را تا 20 ســال آینده در 
اختیار دارند، شــرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشى که 
همچنان به برخى تعهدات خود نظیر ســاختن مجموعه 
استخر قهرمانى، نصب ژنراتورها و تکمیل چادر ورزشگاه 
عمل نکرده و مدیران باشگاه سپاهان به عنوان سه متولى 
اصلى ورزشگاه نقش جهان، باید هماهنگى و درایت بیشترى 
در آینده داشته باشــند تا این ورزشــگاه مدرن روز به روز 
فرسوده تر از قبل نشود و با مشکالتى نظیر قطعى برق که 
در دیدار جام حذفى برابر صنعت نفت آبادان رخ داد، روبه رو 

نشود.

چرا طبقه دوم نقش جهان به الکالسیکو نمى رسد؟

ظاهراً اتفاق هاى  برنامه 90 که مربوط به باشگاه 
استقالل مى شد به شدت مدیران وزارت ورزش و 
جوانان را عصبانى کرده است. مسعود سلطانى فر 
از زمانى که به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب 
شده است نشان داده که بدون حاشیه، سر و صدا و 
البته با روش هاى مدرن وزارت ورزش و جوانان را 
مدیریت مى کند اما حاال او با مسئله اى درگیر شده 

است که هرگز آن را تجربه نکرده است.
  اختالف بین مدیران باشگاه با اعضاى کادرفنى و 
البته اعضاى کادرفنى با بازیکنان علنى شد و این 
موضوع براى سلطانى فر بســیار گران تمام شده 
است و به همین دلیل هم باید منتظر واکنش به 

این اتفاق ها باشیم.
به گفته منابع نزدیک در باشــگاه استقالل هم 
سیدرضا افتخارى و هم علیرضا منصوریان بعد از 
بازى با ذوب آهن از کار برکنار خواهند شد و این دو 
دیگر شانسى براى حضور در این باشگاه نخواهند 
داشــت. حتى اگر در این بازى استقالل برنده از 
میدان خارج شود. داور زنى، معاون وزیر ورزش، 
اتفاقــات برنامه 90 را تلخ دانســت و در این باره 
گفت:  طبیعى است که وزیر ورزش از این وضعیت 

ناراضى باشد. احتمال تغییرات وجود دارد! 

بعد از ذوب آهن مى روند

مصــادف شــدن اولیــن میزبانى ســپاهان از 
پرسپولیس در ورزشــگاه نقش جهان با شرایط 
بحرانى تیم اصفهانى به نگرانى هایى درباره میزان 

استقبال هواداران از این مسابقه دامن زده است.
دیدار رفت سپاهان و پرسپولیس در لیگ شانزدهم 
یک ماه و نیم پیش از بازگشــایى ورزشگاه نقش 
جهان در استادیوم فوالدشهر برگزار شد. به این 
ترتیب، دیــدار پیش روى دو تیــم از هفته هفتم 
لیگ برتر اولین مسابقه پس از یک دهه به حساب 
مى آید که در آن سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 

پذیراى پرسپولیس است.
از بخت بد، اولین میزبانى سپاهان از پرسپولیس 
با روزهاى بحرانى این تیم و عصبانیت هواداران 
و قهر احتمالى آنها مصادف شــده است. در این 
شرایط، سپاهانى ها نگرانند که هواداران استقبال 
مناســبى از این بازى به عمل نیاورند و در شب 
مسابقه ورزشگاه نقش جهان به اشغال هواداران 

پرسپولیس دربیاید.
از ایــن رو، باشــگاه اصفهانى ضمــن دعوت از 
هوادارانش براى تنها نگذاشــتن این تیم در شب 
دیدار با رقیــب دیرینه تأکید کرده اســت که در 
دربى ایران تنها 10 درصد از ظرفیت ورزشــگاه 
نقش جهان به قرمزها اختصــاص خواهد یافت 
و این یعنى کمتر از پنج هزار هوادار پرســپولیس 
اجازه تماشــاى این مســابقه در ورزشگاه نقش 

جهان را دارند.

سپاهان 
چشم انتظار هواداران

نصف جهــان  حاال پرسپولیس باید با حریفى 
قدرتمند دست و پنجه نرم کند. حریفى که در 
جدول حال و روز خوشى ندارد اما با رزومه خود 
مى تواند ترس را به جان همه رقبا بیاندازد. با 
اندکى ســرچ مى توانید متوجه شوید که هیچ 
تیمى به اندازه سپاهان در تاریخ لیگ برتر در 

برابر پرسپولیس موفق نبوده است.
سپاهان رکورددار برد برابر پرسپولیس در تاریخ 
لیگ برتر اســت که در 32 بازى از مسابقات 
فوتبال لیگ برتر 12بار برابر پرسپولیس برنده 
بوده اســت. در تاریخ لیگ برتر پرســپولیس 
تنها 9 بار برابر سپاهان برنده شده است.تعداد 
گل هاى ثبت شده  سپاهان هم هشت گل از 
پرسپولیس بیشتر بوده، سپاهان 46 گل زده و 
پرسپولیس تنها 38 بار دروازه حریف را گشوده 
است.پرسپولیس در دو بازى رفت و برگشت 
سال گذشته برابر ســپاهان برنده شد وگرنه 
آمار تعداد بردهایش از سپاهان به جاى 9-12 
عدد تلخ 12-7 را داشت  وتعداد گل هاى زده 
هم به جاى 46 -38 که امروز برقرار اســت 

44-33 بود!

پرسپولیس بعد از مدت ها در ورزشگاه آزادى 
باخت اما شاید 40 هزار نفر از 50 هزار نفر داخل 
ورزشگاه ایستاده تیمشان را تشویق کردند تا 
مشخص شود پیشرفتى که تیم پرسپولیس به 
لحاظ فنى داشته در فرهنگ هواداران این تیم 
و نوع هوادارى شان هم تأثیر مستقیم گذاشته 
اســت. در واقع هواداران پرسپولیس با درك 
شرایط تیم و فشــردگى بازى ها مى دانستند 
که نتیجه گرفتن در چنین شــرایطى آسان 
نبود. هرچند بدشانسى نیز نقش مهمى در رقم 

خوردن این شکست ایفا کرد. 
شــاید بهتر بود بازیکنان پرسپولیس قبل از 
ترك زمین به این حمایت ها جواب مى دادند 
و اینجا مى توان از حســین ماهینى، کاپیتان 
تیم براى کم کارى اش در این مورد انتقاد کرد. 
البته که باخت در هر مسابقه اى ناراحت کننده 
و دردناك است آن هم وقتى بدانى همه جوره 
برتر از حریف بوده اى و با بدشانسى باخته اى اما 
این دلیل نمى شود که چهل پنجاه هزار نفر که 
آنها هم از باخت ناراحت هستند با دوراندیشى و 
امید به آینده کل تیم را تشویق کنند و بازیکنان 

سرشان را پایین بیاندازند و به رختکن بروند.

