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زنگ شکوفه ها دیروز در اصفهان به صدا درآمد

79 هزار کالس اولى وارد مدرسه شدند

ساسان اکبرزاده

جشن شکوفه ها همزمان با سراســر کشور در اصفهان در 
دبستان دخترانه شــهید احمد ربانى در ناحیه 4 آموزش و 
پرورش اصفهان در یکى از مناطــق کم برخوردار با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش و جمعى از مدیران، معلمان، اولیا و 
دانش آموزان پایه اول ابتدایى برگزار شد و با به صدا درآمدن 
زنگ مدرسه و بریدن روبان مخصوص کالس، دانش آموزان 

پایه اول ابتدایى، تحصیل را آغاز کردند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این جشن ابتدا 
خطاب به دانش آموزان پایه اول ابتدایى گفت: امروز بسیار 
خوشحالم که در اولین روز کالس، درس و مدرسه در بین 
شــما دانش آموزان خوبى که براى سوادآموزى و فراگیرى 
اخالق نیکو به مدرسه آمده اید تا فرداى بهترى را براى خود 

بسازید، هستم. 
محمدحسن قائدیها با بیان اینکه هیچ مکانى بهتر از کالس 
و درس و محیط مدرسه نیست، اظهار داشت: اگر مدرسه را 
به یک باغ، بوستان و گلستان پرگل تشبیه کنیم، همچنان 

که در باغ، گل، ســبزه، درخــت، زیبایى و باغبــان داریم، 
گل هاى این باغ شــما دانش آموزان، ســبزه هاى این باغ 

اخالق و رفتار شما و باغبان آن معلمان هستند. 
وى ادامه داد: امروز بهار دیگرى از بهار تعلیم و تربیت، بهار 
شکوفایى اندیشــه ها، فکر و عقل و دانایى آغاز شده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار داشت: 
معلمان مشتاق هم منتظر شروع ســال تحصیلى بودند و 

بازگشایى مدارس به معلمان آرامش مى دهد. 
قائدیهــا بــا قدردانــى از تــالش و زحمــات رئیــس 
آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان، او را مدیرى داراى برنامه 
دانست و گفت: با آغاز سال تحصیلى، 860 هزار دانش آموز 
در بیش از شش هزار مدرسه با همکارى 50 هزار فرهنگى در 

استان اصفهان، به فراگیرى علم مى پردازند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: از 
860 هزار دانش آموز در استان اصفهان، 444 هزار نفر یعنى 
بیش از 50 درصد دانش آموزان در مقطع ابتدایى هســتند 
که از این تعداد 79 هزار نفر در پایــه اول ابتدایى تحصیل

 مى کنند که سهم کالنشهر اصفهان از این تعداد، 30 هزار 

دانش آموز است که با به صدا درآمدن زنگ شکوفه ها، در 
کالس ها حاضر شدند. 

قائدیها مدرسه ها را باغ هاى شکوفایى استعدادها خواند و 
گفت: امروز هر جا بحث از انسانیت باشد روز شکوفایى است. 
وى با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور شد: در کشورى 
با نعمت هاى خدادادى فراوان همچون نعمت امید و امنیت 
زندگى مى کنیم که آن را مرهون خون شهداى هشت سال 

دفاع مقدس هستیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: مدرسه، بوستان معرفت، گلستان دانایى و باغى پر از 
شکوفه هاى توانایى است و معلمان به عنوان باغبان این باغ، 
با تمام وجود در جهت تعلیم و تربیت این نونهاالن تالش مى 
کنند و در حقیقت روز معلم براى معلمان روز نظاره شکوفایى 

دانش آموزان است. 
وى با قدردانى از مدیر و معلمان دبســتان دخترانه شــهید 
ربانى گفت: روز اول ســال تحصیلى، روز زیبایى اســت و 
کالس هاى این دبســتان که به نام شــهید ربانى مزین 
شــده به قدرى زیبا آراسته شــده که محیطى شاد و مفرح

 فراهم شده و امید است بچه هاى این سرزمین، مردان و زنان
 آینده ساز کشور باشند. 

■■■
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز با تبریک آغاز ســال تحصیلى به همه دانش 
آموزان و همکاران فرهنگى گفت: بهار تعلیم و تربیت مقارن 
با ایام محرم بوده و از همکاران مى خواهم از این فرصت و 
ایام استفاده کرده و به دانش آموزان درس جهاد و شهادت 

ارائه کنند. 
شــهین جوانى افزود: آموزش ابتدایى، محور توسعه بوده و 
شعار ما «آموزش پایه، مبناى توسعه پایدار است»، مى باشد 
که براى دستیابى به آن، نیازمند افراد توانمند در گفتگوى 
عقالنى، مؤثر و اخالقى هستیم و محیط مدرسه مى تواند 

محلى براى این تمرین باشد. 
وى با بیان اینکه مدارس باید به کانون تربیت و تجربه تبدیل 
شوند تا مدیران بزرگى براى آینده کشور تربیت شوند، گفت: 
از همکاران مقطع ابتدایى مى خواهم تا یادگیرى را به دانش 

آموزان بیاموزند و کالس ها را به شوقستان مبدل سازند. 

معــاون آمــوزش ابتدایــى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان در خصوص بهره گیــرى از تجهیزات و

 فناورى هاى نوین در مدارس ابتدایى هم اظهار داشــت: 
خوشبختانه تجهیزات و سیستم هاى فناورى در مدارس از 
44 درصد در گذشته، امروز به بیش از 65 درصد رسیده و از 
همکاران خواسته ایم تا نسبت به تجهیز کالس هاى ششم، 

بیشتر همت کنند. 
وى از همه مســئوالن، خیرین، مردم و والدین خواســت 
تا با مشــارکت خــود در تجهیز مــدارس بکوشــند که 

آموزش و پرورش به تنهایى قادر به این کار نخواهد بود. 
■■■

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان هم با بیان اینکه در 
جشن امروز، لحظه شکوفایى دانش آموزان پایه اول ابتدایى 
را نظاره گر بوده و به تماشا نشســته ایم گفت: طلوع مهر و 
معرفت دانایى را به همه همکاران و دانش آموزان تبریک 
مى گویم و اذعان مى دارم که این لحظه ها در اذهان براى 
همیشه ماندگار خواهد بود و اولین روز مدرسه، در حقیقت 

خاطره انگیزترین روز دوران عمر به شمار مى رود. 

کریم کمال اظهار داشت: همزمان با این جشن، 156 واحد 
آموزش ابتدایى دولتــى و غیردولتــى در ناحیه 4 آموزش 
و پرورش اصفهــان، تحصیل پایه اول ابتدایى را شــروع 

مى کنند. 
وى ادامه داد: در سال تحصیلى 97- 96، چهل و سه هزار و 
چهارصد و سى و هفت دانش آموز ثبت نام شده در ناحیه 4 در 
مقطع ابتدایى تحصیل مى کنند و در این راستا از 82 مدرسه 
دولتى ناحیه 4 آموزش و پرورش، متأسفانه به دلیل کمبود 

فضا، 40 مدرسه دو نوبته هستند. 
رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان از مدیرکل آموزش 
و پرورش بابت حســن انتخاب مدرسه اى در ناحیه 4 براى 
برگزارى جشن شــکوفه ها و به صدا درآمدن زنگ مدرسه 

قدردانى کرد. 
در پایان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عالوه 
بر به صدا درآوردن زنگ دبســتان دخترانه شــهید ربانى، 
روبان کالس هاى اول این مدرســه را قیچى کرد تا دانش 
آموزان با ورود به کالس درس، سال تحصیلى خود را آغاز 

کنند.  

14قاتل آتنا اعـدام شد 
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قرار بود دیشب نگار جواهریان، همســر رامبد جوان مهمان 
آخرین برنامه از فصل چهارم «خندوانه» باشد. به همین 
مناسبت بد ندیدیم گوشه هایى از زندگى نگار جواهریان 

و رابطه اش با رامبد جوان را برایتان مرور کنیم.

داستان دعوت از نگار
رامبد جوان افراد سرشــناس و 
ناشناس زیادى را در چهار فصل 
«خندوانه» دعوت کرده اســت. 
بعضى از مهمان ها حتى بیشتر از یک 
بار به «خندوانه» آمده اند، معاشــرت 
کرده اند، لبخند زده اند و هدیه  اسپانسر 
و نشان «خندوانه» را به خانه برده اند. اما 
رامبد جوان تا به حال هیچیک از همســران 
خود را به «خندوانه» دعوت نکرده بود. رامبد در 
برنامه اى اینطور پاسخ مى داد که علت دعوت نکردن 
ســحر دولتشــاهى به «خندوانه» از این قرار است که هنوز 
ظرفیت فرهنگى این کار در جامعه به وجود نیامده است. دعوت از 
نگار جواهریان هم خیلى اتفاقى و توسط یکى از مهمان ها، مسعود 
فروتن، کارگردان و مجرى تلویزیون که دایى امیرعلى نبویان هم 

هست، صورت گرفت. 

جوان و جواهریان
نگار جواهریان و رامبد جوان که اولین بار، سال 86 در فیلم «جعبه  
موسیقى» با هم همبازى شدند، هرگز نمى دانستند که هشت سال 
بعد دســت تقدیر براى آنها یک زندگى مشترك را در نظر گرفته 
است. رامبد جوان 45 ساله که تجربه  دو زندگى مشترك ناموفق 

را دارد، این بار با نگار جواهریان 34 ساله ازدواج کرده است. نگار 
و رامبد که هر دو دى ماهى هستند، جشن ازدواجشان را در یونان 
برگزار کردند. نگار جواهریان تشابهات زیادى با رامبد جوان دارد 
که در یک نگاه مى توان به راحتى این موضوع را دریافت کرد. نگار 
درست مثل رامبد فعال، موفق، با تجربه، پر انرژى، ساده و خودمانى، 

راحت و بى غل و غش است.

تلفن روى آنتن زنده
ماجراى زنگ خــوردن موبایــل رامبد جوان و صحبــت با نگار 
جواهریان را حتمًا به خاطــر دارید، چرا که ویدئــو این بخش از 
«خندوانه» آنقدر پخش و دســت به دست شــده که بعید است 
کسى باشد این ویدئو را ندیده باشد. رامبد جوان که فراموش کرده 
بود، گوشــى را خاموش کند یا همراه خودش داخل سالن اصلى 
«خندوانه» نیاورد، پس از زنگ خوردن موبایل، با دیدن شــماره  
نگار جواهریان تلفنش را جواب مى دهد. این برنامه که سر و صداى 
زیادى به پا کرده بود، بیش از هر چیز رفتار متشــخصانه و خوش 

برخورد رامبد را با همسرش نمایان کرد.

برترین آثار نگار جواهریان
نگار جواهریان یکى از آن بازیگرانى اســت که وجودش در یک 
فیلم به مثابه  مهر اســتاندارد و تأیید آن فیلم است. نگار اولین بار 
در سال 80 در فیلم «من ترانه 15 سال دارم» یک نقش کوچک را 
ایفا کرد و سپس با سریال «زیر تیغ» مورد توجه قرار گرفت. نگار 
پس از فیلم «خوابگاه دختران» و «کتاب قانون» وارد دوره  موفقیت  
و گود ستاره شدن شــد. «طال و مس»، «یه حبه قند»، «حوض 
نقاشى» و «قندون جهیزیه» از آن فیلم هایى هستند که مى شود هر 
کدامشان را بارها نگاه کرد و بارها به نگار جواهریان آفرین گفت. 

نگار براى بازى در فیلم «طال و مس» موفق به دریافت ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در سال 88 شد و پس از آن به 
تندیس بهترین بازیگر زن درجشن خانه سینما و تندیس انجمن 
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان ســینماى ایران در سال 89 

دست یافت.

 «نگار» در صدر 
هنوز دو هفته از اکران فیلم «نگار» نگذشــته که به صدر جدول 
فروش هفته آمده اســت. رامبد جوان، کارگــردان و تهیه کننده ، 
فیلمبردارى نگار را در اســفند 94 به پایان رسانده است. «نگار» 
در سى و پنجمین جشنواره  فیلم فجر نامزد کسب 9 سیمرغ بود که 
تنها موفق به کسب یک سیمرغ براى موسیقى متن شد. ژانر فیلم 
«نگار» ماجراجویى، جنایى و اکشــن است و به گفته  رامبد جوان 
هدف از ساخت این فیلم به نمایش درآوردن شکل گیرى خشونت 
در آدم هاست. آدم هایى که شاید به دلیل شکل و شمایل ساده  وقد 

و قواره  شان دیده نشده یا جدى گرفته نشوند.

چیزهایى که از «نگار» نمى دانستید
نقش بازیگر مرد فیلم «نگار»، قبل از محمدرضا فروتن به پیمان 
معادى سپرده شده بود. اما پیمان معادى درست در روز فیلمبردارى 

با رامبد جوان تماس مى گیرد و قرارشان را برهم مى زند.
-وقتى از رامبد جوان در مورد دستمزد همسرش سئوال مى شود، 
رامبد در کمال متانت و خونسردى اینطور پاسخ مى دهد: «من به 
عنوان تهیه کننده مشکلى با گفتن دستمزدها ندارم، اما پاسخ به 

این سئوال حق نگار جواهریان است.»
- فیلم «نگار» یکسال قبل از ازدواج جوان و جواهریان فیلمبردارى 

و ساخته شد.

به بهانه پایان فصل دیگرى از «خندوانه»

سایه روشن هاى زندگى نگار و رامبد
قرار بود دیشب نگار جواهریان
آخرین برنامه از فصل چها
مناسبت بد ندیدیم گوشه
و رابطه اش با رامبد جوان

رام
ناش
«خن
بعضى
بار به «
کرده اند،
نشان «خ و
ب رامبد جوان تا
خود را به «خندوانه
برنامه اى اینطور پاسخم
ســحر دولتشــاهى به «خندو
ظرفیت فرهنگى این کار در جامعه
نگار جواهریان هم خیلى اتفاقى و تو
فروتن، کارگردان و مجرى تلویزیون

هست، صورت گرفت. 

جوان و جواهریان
نگار جواهریان و رامبد جوان که اولی
موسیقى» با هم همبازى شدند، هرگ
بعد دســت تقدیر براىآنها یک زن
5است. رامبد جوان 45 ساله که تجر

سای

براى نخستین بار در سینماى ایران اثرى از یک کارگردان 
زن به مراسم اسکار معرفى شد تا براى همیشه در تاریخ 
سینماى ایران نام نرگس آبیار به عنوان اولین کارگردان 

زن که اثرش به اسکار معرفى شده، ثبت شود.
40 سال از نخستین بارى که اثرى از سینماى ایران براى 
حضور در مراســم اسکار معرفى شــد مى گذرد. در سال 
1977 فیلم سینمایى «دایره مینا» به کارگردانى داریوش 
مهرجویى، سینماى ایران را در بخش غیرانگلیسى زبان 
مراســم اســکار داراى نماینده کرد تا به این ترتیب راه 
براى روزهاى درخشان ایرانیان در این رقابت پراهمیت 

سینمایى باز شود.
17 سال پس از اولین حضور همچنان سینماگران پیشرو 
ایرانى بودند که اثرى از آنان به اســکار معرفى مى شــد: 
عباس کیارســتمى با «زیر درختان زیتون» ســینماى 
ایران را در شصت و هفتمین دوره اسکار نمایندگى کرد و 
ادامه دهنده مســیر «بادکنک سفید» به کارگردانى جعفر 
پناهى با فیلمنامه اى از کیارستمى بود. یکسال در این میان 

فاصله افتاد و نوبت به «گبه» محسن مخملباف رسید. 
هفتادویکمین دوره مراسم اســکار را مى توان مقطعى 
محســوب کرد که براى نخستین بار ســینماى ایران 
توانســت در این مراســم خودنمایى کند. اثرى از مجید 

مجیدى با عنوان «بچه هاى آسمان» راهى اسکار شد و به 
این ترتیب این کارگردان گام اول را در مسیر رکورددارى 
برداشــت. فیلم مجیدى در جمع پنج نامزد نهایى اسکار 
جاى گرفت اما هنوز در نیمه دهه 70 زمان آن نرسیده بود 

دست سینماى ایران به مجسمه طالیى برسد.
بعد از آن، هر ســال غیر از یــک دوره که «بیدمجنون» 
در رقابت با «خیلى دور، خیلى نزدیک» بازنده شــد، هر 
وقت فیلمى از مجیدى امکان معرفى از ســوى سینماى 
ایران به اسکار را داشت، هیچ کارگردان دیگرى نتوانست 
از مجیدى پیشــى بگیرد و اثرى از این فیلمســاز راهى 
مراسم آمریکایى شد. از «رنگ خدا» و «باران» تا «آواز 
گنجشک ها» و «محمدرسول ا...(ص)». بعد از «بچه هاى 
آســمان» هیچیک از فیلم هاى مجیدى نتوانســتند به 
موفقیتى در اســکار دســت پیدا کنند و با این حال این 
کارگردان در میان ســینماگران ایرانى رکورددار معرفى 

اثرش به آکادمى علوم و هنرهاى سینماست.
رکورددار بعدى که البته پرافتخارترین کارگردان ایرانى در 
اسکار محسوب مى شود، اصغر فرهادى است. فیلم هاى، 
«درباره الى»، «جدایى نادر از ســیمین»، «گذشــته» و 
«فروشنده» ساخته این کارگردان به عنوان نماینده ایران 
در اسکار حضور یافتند و از این چهار فیلم «فروشنده» و 

«جدایى نادر از سیمین» اسکار طالیى را براى سینماى 
ایران به ارمغان آوردند.

