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شرکت بیمه سینا (سهامى عام) از کلیه پیمانکاران توانمند اعم از اشخاص حقیقى 
و حقوقى جهت انجام عملیات بازسازى (به متراژ تقریبى 511 مترمربع) ساختمان 
ادارى خود واقع در شــهر اصفهان- خیابان حکیم نظامى- انتهاى کاشانى بعد 
از کوچه رحیمى- پالك 25 دعوت به عمل مــى آورد. عالقمندان مى توانند براى 
دریافت اسناد مناقصه و بازدید از محل پروژه از تاریخ چاپ آگهى لغایت تا پایان 
وقت ادارى (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 1396/06/15 به محل شعبه شرکت 
بیمه ســینا واقع در اصفهان- خیابان حکیم نظامى انتهاى کاشانى بعد از کوچه 
رحیمى پالك 25 یا دفتر مرکزى واقع در تهران- بلــوار میرداماد- بعد از نفت 
 www.sinainsurance.co.ir شمالى- پالك 225 یا سایت شرکت به آدرس

مراجعه نمایند. 

سرپرستى شرکت بیمه سینا استان اصفهان

آگهى مناقصه

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 96/432/ش مورخ 96/05/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال 
از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا شــرکت هاى واجد شــرایط 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 
96/06/21 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/06/22 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند. 
مهدى غالمى- شهردار گلدشت

آگهى مناقصهنوبت اول

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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مهران مدیرى در آخرین قسمت برنامه «دورهمى» اعالم 
کرد که بیش از همه دلش براى منتقدان تنگ مى شود و 
هدف اصلى برنامه «دورهمى» را ســالم سازى فضاى 

اجتماعى براى مردم خواند.
به گزارش ایسنا، آخرین قسمت از برنامه «دورهمى» در 
شبکه نسیم با اجراى مهران مدیرى جمعه سوم شهریور 
به روى آنتــن رفت و مهران مدیــرى در انتهاى برنامه 
توضیحاتى را درباره هدف از ساخت این برنامه در شبکه 

نسیم ارائه داد.
او در بخشــى از صحبت هایش که مانند همیشه با طنز 
همراه بود خاطر نشان کرد: اگر در برنامه «دورهمى» از 
مشکالت، شرایط اقتصادى و گرفتارى هاى مردم گفتیم 

از خوشى ها و محسنات هم گفتیم و همه باهم بودند.
مدیرى توضیح داد: مى خواهم به همه مردم و مسئوالن 
بگویم آنچه در «دورهمى» گفته شده نه جناح سیاسى در 
کار بوده است و نه تلویزیون تأثیرى داشته حرف هایى از 

ته دل براى مردم بوده است.
او گفت:  در برنامه «دورهمى» از مشکالتى که وجود دارد 
گفتم و امیدوار بودیم آنچه مى گوییم شرایط را بهتر کند. 
اگر به کسى برخورده است باید ببخشد و اگر کسى هم 

خوشش آمده است باید دعاکند.
مدیرى سپس اظهار داشت: ما بارها درباره هر چیزى که 
مى توانست کوچک ترین کمک و یادآورى باشد، در باره 

زندگى و روابط اجتماعى حرف زدیم.
او سپس خطاب به مخاطبان برنامه «دورهمى» گفت:  

ما سعى مى کنیم زندگى را براى شما قابل تحمل تر 
کنیم ، فقط همین.

مهران مدیرى در پایان صحبت هایش با جمالتى 
که با طنز همراه بود، خاطر نشان کرد:  «دورهمى» 
ظاهراً یک برنامه کمدى بــود ولى انصافاً کم هم 
اشک افراد را در نیاورد و اصًال گاهى هدفمان این 
بودکه اشک افراد را دربیاوریم و براى مثال صداى 

پدر و مادرشان را پخش مى کردیم و اگر این هم کافى 
نبود از صداى مادربزرگ استفاده مى کردم راهکارهاى 

دیگرى هم براى اشک درآوردن داشتیم؛ براى مثال اگر 
مشکلى براى فردى پیش مى آمد او را به برنامه دعوت 

مى کردیم مثل فرهاد ظریف که بعــد از خط خوردن از 
تیم ملى به «دورهمى» دعوت شد. آمار ازدواج را هم باال 
بردیم مثل نرگس محمدى که به برنامه آمد و از مشکالت 
ازدواج گفت و دو ماه بعد از آمدن به این برنامه با على اوجى 

ازدواج کرد.
بعد از خانم محمدى خانم هاى دیگرى هم آمدند و همان 
جمالت را تکرار کردند اما این اتفاق برایشان نیافتاد با این 
حال در فضاى مجازى خواستگارهاى بسیارى پیدا کردند.