رسیدن به زمین سفت

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه با باخت مقابل پیکان زنگ 
خطر به صدا در آمده اســت، گفت: بازیکنان پرسپولیس باید حواسشان را 

مقابل سپاهان جمع کنند. 
ناصر ابراهیمى درگفتگویى درباره شکست پرسپولیس مقابل پیکان تهران 
گفت: تمام تیم هاى بزرگ دنیا طعم شکست را در بهترین شرایط هم تجربه 
مى کنند.پرسپولیس هم استثنا نیست و به نظرم در روزى که قرار نبود 
دفاع هوشمند و مطمئن پیکان از همدیگر باز شود پرسپولیس باخت تا 

زنگ خطر براى بازیکنان این تیم به صدا در بیاید.
وى تصریح کرد: ســایر تیم ها با توجه به اینکه دیدار مقابل پرسپولیس و 
استقالل تهران مى تواند نگاه ها را نسبت به آنها تغییر دهد با تمام انگیزه 
به میدان مى روند. شما دیدید که از خود گذشتگى و میل به پیروزى در بین 

بازیکنان پیکان باعث برد این تیم شد.
ابراهیمى درباره عملکرد بازیکنان نیمکت نشین پرسپولیس در بازى مقابل 
پیکان افزود: به نظرم برانکو ایوانکوویچ بهترین گزینه براى پاسخگویى به 

این سئوال است. واقعًا نمى دانم چرا چنین چینشى براى خط میانى خود در 
نظر گرفت اما آنچه مشخص بود اشتباه آنها در رساندن توپ به مهاجمان 
پرسپولیس بود. بازیکنان پیکان نیز دست آنها را براى انتقال توپ خوانده 

بودند. شاگردان آقاى جاللى پرسینگ خیلى خوبى انجام دادند.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار سرخپوشان مقابل سپاهان 
اصفهان اظهار داشت: پرسپولیس باید حواسش را جمع کند. اگر نتواند مقابل 
سپاهان در اصفهان نتیجه بگیرد به بحران سالم کرده است. پرسپولیس 
باید با روحیه باال به دیدار الهالل برود و بردن سپاهان باعث مى شود آنها به 

آمادگى روحى خوبى برسند.
ابراهیمى در پایان راجع به دیدار پرسپولیس با الهالل عربستان هم صحبت 
کرد و گفت: آنها به مراتب بهتر از االهلى هســتند و پرسپولیس کار بسیار 
سختى براى رسیدن به فینال دارد. سرخپوشان اگر نتوانند شرایط بازى را 
به خوبى کنترل کنند به مشــکل خواهند خورد. الهالل هزینه هاى بسیار 

سنگینى کرده است تا باز هم در آسیا نتیجه بگیرد.

مقابل سپاهان حواستان جمع باشد

ذوب آهن تیر خالص را 
به استقالل مى زند

راند اول مبارزه اصفهان- تهران

نصف جهــان  فوتبال اصفهان و تهران این هفته دو 
دیدار مهم را با هم برگزار مى کنند. یکى دیدار ذوب 
آهن با اســتقالل و دیگرى هم مصاف سپاهان و 
پرسپولیس، حاال در راند اول این مبارزه سبزپوشان 
اصفهان مهمان آبى هاى بحران زده تهران هستند.

هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از امشب 
کلید مى خورد.  در یکى از مهمترین دیدارهاى این 
هفته، تیم هاى استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان 
از ساعت 20 امشب در ورزشــگاه آزادى تهران به 

مصاف هم مى روند.
ذوب آهن اصفهان که با پیــروزى پر گل 6 بر صفر 
مقابل استقالل خوزستان، خاطره تلخ حذف از جام 
حذفى و نتایج به نسبت ضعیف خود را در هفته هاى 
ابتدایى لیگ هفدهم به دســت فراموشى سپرد در 
حالى پاى به ورزشگاه آزادى مى گذارد که امیدوار 
است با توجه به حواشى پیرامون باشگاه استقالل 
با کسب 3 امتیاز این دیدار، دســت پر به اصفهان 

باز گردد.
سبزپوشــان اصفهانى با به ثمر رساندن شش گل 
در هفته گذشــته نشــان دادند که مشکالت خط 
تهاجمى خود را در امر گلزنى به خوبى حل کرده و 
براى حریفان خط و نشان جدى کشیدند تا خود را به 
عنوان یکى از مدعیان جدى قهرمانى در این فصل 

از رقابت ها معرفى کنند.
مرتضــى تبریزى، مهاجــم آماده ایــن روزهاى 
ذوب آهن با ثمر رســاندن چهار گل در دیدار مقابل 
اسقالل خوزستان به صدر جدول گلزنان لیگ رسید 
تا حســاب ویژه اى براى خود باز کند و خط دفاعى 
تیم هاى حریــف با جدیت بیشــترى حرکات این 

بازیکن خطرناك را دنبال کنند.
در دیدار مقابل اســتقالل خوزستان، خط دفاعى و 
گلر تیم ذوب آهن نیز عملکرد بسیار خوبى از خود به 
جاى گذاشتند و با به دست آوردن هماهنگى الزم 
راه هاى نفوذ را براى مهاجمان حریف بستند تا امیر 

قلعه نویى پس از گذشت شش هفته از مسابقات لیگ 
تفکر تکنیکى خود را بر تیم ذوب آهن پیاده کند تا در 
هفته هاى آینده کار راحت ترى در پیش داشته باشد.

البته بازیکنان ذوب آهن باید این پیروزى پر گل را 
به دست فراموشى بسپارند و تمام تمرکز خود را بر 
روى دیدار حساس با استقالل تهران معطوف کنند تا 
روند پیروزى خود را حفظ و خود را به رده هاى باالى 

جدول نزدیک کنند.
در آن ســوى میدان، اســتقالل تهران با شکست 
مقابل پدیده و پارس جنوبى جم در لیگ برتر شرایط 
نابســمانى را در هفته اخیر ســپرى کرد و علیرضا 
منصوریان، سرمربى آبى هاى تهران تا آستانه جدایى 
از این تیم نیز پیش رفت اما هیئت مدیره باشگاه این 
مربى را بار دیگر ابقا کرد تا براى پیروزى در مقابل 
ذوب آهن انگیزه هاى فراوانى را داشــته باشد، هر 
چند همه این انگیزه ها با اتفاقات برنامه 90 به نظر 

مى رسد که نابود شده است.

سرمربى آبى پوشان براى برون رفت از بحران نیاز 
مبرم به 3 امتیاز این دیدار دارد تا فشار هواداران را 
از روى دوش خود بردارد و بــا انگیزه دوچندان به 

استقبال دیدار با سپیدرود رشت رود.
 امیــر قلعه نویى، ســرمربى کنونى تیــم فوتبال 
ذوب آهن که ســابقه قهرمانى با استقالل تهران را 
در کارنامه خود دارد، با بازگشت دوباره به ورزشگاه 
آزادى بار دیگــر و این بار در کســوت مربیگرى 
ذوب آهن مقابل تیم اسبق خود قرار مى گیرد و براى 
پیروزى در این دیدار از انگیزه هاى فراوانى برخوردار 
است. در این دیدار ممکن است اتفاقات مختلفى رخ 
دهد. در صورت ناکامى اســتقالل، قطعًا هواداران 
آبى از خجالت علیرضــا منصوریان در خواهند آمد 
و شاید قلعه نویى هم همچون سابق به علت بردن 
تیم سابقش مورد فحاشى استقاللى ها قرار بگیرد. 
تماشاى دیدار امشب با همه حواشى جالب توجه آن 

را از دست ندهید.