رضا میرکریمى رتبه بعدى را در جمع رکور دداران به خود 
اختصاص داده اســت. «خیلى دور، خیلى نزدیک»، «یه 
حبه قند» و «امروز» آثار میرکریمى بودند که براى معرفى 
به اسکار انتخاب شدند، اما «یه حبه قند» بنا به صالحدید 
مدیریت وقت سینما (جواد شمقدرى) به آکادمى معرفى 

نشد.
بهمن قبادى با دو فیلم «زمانى براى مستى اسب ها» و  
«الك پشــت ها هم پرواز مى کنند» فرصت آن را داشت 

که در دو دوره سینماى ایران را در اسکار نمایندگى کند.
رسول صدرعاملى با «من ترانه 15 ســال دارم»، پرویز 
شــهبازى با «نفس عمیق»، کامبوزیا پرتوى با «کافه 
ترانزیت»، رسول مالقلى پور با «میم مثل مادر» و مهدى 
نادرى با «بدرود بغداد» هر کدام یک بار شانس نمایندگى 

سینماى ایران را در اسکار داشتند.
حاال نرگس آبیار با «نفس» به عنوان نماینده ســینماى 
ایران در اسکار 2018 معرفى شده است تا به این ترتیب 
براى نخســتین بار یــک کارگــردان زن ایرانى امکان 
نمایندگى سینماى ایران را در این مراسم جهانى داشته 

باشد.

تمام افتخارات ایران در مهمترین جایزه سینمایى جهان

و اسکار تعلق گرفته به...
 فیلمبردارى فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته جدید ابراهیم حاتمى کیا در تهران به پایان رسید. این فیلم در تهران 
و شیراز در دکورهاى ساخته شده  و در شــهرك دفاع مقدس و باند فرودگاه  فیلمبردارى شد. «به وقت شام» یکى از 
آثار مهم با موضوع داعش اســت  که با آغاز ماه مبارك رمضان  در یکى از فرودگاه هاى نظامى  آغاز شــد.  با توجه به 
حساسیت هاى خاص ابراهیم حاتمى کیا  انجام مراحل پست پروداکشن فیلم طوالنى خواهد بود و فیلم براى حضور در 
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده مى شود.  
بنابراین گزارش، هــادى حجازى فر و بابک 
حمیدیان تنها بازیگران مرد ایرانى فیلم هستند 
که در این اثر حضور دارند. جمعى از بازیگران 
مطرح ســورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى 

نقش مى پردازند.
هادى حجازى فر حدود ســاعت یک بامداد 
دیروز چهارشنبه با انتشــار تصاویرى زنده از 
پشت صحنه این فیلم سینمایى در اینستاگرام 
خود از پایان فیلمبــردارى فیلم جدید ابراهیم 
حاتمى کیا خبر داد. در پشت صحنه اختتامیه 
فیلمبردارى «به وقت شام» محمد خزاعى از 
این فیلم سینمایى به عنوان یک کار بزرگ یاد کرد و بابک حمیدیان هم در صحبت هاى کوتاهى گفت که در این فیلم 

بار بسیار سنگینى بر دوش او و هادى حجازى فر بوده است.
همچنین عوامل پشت صحنه «به وقت شام» جشن کوچکى را به مناسبت پایان فیلمبردارى این فیلم سینمایى برگزار 
کردند و عوامل گروه این فیلم سینمایى به یادگار عکس هایى را با ابراهیم حاتمى کیا انداختند. بعد از بریدن کیک اختتامیه 
فیلمبردارى «به وقت شام» توسط ابراهیم حاتمى کیا، بابک حمیدیان با قرار گرفتن در کنار هادى حجازى فر که مشغول 
فیلمبردارى از این مراسم بود، گفت: «در این مدت بار سنگینى بر دوش من و هادى حجازى فر بود و امیدوارم که توانسته 

باشیم این بار را سالم بر روى زمین گذاشته باشیم.»

سرى جدید «دوربین مخفى» در راه است

حاشــیه هاى ممانعــت از حضــور «جناب خــان» در 
«خندوانــه» بخاطر رقم باالیــى که مالــک کاراکتر از 
گردانندگان درخواســت کرده بود همچنــان ادامه دارد و 
در این بین اظهارنظر عادل بزدوده طراح عروســک هاى 
مجموعه هایى همچون «شهر موش ها» و «قصه هاى 
تا به تا» که درخواست مالى باالى مالک را زیر سئوال برده 

جالب به نظر مى رسد.
عادل بــزدوده که ســاخت عروســک هاى بســیارى 
در مجموعه هایى چــون «قصه هاى تابه تا»، «شــهر 
موش ها»، «خونه مادر بزرگــه»، «الو الو من جوجوام» و 
«گلنار» را در کارنامه اش دارد با حضور در برنامه «فرمول 
یک» درباره روال ســاخت عروسک ها از جمله «زى زى 

گولو» توضیح داد: «زى زى گولو» با دیگران فرق داشت 
و خانم برومند موجودى مى خواست که شکل همه باشد 
و شکل هیچکس نباشد! این چالش بزرگى بود و من 300 
طرح مختلف زدم و آخر سر به مرضیه که خواهرزن عزیز 
من است گفتم بیا با خمیر شروع به طرح زدن کنیم. خانم 
برومند یک خمیر را گرد کرد و ســپس سر و گردن را چند 
ســانت باال برد و به یک دایره بزرگ تبدیل شد و آخر سر 

گفت موجودمان همین است.
وى در پاسخ به سئوال على ضیاء، مجرى برنامه «فرمول 
یک» مبنى بر نحوه مالکیت عروســک ها و اظهارنظر او 
درباره «جناب خان» تصریح کــرد: اگر برنامه رامبد نبود، 
«جناب خان» ، «جناب خان» نمى شــد و اگر من نوعى 

بخواهم بگویم عروسکى که با کل متریال و طراحى اش 
دو میلیون بیشــتر قیمت ندارد، ایکس میلیــارد مى ارزد، 
خیلى بد است، تلویزیون کارش در مقابل این زیاده خواهى 

خوب بوده است.
بزدوده اذعان کرد: متأسف مى شوم که عروسک را به ِکِرم 
مى فروشند و عکسش را روى اتوبوس ها مى زنند. اینگونه 
آن عروسک مى میرد. البته تبلیغ عیبى ندارد اما نه اینگونه. 
این هنرمند در پاسخ به طرح این مسئله از جانب ضیاء که 
شنیده مى شود «جناب خان» در فصل 5 برمى گردد، گفت: 
اگر «جناب خان» در ســرى پنجم برگردد هم فایده اى 
ندارد. دیگر ماجرا رسانه اى شده است و حتى من که ربطى 

به ماجرا ندارم، اظهارنظر کرده ام.

دیدگاه خالق «زى زى گولو» درباره «جناب خان»: 

عروسک «جناب خان»، 2 میلیون بیشتر نمى ارزد

فیلم حاتمى کیا در جشنواره فجر رونمایى مى شود

«به وقت شام» به «کیک برى» رسید 

آرش ظلى پور شــاید براى مخاطبان پیگیر تلویزیون 
چهره جدیدى باشــد و ســابقه تصویرى مردم از او به 
برنامه «سه ســتاره» و چند حضور کوتاه مدت در دیگر 
برنامه ها برگردد، اما او یک روزنامه نگار قدیمى اســت 
و اهالى رسانه به خوبى با نامش آشنا هستند. حاال این 
روزنامه نگار سابق چند سالى مى شود که رداى مجریان 
را بر تن کــرده و بعد از چند برنامه که در کنار احســان 

علیخانى حضور داشت، حاال 
برنامه گفتگو محور «من 
و شما» را به تنهایى اجرا 

مى کند. خبرگزارى فارس با او گفتگویى انجام داده که 
بخش هایى از آن را مى خوانید:

تو سال ها در کنار احسان علیخانى 
بودى، چقدر از او تأثیر گرفتى؟

آدم ها نمى توانند بگویند که از هم تأثیر نمى گیرند. من 
و احسان سال هاســت با هم زندگى کردیم و خیلى از 
رفتارهاى من ناخودآگاه شبیه رفتارهاى این آدم است، 
ضمن اینکه من در خیلى از برنامه هاى او حضور داشتم 
و روى من تأثیرگذاشته است. اما من این را همیشه در 
ذهنم پرورش دادم که شــبیه به احسان علیخانى اجرا 

نکنم.
در بُعد برنامه سازى چطور؟

ُخب احســان علیخانى قبل از اینکه یک مجرى درجه 
یک باشــد، یک برنامه ساز درجه یک 
اســت و در این زمینه از هوش باالیى 
برخوردار اســت. من خیلى وقت ها در 
برنامه سازى با خودم فکر مى کنم اگر 
احسان در چنین شرایطى بود چه کار مى 
کرد و چه رى اکشنى از خودش نشان مى 
داد؟ به طور کلى او تأثیر زیادى بر روى من 

داشته و امیدوارم تأثیر مثبتى گذاشته باشد.
پس در زمینه اجــرا نمى خواهى به 

سمت، سبک و سیاق او بروى؟
قطعاً نه. هیچکس دوست ندارد کپى کند. محبوب 
ترین بازیگران و مجریان دنیا هم دوست ندارند 
شبیه به بزرگان حوزه هاى خود هنرنمایى کنند. 
من قطعاً دوســت دارم به جایگاهى که احسان 
داشته برسم  ولى نه با همان روش اجرایى که او در 

طول این سال ها به نام خودش ثبت کرده است. 

نام و چهره امیرحسین قهرایى با «دوربین مخفى» 
گره خورده است و بســیارى از مردم شوخى هاى 
او با گروه هاى مختلف جامعــه از مردم کوچه و 
خیابان بگیریم تا بازیگر و هنرمند و... را به خاطر 
سپرده اند و با آن صحنه ها، لبخند به لب هایشان 
نشســته اســت. البته قهرایى پیــش از اینکه با 
کارگردانى و تولید مجموعه هاى متنوع «دوربین 
مخفى» شناخته شود در دهه 60 و 70 کارگردانى 
آثار خاطره انگیزى مانند «على کوچولو» و «چاق 

و الغر» را کارنامه داشته است. 
قهرایى درباره کارهاى این روزهایش مى گوید: 
درگیر ســرى جدید «دوربین مخفى» هستم و 
تا االن ده اپیزود از ســرى جدید را فیلمبردارى
 کرده ایم. او درباره ســوژه ها و مخاطبان دوربین 
مخفى جدید هم توضیح داد: مخاطبان ما مردم 
عادى هستند اما این ســرى یک تفاوت مهمى 
دارد اینکه ما دوربین مخفى مان همراه با تحلیل 
خواهد بود و با حضور دکتر سارا منصفى و همینطور 
شرکت کنندگان در اســتودیو رفتارها و کنش ها 
مورد تحلیــل جامعه شناســانه و روانکاوى قرار 
مى گیرد. پرســش دیگرى که با قهرایى در میان 
گذاشته شــد دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفتن 
«دوربین مخفى» در ایران بــود،  او در این رابطه 
توضیح داد: اولین دلیل این اســت که «دوربین 
مخفى» بر خالف آنچه به نظر مى  رســد و مردم 
فکر مى کنند تولیدش خیلــى هزینه بر مى دارد، 
شما در روز خیلى کم مى توانید برداشت قابل قبول 
داشته باشید، مثل یک فیلم نیست که سناریو آماده 
باشــد،  بازیگران حرفه اى بیایند و همه چیز روى 
برنامه پیش برود و نهایتًا برداشت صورت گیرد، 
ما در «دوربیــن مخفى» حداکثر دو ســه دقیقه 

مى توانیم در روز فیلمبردارى مفید داشته باشیم.
این کارگردان ادامه داد: دلیل بعدى این اســت 
که به هر حال ســوژه هاى ما به دالیل فرهنگى 
محدودتر و خاص تر اســت و از طرفى مردم ما 
مشکل زیاد دارند، سطح تحملشــان کم است، 
نمى توان شوخى هاى خیلى سنگین انجام داد. در 

واقع نقطه جوش مردم ایران پایین است.
قهرایى در پایان تأکید کرد: باید بین مردم آزارى با 
دوربین مخفى تمایز قائل شد، من باور دارم برخى 
کارهاى خارجى که به اسم  دوربین مخفى انجام 
مى شود در واقع مردم آزارى است و در شأن ما و 

متناسب با فرهنگمان نیست.

مجرى برنامه «من و شما»:
من احسان علیخانى نیستم

 نمى توان با مردم ایران 
شوخى سنگین کرد!



سالمتسالمت 11113043 سال چهاردهمپنج شنبه  30 شهریور  ماه   1396

عده اي از غذاها در بدن بعضی از افراد تبدیل به انرژي و 
در عده اي دیگر تبدیل به ماده و در بعضی تشکیل رسوب 

را باعث می شوند.
انواع غذاها و ترکیبات در بــدن افراد پرانرژي و فعال به 
راحتی به انرژي و ماده تبدیل می شود و در این اشخاص 
انرژي و نو سازي بدن مرتباً با انواع غذاها قابل انجام است 
و در افراد کم انرژي، بعضی از غذاهاى سبک و انرژي ساز 
به خوبی تبدیل به نیرو می شــود و در عده اي دیگر 
که داراي حداقل نیرو و انرژي می باشند، اغلب 
غذاها تبدیل به ته نشین و مواد زاید می شود. 
 هر چه این افراد بیشــتر از انــواع غذاها 
بهره می گیرند رسوب بیشتر در مجاري 
آنان تشــکیل می شــود و عوارض 
خطرناك به وجود مــی آید. این افراد 
باید از حداقــل غذاها بهــره گیرند 
و کمبود نیروي خــود را از فعالیت و 
حرکات و ورزش به دست آورند که هر 
چه آنها غذا بیشتر مصرف کنند، دچار 

مشکالت جدیدتري می شوند.

آب نارگیل نوشیدنى است که این روزها زیاد از خواص 
و توصیه به مصرف آن صحبت مى شود.

اگر فصل نارگیل باشد چه بهتر که از تازه آن استفاده 
کنیم و در مواقعى که دسترسى به تازه اش نداریم کمى 
به ســراغ محصوالت موجود در بازار برویم. به شما 
پیشنهاد مى کنیم حتماً آب نارگیل را به دلیل فواید زیر 

صبح ناشتا میل کنید.

آبرسانى بدن
بدن براى انجام فعالیت هاى حیاتى به الکترولیت نیاز 
دارد تا ضربان قلب منظم شود و تبادل مواد بین سلول 
ها و محیط اطراف به بهترین شکل انجام شود. تبادلى 
که باعث خروج مواد سمى و مضر از سلول ها شده و 
مواد غذایى را به آنها مى رساند. آب نارگیل به عنوان 
تنظیم کننده الکترولیت ها و PHخون عمل مى کند.

پتاسیم
بدن به طور متوسط روزانه به 3000 میلى گرم پتاسیم 
نیاز دارد. با خوردن یک فنجان آب نارگیل به راحتى 
600 میلى گرم از این نیاز به بدن مى رســد. درست 
مثل اینکه یک موز بزرگ میل کرده باشید. یک موز 

متوسط در حدود 500 میلى گرم پتاسیم دارد.

نشاط
یکى دیگر از خواص آب نارگیل رفع خســتگى بعد 
از یک شــب زنده دارى و بى خوابى است. اگر خیلى 
سرحال نیســتید یا شــب قبل را میهمانى بوده اید، 
مى توانید صبح ناشــتا با نوشــیدن یک فنجان آب 

نارگیل سرحال شوید.

انرژى
این آب درست مثل یک نوشابه انرژى زا عمل مى کند. 
نوشابه هاى انرژى زا به دلیل وجود شکر بهتر است از 
رژیم غذایى حذف شود. به جاى آن مى توانید از آب 
نارگیل استفاده کنید. همچنین باعث مى شود تمرکز 

مغز هم بیشتر شود.