مدیرى در پایان صحبت هایش گفت: امیدواریم روزى 
با برنامه جذاب تر برگردیم و بعد از این بهتر از این باشیم 
و بتوانیم به شــما خدمت کنیم. نظر مخالفان و موافقان 

برایمان مهم است.
برنامه «دورهمى» سوم شــهریور ماه به پایان رسید و 

از هفته آینده گلچین این 
برنامه از شبکه نسیم 

پخش خواهد شد.

کارگردان فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» معتقد است 
امروز خشــونت در انواع مختلف افزایش پیــدا کرده و 
نمى توان انتظار داشت که در برابر این خشونت سکوت 

کرد.
به گزارش ایلنا،تهمینه میالنى شــامگاه چهارشنبه اول 
شــهریور بعد از نمایش فیلم«ملى و راه هاى نرفته اش» 
در جشنواره فیلم سالمت در پردیس چارسو گفت :من در 
خانواده خوبى بزرگ شدم. خانواده اى که در آن امکان رشد 
وجود داشت. پدرم پزشک بود و به جاى غریبه اى منتقل 
شده بودیم و مادرم هر روز ما را به سینما مى برد، بنابراین 

از همان کودکى عالقه به فیلمسازى در من رشد کرد.
وى ادامه داد: وقتى کسى دچار خشونت خانگى مى شود از 
او مى پرسیم چرا چیزى نگفتى و مى گوید از ترس آبرویم 
نگفتم. در حالى که کسى که مى زند باید آبرویش برود نه 

کسى که دچار خشونت شده است.
وى ادامه داد: خشونت فقط خشونت فیزیکى نیست بلکه 
امروز خشــونت رفتارى و کالمى زیاد شده است. وقتى 
فردى در رانندگى قوانین را رعایت نمى کند و به او اعتراض 
مى کنیم شروع به ناســزا گفتن مى کند و باعث به وجود 
آمدن خشونت مى شود. اما آیا باید در قبال این خشونت 
ســاکت بود؟ من معتقدم نمى توان ساکت بود و از کسى 
که به وى ظلم شده است و مورد خشونت قرار گرفته نیز 

نمى توان انتظار سکوت داشت.
وى درباره اینکه منظور از «راه هاى نرفته» در عنوان فیلم 
چیست؟ گفت: شخصیت زن فیلم زمانى اقدام مى کند که 
آسیب هاى زیادى دیده است. در حالى که در همان زمان 
آشنایى یا زمانى که اولین ســیلى را خورد مى توانست از 
خودش واکنش نشان دهد. ما صحنه اى که خشونت را 
خیلى نشــان دهد در فیلم نداریم. چون نشان دادن این 

صحنه ها خودش خشونت به بار مى آرود.
سیدعلى آذین متخصص پزشکى اجتماعى نیز در ادامه 
این نشست ضمن تشــکر از میالنى براى دغدغه هاى 
اجتماعى که دارد، گفت: مــا در بحث تخصصى نیاز به 
آثارى داریم تا بتوانیم در بحث آموزش از آنها استفاده کنیم 
و آثار هنرمندان دغدغه مند مثل خانم میالنى مى تواند به 

ما کمک کند.
وى افزود: وقتى حقوق همدیگــر را رعایت نمى کنیم. 
بدون اینکه بدانیم داریم نسبت به همدیگر خشونت به 

کار مى بریم. در بُعد فردى باید این موضوع تفهیم شــود 
که عصبانیت یکى از موضوعات روانشناختى آدم هاست.