قدرنشناسى پرسپولیسى ها

سینى غایب است
ـپولیس به دلیل مصدومیت 

بق خود را از دست داد.
 ایوانکوویچ، سرمربى 

سپولیس سید جالل 
یتان قرمزپوشان 
ب این تیم برابر 
ز دســت داد. 
گ شانزدهم از 
 قرمزهابود
گ هفدهم 
مصدومیت 
ــادى را از 

ــت و براى 
همیدان نرفته است.

حسینى شانس دیدار با تیم سابق خود راراا
سر شناس ترینغایب دیدار پنج شنبههه
نقش جهان خواهد بود.پرسپولیسس اه
رداشــب در ورزشگاه نقش جهان به 

ناصفهان خواهد رفت.

ده اى و با بدشانسى باخته اى اما
شود که چهل پنجاه هزار نفر که

تناراحت هستند با دوراندیشى و 
ل تیم را تشویق کنند و بازیکنان

ن بیاندازند و به رختکن بروند.

پیشکسوت
خطر به ص
مقابل سپا
ناصر ابراه
گفت: تمام
مىکنن
ه دفاع
زنگ خ
وى تصری
استقالل
به میدانم
بازیکنان
ابراهیمى
ز افز افزافز زززززززا نیکانیکان ننننننی پپ
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معاون دادستان مشهد با اشاره به وقوع تیراندازى در خیابان 
چمن مشــهد گفت: یکى از پرسنل انتظامى کالنترى شهید 
رجایى با کلت سازمانى، همســر و پدر خانم و مادرخانم خود 
را مورد اصابت گلولــه قرار داده و در نهایت خود نیز پشــت 

کالنترى خودکشى کرده است.
 قاضى حسینى در ادامه اظهار داشت:  همسر این کادر انتظامى 
در اثر شــلیک گلوله فوت کرده و دو نفر دیگر مجروح شدند 

که به بیمارســتان انتقال داده شــدند که هنوز در اتاق عمل 
هستند.

وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه علــت این اتفاق 
چه بوده اســت،  گفت: در تحقیقات اولیــه علت وقوع حادثه 
اختالفــات خانوادگــى گــزارش شــده اســت، امــا
 تحقیقات براى روشن شــدن زوایاى پنهان علت وقوع این 

اتفاق ادامه دارد.

سرپرســت پلیــس آگاهى اســتان فــارس گفت: 
«جوان تریــن کالهبردار کشــور که در پوشــش 
اجاره خانه دســت به کالهبردارى زده بود به همراه 

همدستانش شناسایى و دستگیر شد.» 
چندى قبل فردى با مراجعه به آگاهى شیراز ادعا کرد 
خانه اش را براى اجــاره به یک بنگاه معامالت ملکى 
سپرده اما پس از چند ماه متوجه شده خانه به چند نفر 

اجاره داده شده است.
در ادامه فــرد دیگرى با مراجعه بــه پلیس آگاهى در 
شکایتى مدعى شــد که از یک بنگاه در شهر صدرا 
خانه اى را به قیمت 50 میلیون رهن کرده اســت اما 
متوجه شده این آپارتمان به چند نفر دیگر اجاره داده 
شده است. وقتى به بنگاه امالك مراجعه کرده متوجه 
شده است صاحب آن، که پســرى جوان بود متوارى 

شده است.
ســرانجام پس از گذشــت یکســال عامــل اصلى 
کالهبردارى در شیراز شناسایى و از سوى کارآگاهان 

پلیس آگاهى دستگیر شد.
پســر 26 ســاله در بازجویى ها به کالهبــردارى از 
ده ها نفر به این شیوه اشــاره کرد و گفت: «به همراه 
سه نفر دیگر از دوســتانم که در کار معامالت ملک 

بودند، باند "فرزاد" را تشــکیل دادیم و خانه هایى که 
براى اجاره به ما سپرده مى شد را همزمان به چندنفر 

اجاره مى دادیم.»
با اعترافات این متهم، سه همدســت دیگر این فرد 

شناسایى و دستگیر شدند.
سرهنگ سروقد، سرپرست پلیس آگاهى استان فارس 
با اعالم این خبر به میزان گفت: «اعضاى این باند با 

راه اندازى دو شعبه بنگاه امالك دست به کالهبردارى 
میلیاردى زدنــد و یکســال قبل با تعطیــل کردن
بنگاه ها متوارى شــدند اما ســرانجام یکســال بعد 

شناسایى و دستگیر شدند.»
وى ادامه داد: «تاکنون 55 شاکى با شناسایى متهمان 
از آنها شکایت کرده اند. در حال حاضر تحقیقات بیشتر 

از این افراد ادامه دارد.»

به دنبال ســوختن دختر 15 ســاله هنگام پر کــردن بادکنک با یک کپســول گاز «هلیــوم» تقلبی، 
پدر وي خواســتار برخورد قاطع دســتگاه قضائی با عوامــل توزیع و فروش این قبیل کپســول هاي 

خطرناك شد.
پدر دختر مصدوم که با طرح شکایتی خواستار مجازات فروشنده این کپسول گاز تقلبی شده است، گفت: 
«پس از این سانحه به علت آنکه این کپسول هاي تقلبی اتفاق دیگري را براي سایر کودکان و نوجوانان 
پیش نیاورند، از فروشنده این کپسول شکایت کردم. دادگاه از سه مرجع آتش نشانی، سازمان استاندارد 
ایران و اداره تعزیرات در خصوص این کپسول اســتعالم خواست. سازمان آتش نشانی و اداره استاندارد 
هر دو به اتفاق تأیید کردند که گاز درون این کپســول ها هلیوم نبوده بلکــه با گاز خطرناك هیدروژن، 
پر شده است. پس از بررسی و تحقیق بیشتر به تولیدکننده اصلی این کپسول ها رسیدیم و شکایتی هم 
علیه تولیدکننده اصلی تنظیم کردیم که متأســفانه بازپرس این شــکایت را از ما نپذیرفت. با این حال 
امیدوار هستیم تا دادگاه به این پرونده رسیدگی دقیق تري داشته باشد. چرا که اگر این بادکنک مقابل 

صورت یک کودك دو سه ساله منفجر می شد به طور قطع اتفاق ناگوارتري رخ می داد.» 