کافئین
کافئین موجود در قهوه باعث رفع خستگى و افزایش 
ســطح انرژى بدن مى شــود. ولى مشکل کافئین 
آنجاســت که بدن را دهیدراته مى کند. بنابراین اگر 
کمى آب نارگیل را همراه با قهوه خود بنوشــید، هم 
طعم جدیدى به آن داده اید و هم اثرات منفى دهیدراته 

کردن کافئین را از بین برده اید.
از آنجا که آب نارگیل حالت اســیدى بســیار کمى 
دارد به راحتــى مى توانید آن را صبح ناشــتا با معده 
خالى میل کنیــد. با این کار شــما از فواید آن یکجا 

استفاده مى کنید.

تصور اکثر مردم در سراســر جهان این 
اســت که اتخاذ یک رژیم غذایى فقیر 
و ســبک زندگى بى حرکــت، منجر به 
افزایش وزن در آنها شــده است. این در 
حالى است که بین ابتال به چاقى و عادات 
غلط خــواب، ارتباط بســیار تنگاتنگى 

وجود دارد.
در اینجا رایج تریــن خطاهایى که قبل 
از خواب، باعث چاقى مى شــوند، یشتر 

معرفى شده اند.

مصرف مــواد غذایى چند 
دقیقه قبل از خــواب و در اواخر 

شب 
مصرف موادغذایى چنــد دقیقه قبل از 
خواب اشتباهى است که منجر به افزایش 
سطح انسولین مى شــود. این روند خود 
کاهش تولید هورمــون مالتونین را به 
دنبال دارد و منجر بــه کاهش کیفیت 

خواب شبانه مى شود.
 بــراى جلوگیرى از بروز این مشــکل، 
توصیه این اســت که مواد غذایى ســه 
ســاعت قبل از زمان خــواب مصرف 

شوند.

مواجهه مســتقیم با نور در 
شب 

مواجهه مستقیم با نور در شب عالوه بر 

اینکه با انتشار و تولید مالتونین تداخل 
دارد، باعــث افزایش تولیــد هورمون 

کورتیزول نیز مى شود.
 هورمون کورتیزول که مرتبط با استرس 
اســت، خود عاملى براى افزایش وزن 
شناخته شده و بیشــتر منجر به افزایش 

چاقى شکمى مى شود. 
خاموش کردن دســتگاه هاى دیجیتال 
در هنگام شب و تاریک نگهداشتن اتاق 
خواب براى بهبود کیفیت خواب شبانه 

توصیه مى شود.

ورزش هاى سنگین در شب 
درست است که سبک زندگى بى حرکت 
خود عاملى براى ابتال به چاقى محسوب 
مى شــود، ورزش بیش از حد در هنگام 
شــب نیز خود عاملى بــراى افزایش 
دماى بدن و ســرکوب آزادى مالتونین 

است. 
ورزش شبانه همچنین مى تواند منجر به 
انتشار بیش از حد دوپامین و کورتیزول 
شود و مشکالت خواب را ایجاد کند. از 
انجام ورزش هاى ســنگین سه ساعت 

قبل از خواب باید اجتناب کرد.

وبگردى
وبگــردى در شــب قبل از خــواب نیز 
مى توانــد بــا تحریک کورتیــزول و 

دوپامین منجر به تداخل با خواب شبانه
 شود.

محققان به همه افــراد توصیه مى کنند 
پیش از خواب مانیتورهایشان را خاموش 

کنند. 
نور آبى مانیتورها مغز شــما را که براى 
خواب آماده مى شود دچار اختالل کرده 
و خوابیدن را ســخت مى کند. دقیقًا به 
همین دلیل است که خواندن کتاب هاى 
کاغذى قبل از خواب توصیه مى شــود. 

فعالیتى کــه باید جایگزین اســتفاده از 
تکنولوژى حین خواب کنید.

عدم تنظیم ساعات خواب 
تحقیقــات متعــدد ارتباط قــوى بین 
مشــکالت ســالمت و فقر خواب پیدا 

کرده اند. 
طبق گزارش هاى منتشر شده، مردانى 
که به مقدار کافى نمى خوابند بیشتر در 
معرض ابتال به دیابت و چاقى قرار دارند.

ویتامین B12 یکى از ضرورى ترین ویتامین ها براى 
سالمت کلى بدن است و در تولید سلول هاى سالم و 

حفظ عملکرد مناسب اعصاب نقش دارد.
کمبود ویتامین B12 در کسانى که دچار مشکالت 
گوارشى هستند و یا داروهاى اســید معده دریافت 
مى کنند و همچنین در کسانى که رژیم هاى گیاهى را 

انتخاب کرده اند، شایع است.
با این حال از هشت حقیقت مهم در مورد فقر ویتامین 

B12 نباید چشم پوشى کرد:

فقر ویتامین B12 با خســتگى مدام در 
ارتباط است 

اگرچه ویتامین B12 در تولید ســلول هاى خونى و 
حمایت از عملکرد اعصاب مؤثر است اما نقش مهمى 
نیز در تبدیل مواد مغذى به انرژى دارد. اگر شما مدام 
احساس خستگى و ضعف مى کنید، وقت آن رسیده 
که ویتامین B12 بیشترى را از راه رژیم غذایى دریافت 

کنید. فراموش نکنید کــه محصوالت حیوانى مانند 
گوشت قرمز و تخم مرغ، بوقلمون، مرغ، ماهى و شیر 

بیشترین میزان ویتامین  B12  را دارند.

گیاه  خواران آسیب پذیرتر هستند
 بیشترین میزان ویتامین B12  در محصوالت حیوانى 
یافت مى شود و کســانى که تابع رژیم هاى غذایى 
گیاهى هستند، براى جلوگیرى از ابتال به فقر ویتامین 
B12  باید مکمل هاى این ویتامین را دریافت کنند. 

خستگى و سرگیجه هاى مداوم از عالیم اصلى فقر 
ویتامین B12  در گیاه خواران است.

سالمندان در معرض خطر هستند 
هر کســى در هر ســنى مى تواند دچار فقر ویتامین 
B12 شود اما مشــکالت جدى سالمتى در صورت 

فقر این ویتامین زمانى بیشتر مى شود که شما بیش 

از 50 سال سن داشــته باشــید. در صورت تشدید 
مشــکل و عدم جبــران فقــر ویتامیــن B12 از 
طریق غذا در بزرگســاالن، بنا به توصیه پزشــک 
شــاید نیاز به تزریق ایــن ویتامین و یا اســتفاده از 

مکمل ها باشد.

داروهاى سوزش ســر دل مقصر فقر 
ویتامین B12 هستند

 این داروها از آنجا که تولید اســید معده را سرکوب 
مى کنند، جذب ویتامین B12 را سخت تر مى کنند. 
اگر داروهاى تجویزى براى سوزش سر دل مصرف 
مى کنید و عالیمــى از قبیل ضعف، ســرگیجه یا 
خستگى دارید، با پزشــکتان درباره احتمال کمبود 

ویتامین B12 مشورت کنید. 

عوارض کمبـــود 
B12 ویتامین

2که ویتامینB12 بیشترىرا از راه رژیم غذایى دریافت 

عوارض کم
ویتامین

ممکن است فقر ویتامین B12 با دمانس 
اشتباه گرفته شود

نشانه هاى کمبود این ویتامین اغلب مشابه زوال عقل 
است، از قبیل از دست دادن حافظه، گیجى، مشکالت 
تفکر و استدالل و همین مســئله تشخیص کمبود 
ویتامین از زوال عقل را مشکل مى کند به خصوص 
افرد مسن که در معرض خطر هر دوى اینها هستند و 

غالباً شرایطشان با هم تداخل دارد. 

زنان بیشترین نیاز به ویتامین B12 را 
دارند 

هرکسى به این ویتامین نیاز دارد اما افراد خاصى مانند 
 B12 سالمندان و زنان باید بیشترین میزان ویتامین

را دریافت کنند. 

6 میوه اى که آبرسانى 
به بدن را 
افزایش مى دهد
 اضافه کردن برخى میوه ها و ســبزیجات به بطرى آب ورزش مفید است از جمله آنها 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
طالبى:  طالبى حاوى الکترولیت هایى همچون سدیم و پتاســیم است. بعد از اینکه آب 
داخل بطرى را مصرف کردید تکه هاى طالبى را با کمى نمک بخورید، این کار باعث مى شود 
که کامًال الکترولیت هاى از دست رفته دوباره تأمین شوند. مى توانید مقدارى خیار نیز در کنار 

طالبى در آب بیاندازید.
 توت ها: توت ها حاوى فیبر زیادى هستند. خوردن توت ها باعث مى شود که بدن از باکترى ها پاك 

شود و احتمال سرطان روده کمتر شود. توت ها باعث خوشطعم تر شدن آب نیز مى شوند.
 سیب: براى اینکه عضالت خوب کار کنند بدن نیــاز به آهن دارد. آهن باعث مى شود که گلبول هاى 
قرمز خون بتوانند به خوبى اکســیژن را حمل کنند. یک ســاعت ورزش 5/7 درصد میزان آهن را پایین 
مى آورد. در صورتى که مواد معدنى بدن کم شوند احتمال دارد که فرد کم خونى بگیرد و میزان انرژى او کم 

شود.  اضافه کردن سیب به آب باعث افزایش آهن بدن مى شود.
لیمو ترش: لیموترش باعث بهتر شدن سیستم ایمنى بدن مى شود. این ماده غذایى ویتامین C دارد. 

هندوانه: هندوانه حاوى آمینو اسید است و باعث کاهش سوزش در عضالت مى شود. هندوانه بدن را خنک مى کند.
 پرتقال: گلوک ز موجود در آب پرتقال باعث مى شود که انرژى بدن تأمین شود. همچنین آب پرتقال ویتامین D دارد 

که از ایجاد ضعف و درد در عضالت مى کاهد.

صبح ناشتا بدنتان را با 
یک نوشابه انرژى زا

شگفت زده کنید!

تأثیر متفاوت غذاها
 در سیستم بدن افراد

قبل از خواب چکار کنیم که چاق نشویم!
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شعارهاى اعـــتــــــــــــراضى 
بـراى شــجـــــــــــــــــاع  

«فســخ فود». این تیتر روزنامه هدف در واکنش 
به ماجراهاى باشــگاه استقالل اســت. زمانى 
که این جلد بســته شــده، هنوز خبرى از دعواى 
عوامل باشــگاه روى آنتن زنده 90 نبوده اســت 
اما حتى قبل از رقم خــوردن این درگیرى لفظى 
و افشــاگرى  مبهوت کننده هم، امیــد چندانى 
بــه سرنوشــت منصوریــان در باشــگاه وجود

 نداشت.

تیتر هدف در کنار درخواست براى پایان همکارى 
استقالل با ســرمربى اش، به رستوراندارى او نیز 
کنایه مى زند. ماجرایى که در ماه هاى اخیر همیشه 
شــرایط را براى انتقاد از این مربى فراهم آورده 
است. خیلى ها بر این باور هستند که على منصور 
سرگرم فعالیت هاى تجارى اش شده و تمرکز کافى 
را براى کار کردن در استقالل ندارد. پیش از او نیز 

به شکست انجامیده و تمرکز را از آنها گرفته است.
ســرمربى آبى ها به اشــتغالزایى براى 150 نفر 
افتخــار مى کند اما ایــن موضوع تــا زمانى که 
آرزوى میلیون ها هوادار تباه شود، هیچ فایده اى 
نخواهــد داشــت. شکســت ها جبران شــدنى 
هســتند. امتیازهــاى از دســت رفته، شــاید با 
چند نتیجه خوب به فراموشــى ســپرده شــوند 

بــه ایــن ســادگى از یادهــا نخواهــد رفت. 
منصوریان بایــد انتخاب بــزرگ زندگى اش را 
انجام بدهد. او یــا باید با همه وجــود خودش را 
وقف فوتبال کند و یا در دوران بعد از اســتقالل، 
با فراغ بــال به رســتوران هایش بپــردازد. بین 
گســترش  و  فوتبالــى  اعتبــار  گســترش 
شعب رستوران منصوریان، فقط یک گزینه اتفاق 

AFC شکایت  ها را 
عودت داد 

برخــى از شــکایت هاى بازیکنــان داخلى از 
باشگاه هاى پیشین خود به AFC به فدراسیون 

فوتبال ایران عودت داده شده است. 
  برخى بازیکنان داخلــى ایرانى که با 
وجود صدور آراى کمیته انضباطى 
موفق به دریافت مطالبات خود 
از باشگاه هاى پیشین خود 
نمى شدند، شکایتشان را به 
AFC بردند. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز در پى این 
مســئله از این باشگاه ها 
خواســتار توضیح شد که 
همین مسئله شکایت هاى 
دیگرى را هم از سوى برخى 

بازیکنان در پى داشت.
بــا ایــن حــال برخــى 
شــکایت هاى بازیکنان به 
AFC به داخــل ایران عودت 
داده شــده اســت تــا پیش از 
رسیدگى کنفدراســیون فوتبال 
آسیا، پرونده این بازیکنان در کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رسیدگى 
شود. AFC پرونده شــکایت بازیکنانى را به 
داخل ایران عودت داده است که مستقیم به این 
کنفدراســیون شــکایت کرده اند، در حالى که 
پیش از هر چیز مراجع ذیصــالح داخل ایران 
باید در خصوص این پرونده ها رأى صادر کرده 
و اگر منجر به نتیجه نشد، AFC به شکایت ها 
رسیدگى مى کند و از باشگاه هاى خاطى 

توضیح مى خواهد.

نصــف جهــان دیدارهــاى سپاهان-پرســپولیس 
سال هاست که از سوى کارشناسان، رسانه  ها و هواداران 
به الکالسیکوى ایرانى مشهور شده و همیشه این دیدارها 

حواشى خاص خود را داشته است.
 به گــزارش نصف جهان،هواداران دو تیم همیشــه در 
آستانه دیدار تیم هاى متبوعشان کرى هاى وحشتناك 
و ویران کننده اى را با یکدیگر ســر مــى دهند. پس از 
اعالم سخنگوى باشگاه ســپاهان مبنى بر اینکه طبق 
قانون 10درصد ورزشــگاه نقش جهان  و کمتر از پنج 
هزار ســکو را به هواداران پرســپولیس اختصاص مى 
دهند، ســرخ ها در حمله این موضع اعــالم کردند که 
تعداد آنها خیلى باالســت و باید نصف ورزشگاه نقش 
جهان در اختیار آنها باشد. هواداران سپاهان هم در پاسخ 
به آنها گفتند که سهم تخصیص داده شده به هواداران 
سرخ درست مطابق تعداد آنها در اصفهان است!  تعداد

پرسپولیسى ها در اصفهان بیشتر از چهارهزار و 500نفر 
نیست و همین سکوها براى آنها کافى است.  همچنین با 
توجه به نتایج خوب پرسپولیس در یکى دو فصل گذشته 
هواداران پرســپولیس و برخى پیشکسوتان این تیم در 
مطالبى گفته اند که ســپاهان مانند قبل قوى نیست و 
حسابى از سرخ ها هراس دارد. پاسخ هواداران سپاهان و 
اصفهانى هاى حاضــر جواب به این کــرى خوانى ها 
جالب بود. آنها در وهله اول ســه بار چهار تایى شــدن 
پرسپولیس توسط ســپاهان را یادآورى کرده اند. یکى 
از هواداران  ســپاهان در این باره نوشته: «نمى خواهیم 
مانند پرسپولیس  و اســتقالل از آمار و ارقام زمان هیتلر 
سخن بگوییم! منظور ما همین لیگ برتر و ده سال اخیر 
است که سپاهان در جام حذفى و رقابت هاى لیگ سه 
بار پرسپولیس را چهار تایى کرده است. البته پرسپولیس 
توســط تیم هاى دیگر هم بارها چهار تایى شده و شاید 
اگر بخواهد لقب یک تیــم اروپایى را براى خود انتخاب 
کند شالکه 04 آلمان گزینه خوبى خواهد بود. پنج شنبه 
روز دیدار سپاهان بورسیا دورتموند و پرسپولیس شالکه 

04 است!»
اما فراى همه این کرى خوانى ها نگاه دیگر داشته باشیم 

به بازى امشب: تیم سپاهان اصفهان ساعت 20 امشب در 
ورزشگاه نقش جهان میزبان شاگردان برانکو ایوانکوویچ 
در پرسپولیس تهران اســت و امیدوار است با شکست 
قرمزپوشــان پایتخت، حذف از جام حذفى و شکست 
مقابل فوالد خوزستان در لیگ برتر را به فراموشى بسپارد 
تا از بحران این روزهاى خود خارج شود و تا حدى فشار 

هواداران را از روى دوش خود بردارد.
زردپوشــان اصفهانى در دیدارهاى گذشته خود نشان 
دادند که با در اختیار داشتن توپ و میدان بازى مالکانه اى 
را از خود به نمایش مى گذارند اما در گل کردن ضربات 
نهایى دچار مشکل هســتند و مهاجمان این تیم با بى 
دقتى فراوان بســیارى از فرصت هاى مناسب گلزنى را 

به هدر مى دهند.
على کریمى، بازیکن فصل گذشــته تیم دیناموزاگرب 
کرواسى بار دیگر به جمع طالیى پوشان اصفهان اضافه 
شد تا در کمربند خط میانى سپاهان قرار گیرد تا ارتباط 
خوبى را بین خطوط دفاعى و مهاجمین سپاهان برقرار 
کند و از لحاظ انگیزشى نیز تأثیر بسزایى در بین بازیکنان 

سپاهان ایجاد کند.
سپاهان که با کسب 6 امتیاز از شش دیدار خود در لیگ 
برتر در رده سیزدهم جدول رده بندى قرار دارد، امیدوار 
است با پیروزى در این دیدار و کسب نخستین برد خود در 
ورزشگاه نقش جهان از رده هاى انتهایى جدول رهایى 
یابد و شرایط خود را قبل از مصاف با نفت تهران بهبود 

بخشد.
این دیــدار از آن جهــت اهمیت دارد که تیــم فوتبال 
پرســپولیس در هر دو دیدار فصل گذشــته خود مقابل 
ســپاهان اصفهان به برترى رسیده و شاگردان کرانچار 
به دنبال پیروزى در این دیدار براى جبران دو شکســت 

فصل گذشته هستند.
در آن ســوى میدان شــاگردان برانکو که با صعود به 
مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا از روحیه باالیى 
برخوردارند با آمادگى بســیار باالیى پاى به این میدان 
مى گذارند و از انگیزه هــاى فراوانى بــراى این دیدار 

برخوردارند.