در پى انتشــار خبرى در روز پنج شنبه 23 شهریور 96 در 
خصوص وقوع حادثه براى نوجوان 13 ســاله بابلى در 
پارك آبى پردیس بابل، پدر این نوجوان با تکذیب سخنان 

مدیر مجتمع به وى اعتراض کرد.
پدر «امیررضا طلوعى مقدم» به تشریح حادثه پرداخت 
و گفت: «اظهارات مدیر مجتمــع تفریحى پردیس در 
خصوص این حادثه سراســر کذب بود که این مطالب 
کذب،  توهین به خانواده ما بــود. فرزندم طبق گزارش 
بیمارســتان روحانى، بدون هیچ گونه عالیم حیاتى در 

بیمارستان پذیرش شد.»
کسرى مقدم، مدیر مجتمع تفریحى سرگرمى پردیس 
بابل در همان روز حادثه گفته بود: «این کودك حین شنا، 
دریچه مکش مربوط به تصفیه آب را که داراى ابعاد 25 در 
25 بود، باز کرد، که همین امر باعث مکش وى مى شود.» 
وى افزوده بود: «شناى برعکس این کودك، او را بیشتر به 
سمت مکش مى کشید. بچه هاى نجات اورژانس مستقر 
در پارك آبى، در فاصله بین 20 تا 30 ثانیه این کودك را از 
آب خارج کردند و پس از اقدامات درمانى اولیه، با حضور 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد.»
اما پدر امیررضا مــى گوید: «امیررضــا طبق گزارش 
بیمارستان، حدود پنج دقیقه در زیر آب بود، زنده ماندنش 
یک معجزه بود. بســیار نذر کردم تا پســرم زنده بماند. 
بر خالف مطالب کذب مدیــر مجتمع، دریچه مربوط به 
مکنده تصفیه آب قابل باز کردن نبود و چندین نفر براى 

باز کردن آن نیاز است.»
پدر امیررضا تصریح کرد: «پسرم پس از اینکه از ُسرسره 

وارد آب شد،  متوجه شد به یک سمتى کشیده مى شود، 
وقتى کنجکاو شد که قضیه چیست، فشار آب آن دریچه 
وى را به ســمت خود کشید و نتوانســت خود را برهاند. 
امیررضا در شنا مهارت کامل دارد و دوره هاى تخصصى 
شــنا را گذرانده اســت. در چند مرحله از یک تا پنج نفر 
حتى افــراد قوى هیکل تالش کردنــد وى را از زیر آب 
بیرون بکشند اما موفق نشدند، نهایتًا با خاموش کردن 

موتورخانه، توانستند پسرم را بیرون بکشند.»
وى افزود: «پس از بیرون کشــیدن پســرم از آب ، او تا 
مدت ها هوش نداشت، این لطف خدا بود که امیررضا را به 
ما برگرداند. تعدادى از اعضاى شوراى شهر جهت عیادت 
از فرزندم به بیمارستان مراجعه کردند و درخواست گذشت 
کردند،  همچنین افرادى از طرف مدیر مجتمع پردیس، 
براى پادرمیانى و گذشــت نزد ما آمدند. سه شرط براى 
مجتمع پردیس گذاشتیم تا از شکایت صرف نظر کنیم، 
1-نقطه مورد نظر که باعث حادثه شد، براى حفظ جان 
سایر شهروندان، ایمن سازى شود 2- کذب بودن گفته ها 
را به طور رسمى اعالم کرده و از خانواده ما به علت این 
مطالب کذب عذرخواهى کند 3- دیه در وجه یک مرکز 

خیریه پرداخت شود.»
امیررضا نیز از روى تخت بیمارستان گفت: «از خواندن 
مطالب مدیر مجتمــع پردیس خیلى عصبانى شــدم، 
80 درصد حرف هاى وى دروغ بود. من در کالس هاى 
تخصصى شنا شــرکت کردم و مهارت دارم اما موقعى 
که وارد آب شــدم پس از خروج از ُسرسره، متوجه شدم 
از یکجایى آب مرا به ســمت خود مى کشد، سرم را بردم 

پایین که ببینم چیست، ناگهان فشار مکش خیلى زیاد شد 
و مرا به سمت خود کشید.»

امیررضا گفت: «یک ســوم از دریچه مکش تصفیه آب، 
شکسته بود و سر و صورتم پس از فشــار زیاد در نقطه 
شکستگى گیر کرد و بقیه قسمت هاى دریچه هم با فشار 
مرا به سمت خود مى کشد، تنها پاهایم آزاد بود. در ابتدا 
پسرعمویم سعى کرد مرا باال بکشد، نتوانست، دو سه نفر 
دیگر را با خود همراه کرد آنها هم نتوانســتند، پس از آن 
یک مرد قوى هیکل هم آمد اما باز هم نتوانستند مرا بیرون 
بکشند، در نهایت موتورخانه را خاموش کردند و مرا بیرون 
کشیدند. در یک دقیقه اول، توانستم نفسم را حبس کنم 
اما بعد بیهوش شدم. هرکس دیگر اگر جاى من بود، االن 

به رحمت خدا رفته بود.» 

دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه با اشاره به جزئیات قتل خانوادگى در شهرستان اسالم آباد غرب، از 
تشکیل پرونده قضائى و بررسى فورى این قتل ها خبر داد.

محمدحسین صادقى دیروز سه شــنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز دوشنبه 
شخصى با هویت مشخص متولد سال 59 با انگیزه نامشخص و با استفاده از اسلحه شکارى تک لول همسر 
و دو فرزند دختر خود را که یکى ده ســاله و دیگرى چهارساله بودند، با شــلیک گلوله به ناحیه صورت در 
منزلش به قتل  رساند. به گفته صادقى این فرد سپس با شلیک گلوله به صورت خود، خودکشى کرده است.
دادستان کرمانشاه همچنین عنوان کرد: دادستان اسالم آباد غرب در این رابطه پرونده قضائى تشکیل داده 

و علت وقوع این حادثه به سرعت بررسى مى شود.
این جنایت در حالى اتفاق افتاده اســت که هفته گذشته قاتل دختر جوان اســالم آبادى در مأل عام به دار 

مجازات آویخته شده بود؛ فرد اعدامى نیز با اسلحه گرم اقدام به قتل کرده بود. 

امیررضا چگونه از مرگ حتمى نجات پیدا کرد

دریچه مکش، نوجوان 13 ساله را بلعید

 روى بدن «محســن» عالوه بــر خالکوبى هاى 
متعدد بیش از 20 اثر چاقو دیده مى شود. 26 ساله 
است اما چهاربار سابقه زندان دارد و از 19 سالگى 
به زندان رفته، یکى از اتهاماتش آزار یک پســر 
14ساله اســت که به قول خودش تبرئه شده اما 
دوباره به دلیل مرگ مشــکوك همان نوجوان و 
شکایت خانواده متوفى به زندان افتاده و همچنان 

درگیر پرونده است. 
 درباره جرایمــى که مرتکب 

شدى بگو؟
در سال 93 به جرم ضرب و شتم ده ماه به زندان 

رجایى شهر کرج رفتم.
بار دوم براى چــى به زندان 

رفتى؟
درسال 94 با یک پسر بچه دعوا کردم و بعد او ادعا 
کرد که من به او تعرض جنسى کردم و به پزشک 
قانونى رفت اما نتیجه منفى بود و در دادگاه کیفرى 
استان از اتهام تعرض تبرئه شدم اما به دلیل ضرب 
و شتم دادگاه حکم یکسال زندان و دیه تعیین کرد 
که هم حبس را کشیدم و هم دیه را پرداخت کردم.