این در حالى اســت که قرمزپوشان پایتخت دیدار هفته 
گذشته خود را مقابل پیکان واگذار کرده و براى جبران 
شکست در آن دیدار پاى به زمین نقش جهان مى گذارند 

تا فاصله خود را تا صدر جدول حفظ کنند.
قهرمان فصل گذشته لیگ در تمام خطوط خود از بازیکنان 
آماده و سرشناســى بهره مى برد و این عامل کار را براى 
تمام حریفان سخت مى کند، البته خستگى ناشى از حضور 
همزمان پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر و رقابت هاى 
آسیایى مى تواند به یکى از نقاط ضعف این تیم تبدیل شود 
تا حریفان با انجام یک بازى مالکانه توپ و میدان را از این 
تیم گرفته و با هدف قراردادن عمق خط دفاعى ضربات 

نهایى را به دروازه پرسپولیس وارد کنند.
تقابل سپاهان و پرسپولیس از جذابیت هاى بسیار فراوانى 
برخوردار است و هواداران دو تیم بدون توجه به جایگاه تیم 
محبوبشان در جدول رده بندى با انگیزه خاصى به حمایت 
از تیم خود مى پردازند، در ادوار گذشــته لیگ سپاهان و 
پرسپولیس تقابل هاى جذابى را با یکدیگر داشته اند و این 
بازى به عنوان دربى فوتبال ایران شــناخته مى شود. در 
صورتى که برانکو بازنده این دیدار باشد با توجه به باخت 
هفته گذشته، تیمش با شــرایط بدى گام به رقابت نیمه 
نهایى آسیا مى گذارد و اگر هم کرانچار مغلوب دربى ایران 
شود باید منتظر تحمل یک شرایط فوق العاده سخت باشد. 

شرایطى که در نهایت باعث وداع او از اردوگاه زرد شود.

ه هم، امیــد چندانى 
در باشــگاه وجود ن

سرگرم فعالیت هاى تجارى اش شده و تمرکز کافى 
را براى کار کردن در استقالل ندارد. پیش از او نیز 

هســتند. امتیازهــاى از دســت رفته، شــاید با 
چند نتیجه خوب به فراموشــى ســپرده شــوند 

گســترش  و  فوتبالــى  اعتبــار  گســترش 
شعب رستوران منصوریان، فقط یک گزینه اتفاق 

11 سال گذشت!
11 ســال پس از آخرین جدال ســپاهان و 
پرســپولیس در ورزشــگاه نقش جهان، این 
ورزشــگاه دوبــاره میزبان «دربــى ایران»

 است.
آخرین جــدال ســپاهان و پرســپولیس در 
ورزشگاه نقش جهان به روز 31 شهریور سال 
85 باز مى گردد، دیدارى که بازى برگشــت 
فینال جام حذفى بود و پس از تساوى یک بر 
یک در 120 دقیقه، سپاهان در ضربات پنالتى 
پیروز شد و دومین قهرمانى خود در جام حذفى 

را جشن گرفت.
حاال دقیقًا 11 ســال پس از آخرین جدال دو 
تیم در ورزشگاه نقش جهان، دوباره ورزشگاه 
خانگى ســپاهانى ها میزبان این دیدار خواهد 

بود.
دو تیم فصل گذشته نیز در تاریخ 31 شهریور 
95 به مصاف هم رفتند که آن دیدار با پیروزى 
3 بر یک پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر 

همراه بود.
 

بـــه 
رستورانت 
برگرد! 

نصف جهان یکى از نقاط ضعف  مشهود پرسپولیس در برابر رقبا، ضربه خوردن از ناحیه 
ضربات ایستگاهى بوده و سپاهان باید در دیدار امشــب بهترین استفاده را از این ضعف 

شاگردان برانکو ببرد.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ هفته ششم لیگ برتر را با باخت پشت سر گذاشتند تاکنون 

براى دستیابى به صدر جدول امیدوار به توقف پارس جنوبى باشند.
پرسپولیس که با برترى مقابل االهلى عربستان در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفته 
بود، امیدوار بود با پیروزى مقابل پیکان صدر جدول لیگ برتر را نیز از آن خود کند تا شرایط 
براى آنها به بهترین شکل ممکن پیش برود. با این حال آنها در همان دقایق ابتدایى روى 
ضربه ایستگاهى مرتضى آقاخان تسلیم شدند و تا پایان بازى نیز نتوانستند آن را جبران 
کنند تا اولین شکست فصل در کارنامه شان رقم بخورد. آخرین شکست پرسپولیس در 
لیگ برتر مربوط به فصل گذشــته و در هفته سى ام برابر ســیاه جامگان بود. جایى که 
روح ا... سیف اللهى با ضربه ایستگاهى خود ضمن رقم زدن شکست تیم سابق خود، زمینه 

ساز بقاى سیاه جامگان نیز شد. 
دو شکستى که با ضربات ایستگاهى رقم خورده نشان داده جدى ترین راه رسیدن به دروازه 
این تیم ضربات ایستگاهى است و باید دید برانکو ایوانکوویچ براى رفع این نقص که در 

دیدار برابر االهلى عربستان نیز براى آنها دردسرساز شده بود، چه تفکرى خواهد داشت.
شنیده هاى نصف جهان حاکى از آن است که طبق توصیه آنالیزورهاى سپاهان به مربیان 
این تیم، سپاهانى ها در روزهاى گذشته بر روى ضربات ایستگاهى تمرینات ویژه اى را 

برگزار کرده اند.

 نصف جهــان مدافع موفق پرســپولیس اکنون در 
شرایطى به اصفهان باز گشته که این بار پیراهن قرمز و 

شماره 3 حریف سپاهان را بر تن کرده است.
شجاع خلیل زاده خیلى زودتر از آنچه تصور مى شد توانست 

خود را با شرایط پرسپولیس تطبیق دهد و در هفته هاى گذشته 
کمترین نوســان را در جمع سرخپوشــان داشته است. او 

اکنون خــود را مهیاى جدالى دوبــاره در فصل جدید 
مى کند و البته این بار باید براى تقابل با تیم سابقش 
مهیا شود. شــجاع خلیل زاده که حدود پنج فصل 
را با پیراهن ســپاهان به میدان رفته بود، در نهایت 
در لیگ هفدهم به خواســته قلبى اش رسید و به 
پرسپولیس آمد. او این بار با شماره 3 سرخپوشان باید 
مقابل خط حمله سپاهان قرار گیرد و امیدوار است با 
شناختى که از جو آن تیم دارد، بتواند نقش مؤثرى در 
موفقیت و بازگشــت به کورس پرسپولیس ایفا کند.  

شجاع خلیل زاده در تاریخچه دیدار هاى دو تیم نقشى 
جنجالى و  حاشیه  اى هم دارد.حتماً یادتان هست روزى 
راکه فن کشتى شجاع خلیل زاده روى میثم حسینى، بزرگ 
ترین جنجال داورى تاریخ لیگ برتر را رقم زد. شجاع خلیل 
زاده آن روز نقش اول ماجرایى بود که یکى از جنجالى ترین 
مسابقات تاریخ لیگ برتر را رقم زد. پرسپولیس با دایى از 
همان شروع مسابقه ده نفره شد و باخت تا کنفرانس سرمربى 

پرسپولیس تاریخى شود. همین شجاع بعدتر براى پرسپولیس و 
دایى تالفى کرد. روزى که در ورزشگاه آزادى توپ را به حمید على 

عسگرى سپرد تا یکى از راحت ترین بردهاى پرسپولیس مقابل مهمترین 
رقیب شهرستانى اش رقم بخورد.

شجاع در نخستین باخت ســپاهان در خانه به پرسپولیس هم کم تقصیر کار 
نبود. بازى رفت فصل قبل در اصفهان را به خاطر بیاورید. روزى که پرسپولیس 
3 – یک برد و رکورد نباختن سپاهان در اصفهان که 12 سال و هشت ماه پابرجا 
مانده بود، شکسته شــد. آن روز و در باخت بد تیم ویسى به پرسپولیس برخى 
هواداران متعصب سپاهان انگشت اتهام را به سوى شجاع خلیل زاده بردند که 
هواى پرسپولیس هوایى اش کرده. از آن بازى درست یکسال مى گذرد اما در تمام 
این یکسال همان هوادارانى که شجاع را متهم به پرسپولیسى بودن مى کردند 
و مى دانستند او دیر یا زود شــاگرد برانکو مى شود آماده اند تا امشب تالفى کنند. 
همین مى شود که بازگشت شجاع به اصفهان این بار کارى مى کند تا همه نگاه ها 

به شماره 3 قرمزها باشد. یقین بدانید خلیل زاده خوش پرش امشب در کانون توجه 
خواهد بود و البته نقش بنگر ثانى را براى هواداران سپاهان بازى مى کند هر چند شاید 

این بازى کارکرد تازه اى برایش داشته باشد. اینکه براى ورود به قلب هواداران پرسپولیس 
میانبر بزند و با گرفتن لقب«باتعصب» که اتفاقاً به نوع فوتبال بازى کردنش خیلى مى آید 
جایگاه ویژه اى نزد آنها پیدا کند. او قبًال هم ســعى کرده و با  رفتارهاى مختلف خود براى

 پرسپولیسى ها در نقش یک متعصب  ظاهر شود و براى او شعارهاى ویژه در ورزشگاه آزادى 
سر دهند. اتفاقى که هنوز آنچنان موفق به نتیجه گرفتن از آن نشده است.

 وى پارسال در چند مقطع و در هنگام عضویت در تیم سپاهان در چند عکس یادگارى نماد 6 پرسپولیس را با 
دستان خود نشان داد و مورد غضب هواداران سپاهان قرار گرفت. برخى گروه هاى هوادارى سپاهان شعارهایى 

را براى خلیل زاده آماده کرده اند تا علیه او سر دهند. 

مهدى طارمى که در فصل گذشته با 18 گل توانست عنوان آقاى گلى را به 
خود اختصاص دهد، سه گل از این تعداد را برابر سپاهان ثبت کرده است.
طارمى در فصل گذشته و در بازى رفت مقابل این تیم در اصفهان دبل کرد 
و در بازى برگشت نیز روى پنالتى عجیب و غریب رامین رضاییان یکى از 
گل هاى تیمش را رقم زد تا با گلى که در لیگ پانزدهم مقابل این تیم به ثمر 
رسانده بود، اکنون با چهار گل زده برترین گلزن قرمزها برابر طالیى پوشان 
اصفهانى باشد.او امشب نیز یکى از مهره هاى خطرناك پرسپولیس برابر 
سپاهان محسوب مى شود که در سوداى گل چهارم فصل هفدهم خود است.

گربه سیاه !

 لزوم بهره گیرى سپاهان از ضربات ایستگاهى

راند دوم مبارزه اصفهان-تهران

عـــتتتتتتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضى 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  

AFC شکایت  ها را
عودت داد 

برخــى از شــکایت هاى بازیکنــان داخلى
Cباشگاه هاى پیشین خود به AFC به فدراسی

فوتبال ایران عودت داده شده است.
  برخى بازیکنان داخلــى ایرانى ک
وجود صدور آراى کمیته انضباط
موفق به دریافت مطالبات خ

از باشگاه هاى پیشین خود 
نمى شدند، شکایتشان را به 
AFC بردند. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز در پى این 
مســئله از این باشگاه ها 
خواســتار توضیح شد که 
همین مسئله شکایت هاى 
دیگرى را هماز سوى برخى

بازیکنان درپى داشت.
بــا ایــن حــال برخــى

شــکایت هاى بازیکنان به 
AFC به داخــل ایران عودت 
داده شــده اســت تــا پیش از 
رسیدگى کنفدراســیون فوتبال 
آسیا، پرونده این بازیکنان در کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رسیدگى 
AFC پرونده شــکایت بازیکنانى را به  Cشود.

داخل ایران عودت داده است که مستقیم به این 
حالى که  کنفدراســیون شــکایت کرده اند، در
پیش از هر چیز مراجع ذیصــالح داخل ایران 
باید در خصوص این پرونده ها رأى صادر کرده 
Cو اگر منجر به نتیجه نشد، AFC به شکایت ها 

رسیدگى مى کند و از باشگاه هاى خاطى 
توضیح مى خواهد.

ى از
یون

که با 
طى
خود
خود

پولیس اکنون در 
ن بار پیراهن قرمز و 

دهاست.
ه تصور مى شد توانست 

دهدو در هفته هاى گذشته 
وشــان داشته است. او 

در فصل جدید  ــاره
ل با تیم سابقش
حدود پنج فصل 
ته بود، در نهایت 
ى اش رسید و به 
 سرخپوشان باید 
 و امیدوار است با

د نقش مؤثرى در 
رسپولیس ایفا کند.  

رهاى دو تیم نقشى 
یادتان هست روزى  ًا
ى میثم حسینى، بزرگ 
 را رقم زد. شجاع خلیل 
ه یکى از جنجالى ترین 
پرسپولیس با دایى از  د.
خت تا کنفرانس سرمربى 

جاع بعدتر براى پرسپولیس و 
گاه آزادى توپ را به حمید على 

 بردهاى پرسپولیس مقابل مهمترین 

ندر خانه به پرسپولیس هم کم تقصیر کار 
ان را به خاطر بیاورید. روزى که پرسپولیس 
2ن در اصفهان که 12 سال و هشت ماه پابرجا

 در باخت بد تیم ویسى به پرسپولیس برخى 
اتهام را بهسوىشجاع خلیل زاده بردند که 
ز آنبازى درست یکسالمى گذرداما در تمام

جاع را متهم به پرسپولیسى بودن مى کردند 
 برانکو مى شود آماده اند تا امشب تالفى کنند. 
 به اصفهان این بار کارى مى کند تا همه نگاه ها 

ید خلیل زاده خوش پرش امشب در کانون توجه 
 براىهواداران سپاهان بازى مى کند هر چند شاید 

ته باشد. اینکه براى ورود به قلب هواداران پرسپولیس 
ب»که اتفاقاً به نوع فوتبال بازى کردنشخیلى مى آید 
براى قبًال همســعى کرده و با  رفتارهاى مختلف خود

صب  ظاهر شود و براى او شعارهاى ویژه در ورزشگاه آزادى 
وفق به نتیجه گرفتن ازآن نشده است.

6امعضویت در تیم سپاهان در چند عکس یادگارى نماد 6 پرسپولیس را با 
 هواداران سپاهان قرار گرفت. برخى گروه هاى هوادارى سپاهان شعارهایى 

علیهاو سر دهند. 