مى گوینــد باعث قتــل همان 
نوجوان شدى؟

 پسر بچه بخاطر دوست دخترش خودکشى کرد. 
دختره هم بخاطر او خودکشى کرد اما زنده مانده 
بود و سرخاك پســره هم آمده بود به من ربطى 

ندارد.
چرا با آن نوجوان دعوا کردى؟

ما هم محلــه اى بودیم اما هیــچ ارتباطى با هم 
نداشتیم.

پس چرا با او دعوا کردى؟
مى گفتند با بچه هــا دعوا مى کند. مــن هم با او 

دعوایم شد. البته از آن پرونده کًال تبرئه شدم.
تحصیالتت چقدر است؟

سیکل.
آخرین بــار براى چــى دعوا 

کردى؟
چیز خاصى نبود هفت تا برادر هستند که مدام از 
خودشون تعریف مى کنند، ُکرى زیاد مى خواندند 
و دعوا راه مى اندازند، من هم بــا آنها دعوا کردم، 
مقصر آنها بودند مدام از خودشان تعریف مى کنند.

چــون از خودشــان تعریف 
مى کننــد، باید بــا آنها درگیر 

مى شدى؟
آنها دعوا راه مى اندازند. من کارى نداشتم.

آنها هم بازداشت شده اند؟
نه، چون آنها شکایت کردند.

وضعیت مالى ات چطور است؟
در مغازه روسرى فروشــى برادرم کار مى کنم و از 

لحاظ مالى هم مشکلى ندارم.
چندبار سابقه زندان دارى؟

3 بار، البته با این دفعه مى شه چهار بار.
چرا روى تنت خالکوبى کردى 

«بُکش تا زنده بمانى»؟
تلخى عمر بشر حاصل بى تجربگى است. گاهى 

اوقات براى بودن باید کشت!

گفتگو با بزهکار 26 ساله 

گاهى اوقات براى بودن 
باید کشت!

جزئیات قتل خانوادگى در اسالم آباد غرب 

حادثه  دردناك براي یک دختر هنگام بادکردن بادکنک

تیراندازى مرگبار مأمور کالنترى 
به خانواده همسرش

ده شــدند که هنوز در اتاق عمل 

 مبنى بر اینکه علــت این اتفاق 
حقیقات اولیــه علت وقوع حادثه 
گــزارش شــده اســت، امــا

دن زوایاى پنهان علت وقوع این 

2 دزد سابقه دار که در جریان سرقت از یک مغازه مواد پروتئینى دستگیر شده بودند 
با حکم قضائى به قطع انگشتان دست محکوم شدند.

ساعت 4 بامداد بیست و هفتم تیرماه سال 95 مأموران کالنترى 127 نارمک هنگام 
گشتزنى در یکى از خیابان ها با سه مرد روبه رو شدند که در حال بارگیرى محموله 
بزرگ سوسیس و کالباس از یک مغازه فروش مواد پروتئینى بودند. مردان جوان به 
سرعت گونى هاى سوسیس و کالباس را به داخل یک وانت منتقل مى کردند. رفتار 
مشکوك آنها موجب شک پلیس شد و آنها به محض روبه رو شدن با ماشین گشت 

پا به فرار گذاشتند.
تعقیب و گریز آغاز شــد و دقایقى بعد سه متهم بازداشت شــدند. دو نفر از آنها که 
سابقه دار بودند به سرقت چندین کیلو سوسیس و کالباس از مغازه اعتراف کردند اما 
همدست دیگرشان ادعا کرد در سرقت دستى نداشته و فقط راننده بوده است. در ادامه

بازجویى ها دو متهم سابقه دار به سرقت شــبانه از یک خانه نیز در منطقه نارمک 
اعتراف کردند. به این ترتیب سه متهم روز دوشــنبه در شعبه هفتم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند. در این جلسه زن جوان که به خانه وى 
دستبرد زده شده بود گفت: «به سفر چند روزه رفته بودم اما وقتى به خانه ام برگشتم 
متوجه شدم به خانه ام دستبرد زده شده و همه پول و طالهایم و وسایل باارزش خانه 
به قیمت تقریبى 20 میلیون تومان سرقت شــده است. شواهد نشان مى داد دزدان 
چندین روز در خانه ام مانده بودند و حتى یک زن را هم همراه خودشــان به خانه ام 

آورده بودند. ماجراى ســرقت از خانه ام تأثیر بدى در روحیه ام گذاشــت و موجب 
شد خانه ام را بفروشم. من از متهمان شــکایت دارم و برایشان مجازات قطع دست 

مى خواهم.»
صاحب مغازه پروتئینى هم براى دزدان مغازه اش اشد مجازات خواست. سپس سه 
دزد جرمشان را گردن گرفتند و تقاضاى بخشش کردند.  در پایان این جلسه هیئت 
قضائى وارد شور شــد و دو دزد سابقه دار را به قطع انگشــتان دست محکوم کرد. 

همدست دیگر انها نیز به شالق و زندان محکوم شد.

قطع دست، مجازات دزدیدن سوسیس و کالباس 

جوان ترین کالهبردار میلیاردى کشور با 55 شاکى



فناورىفناورى 15153042 سال چهاردهمچهارشنبه  29 شهریور  ماه   1396

یک کارشــناس حوزه فناورى اطالعات با اشاره به 
رشد و افزایش حجم اطالعات تولید شده در فضاى 
مجازى، گفــت: به تدریج و با گســترش اطالعات 
موجود در رایانه ها و فضاهــاى اینترنتى به فضایى 
بزرگ تر براى ذخیره ســازى اطالعات تولید شــده 
نیاز است. سیســتم هاى رایانش ابرى به جایگزین 
بسیار خوبى براى این سیستم ها تبدیل شده چراکه با 
استفاده از این تکنولوژى مى توان از حجم باقیمانده 
در دیگر دیتاســنترهاى وصل شــده بــه ابرهاى 

اطالعاتى نیز استفاده کرد.
مهدى رزمى با بیان اینکه سیستم هاى رایانش ابرى 
حجم زیادى از اطالعات را کــه در جاهاى مختلف 
ذخیره شده است، دریافت و از طریق اینترنت یکپارچه 
مى کنند، ادامه داد: ابرهاى اطالعاتى در واقع نقش 
مدیریــت اطالعات و پردازش هاى سیســتم را ایفا 
مى کنند به این صورت که در زمانى که دیگر کاربران 
از سیستم خود استفاده نمى کنند، از قدرت پردازشى 
آنها به دیگر کاربران آنالین مى دهد و اطالعات را با 

کیفیت بیشترى به مخاطبان ارائه مى دهد.
وى ادامه داد: در مورد ذخیره سازى اطالعات هم به 

همین ترتیب اســت؛ همانطور که در نرم افزارهایى 
مانند تلگرام و اینستاگرام مشاهده مى کنیم که حجم 
اطالعات آنها تنها در یک مجموعه ذخیره نشده، بلکه 
در همه جا و در سیستم هاى شخصى افراد ذخیره شده 
اما از طریق ابرهاى اطالعاتى این اطالعات در یک 

سیستم مشترك هم در تلگرام انباشته شده است.
این کارشــناس آى تى با اضافه کردن این نکته که 
رایانش ابرى در واقع به صورت یک ابر اطالعاتى از 
باال، اطالعات را یکپارچه مى کند، بیان کرد: در ایران 
تالش هایى در حال انجام اســت تــا مجموعه هاى 
خصوصى و دولتى به سمت استفاده از سیستم هاى 
رایانش ابرى مشــترك بروند اما ایــن امر در عمل 
نیازمند همکارى و هم افزایى دســتگاه هاى مستقل 

و متفاوت است.
وى با اشــاره به موانع و مســائل موجــود در حوزه 
رایانش ابرى در ایران، عدم رشد این حوزه را ناشى از 
جزیره اى عمل کردن ادارات دولتى در ایران ارزیابى 
کرد و اظهار داشــت: تا زمانى که تک دیتاسنترها به 
صورت مستقل و یا استانى کار مى کنند نمى توان به 
استفاده گسترده از سیســتم هاى ابرى امیدوار بود. 

این مسئله خصوصًا در شرکت مخابرات ایران بسیار 
مشهود است چرا سیستم مخابراتى در کشور یکى از 
بهترین فضاها براى اجراى رایانش ابرى اســت، اما 
در همین سازمان دیتاسنترها به صورت جزیره اى و 

پراکنده در استان ها فعالیت مى کنند.
رزمى در نهایت بــا ایمن توصیف کردن اســتفاده 
از سیســتم هاى رایانش ابرى به مزایاى دیگر این 
سرویس اشاره کرد و گفت: با استفاده از سیستم هاى 
رایانش ابرى هزینه ها به شدت پایین مى آید و کیفیت 
نیز به شــدت افزایش مى یابد. ضمن اینکه به دلیل 
استفاده از قدرت و ســرعت پردازش باالتر، استفاده 
کاربران از خدمــات اینترنتى و رایانــه اى، کیفیت 

بیشترى هم پیدا مى کند.
شبکه اى همچون تلگرام یکى از برنامه هایى است 
که از یک فضاى ابــرى براى ارائــه خدمات خود 
استفاده مى کند و براى همین است که کاربران گاهى 
اوقات از آن به عنوان فضایى امن براى ذخیرسازى 
اطالعاتشان اســتفاده مى کنند؛ چون مى دانند که 
با داشــتن یک شــماره تلفن مى توانند از طریق هر 

دستگاهى به آن وصل شوند.

تلگرام یک دفترچه یادداشت امن 
است؟

شــرکت اپل با همکارى شــرکت هاى فعال در 
زمینه بهداشــت و ســالمتى، قصد دارد قابلیت 
تشخیص بیمارى هاى قلبى را به ساعت هوشمند 

خود (اپل واچ) اضافه کند.
تالش این غول فنــاورى آمریکایى به افزودن 
قابلیت تشــخیص بیمارى ها و ناهنجارى هاى 
قلبى و عروقى به ساعت هوشمند اپل، مى تواند 
گام بزرگى در راســتاى تأمین سالمت کاربران 
باشد و این وسیله لوکس را به یک وسیله ضرورى 
براى همه افراد به خصوص کســانى که احتمال 
مشــکالت قلبى و عروقى در آنها بیشــتر است 

تبدیل کند.
 (Cardiac arrhythmia) مشکل آریتمى قلبى
به معنى غیرطبیعى بــودن و نامنظم بودن تپش 
قلب اســت که همیشــه به عنوان یک بیمارى 
محسوب نمى شــود اما براى بسیارى از مردم در 
صورت مراجعه به پزشک مربوطه، نیاز به چکاپ 
همیشگى و تحت نظر بودن دارد. اکنون ساعت 
هوشمند اپل مى تواند به آن دسته از افرادى که 

چنین نیازى را دارند، کمک بسزایى کند.
 American) شــرکت هایى نظیر آمریکــن ِول
Well) در حال حاضر اپلیکیشــن هایى را براى 

گوشــى هاى آیفون ارائه مى دهند تا کاربران در 
صورت بروز هر گونه مشــکل و بیمارى، بتوانند 
از طریق اتصال به اینترنت در عرض چند 
دقیقه به نزدیک ترین پزشک مربوطه 

دسترسى پیدا کنند.
شــبکه cnbc در ماه ژوئن بود که 
از همکارى شــرکت بهداشــت و 
سالمت دیجیتال به نام استنفورد 
با اپل گزارشــى ارائــه داده بود، 
همچنین طبق گزارش هاى این 
شبکه در ماه گذشته، شرکت اپل 
با توسعه دهندگان بیمارستان ها و 
سایر گروه هاى صنعتى و کلینیک ها 
در حال مذاکره بوده اســت تــا بتواند 
قابلیت هاى اندازه گیرى، چکاپ، ارزیابى 
و ردیابى وضعیت ســالمت کاربــران را به 
ساعت هوشمند و سایر گجت هاى پوشیدنى 

خود بیا فزاید.

 شرکت سازنده فایروال کوجو (CUJO) اعالم کرده که 
در ســال 2017 بیش از 20 میلیارد وسیله الکترونیکى 
متصل به اینترنت در سراسر دنیا وجود دارد. این وسایل 
شامل وسایل خانگى هوشمند، کامپیوترها، اسمارتفون ها 
و دوربین ها امنیتى مى شــوند. نکته جالــب اینکه این 
وسایل از درجات بسیار پایینى از امنیت و سیستم دفاعى 
برخوردار هستند که اجازه حمله و ورود آسان هکرها به 
آنها را مى دهد. وضعیت براى خانواده هاى داراى فرزند 
نوجوان خطرناك تر هم مى شود چرا که فرزندانشان در 
خطر مواجهه با وبسایت هاى غیر اخالقى و آسیب رسان 

هستند.
کوجو یک دستگاه دوست داشــتنى هوشمند است که 
داراى دو چراغ ال اى دى مشابه چشم در قسمت جلویى 
است. کوجو با بهره گیرى از هوش مصنوعى از وسایل 
هوشــمند متصل به اینترنت افــراد در مقابل حمالت 
هکرها محافظــت مى کند. این دســتگاه همچنین به 
والدین این امکان را مى دهد که دسترسى به وبسایت ها 
را براى فرزندانشــان تا حد الزم محــدود کرده و حتى 
زمان هاى استفاده از اینترنت را نیز محدود و یا مدیریت 
کنند. این کار مى تواند فرزندان و وسایل هوشمند منزل را 

از خطر هجوم هکرهاى اینترنتى محافظت کند.
از ویژگى هاى شاخص این دستگاه مى  توان به هوش 
مصنوعى،  قابلیت یادگیرى طى زمان، آنتى ویروس و 
آنتى باج افزار، سیستم آنالیز کننده فعالیت هاى کاربران، 
اینترنت امن و محافظت در برابر حمالت Dos اشــاره 

کرد.
کوجو به پردازنده 2هسته اى یک گیگاهرتز، 4 گیگابایت 
حافظه داخلى، یک گیگابایت رم DDR و 2 پورت اترنت 
مجهز شده است. این دســتگاه در حال حاض ر با قیمت 

249 دالر و اشتراك مادام العمر قابل خریدارى است.