جهنم زرد میزبان ارتش سرخ

تقابل سپاهان 
و پرسپولیس از جذابیت هاى 

بسیار فراوانى برخوردار است و 
هواداران دو تیم بدون توجه به 
جایگاه تیم محبوبشان در جدول 

رده بندى با انگیزه خاصى 
به حمایت از تیم خود 

مى پردازند
به

اى



ورزشورزش 13133043 سال چهاردهمپنج شنبه  30 شهریور  ماه   1396

مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن گفت: خالى شدن تیم 
هندبال و بسکتبال بانوان با خداحافظى بازیکنان از صحنه 
رقابت ها و مشکالت مالى باشگاه، منجر به عدم تیمدارى 

در این رشته ها در فصل جدید شد.
پروانه شریف زاده در گفتگو با ایمنا در مورد عدم تیمدارى 
باشگاه ذوب آهن در لیگ برتر هندبال بانوان، اظهار کرد: 
طى جلســاتى که با کادر جدید تیم هندبال که قرار بود 
امسال با باشگاه همکارى کنند و کارشناسان باشگاه برگزار 
شد و پس از بررسى هاى انجام گرفته در این مورد به این 

نتیجه رسیدیم تیم هندبال بانوان امسال براى حضور در 
لیگ برتر آماده نیست.

وى ادامه داد: ســعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
معتقد به بومى گرایى است و به جذب بازیکن از استان هاى 
دیگر اعتقادى ندارد مگر اینکه در یک پســت بازیکن 
نداشته باشیم و مجبور شویم نیرو جذب کنیم؛ آن هم تنها 

تا سقف 2 بازیکن.
شریف زاده بیان کرد: تعداد زیادى از بازیکنان تیم هندبال 
بانوان ذوب آهن امســال از صحنه رقابت ها خداحافظى 

کــرده بودند و با جــذب یکى، دو بازیکن مشــکل تیم 
برطرف نمى شد و براى تقویت آن باید نفرات بیشترى از 
استان هاى دیگر به خدمت مى گرفتیم که در حال حاضر 

این امکان براى باشگاه میسر نبود.
مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: باشگاه 
ذوب آهن مشــکالت مالى و خاص خود را داشــت اما 
خداحافظى برخى بازیکنان هم مزید بر علت شد تا امسال 

تصمیم به عدم تیمدارى گرفته شود.
وى اشاره کرد: اگر قرار اســت هزینه و بودجه اى براى 

تیمدارى در لیگ بانوان خرج شود با توجه به مشکالت 
باشگاه، منطقى تر بود که این تصمیم گرفته شود و به نظر 

من تصمیم آذرى منطقى بود.
شریف زاده گفت: عدم تیمدارى باشــگاه ذوب آهن در 
رشته هندبال بانوان ربطى به نتایج این تیم در فصل هاى 
گذشته ندارد. سال گذشــته هم احتمال قهرمان شدن 
تیم را مى دادیم اما امثال اکثــر مهره هاى تیم از هندبال 
خداحافظى کردند و تیم خالى از بازیکن بود و حضور در 

لیگ امسال  بدون این مهره ها ریسک بود.

استارت لیگ برتر 
هندبال

ســى امین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه هاى 
کشور در بخش آقایان از امروز(پنجشنبه) آغاز 

مى شود. 
لیگ هندبال آقایان در فصل جدید با حضور 8 تیم 
برگزار خواهد شد و برابر برنامه ریزى هاى انجام 

شده پیش از پایان سال به اتمام خواهد رسید.
برنامه هفته اول

30 شهریور
نفت و گاز گچساران - پتروشیمى مارون

هپکو - صنعت مس
سنگ آهن بافق - کبیر موتور

نیروى زمینى - سپاهان

در دل برنامــه عجیب و غریب 90 دوشــنبه شــب و 
حرف هایى که طرح شد، پندار توفیقى در دفاع از خود 
پیامکى به عادل فردوســى پور زد. او متنى نوشته بود 
درباره اینکــه چرا این همه عکس بــا بازیکنان جدید 
اســتقالل گرفته اســت. خود را یک تحصیلکرده در 
مقطع دکترى معرفى کرده بود. اشاره داشت به سوابق 
کارى خود در شرکت هاى نفتى و کسب و کار موفقش. 
توفیقى که حاال معاون باشــگاه استقالل است، همه 

این ها را نوشته بود که نشان دهد چقدر توانمند است.
اما پندار توفیقى! او سه سال قبل حدودا براى اولین بار 
در مسیر استقالل قرار گرفت. نسبت خانوادگى دورى با 
امیررضا خادم دارد و در این باره هم خودش و هم معاون 
حقوقى وزارت ورزش در گذشته سخن گفته اند. اینکه 
در ابتدا او به عنوان یکى از اسپانسرهاى کنسرسیومى 
که قرار بود هزینه هاى تیم را تأمین کنند آمد و خودش 
مى گفت قرار است ســالى 2میلیارد به تیم از تجارت 

نفتى اش بیاورد.
او آمد و مشخص نشد آیا این پول را در سال اول داده 

شد بخشى از بدنه یا نه اما بعد از مدتى 
هیئــت مدیره ، باشــگاه. دبیر 

انتقاالت و حاال مسئول نقل و 
هم یکى از 
ن  ا یــر مد

یــى  ا جر ا
تیــم. فقــط در دو 
فصل اخیر او براى 

خریدهاى تیم چیزى حدود 60 میلیارد تومان تعهد مالى 
ایجاد کرده است. به خواست کادرفنى و ماموریتى که 
مدیران تیم به توفیقى داده اند ، او مذاکرات را انجام داده 
و قراردادها را بسته است. در همین مدت پرونده هایى 
مثل پروپئیچ ایجاد شده اســت. بازیکنى با قرارداد دو 
ساله که سال دومش اصًال اجرایى نشد. یا مسئله خارج 

کردن نام روزبه چشــمى از فهرست 
بازیکنان ســال قبل و یک نیم 

فصل بازى نکردن این یار 
جوان.

توفیقى که در آخرین 
اقدامــش ، نقشــى 
کلیدى در دلخورى 
و  رضایــى  کاوه 
مدیــر برنامه هایش 
از آبى هــا داشــته 
اســت. او در ابتداى 
فصــل و درحالــى 
کــه کاوه ، ایــن یار 

کلیــدى از عــدم دریافــت بخشــى از 
مطالباتــش دلخــور بود، رفتــارى با 
مدیــر برنامه هاى این بازیکن داشــت 
که پرونــده حضــور کاوه در تیــم را به کلى

 بست.
زمانى که محســن ابراهیمى ، وکیل ایــن بازیکن به 
باشگاه استقالل رفته بود ، توفیقى در دل حرف هایش با 
این مدیر برنامه ها ، سبک حرف زدنش را سوژه مى کند 

و دســت روى ضعفى مى گذارد که ادامه مذاکرات با 
تنها کانال موجود براى نگه داشــتن کاوه در استقالل 
را مى بندد. کاوه همان زمان به بلژیک رفت و حاال در 
شارلواى این کشور مى درخشد و گل هاى اروپایى هم 
مى زند و البته معوقاتش از فصل قبل را هم با شکایت 
به اى اف سى ، گرفته و اســتقالل قبل از توافق کامل 
با این بازیکن نمى تواند به مسابقات لیگ 
قهرمانان امسال برود.

توفیقى که امســال با 
بازیکنان پا به ســن 
مثــل  گذاشــته اى 
حیــدرى ، رحمتــى ، 
جبــارى و منتظــرى 
قرارداهاى دو سه ساله 
بسته اســت . حاال این 
قراردادهاى رقم درشت 
مى توانند براى تیم ، کابوسى 
در آینده باشند. آنچه افتخارى 
درباره جبارى گفتــه :«جبارى گفته 
آمدم استقالل تا پولم را بگیرم.» به تعهدهایى 
درباره باقى این بازیکنان در صورت جاى نداشــتن در 
برنامه هاى آینده باشگاه قرار مى گیرد. توفیقى که بى 
شک نقشى کلیدى در کنار علیرضا منصوریان در بسته 
شــدن تیم فصل جدید دارد ، بعد از اتفاقات 90 عکس 
پروفایل اینستاگرامش را سیاه کرده بود و در حیقیت به 
سوگ تیم نشســته بود، بى آنکه صریح به هواداران از 

نقشش در این اتفاقات بگوید.

تکلیف نامعلوم 
ورزشگاه امام رضا (ع) 

سعید فتاحى مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ در مورد اینکه پس از افتتاح ورزشگاه امام 
رضا (ع) باالخره تیم هاى مشهدى حاضر در لیگ 
برتر از هفته چندم مى توانند میزبان حریفان خود 
در این ورزشگاه باشند، اظهار داشت: این موضوع 
هنوز دقیقا مشخص نیست اما حجت االسالم 
رئیسى تولیت محترم آستان قدس  دستور استفاده 
از این ورزشــگاه را داده و در هفته هاى آتى این 

اتفاق رخ خواهد داد.

حذف 
تیم هایمان 
منطقى بود!

نصف جهان  وقتى روزنامه 
رسمى باشگاه سپاهان 
جلد خود را به ساسان 
انصارى و درخواست 
از او بــراى گلزنــى 
پرســپولیس  بــه 
ص  ختصــا ا
مى دهد،کامًال 

است که  مشخص 
بیش انتظارات از  او 

بــاال رفته از هر زمانى 
شدت محکوم به و  انصارى به 

گلزنى به  سرخ هاى تهران است.
ساسان انصارى با اعداد و ارقامى جالب 
توجه در ابتداى لیگ شــانزدهم پیراهن 
شماره 17 سرخپوشان را از آن خود کرد و 
در صحبت هایش با اعالم اینکه به آرزوى 
دوران کودکى خود دست یافته از انگیزه 
باالیش براى موفقیت در این تیم خبر داد. 

اما شرایط در نهایت به سود او پیش نرفت 
و نتوانســت در چارچوب تاکتیکى برانکو 
و پرســپولیس خودش را تطبیق دهد و با 
توجه به برخى بى مهرى ها ترجیح داد به 

تیم سابق خود بازگردد.
او در بازگشــت به فوالد این بار در نقش 
فرمانده ظاهر شــد تا ضمن اینکه روحیه 
و انگیزه باالى خود را به نمایش بگذارد، 
یک عملکرد فوق العاده و تأثیرگذار نیز از 
خود برجاى بگذارد تا در هفته هاى پایانى 
فصل هم کاندیداى بهترین مهاجم باشد. 
هر چند او در نهایت در تصمیمى جنجالى 
در هفته ماقبل پایانى با کارت قرمز داور 
از ادامه مسابقات محروم و شانس آقاى 
گلى اش را از دست داد اما اکنون بار دیگر 
براى دســتیابى به موفقیت، بــا پیراهن 
شماره 3 در انتظار پرسپولیس است. تیمى 
که در فصل گذشته علیرغم تالش فراوان 
نتوانســت از خط دفاعى اش عبور کند و 

شکست تلخى را پذیرا شد.
سپاهان این روزها حال و روز خوشى ندارد 
و این مسئله باعث شده تا ساسان انصارى 
نیز نتوانــد برخالف فصل گذشــته آمار 
خوبى در موفقیت تیمش ثبت کند. با این 
حال ساسان انصارى اکنون با انگیزه فوق 
العاده و بدون توجه به شرایط کلى تیمش 
در انتظار پرســپولیس است و مى خواهد 
کار نیمه تمام فصل گذشــته را این بار به 
پایان برســاند. کارى که البته با توجه به 
قدرت دوباره خط دفاعى این تیم شرایط 
را ســخت تر کرده و باید دید این مهاجم 
شماره 3 و جنوبى قادر به عبور از این دژ 
دفاعى هست یا خیر. هواداران سپاهان در 
فضاى مجازى و در تمرینات از ساســان 
خواســته اند تا هر طورى شده از خجالت 
پرسپولیس در بیاید. آنها به انصارى گفته 
اند گل بزن تا شــعار ساسان آقاى گل در 

ورزشگاه نقش جهان طنین افکن شود.

کرانچار هم مانند برانکو در روزهاى اول حضورش در پرسپولیس یک مشکل بزرگ به نام دروازه بان دارد.
برانکو در اولین فصل حضورش در پرسپولیس به واسطه اشتباهات سوشا و عملکرد بد این دروازه بان نتایج زیادى را از 
دست داد. اگرچه او در نهایت توانست به نایب قهرمانى لیگ دست پیدا کند اما اگر خوش شانس نبود به خاطر اشتباهات 
دروازه بان با همکارى مدافعانش مى توانست خیلى زود از پرسپولیس رفتنى شود. سوشا در حالى فصل پانزدهم را درون 
دروازه پرسپولیس قرار گرفت که برانکو در یکى، دو هفته پایانى فصل گذشته عملکرد این دروازه بان را دیده بود و در فصل 
نقل و انتقاالت هم فرصت داشت دروازه بان جذب کند. برانکو اما به تمام گزینه هایى که مطرح شدند از جمله حامد لک، 
پاشنکو و طهماسبى اعالم کرد که به عنوان دروازه بان دوم مى توانند به پرسپولیس بیایند و آنها را از این تیم فرارى داد. 
کرانچار هم حاال در اصفهان شرایط مشابهى دارد. او که فصل گذشته با لى اولیویرا کار کرده و شرایط فنى او را دیده بود 
در فصل نقل وانتقاالت هیچ دروازه بانى را جذب نکرد تا بخش زیادى از بحران این روزهایش را مدیون دروازه بان هایش 
باشد.مصدومیت اولیویرا باعث شد تا کرانچار لیگ را با صدقیانى درون دروازه آغاز کند. دروازه بانى که در دو بازى اول، 
5 گل دریافت کرد. در بازى مقابل پارس جنوبى هم با یک خطاى منجر به پنالتى و اخراج حسابى کرانچار را ناامید کرد. 
امید کرانچار به بازگشت اولیویرا و بازگشت آرامش به درون دروازه بود. اتفاقى که رقم نخورد. اولیویرا آمد اما آرامشى 
همراه خود نیاورد . سپاهان با این دروازه بان توانست اولین برد را در دربى کسب کند اما همه چیز موقتى بود. اولیویرا دو 
کلین شیت مقابل ذوب آهن و سپیدرود رشت را با دو اشتباه عجیب و غریب مقابل فوالد خوزستان جبران کرد تا کرانچار 
بداند که تا اطالع ثانوى از آرامش درون دروازه خبرى نیست. این اشتباهات، به جام حذفى هم رسید تا کرانچار، شانسى 

براى کسب این جام هم نداشته باشد. 

امان 
از گلرها!

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: دربى سپاهان 
پرسپولیس یک بازى ســنتى و قدیمى است و اکنون 

بیش از پیش حائز اهمیت است. 
زالتکو کرانچار  در گفت وگویى دربــاره دیدار امروز 
سپاهان برابر پرسپولیس اظهار داشت: دربى سپاهان 
و پرسپولیس یک بازى سنتى و قدیمى است و اکنون 
بیش از پیش حائز اهمیت است چرا که رقابتى بین 
من و برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربى 
تیم فوتبال پرسپولیس نیز وجود دارد.
وى با اشاره به این که بابت این 
بازى تعجب زده نیســتم و 
واقع بینانه بــه آن نگاه 
مى کنم، تصریح کرد: در 
این بازى میزبان هســتیم و در 
ورزشگاه اختصاصى خود از حمایت 
هــواداران پرشــورمان برخورداریم و  

امیدوار به پیروزى در این دیدار هستیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره کرى خوانى  که 
بین او و برانکو وجود دارد، بیان کرد: چنین چیزى بین ما 

است که من و وجود ندارد و این در حالى 
برانکو در تیم  
ملــى جوانان 
با  یوگسالوى 
یکدیگر هم  بازى بودیم.

وى ادامــه داد: رفاقت من با 
برانکو در تیم دیناموزاگرب هم 
ادامه داشت و اکنون نیز ادامه 
دارد. ممکن اســت مواقعى با 
یکدیگر کــرى بخوانیم اما بر 
رفاقتمان بیــن یکدیگر واقف 

هستیم.

ستیم
ق ه

 رفی
نکو
و برا

چار: من 
کران

ساسان محکوم به گلزنى

  پراندن کاوه 
بخاطر یک شوخى!