همانطور که می دانید اسمارتفون ها داراي یک اسالت 
مخصوص کارت هاي حافظه هستند اما به علت محدود 
بودن ظرفیت آنها، شرکت هاي سازنده به تدریج تصمیم 
گرفتند این اســالت را از بین ببرنــد. در این حالت، 
کاربران با استفاده از کارت ریدر 4 در یک «دیسکی» 

قادر به افزایش ظرفیت کارت حافظه هستند.
بدون درنظر گرفتن اینکه سیستم عامل گوشی اندروید 
است یا iOS، می توانید فضاي ذخیره تعبیه شده داخل 
گوشــی را پاك کنید و فایل هاي موسیقی، عکس و 

ویدئوهاي حجیم را روي کارت حافظه ذخیره کنید.
دیســکی می تواند به صــورت خــودکار عکس ها و 
ویدئوهاي شما را بکاپ گیري کند. همچنین، با نصب 
اپلیکیشن«IUSB» از روي اپل استور که مخصوص 
دوربین است می توانید از دیسکی به عنوان فلش درایو 

استفاده کنید. اگر گوشــی اندرویدي دارید بدون نیاز 
به نصب اپ اضافــی از دوربین گجت خود اســتفاده 
کنید و همیشــه به 256 گیگابایت حافظه ریل-تایم 

دسترسی داشته باشید.
 دیسکی با همه گوشــی ها و تبلت هاي اندرویدي و 
iOS ســازگار اســت و از تمام فایل ها با فرمت هاي 

گوناگون مانند txt، pdf، jpg، M P3 و ... پشــتیبانی 
می کند. از نظر نرم افزار نیز بــا Mac OS X 10.6 به 
باال، ویندوزهاي 7، 8 و 10 و نســخه اندروید 5,1 به 

باال سازگاري دارد.
ســرعت خواندن اطالعات بین 20 تا 27 میلی ثانیه 
و سرعت نوشــتن آن بین 11 تا 20 میلی ثانیه است. 
قیمت این کارت ریدر حدود 47 دالر، رنگ آن نقره اي 

و وزنش تنها 100 گرم است.

محققان به تازگى آپدیت جدیدى از نقشه Google Earth را عرضه 
کرده اند که نماى خیابان ها را در واقعیــت مجازى گوگل نیز نمایش 

مى دهد.
گوگل سال گذشته آپدیتى براى برنامه گوگل ارث عرضه کرد که به 
کاربران اجازه مى داد نرم افزارهاى نقشه بردارى را در واقعیت مجازى 
جســتجو کنند. در حال حاضر، گوگل، قابلیت Street View (نماى 
 Earth VR Google خیابان) را نیز به واقعیــت مجازى زمینى یــا

افزوده است.
از راه اندازى نرم افزار گوگل ارث قریب یک دهه مى گذرد و مجموعه اى 

از تجهیزات در آن تعبیه شــده اســت که مى تواند تمرکز روى نقاط 
مختلف جهان را بیشــتر کند. آپدیت واقعیت مجازى در سال گذشته 
به دارندگان گوشى هاى HTC Vive و Oculus Rift این امکان را داد 
که بتوانند از نقاط مختلف دنیا عبور کنند، در اطراف شهرها و محدوده 

کوه ها پرواز کنند و به سادگى اطراف را مشاهده کنند.
این کاربران، با کمک آخرین آپدیت گوگل ارث، نماى تصویرى 85 
کشور دنیا را در نماى نرم افزارى استریت ویو جستجو و مشاهده کنند. 
براى پرواز به سطح زمین در موقعیت هاى خاص دکمه استریت ویو 

را بفشارند.

فشردن این دکمه با کمک گرفتن از یک کنترل دستى، کاربر را در یک 
تصویر 360 درجه اى روى زمین معلق مى کند و فرد مى تواند با خیال 
راحت اطراف را مشاهده کند. گوگل با توجه به مکان هاى متعددى که 
مورد بررسى قرار مى دهد، گزینه هاى پیشنهادى را نیز براى مسافرت 

و گشت وگذار در اختیار کاربران قرار مى دهد.
آپدیــت جدیــد گــوگل ارث روى گوشــى هاى HTC Vice و
 Oculus Rift قابل دسترس است و عالقه مندان همچنین  مى توانند 
 Google Daydream نرم افزار استریت ویو را براى واقعیت مجازى

دریافت کنند.

حتمًا براى شما هم پیش آمده است که در گوشى 
اندرویدیتان یک برنامه با اختالل مواجه شــود و 
هنگ کند. در این هنگام راهى جز بستن برنامه 
مورد نظر ندارید اما اگر برنامه در حالت عادى نیز 
بسته نشد چه باید کرد؟ براى بستن برنامه هایى 
که پاسخگو نیســتند (هنگ کرده اند) یا در پس 
زمینه گوشــى منابع زیادى را مصرف مى کنند، 
یک گزینه بــه اســم FORCE STOP وجود 
دارد که با انتخاب آن، برنامه هنگ کرده بسته و 

متوقف مى شود. براى این کار کافى است به شرح 
زیر عمل کنید.

 به Settings مراجعه کنید.
 به بخش Apps مراجعه کنید.

بر روى نام برنامه اى که هنگ کرده است ضربه 
بزنید.

 گزینه Force stop را انتخاب کنید.
بــر روى OK ضربه بزنیــد تا برنامــه متوقف

 شود.

کارت ریدر، مشکل کمبود حافظه اسمارتفون را 
برطرف می کند

آپدیت جدید 
«گوگل  ارث» براى 

کاربران حرفه اى 

اگر از آن دسته افرادى هستید که معتقدند 
علم و دانــش باید به صــورت رایگان در 
دســترس همه باشــد این خبر براى تان 
مســرت بخش اســت: یک افزونه جدید 
رایگان براى مرورگرها امکان دسترسى به 

این منابع را آسان مى کند.
اوایل ماه جارى میالدى Unpaywall توسط 
مؤسســه متن باز Impactstory راه اندازى 
شد. مهمترین ویژگى این مؤسسه که توسط 
سازمان علوم ملى راه اندازى شده آن است 

که به دنبال سود و کسب درآمد نیست.
کافى است پالگین را روى نسخه دسکتاپ 
مرورگر کروم و فایرفاکس نصب کنید. بعد 
از آن، هر زمان که وارد صفحه نخست یک 
مقاله روى مجله آکادمیک شوید یک آیکون 
قفل روى صفحه ظاهر مى شــود. پالگین 
شروع به جستجو براى دسترسى رایگان به 
یک کپى کامل از مقاله اى که مدنظرتان است 
مى کند و اگر موفق شود، آیکون قفل از رنگ 
خاکسترى به رنگ سبز تبدیل مى شود. روى 
آن کلیک کنید تا نسخه PDF دانلود شود. اگر 
قفل به رنگ طالیى تبدیل شود، یعنى اینکه 
مقاله اى که مشغول خواندن آن هستید از 
یک الیسنس دسترسى باز برخوردار است.

از همــه مهمتر، تمام ایــن کپى ها قانونى 
هستند. دیتابیسى که پالگین فوق در آن به 
جستجوى کپى هاى عمومى و در دسترس 
 DOI مى پردازد حاوى بیــش از 30 میلیون
است.طبق مطلبى که در وبسایت رسمى این 
 Unpaywall پالگین منتشر شده: «سیستم
در بین  PDFهایى که به صورت قانونى توسط 
نویسندگان شــان آپلود شده اند جستجو 
مى کند، در حالى که سیســتم Sci-HUB از 
PDF هایى استفاده مى کند که به طرق دیگر 
جمع آورى شده اند. با اینکه، این روش نتایج 
دقیق تر و کامل ترى ارائه مى دهد اما تماماً 

قانونى نیست.»
سازنده این پالگین معتقد است که کاربران 
با استفاده از آن مى توانند در 65 تا 85 درصد 
موارد نسخه هاى کامل مقاالت را پیدا کنند. 
البته، این مسئله به نوع مقاله و سال انتشار 

آن بستگى دارد.

شــرکت فورد با همکارى پیتزافروشى 
زنجیره اى «دامینوز» دست به یک ابتکار 
جدید و جالــب زده و از خودروهاى بدون 
سرنشین براى تحویل پیتزا به مشتریان 

استفاده کرده است.
عملکرد این پیک که به جاى اســتفاده از 
موتور از خودروهاى خودران فورد فیوژن 
بهره مى بــرد به این صورت اســت که 
مشتریان در هنگام رسیدن به خودرو، یک 
کد را بر روى صفحه تبلت مانند که در عقب 
خودرو تعبیه شده وارد کرده و غذاى خود 
را از محفظه اى در کنار آنکه توانایى گرم 

نگه داشتن غذا را دارد دریافت مى کنند.
این خودرو قابلیت آن را دارد تا سفارش 
مشــترى را دقیقاً درب منزل فرد تحویل 
دهد ضمن اینکه قبل از رســیدن به درب 
منزل مشــترى، براى آنها پیام فرستاده 

مى شود.
نکته جالب توجه اینجاست که مشتریان 
مى توانند از طریق یک اپلیکیشــن روند 

تحویل سفارش خود را دنبال کنند.
در حال حاضر این کار به صورت یک پروژه 
آزمایش بوده و از راننده براى راندن خودرو 
استفاده شــد اما فورد قصد دارد تا سال 
2021 خودروهاى خودران را کامالً  بدون 

راننده و مستقل روانه خیابان کند.

دسترسى به 
میلیون ها مقاله علمى 

رایگان

ساعت هوشمند اپل، بیمارى قلبى را تشخیص مى دهد

فایروال خانگى «کوجو» براى محافظت در برابر هکرها

ى ى و
صورت بروز
از طر
دق
د

در
قابلیت
و ردیابى
ساعت هو
خود بیا فزاید

آموزش بستن برنامه هاى هنگ کرده

در حالى کــه تنها چنــد روز از معرفــى آیفون X با 
برچســب قیمت 999 دالرى مى گذرد و بســیارى 
آن را سرسام آور مى دانند، حاال تحلیلگران فناورى 
براى محاسبه سود اپل از فروش هر موبایل وارد عمل 

شده اند.
تحلیلگــران فناورى تأکید کرده اند که ســاخت هر 
دســتگاه آیفون X حدود 412,75 تمام مى شود که 
به معنى سود 59 درصدى اپل از فروش هر موبایل با 

حافظه داخلى 64 گیگابایتى است.
با این حال «تیم کوك»، مدیرعامل این شــرکت در 
یکى از مصاحبه هایش گفته است: «ما روى موبایل 
هایمان ســود زیادى نمى گذاریم و شــرکت هاى 
بسیارى وجود دارند که سود  بیشترى مى برند. اپل بر 
اساس ارزش محصول بهاى آن را مشخص مى کند.»

همانطور که انتظار مى رفــت گرانقیمت ترین قطعه 

آیفون X نمایشــگر 5,8 اینچى با پنل سوپر رتیناى 
سامسونگ اســت که به گفته منابع مختلف بین 80 
 A11 تا 120 دالر هزینه در پى دارد. چیپســت جدید
بیونیک که به گفته اپل قدرتمندترین تراشــه تولید 
شده براى موبایل هاى هوشــمند است نیز 26 دالر 

قیمت دارد.
از طــرف 
دیگر مودم 
به  کوالکام 

کار رفته در این 
موبایل 18 دالر، حسگر 

Face Id نزدیک بــه 25 دالر و 
پنل شیشه اى جلوى دســتگاه 18 دالر 

روى دست اپل هزینه مى گذارند. عالوه بر این 
حافظه 256 گیگابایتى ساخت توشیبا 45 دالر و رم 3 

گیگابایتى نیز 24 دالر قیمت دارند.
البته تمام این 59 درصد به جیب اپل نمى رود چون 
موارد دیگرى از قبیل بازاریابى، تــدارکات، حقوق 
کارکنان، توسعه نرم افزار و...  نیز هزینه هاى خاص 

خود را دارند.

تولید هر آیفون X چقدر براى اپل تمام مى شود؟
تحویل پیتزا با 
خودروى خودران

6موبایل هاى هوشــمند است نیز 26 دالر

ه 
این ر

 دالر، حسگر 
5زدیک بــه 25 دالر و 

8ى جلوى دســتگاه 18 دالر 
این گذارند. عالوه بر  اپل هزینه مى

3 دالر و رم 3 5 گیگابایتى ساخت توشیبا 45 2

خود را دارند.
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منبع: جام جم آ نالین

منبع: ایرنا 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا 

منبع: میزان 

جشن عروسى سنتى روستاى «توت نده» 

استان کهگیلویه و بویراحمد
در 

تیم ملى والیبال 
ایران پس از کسب 

مقام سوم رقابت هاى 
والیبال جام قهرمانان 

بزرگ جهان ظهر 
دیروز وارد فرودگاه 
امام خمینى (ره) شد.

سومین اجالسیه پنجمین 
دوره مجلس خبرگان 

رهبرى دیروز به ریاست 
آیت ا...احمد جنتى 

افتتاح شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

در آستانه ماه محرم و عزادارى

 شهادت حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و یاران باوفایش 

تکایا و حسینیه هاى شهر ها 
سیاه پوش شدند.

منبع:  ایسنا

برنامه سمفونى نور سیمرغ صلح به تهیه کنندگى و کارگردانى امیررضا ساالرى از 25 تا 29 شهریور 

به مدت یک هفته هر شب بر روى بناى برج آزادى اجرا مى شود. سمفونى نور توسط مؤسسه فرهنگى 

«دیسانو» با حمایت یونسکو و مجموعه  فرهنگى- هنرى برج آزادى و با به کارگیرى تکنیک «ویدئو 
مپینگ» همزمان با هفته جهانى صلح در حال برگزارى است.

آماده سازى مدارس
 براى آغاز سال تحصیلى جدید

اختتامیه یازدهمین 
جشنواره ملى 
موسیقى جوان

نواره طوالنى ترین 
جش

شى کشور در تهران 
نقا

:آنا 
بع
من

بازار داغ نوشت افزار در آستانه 
ماه مهر