یننینینین این این پول را در سال اول داده  او آمد و مشخص نشد آیا
تىىتىتىتىتىدتى ششد بخشى از بدنه یا نه اما بعد از م

یریرببییریریر ههیئــت مدیره ، باشــگاه. د
حاال مسئول نقل و اانتقاالت و
هم یکى از 
ن  ا یــر مد

یــى  ا جر ا
تیــم. فقــط در دو 
فصل اخیر او براى 

فصــل و درحالــى 
کــه کاوه ، ایــن یار 

عز عز عاز عاز عاز عاز عــــدم دریافــت بخشــى ززازاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عز ىىىىىىىىىـدى کلیـ
ب مممطالباتــش دلخــور
ب مدیــر برنامه هاى این
که پرونــده حضــور کاوه در

 بست.
ا زمانى که محســن ابراهیمى ، وکیل
باشگاه استقالل رفته بود ، توفیقى در دل
این مدیر برنامه ها ، سبک حرف زدنش

(م رضا (ع)

ه مسابقات سازمان 
فتتاح ورزشگاه امام 
هدى حاضر در لیگ 
 میزبان حریفان خود 
ر داشت: این موضوع 
 اما حجت االسالم 
 قدس  دستور استفاده 
ر هفته هاى آتى این 

نصف جهان وقتى روزنامه 
ررررسمى باشگاه سپاهان 
خود را به ساسان  جججلد
اانصارى و درخواست 
از او بــراى گلزنــى 
پرســپولیس  بــه 
ص  ختصــا ا
مى دهد،کامًال 

است که  مشخص 
بیش انتظارات از  او 

بــاال رفته از هر زمانى 
شدت محکوم به و  انصارى به 

گلزنى به  سرخ هاى تهران است.
ساسان انصارى با اعداد و ارقامى جالب 
توجه در ابتداى لیگ شــانزدهم پیراهن 
7شماره 17 سرخپوشان را از آن خود کرد و 
در صحبت هایش با اعالم اینکه به آرزوى 
دوران کودکى خود دست یافته از انگیزه 
باالیش براى موفقیت در این تیم خبر داد. 

اما شرایط در نهای
چ و نتوانســت در
و پرســپولیس خ
توجه به برخى بى
تیم سابق خود باز
او در بازگشــت
فرمانده ظاهر شـ
و انگیزه باالى خ
یک عملکرد فوق
خود برجاى بگذا
فصل هم کاندید
هر چند او در نهای
در هفته ماقبل پ
از ادامه مسابقات
گلى اش را از دست
براى دســتیابى
3شماره 3 در انتظا
که در فصل گذش
نتوانســت از خط

ساسان مح

تکلیف نام
امام ورزشگاه

ون و ى ىو زى س پو پر
بیش از پیش حائز اهمیت است. 

زالتکو کرانچار  در گفت وگویى دربــاره دیدار امروز
سپاهان برابر پرسپولیس اظهار داشت: دربى سپاهان 
و پرسپولیس یک بازى سنتى و قدیمى است و اکنون 
بیش از پیش حائز اهمیت است چرا که رقابتى بین 
من و برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربى 
تیم فوتبال پرسپولیس نیز وجود دارد.

وى با اشاره به این که بابت این 
بازى تعجب زده نیســتم و 
واقع بینانه بــه آن نگاه 
مى کنم، تصریح کرد: در 
این بازى میزبان هســتیم و در 
ورزشگاه اختصاصى خود از حمایت 
هــواداران پرشــورمان برخورداریم و

امیدوار به پیروزى در این دیدار هستیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره کرى خوانى  که 
بین او و برانکو وجود دارد، بیان کرد: چنین چیزى بین ما 

است که من و وجود ندارد و این در حالى
برانکو در تیم  

ملــى جو
یوگسالوى
یکدیگر هم  بازى بود
وى ادامــه داد: رفاقت م
برانکو در تیم دیناموزاگرب
ا اکنون نیز ادامه داشت و
دارد. ممکناســت مواقع
یکدیگر کــرى بخوانیما
رفاقتمان بیــن یکدیگر و

هستیم.

ستیم
ق ه

 رفی
نکو
و برا

ر: من 

ورزشگاه امام
سعید فتاحى مسئول کمیته
لیگ در مورد اینکه پس از اف
رضا (ع) باالخره تیم هاى مشه
برتر از هفته چندممى توانندم
در این ورزشگاه باشند، اظهار
هنوز دقیقا مشخص نیست
رئیسى تولیت محترم آستانق
از این ورزشــگاه را داده و در

اتفاق رخ خواهد داد.

یم ر
وانان 
با  ى 
دیم.

من با 
ب هم 
 دامه 
عى با 
 ما بر

اقف 

 او در ابتداى فصل و 
درحالى که کاوه ، این یار 

بخشى  دریافت  عدم  از  کلیدى 
رفتارى  بود،  دلخور  مطالباتش  از 
بازیکن  این  هاى  برنامه  مدیر  با 

در  کاوه  حضور  پرونده  که  داشت 
کلى به  را  تیم 

بست  

نصف جهان در حالــى که با توجــه به مصاف 
پرســپولیس – الهــالل در چنــد روز آینــده 
رسانه ها گمانه هاى مختلفى را در مورد ترکیب 
سرخپوشان براى دیدار امشب مطرح کرده اند، 
شــنیده هاى نصف جهان حاکى از آن است که 
برانکو با همه قدرت و با ترکیب اصلى به مصاف 
سپاهان مى رود. سرمربى کروات سرخپوشان 
نمى خواهد براى دومین هفته پیاپى از کســب 
نتیجه محروم بماند و مســلماً بر روى مســائل 
روحى- روانى دیدار برابر سپاهان پیش از جدال 

سرنوشت ساز مقابل الهالل تمرکز خواهد کرد.

پرسپولیس بعد از جدال هفتم خود در لیگ برتر 
باید به مصاف الهالل عربســتان در نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان برود. جایــى که آنها مى توانند با 
یک تاریخ ســازى بزرگ مجوز حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند و بعد از مدت ها 
فوتبال ایران را به یک عنوان بین المللى نزدیک 
کنند. برانکو در هفته گذشته و در شرایطى که تیم 
ده نفره اش عملکردى فــوق العاده برابر االهلى 
عربستان به نمایش گذاشته بود تا جواز صعود را 
به دست بیاورد، ترجیح داد برابر پیکان در هفته 
ششم لیگ برتر به برخى بازیکنانش که فرصت 

کمترى به دست آورده اند میدان دهد و از این حیث 
بتواند انرژى را در بین آنها تقسیم کند. اتفاقى که 
البته با توجه به تغییرات زیاد نتیجه بخش نبود و 

ناهماهنگى و ناهمگونى بزرگى را شکل دهد. 
اکنون برانکو بار دیگر در موقعیتى مشــابه قرار 
گرفته است. او باید در هفته هفتم لیگ برتر، تیمش 
را به رقابتى که خودش  هم عالقه مند است نام 
الکالسیکو را روى آن بگذارد، به مصاف سپاهان 
بفرستد و در صدد کسب روحیه و تثبیت و ارتقاى 
جایگاه برآید. او البته پنج روز بعد از این جدال در 
دیدارى حساس به مصاف الهالل عربستان خواهد 
رفت. سرمربى کروات سرخپوشان طبق خواسته 
هواداران تیمش باید اکنون ضمن در نظر گرفتن 
شرایط بازى با سپاهان که مى تواند مصدومیت و 
خستگى را براى شاگردانش در پى داشته باشد، 
از هدف کســب موفقیت بازنماند. حفظ انرژى و 
مهره هاى شاخص اتفاقى است که برانکو براى 
دیدار مقابل الهالل عربستان به آن نگاه ویژه دارد 
و البته نمى خواهد اتفاق دیدار برابر پیکان بار دیگر 
براى تیمش رقم بخورد و مقابل زالتکو کرانچار و 
شاگردانش شکست بخورد. او بنا دارد امشب با 

ترکیب اصلى به مصاف سپاهان برود.

ه زنى ها روى ترکیب پرسپولیس
گمان
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حکم اعدام قاتل «آتنا اصالنى» در پارس آباد مغان بامداد دیروز در 
برابر چشمان مردم اجرا شد. 

از ســاعت4 و 30 دقیقه ســحرگاه دیروز محله باکــرى پارس آباد 
مغان پذیراى جمع گســترده اى بود که براى مراسم اعدام قاتل آتنا 
آمده بودند. سرتاســر محله باکرى داربست کشــى شده بود و جمع

 گســترده اى از مردم در خیابان حضور داشــتند که خیلى از آنها از 
شــب پیش از آن راهى محل اعدام شــده بودند. مأمــوران امنیتى 
محدوده اعدام را تحت نظر داشــتند و مراسم را مدیریت مى کردند.

 ساعت 4 و 47 دقیقه خانواده آتنا اصالنى براى مشاهده لحظه مرگ 
«اسماعیل رنگرز»، شیطان پارس آباد به محل اجراى حکم آمدند. 
هنوز دقایقى از حضور خانواده آتنا در محل اجراى حکم نگذشته بود 
که شعار «بى شرف، بى شرف، اعدام، اعدام» سکوت سحرگاه مغان 
را شکست. خشم عمومى به حدى جریحه دار شد که مردم براى ورود 
به محوطه اعدام چند داربست را شکســتند اما مأموران امنیتى مانع 
ورود آنها به محوطه شدند. در همین هنگام صداى اذان در فضا طنین 
انداز شد و «بهنام» پدر آتنا از همشهریان خود خواست تا نظم را براى 

اجراى حکم رعایت کنند.
اکنون همه چیز آماده اجراى حکم بود، طناب دار به جرثقیلى که قرار 
بود جان شیطان پارس آباد را بگیرد آویخته شد و نفس ها براى اجراى 
حکم در سینه حبس شد. ناگهان قسمتى از محوطه مراسم اعدام دچار 
آتش سوزى شد که احتماًال به دلیل شکســته شدن لوله گاز بود و با 
اقدام به موقع مأموران آتش نشــانى برطرف شد. عقربه ها ساعت 6 
صبح را نشان مى داد که شیطان پارس آباد هم به محل آمد. با هویدا 
شــدن اســماعیل رنگرز بار دیگر فریادهاى «بى شرف، بى شرف، 

اعدام، اعدام» طنین انداز شد. مأمور امنیتى سیاه پوش که صورتش 
نیز پوشیده بود اسماعیل را به سمت چوبه دار هدایت کرد و در همین 

هنگام اسماعیل براى آخرین بار در جمع خبرنگاران قرار گرفت.
خانواده اصالنى در حالى که در گوشــه اى از محوطه ایســتاده اند

 نظاره گر آخرین قدم هایى بودند که توسط قاتل دخترشان برداشته 
مى شد. حکم با بلندگو در محوطه اعدام قرائت شد و طناب دور گردن 
رنگرز قرار گرفت. ترس از چشمانش جارى بود، ترس از خفه شدن به 
وسیله طناب اعدام، مرگ را برایش دشوار کرده بود. شاید فقط در آن 

لحظه توانست بفهمد زمانى که دستان خود را بر گلوى آتناى معصوم 
مى فشرد دختر ایران چه دردى مى کشیده است.

جرثقیل به سمت باال حرکت کرد و فریادهاى «بى شرف، بى شرف» 
بار دیگر طنین انداز شد با این تفاوت که این بار با کف و سوت همراه 
شد. صداى کف و سوت و شــادمانى از مرگ وى آخرین صدایى بود 
که اسماعیل رنگرز شنید، شیطان پارس آباد پیش از طلوع خورشید 
29 شهریورماه در پارس آباد مغان به جرم قتل و تجاوز به دختربچه 

هفت  ساله اعدام شد.

قاتل آتنا اعـدام شد 

دخترى چهار ســاله به همراه مادرش در محله پاسگاه 
نعمت آباد به قتل رسیدند و اجساد آنها در کنار یکدیگر 
در حالى که از ناحیه گلو مورد جراحت شدید قرار گرفته 

بودند، کشف شد.
سه شنبه شب از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
وقوع یک جنایت در طبقه دوم یک منزل مســکونى در 
نعمت آباد، خیابان طالقانــى در تهران به کالنترى 152 

خانى آباد اعالم شد .
با حضور مأموران کالنترى 152 خانى آباد، عوامل آتش 
نشــانى و اورژانس در محل و بازگشایى در خانه توسط 
عوامل آتش نشانى، جســد یک دختر چهار ساله به نام 
«آیلین» در کنار جسد مادرش به نام «شب بو» (35 ساله) 
در حالى که توسط جسم تیز  از ناحیه گلو دچار جراحت 

شدید شده بودند، کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده به منظور رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
در کنار اجساد، پیکر نیمه جان دیگر عضو خانواده به نام 
«آذین» (11 ساله) قرار داشت که از ناحیه سینه و دست 
مورد اصابت ضربات متعدد جسم تیز قرار گرفته بود، آذین 
در شرایطى نامناسب و در حال انتقال به بیمارستان عنوان 
داشت: « "عمو احمد" به خانه ما آمد و ما را با شمشیر زد.»
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در تحقیقات میدانى 
از محل جنایت اطالع پیدا کردند که درگیرى شدیدى در 
محل جنایت رخ داده و طى آن همسایگان مردى حدوداً 
50 ساله را مشاهده کردند که به سرعت از محل جنایت 

خارج شده است .
یکى از همســایگان که با 110 تماس گرفته و موضوع 
را به پلیس اطالع داده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت : «من همسایه طبقه پایین هستم؛ دخترم به من 
گفت که بچه هاى همسایه مان بیرون نمى آیند؛ با توجه 
به اینکه شب گذشــته، در منزل همسایه مان درگیرى 
شدیدى رخ داده بود، مشکوك شده و بالفاصله موضوع 
را به 110 اطالع دادم.»  همسایه اى دیگر در اظهاراتى 
مشابه عنوان داشت: «دیشــب صداى جیغ زدن هاى 
دختران همسایه مان را مى شــنیدم که ناگهان صداى 
آنها قطع شــد؛ همزمان، از داخل پنجــره فردى حدوداً 
50 ساله را مشاهده کردم که به سرعت از محل جنایت 

خارج و دور شد.»
با توجه به شواهد به دست آمده از محل جنایت و اظهارات 
آذین 11 ساله مبنى بر ارتکاب جنایت توسط عمویش، 
کارآگاهان اداره دهم با شناسایى  احمد 55 ساله وى را در 

نزدیکى محل جنایت دستگیر کردند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 

جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ  بــا اعالم این خبر 
گفت : «مظنون پرونده در اظهارات اولیه منکر هرگونه 
ارتکاب جنایت شــده و این در حالى اســت که بررسى 
شواهد، دالیل و مستندات به دست آمده از محل جنایت 
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفته و مظنون پرونده نیز با دستور بازپرس 
محترم پرونده و براى انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.» 

اعترافات وحشتناك قاتل
عامل جنایت وحشتناك سه شنبه شب در محله پاسگاه 
نعمت آباد که اقدام به قتل یک زن و یک دختربچه کرده 
بود، در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت بود، 
اما پیش از ظهر دیروز در جریــان بازجویى هاى فنى و 
پلیسى کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى لب به اعتراف 

گشود و جزئیات این حادثه وحشتناك را تشریح کرد.
وى گفت: «از چندى پیش به دلیل اختالفات شدیدى که 
بین من و همسر برادرم ایجاد شده بود، از همسر برادرم 
کینه به دل داشــتم. چندین بار این مورد را با برادرم در 
میان گذاشــتم اما او توجهى به حرف هایم نمى کرد، تا 
اینکه خودم تصمیم به قتل همسر برادرم گرفتم و نقشه 

قتل او را اجرایى کردم.»

عامل این جنایت در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
«پس از تهیه کلید منزل برادرم، چند شب محل سکونت 
آنها را تحت نظر داشتم تا اینکه در شب حادثه وارد خانه 
برادرم شدم. در آن هنگام همسر برادرم داخل اتاق خواب 
در حال اســتراحت بود که چاقو را زیر گردنش گذاشتم. 
قصد داشــتم تا او را از اتاق خواب بیرون آورم که شروع 

به جیغ زدن کرد.»
وى افزود: «در همین حین آذین دختر 11 ساله برادرم از 
خواب بیدار شــد و براى حمایت از مادرش، با من درگیر 
شد. هر دو نفر آنها را با چاقو زدم و زمانى که در حال زدن 
چاقو به همسر برادرم بودم، یک ضربه چاقو نیز به گردن 
آیلین دختر چهار ساله که خواب بود، اصابت کرد. دیگر 
مطمئن شده بودم که هر سه نفر به قتل رسیده اند. پس از 
اطمینان از مرگ هر سه نفرشان به سرعت از خانه خارج 
شدم و به محل کار رفتم و لباس هایم را عوض کرده و در 

یک سطل زباله انداختم.»
متهم در جریان اعترافاتش گفت: «اصًال باورم نمى شد 
آذین زنده مانده و در اعترافاتش مــن را به عنوان قاتل 

معرفى کند.»
با ثبــت اعترافات وحشــتناك عمــوى بى رحم، وى 
هم اکنون در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 

قرار دارد.

قتل فجیع یک زن و دختر 4 ساله اش در تهران

عمو احمد ما را با شمشیر زد...
دختر دو ساله اى که بر اثر انفجار هنگام پخت رب دچار سوختگى شده بود، جان خودش را از دست داد.

دختر دوساله اى که به علت سوختگى در بیمارستان شهید مطهرى تهران بسترى شده بود، روز دوشنبه جان خود را از دست 
داد و مأموران کالنترى 145 ونک در جریان مرگ این دختربچه قرار گرفتند.

با حضور مأموران در بیمارستان و تحقیقات اولیه 
مشخص شــد این دختربچه ده روز قبل در یکى 
از روستاهاى همدان بر اثر حادثه دچار سوختگى 
شــده و براى مداوا به بیمارستان شهید مطهرى 

منتقل شده است.
پدربزرگ این دختربچه در اظهاراتش به مأموران 
گفت: «17 شهریور ماه سال جارى دخترم در حیاط 
منزلشان مشغول تهیه رب بود که ناگهان به دلیل 
شعله ور شدن شعله گاز، انفجارى رخ داده و منجر 
به مصدومیت دخترم، نوه ام، داماد و مادر دامادمان 
شده بود، پس از حادثه مصدومان به بیمارستانى در شهر همدان منتقل شدند اما نوه ام به دلیل وخامت حالش به بیمارستان 

شهید مطهرى تهران منتقل شد اما به علت شدت جراحات وارده از دنیا رفت.»
پس از اظهارات پدربزرگ دختربچه، مراتب به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم شد که در نهایت محسن مدیرروستا،  

بازپرس امور جنایى تهران دستور انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى و تحقیقات درباره این پرونده را صادر کرد.

مدیر روابط عمومى اورژانس کشور از برخورد یک دستگاه آمبوالنس با یک نیوجرسى بُتنى در تهران خبر داد.
محسن ربیع زاده گفت: در ساعت 17و42 دقیقه روز سه شنبه هفته جارى یک دستگاه آمبوالنس اورژانس تهران با یک دستگاه 
نیوجرسى در خیابان ولیعصر باالتر از میدان منیریه 

تصادف کرده است.
 او با بیان اینکه یک دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شــد، گفت: این حادثه دو مصدوم به 
نام هاى «امین بابایى» 25 ساله و «سجاد رستمى» 
30 ساله داشته که به بیمارستان فیروزگر منتقل

 شدند.
مدیر روابط عمومى اورژانس کشور  درباره علت این 
حادثه گفت: آمبوالنس در حال رفتن به مأموریت 
بوده که براى جلوگیرى از برخورد با موتورسیکلت 
منحرف مى شود و به نیوجرسى بُتنى برخورد مى کند. در این حادثه یک نفر از تکنسین هاى اورژانس دچار ضربه به سر شد 

و یک نفر هم از ناحیه پا آسیب دید.

پختن «ُرب»، جان دختر 2 ساله را گرفت

برخورد آمبوالنس با نیوجرسى بُتنى 

واژگونى خودروى ام وى ام در محور بیرجند - سربیشه، 
دو کشته و دو زخمى برجاى گذاشت.

رئیس پلیس راه استان خراســان جنوبى اظهار داشت: 
ساعت 7 صبح روزچهارشنبه(دیروز) خودروى ام وى ام 
حامل چهار نفر از معلمان شهرستان سربیشه در کیلومتر 
12 جاده بیرجند- سربیشه واژگون شــد که بر اثر این 
حادثه دو معلم جان باختند و دو سرنشین دیگر زخمى و 

به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند منتقل شدند.
 سرهنگ حسین رضایى ادامه داد: یکى از مجروحان از 
ناحیه سر به شدت مجروح شده است و دیگرى وضعیت 
خوبى دارد.  وى علت این حادثه را بى احتیاطى راننده به 

علت خستگى و خواب آلودگى اعالم کرد.

گمرك ایران از جدیدترین مورد کشــف قاچاق انسان از 
داخل بار کشمش به کمک تیم بازرسى و کنترل سگ هاى 
گمرك خبر داد. مأموران گمرك در ســاعت 3و30 دقیقه 
بامداد دیروز محتویــات یک کامیون خروجــى در مرز 
بازرگان که قصد داشت تحت رویه صادرات از کشورمان 
به مقصد ترکیه خارج شــود و حامل بار کشمش بود را به 
کمک تیم بازرسى و کنترل ســگ هاى گمرك بازرگان 
بازرسى مى کنند. براین اساس تیم کنترل وبازرسى مربیان 
سگ هاى گمرك ایران (سمگا) در این بازرسى موفق به 
کشف قاچاق انسان از البه الى کارتن هاى کشمش شدند. 
گفتنى است؛ این پنجمین محموله قاچاق انسان است که 

امسال با هوشیارى مأ موران گمرك کشف مى شود.

مرکز اطالع رسانى پلیس قزوین اعالم کرد: ساعت 22 سه 
شنبه شب هفته جارى، فردى به هویت معلوم پس از ورود 
به یکى از دفاتر وکالت در قزوین با شلیک اسلحه گرم، زن 
جوانى را که به عنوان وکیل فعال است را به همراه برادرش 

مجروح و از محل دفتر وکالت فرار کرد.
تحقیقات اولیه پلیس نشــان مى داد همسر خانم و کیل 
با ورود به دفتر او، با یک اســلحه کلت کمرى همســر و 
برادرزنش را مجروح کرده و پس از فرار از داخل دفتر اقدام 
به خوردن قرص برنج مى کند. براساس اعالم مسئوالن 
بیمارســتان، وکیل زن به علت اصابت گلوله به شکمش 
وضعیت وخیمى دارد اما حال برادر او رضایت بخش است.  

تحقیقات تخصصى پلیس در این باره ادامه دارد.

مرگ 2 معلم در روز اول 
بازگشایى مدارس

قاچاق انسان 
داخل بار کشمش!

تیراندازى شوهر به 
همسر وکیلش 

تصــادف زنجیــره اى خونیــن در محــور 
قرچک-رى ســبب ایجاد ترافیک شدید 10 
کیلومترى در این محور شــد.حوالى ســاعت 
6 صبح دیروز چهارشــنبه و در حوالى «طالب 
آبــاد» در محور قرچک-رى تصادف شــدید 
زنجیــره اى بین چندیــن دســتگاه خودرو 

رخ داد. 
بر اســاس این گزارش، ابتدا یک عابر پیاده با 
مینى بوس تصادف کرد و به شدت مجروح شد و 
بر اثر جراحات شدید فوت کرد. به گفته شاهدان، 
ســپس خودروى مینى بوس با یک دســتگاه 
خودروى پراید مشکى رنگ نیز تصادف جدى 
کرد و دو سرنشین پراید مچاله شده نیز در پراید 
محبوس شده اند. یکى از سرنشینان این خودرو 
پراید، پس از سقوط پراید در نیزارهاى حاشیه 

جاده فوت کرد و دیگرى مجروح شد.
این مینى بوس، سپس با یک دستگاه خودروى 
پژو 405 و یک خودروى پراید دیگر نیز تصادف 
کرد، که تعدادى از این خودروها در اثر شــدت 

برخورد به حاشیه جاده رانده شدند.
در مجمــوع در این تصادف، ســه پراید، یک 
مینى بوس، یک خودروى 405 و یک دستگاه 
موتورسیکلت به شدت با یکدیگر برخورد کردند 
و در مجموع، این حادثه دوکشــته و دو زخمى 

داشت.
این تصادف ســبب ایجاد ترافیک ســنگین 
حــدود 10 کیلومترى صبحگاهــى در محور

 قرچک- رى به مدت سه ساعت شده بود.

دادســتان تهران با اشــاره به حادثه تصادف 
جاجرود اعالم کــرد: در حال حاضــر راننده 

اتوبوس در بازداشت به سر مى برد. 
جعفرى دولت آبــادى گفت: پلیس در گزارش 
اولیه علت حادثه را بى مباالتى راننده اتوبوس 
در استفاده از وسیله داراى نقص فنى مستمر در 
سیستم ترمز اعالم کرده، اما هیئت کارشناسى 
تعیین شــده توســط بازپرس پرونده تا کنون 
اظهارنظر نکرده  اســت. اکثــر مصدومین از 
بیمارستان ها ترخیص شــده و شکایات آنان 
اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه 

ادامه دارد.
ســاعت 2و30دقیقه بامــداد 21 شــهریور 
ســال جــارى، یــک دســتگاه اتوبــوس 
مسافربرى که از شــهر کرج به سمت سارى 
در حرکــت بــود از مســیر اصلــى منحرف 
و یک کیلومتــر مانده بــه پل جاجــرود در 
محور قدیــم بــه دره اى 50 مترى ســقوط 

کرد.
در این حادثه 11 نفر کشــته  و 27 نفر به دلیل 

مصدومیت راهى بیمارستان شدند.

تصادف زنجیره اى
 خونین  

آخرین وضعیت پرونده 
تصادف جاجرود

زن جوان که در قتل دو همسر سابقش توانسته بود خود را 
بیگناه معرفى کند پس از قتل شوهر سومش دستش رو شد!
رسیدگى به این پرونده ازسال قبل و به دنبال کشف جسدى 
دریک خودروى پژو206 رها شده درحوالى فلکه گلسرخ 
شیراز آغاز شد. کارآگاهان با حضور در محل پى بردند جسد 
متعلق به مرد جوانى اســت که درجریان جنایت مرموزى 
کشته شده است. به نظر مى رســید عامل جنایت، پس از 
کشتن این مرد، جسد را در خودرو گذاشــته و پس از رها 

کردن آن پا به فرار گذاشته است.
تحقیقات براى شناسایى هویت قربانى و عامل این جنایت 
شروع شده بود که کارآگاهان در ادامه بررسى ها پى بردند 
قاتل ناشناس پس از کشتن این مرد جوان از تلفن همراه او با 
یکى از آشنایان وى تماس گرفته و خبر داده که جسد مقتول 
در فلکه گلسرخ در صندوق عقب خودرو است. مأموران با 

ردیابى هایى همسر مقتول را شناسایى کردند. 
این زن وقتى در برابــر کارآگاهان قــرار گرفت جزئیات 
جنایت را شــرح داد و گفت: «از مدت ها قبل با همســرم 
اختالف داشتم و همیشــه با یکدیگر درگیر بودیم. البته 
این مرد همسر ســوم من بود و چند بار مى خواستم از او 
طالق بگیرم اما راضى نمى شــد. به همین دلیل نقشــه 
قتلش را طراحى کردم و شــبانه با تزریق آمپول هوا او را 

کشتم..»

پس ازتحقیقات تکمیلى، این جنایتکار درشعبه سوم دادگاه 
کیفرى یک استان فارس محاکمه و در دفاع از خود منکر 
قتل همسرش شــد. این درحالى بود که قضات دادگاه از 
جنایت هاى دیگر او پرده برداشتند و مشخص شد این زن 
در 17 سالگى به دلیل وضعیت نامناسب خانوادگى به عقد 
مردى که چند سال از خودش بزرگ تر بوده درآمده و چندى 
بعد وى را به قتل رسانده و مرگ او را طبیعى جلوه داده بود.

مدتى بعد از این جنایت او با مرد دیگرى ازدواج کرده و این 
بار نیز به دلیل اختالفات زیاد زناشویى، شوهر دومش را نیز 
به قتل رسانده و به دلیل مهارتى که در این کار داشته هیچ 

ردى برجا نگذاشته بود.
بدین ترتیب قتل این مرد را هم مرگ عادى جلوه داده بود 
تا اینکه با قتل همسر سومش تمام ماجراها فاش شد. در 
جریان رســیدگى به پرونده همچنین مشخص شد این 
زن زمانى که با همســر ســومش زندگى مى کرد، صیغه 
مرد دیگرى نیز بوده است. از این رو آن مرد هم در دادگاه 
حاضر شد که او هم به دادرسان دادگاه گفت: «این زن من 
را تهدید کرده بود که اگر صیغه نامه اش را تمدید نکنم مرا 

مى کشد.»
پس ازآخرین دفاعیات این زن، قضــات دادگاه وى را به 
قصاص و به اتهام زنا به اعدام محکوم کردند. قضات دیوان 

عالى کشور نیز حکم را تأیید کردند.

زن شیرازى 3 شوهرش را کشت!
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وقتى صحبت از ارائه یک خدمت بومى مطرح مى شود، 
اولین نکته که به ذهن مى آید چند و چون و کیفیت ارائه 
آن است؛ در وهله بعد به سهل الوصول بودن دسترسى 
بــه آن خدمت و هزینه آن نســبت به شــرکت هاى 
خصوصى توجه مى شود. اما اینجا با سرویسى مواجهیم 
که به گفته کاربران براى اســتفاده از آن اما و اگرهاى 

بسیارى وجود دارد.
پســت الکترونیکــى را اولیــن بــار همــه بــا 
ســرویس«YAHOO» تجربه کرده اند. خدمات 
پســت الکترونیک این شــرکت عالوه بــر اینکه در 
طول ســال هاى متمادى رایگان بوده، نامحدود هم 
بوده اســت. به این صورت که کاربران این سرویس 
هرچقدر خواسته اند فایل و پیام داده اند و شرکت یاهو 
هم هیچ موقع از مشترکانش درخواست افزایش اعتبار 

نداشته است.
همین ارائــه خدمات بى دریغ در طول ســالیان باعث 
شده تا امروزه میلیون ها کاربر اینترنت در سراسر دنیا 
نامه نگارى هاى از راه دور خود را از شاهراه این سرویس 
انجام دهند و یاهو در طول سال هاى صدرنشینى خود 
با درآمد 50 میلیارد دالرى خود موفق ترین شرکت  در 

حوزه پست الکترونیکى باشد.
شرکت هاى ایمیلى موفقى مثل یاهو یا جیمیل با ارائه 
خدمات با کیفیت و رایگان موفق به جذب مشــترکان 
زیادى شده اند که در نهایت از طریق تبلیغات گسترده 
و حرفه اى درآمدهاى میلیونى را عاید مى شــوند البته 
نقطه تاریک استفاده از خدمات این شرکت ها اما ایمن 
نبودن حفاظت اطالعات در آنهاســت. که در مقاطع 
مختلف گفته شــد این شــرکت ها گاهى به فروش 
اطالعات مخاطبان خود به شــرکت هاى تجارى و یا 
به افشاى آنها نزد سیاستمداران یا دستگاه هاى امنیتى 

مى پردازند.  
همین مســئله موجب احتیاط در اســتفاده از خدمات 

جیمیل و ایمیل یاهو مى شــود. آن هم براى کشورى 
مثل ایران؛ در نتیجه این موضوع برخى ها را در کشور 
به تکاپو انداخت تا ایمیل پســتى بومى را در کشــور 
راه اندازى کرده و شــهروندان و مســئوالن را نیز به 

استفاده از آن ترغیب کنند. 
امرى که البته نیازمند ارتقاى کیفیت و امکانات باالتر 
یا حداقل برابر با سایر سرویس هاى ایمیلى براى رقابت 

با آنها بود.
ایمیل پستى بومى در کشور با چهار سرویس مختلف 

راه اندازى شــد که هریک نیز متولیان جداگانه اى از 
فضاى مجازى تا شرکت ملى مرکز ملى 

براى خود دارد؛ بر پست 
اساس اطالعات 
موجود اکنون آدرس 

هاى پســت الکترونیک در کشــور شامل
chmail.ir،post.ir ،iran. و rayana.ir  

ir است که البته موضوع مورد بحث در این گزارش به 
پست الکترونیک شرکت پست مربوط است. 

در حالى که صرف ایجاد زیرســاخت هاى الزم براى 
راه اندازى یک سرویس پســت بومى هزینه اى بالغ بر 
20 میلیارد تومان را مى طلبد که راه اندازى چهار اپراتور 
مجزا از محل منابع ملى را بسیار غیراقتصادى مى کند. 
با صرف چنین هزینه هایى اما آمارها نشان مى دهد که 
این سرویس ها عمًال موفق به جذب مشترکان زیادى 

نشــده اند. با اینکه تالش 
براى برقرارى ارتباط 
با مسئوالن مربوطه 
در شرکت ملى پست 
بــراى گرفتن آخرین 

آمار مشــترکان ایمیل 
متعلق به شــرکت ملى پست 

و آگاهى از میزان اســتقبال کاربران 

به نتیجه نرسید اما آمارى که چند سال پیش از سوى 
مسئوالن شرکت پســت در گفتگو با برخى رسانه ها 
اعالم شد تعداد مشــترکان ســامانه صندوق پست 
الکترونیکى شرکت ملى پست را 150 هزار نفر عنوان 

کرده بود که به اعتقاد کارشناسان نسبت هزینه هایى که 
در آن زمان براى راه اندازى سرویس پست الکترونیکى 
انجام شده بود یعنى این شــرکت براى جذب هر نفر 
حدود 500 هزار تومان هزینه کرد، کم به نظر مى رسید.

برخى کارشناســان بر این عقیده اند که انتظار جذب 
مشترکان زیادى هم از ســوى این اپراتورهاى پست 
الکترونیکى وطنى نمى رود چــرا که در همین ابتداى 
کار محدودیت هایى براى اســتفاده شهروندان از این 
خدمات در نظر گرفته شده اســت. به گفته مدیرکل 
فناورى اطالعات شرکت ملى پست عموم مردم براى 

استفاده از خدمات 
الکترونیکى  پست 
باید از طریق مدارك 
هویتى احراز هویت 
شــده و ســپس 
نســبت به ثبت 
نام اقــدام کنند. 

ضمن اینکه استفاده 
از خدمات این سرویس هم فقط تا سقف 500 مگابایت 
رایگان اســت. البته نیاز به مراجعه حضورى به دفاتر 
پســتى جهت تکمیل روند ثبت نام هم مزید بر علت 

شده است.
در نتیجه بدیهى است شهروندان با این شرایط رغبتى 
به استفاده از سرویس هاى پست الکترونیکى بومى 
نخواهند داشت. آنهم در شرایطى که امکان استفاده 
رایــگان و نامحــدود از 
ى  یس ها و ســر
جایگزیــن ایمیل 
و جیمیــل وجود 
دارد و چــه بســا 
مى تواند خدمات 
حرفه اى ترى را به 

مخاطبان ارائه دهد.
اگــر قــرار اســت که  

پســت الکترونیکى بومى و ملى باشد بهتر است همه 
دســتگاه هاى دولتى به یک اجماع برسند تا هم منابع 

عمومى به هدر نرود و هم با تبلیغات جدى تر آن ایمیل 
بومى به عنوان یگانه ایمیل ملى معرفى شــود و مورد 
حمایت همگانى قرارگیــرد. در حال حاضر چند ایمیل 
بومى و ملى به شهروندان معرفى شده که هرکدام نیز 
چندان شناخته شده نیستند یا عمًال مورد استفاده قرار 
نمى گیرند؛ برخى از این ایمیل هاى بومى نیز به عنوان 
ایمیل رسمى ادارات  انتخاب شده  و از تعداد مشترکین 
تقریبًا باالیى هم به روایت آمار برخوردارند اما مسئله 
این است که بخشى از این کاربران که دانشجویان یا 
کارمندان هستند شاید باالجبار ثبت نامى انجام داده اند 
اما عمًال استفاده حرفه اى و مداومى از ایمیل هاى بومى 

در سایر امور نمى شود.
تحلیلگران مى گویند اگر ایمیل هــاى بومى به جاى 
درآمدزایى از ارائه خدمات مستقیم خود به ارائه رایگان 
و با کیفیت تر ســرویس هاى خود بپردازنــد آنگاه در 
آینده و با افزایش بیشتر مشــترکان خود مى توانند از 
فضاى تبلیغاتى به وجود آمــده در صفحات پربازدید 
خود درآمدزایى بیشتر و منطقى ترى داشته باشند. نکته 
مثبتى که این پروسه در پى خواهد داشت به وجود آمدن 
یک بستر امن و مطمئن داخلى براى نامه نگارى هاى 
الکترونیکى خواهد بود تا هم نیاز کشور به شرکت هاى 

خارجى حل شود و هم امنیت تبادالتمان حفظ شود.
اینترنــت، دنیایــى از ســرویس هاى رایــگان 
اســت کــه مــا هــر روز از آنهــا اســتفاده 
مى کنیــم. بســیارى از غول هــاى اینترنتــى نظیر
 M.S.N و google، facebook، yahoo 
ســرویس هاى بســیار زیادى نظیر ایمیل، شــبکه 
اجتماعى، جســت جو، اشــتراك عکس و فیلم، اخبار، 
نقشه، چت و امکانات دیگرى را به صورت رایگان در 
اختیار کاربران خود قرار مى دهند و در عوض از محل 
تبلیغــات آن درآمدهــاى کالن تــرى بــه جیــب 

مى زنند.

اینستاگرام قابلیت جدیدى را افزوده است که  در صورت 
فعال کردن صداى یک ویدئوى اینستاگرام، صداى سایر 

ویدئوها نیز به طور خودکار پخش خواهد شد.
ممکن است تابه حال براى شــما پیش آمده باشد که 
با بازکردن صفحه اصلى اینستاگرام به طور ناخواسته 
صداى ویدئوها پخش شــود. هم اکنون اینســتاگرام 
به منظور جلب رضایت این دســته از کاربران، اعالم 
کرده است که قابلیت جدیدى را به این شبکه اجتماعى 
محبوب و پرطرفدار اضافه کرده اســت که به کاربران 
اجازه مى دهد تا در صورتى که مى خواهند صداى یک 
ویدئو را گوش کنند، پس از آنکه به روى آن ضربه بزنند، 
صداى آن ویدئو به همراه ویدئوهاى بعدى پخش خواهد 
شد و در غیر اینصورت، صداى ویدئوها به طور ناخواسته 
پخش نخواهد شد. این قابلیت بدین منظور تعبیه شده 
اســت که اگر کاربر در محلى قرار دارد که قادر نیست 
صداهاى ویدئوهاى مذکور را گوش کند، پس آن را فعال 
نمى کند و این براى سایر ویدئوها نیز به همین ترتیب 
عمل خواهد کرد. در صورتى که کاربر خواهان پخش و 
شنیدن صداى ویدئو باشد هم که با یکبار فعالسازى آن، 

صداى بقیه ویدئوها نیز پخش مى شود.
این قابلیت با یکبار خروج از برنامه اینســتاگرام و ورود 
دوباره به آن، از ابتدا رفرش شده و تنظیمات آن به حالت 

اول بر خواهد گشت.

 این هفته ، برنامــه اى در صدر جدول برنامه هاى 
محبوب App Store قــرار گرفته که مرتبط 
با یکى از بزرگ ترین مشکالت نوجوان هاست: 

خشونت.
 to»نام دارد، مخفف عبارت «tbh» این برنامه که
be honest»  (صادق بودن) است و از شیوه اى 
متفاوت و اســتراتژیک براى پرداختن به معضل 
خشونت بین نوجوانان اســتفاده کرده و آنها را به 
دوستى و مسالحه تشویق مى کند. در این برنامه 
افراد مى توانند به نظرســنجى هاى کوتاهى در 
مورد دوستان و هم کالسى هاى خود بپردازند و 
با یکدیگر در ارتباط باشــند. این برنامه که بیشتر 
براى نوجوان هاى دوره راهنمایى و دبیرســتان 
مناسب است، با دسترسى به شــماره تلفن هاى 
داخل گوشى، دوستان کاربر را شناسایى مى کند 
و با یکدیگــر ارتبــاط مى دهد. در ایــن برنامه 
نظرســنجى هاى کوچکى برگزار مى شــود که 
ســئوال هایى در رابطه با دوستان کاربر مى پرسد 

که اکثراً سئوال هاى مثبت هستند.
هویت جواب دهندگان به سئوال ها ناشناس باقى 

مى ماند اما افراد مى توانند نام کســانى که وى را 
انتخاب کرده اند را ببیند. ایــن برنامه بازى هاى 
کوچکى نیز ارائه مى دهد که افــراد مى توانند با 
یکدیگر به صورت مشترك بازى کنند. همچنین 
فردى که در نظرسنجى هاى این برنامه انتخاب 
مى شود، برنده «جواهر» مى شود که مى تواند با 
آنها قابلیت هاى مختلف داخل برنامه را فعال کند.

 «tbh» به شدت در حال محبوب شدن در بین 
نوجوان هاســت و فعًال تنها در چند ایالت آمریکا 
عرضه مى شــود.  ایــن برنامه در ماه آگوســت 
معرفى شد و بعد از آن خیلى سریع به صدر جدول 
برنامه هاى محبوب در اپ اســتور رســید و روز 
سه شــنبه هفته  گذشــته، جایگاه اول را در این 
فروشــگاه مجازى کســب کرد و حتــى باالتر 
 Facebook از برنامه هایــى همچــون ،

Snapchat و Gmail قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند که یکى از دالیل محبوبیت 
این برنامه، جو مثبتى اســت که بین کاربران القا 
مى کند. نظرســنجى ها همگى مثبت اســت و 

نوجوان ها را تشویق به عدم خشونت مى کند.

محققــان دانشــکده Wits مهندســى الکترونیــک 
و اطالعات در آفریقاى جنوبى روشــى بــراى متصل 
کردن مغز انســان به اینترنت یافته انــد. این روش که 
Brainternet نامیده شده امواج مغزى را به طور واقعى 
در اینترنت منتشر مى کند. به این ترتیب مغز را به یک نود 

اینترنت اشیا در فضاىWWW تبدیل مى کند.
 Emotive EEG فرآیند ارتباط مغز و اینترنت با کمک
انجام مى شود که یک دستگاه مجهز به اینترنت است و 
ســیگنال هاى EEG (یا امواج مغزى) را به طور زنده 

منتشر مى کند. 
هنگامى که کاربرى دســتگاه را روى سرش قرار دهد، 
ســیگنال ها به یک رایانه Raspberry Pi متصل 
مى شود و اطالعات جمع آورى شده پس از انتقال به یک 
برنامه تداخل روى وبســایت باز منتشر مى شود و همه 

افــراد مى توانند به 
آن دسترسى یابند.

به هرحال متصل کردن 
اینترنت و مغز انســان در 

مراحل اولیه است. محققان تصمیم دارند در آینده این 
اتصال را بهبود دهند. همچنین آنهــا معتقدند با ارتقاى 
روش Brainternetمى توان اطالعات ثبت شده را از 
طریق یک اپلیکیشن طبقه بندى کرد. این اطالعات در 
الگوریتم هاى ماشین یادگیرى به کار مى روند. در آینده 
نیز مى توان اطالعات را در دوجهت (میان مغز و رایانه) 

نیز انتقال داد.
همچنین اطالعات جمع آورى شده از فرآیند رصد فعالیت 
مغز به توسعه BCIها( تقابل مغز و رایانه) و فناورى هاى 

عصبى دیگر منجر مى شود.

 این درحالى است که شرکت Neuralink متعلق به 
«الون ماسک» نیز در پى دستیابى و توسعه  فناورى است 

که مغز انسان را به رایانه متصل مى کند.

ایمیل هاى بومى؛ موفق یا ناموفق؟

اپلیکیشن tbh محبوب نوجوان ها

همانطور که خود اطالع داریــد بولینگ از ورزش هایى 
است که به نوعى تفریح محسوب مى شود و در آن شما 
باید توپى را به سمت پین هاى پیش رو پرتاب کنید و همه 

آنها را بیاندازید!
 شــاید شــما در منطقه اى زندگى کنید که به بولینگ 
دسترسى نداشته باشــید و یا آنقدر درگیر کار باشید که 
فرصت کافى بــراى تجربه واقعى بولینگ را نداشــته 
باشید، اینجاست که ما به شــما بازى جذاب و محبوب 

PBA® Bowling Challenge را پیشــنهاد 
 PBA® Bowling Challenge مى دهیم! با نصب
برروى دســتگاه اندرویدى تان مى توانید در هر مکان 
و زمانى به Bowling دسترســى داشــته باشــید 
و این ورزش مفــرح را در هر جایى تجربــه کنید! این 
بازى، ده ها حالت مختلف را شــامل مى شــود، شــما 
مى توانید از میان آنهــا به دلخواه یکــى را برگزینید و 
ساعت ها مشغول باشــید! ورزش شــما در مکان ها و

 محیط هاى مختلف صــورت مى پذیــرد و مى توان 
گفت بهترین بازى بولینگ در دســتان شماست! اگر از 
عالقه مندان به بازى هاى بولینگ هستید همین االن
 PBA® Bowling Challenge را برروى گوشــى 
اندرویدى تان نصــب کنید، توپ دلخواه تان را در دســت 
بگیرید و پنج قدم بردارید و به ســمت پین ها شلیک کنید! 
طراحى عالى، ساخت فوق العاده، صداگذارى عالى و به طور 
کلى گیم پلى اعتیادآور این بازى نظرتان را جلب خواهد کرد. 

بازى ورزشى 
محبوب مسابقات 
بولینگ

   صدا مى تواند یک عامل هشدار باشد تا شما سریع تر نسبت به چیزى که هنوز ندیده اید واکنش نشان 
دهید. این همان ایده اى است که گروهى از محققان با اســتفاده از آن عینکى ساخته اند که قادر 

به شنیدن صداهاست.
سازندگان این عینک براى ساخت عینکى که بتواند صداها را بشنود از مدل بازى هاى 

شلیک با اسلحه الهام گرفته اند به خصوص در زمانى که تیر مى خورید یا شخصیت 
مورد نظرتان در حال از دست دادن قدرت خودش است اطراف صفحه به 
رنگ قرمز در مى آید حاال در این عینک نیز هنگام شــنیده شدن صدا 

اطراف شیشه  عینک به رنگ قرمز در مى آید.
این عینــک که نام آن  Peri اســت مجهز به چهار میکروفن اســت 

که نسبت به نویز حســاس هســتند در صورت دریافت صدا  و نویز، 
المپ هاى کوچک LED دور شیشه ها روشن مى شود.

این محصول قطعًا یکى از ابزارهاى ضرورى براى ناشــنوایان به 
شمار خواهد آمد اما در عمل براى افراد دیگر در بخش هاى مختلف 

نیز کاربرد خواهد داشت.بر اساس اعالم سازمان جهانى بهداشت هم اکنون 360 میلیون 
ناشنوا در جهان وجود دارند.

این عینک  مى شنود!

که هنوز ندیده اید واکنش نشان 
عینکى ساخته اند که قادر 

دل بازى هاى 
یا شخصیت 

حه به 
صدا 

کروفن اســت 
فت صدا  و نویز، 

ن مى شود.
ورى براى ناشــنوایان به 

 افراد دیگر در بخش هاى مختلف 
ر اساس اعالم سازمان جهانى بهداشت هم اکنون 360 میلیون 

جود دارند.

این عینک  مى شنود!

پیوند اینترنت و مغز!
ى توانند به 

ى یابند.
 متصل کردن 

 مغز انســان در 
یه است. محققان تصمیم دارند در آینده این

هبود دهند. همچنین آنهــا معتقدند با ارتقاى 
Brainternمى تواناطالعات ثبت شده را از

ک اپلیکیشن طبقه بندى کرد. این اطالعات در 
هاى ماشین یادگیرى به کار مى روند. در آینده 
ن اطالعات را در دوجهت (میان مغز و رایانه)

داد.

ویژگى جدید اینستاگرام 
در پخش ویدئوها

فیســبوك به تازگى قابلیت جدیدى را افزوده است 
که به کاربران اجازه مى دهد از مشاهده پست هاى

 آزار دهنده اشــخاص و یا وبســایت ها در صفحه 
اصلى در مدت زمان خاصى جلوگیرى کنند.

این قابلیت جدید فیســبوك به کاربــران اجازه 
مى دهد که به جاى آنفالو کردن همیشگى افراد و 
یا صفحات مجازى، پست هاى آنها را تنها به مدت 
24 ساعت، یک هفته یا یک ماه  (snooze) کرده و به 
عبارتى دیگر به تعلیق درآورند. کاربرانى که از فیسبوك استفاده 
مى کنند غالبًا از مطالب پشت سر هم و نامربوطى که برخى افراد، دوستان 
و صفحات مجازى پست مى کنند، شاکى هستند چراکه مطالب ناخواســته و نامربوط آنها موجب مى شود 

پست هاى ضرورى تر را نبینند و یا فرصت مشاهده آنها را نیابند.
بنابراین شرکت فیسبوك براى جلب رضایت آن دسته از کاربرانى که این موضوع براى آنها آزاردهنده به شمار 

مى رفت، این قابلیت و ویژگى جدید را به وبسایت خود افزوده است.
براى فعالسازى این روش که موســوم به  Snooze است، تنها کافى است بر روى دکمه سه نقطه صفحه 
شخصى فرد یا صفحه مجازى مورد نظر در فیسبوك کلیک کنید. در کنار گزینه آنفالو، گزینه snooze را نیز 
مشاهده مى کنید و اکنون مى توانید آن را فعالسازى کنید. البته الزم به ذکر است که این قابلیت در حال حاضر 
براى همه کاربران فیسبوك در جهان، قابل دسترسى و استفاده نیست و فیسبوك آن را تنها به  طور آزمایشى 

اجرایى کرده و در سطوح گسترده قابل مشاهده نیست.
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