این متخصص پزشکى با تأکید بر اینکه ما باید روى مهارت 
کنترل خشــونت کار کنیم، ادامه داد: اگر مهارت کنترل 
خشونت از بچگى به آنها تعلیم داده نشده باید در بزرگسالى 

به دنبال آن باشند.
مهدى صابرى، روان پزشک نیز در این نشست که در مرکز 
تحقیقات پزشکى قانونى فعالیت مى کنند، گفت: اهمیت و 
نقش سینما اینجا پیدا مى شود که مى تواند در مسائلى که 

قانون خأل یا نقایصى دارد به ما کمک کند.
وى با اشاره به فیلم سینمایى «واکنش پنجم» که سال ها 
پیش توسط تهمینه میالنى ساخته شده بود، گفت: این 
فیلم به نکته و مشکلى در قانون پرداخته بود. قانونى وجود 
دارد که دست افراد را مى بندد تا نتوانند به یکدیگر کمک 

کنند و این فیلم به خوبى این مشکل را بیان کرد.
این روان پزشــک افزود: یکى از رسالت هاى سینما این 
است که مردم و مسئوالن را به این ایرادها و ضعف ها آشنا 
کنیم و به گوش کسانى که باید این قانون ها را تغییر دهند 

یا درست کنند برسانیم.
وى با تأکید بر اینکه فیلم تهمینه میالنى این تأثیر را داشته 
است، گفت: فیلم واکنش پنجم خألهاى قانونى درباره 
حضانت کودکان را به نوعى اصالح کرد. یعنى حضانت با 

یک شرط که به مصلحت کودك است در قانون آوردند.
صابرى با بیان اینکه ســینما در دگردیسى هاى مثبت 
جامعه مى تواند تأثیر خوبى داشــته باشــد، خاطرنشان 
کرد: خانم آذربایجانى نیز فیلمى به اســم «آینه هاى رو 
به رو» ساخت، این فیلم نیز درباره موضوعى که مطرح 
کردن و صحبت کردن درباره آن سخت بود را به تصویر 

کشید.
این روان پزشک با تأکید بر اینکه خشونت فقط زد و خورد 
نیســت، گفت: واقعیت این است که خشونت کالمى به 
مراتب بیشــتر است. بعد از خشــونت کالمى، خشونت 
فیزیکى صورت مى گیرد. خشونت روانى و جنسى هم از 

دیگر خشونت هاى خانگى است.
سهیل رضایى، روانشناس نیز درباره این فیلم گفت: فیلم 
خوبى بود که بازیگران آن نیز به خوبى نقش خود را ایفا 
کرده بودند. البته فیلم یک چیزى کم داشت و آن هم مرد 

خوب بود.

منوچهر هادى با اشــاره به مجموعــه نمایش خانگى 
«عاشــقانه» که تولید و پخش آن را تازگــى به پایان 
رسانده اســت، تأکید کرد: «عاشقانه» یک فصل بوده و 

تمام شده است.
به گزارش ایســنا، این کارگردان که این روزها مشغول 
ساخت سریال «پاهاى بى قرار» براى شبکه تهران است، 
یادداشتى مبنى بر اینکه که «عاشقانه» تنها یک فصل 
بوده و تصمیمى براى ادامه  ســاخت آن وجود ندارد، در 

صفحه شخصى خود منتشر کرد.
هادى نوشته است: همچنان سراغ فصل دوم «عاشقانه» 

را از من مى گیرند. «عاشقانه» یک فصل بوده و تمام شده 
است. چیز ناتمامى وجود ندارد. به دلیل استقبال بى سابقه 
در نمایش خانگى درخواست ادامه کار در فصل دیگرى 
شده که از ابتدا در برنامه کارى من نبوده است و من هم 
قطعاً تعهد به پروژه دیگرى داشتم و هم اکنون در یکى از 
آنها به مدت ده ماه مشغولم. بعضى دوستان طلبکارند و 
معترض که چرا کار را رها کردى؟ اینطور نیست عزیزانم. 
هنوز هم تهیه کننده فعلى و سرمایه گذاران با بنده براى 
ادامه کار، مذاکره جدى منــوط به قرارداد مکتوب انجام 
ندادند. امید که مشکالت تهیه کنندگان و سرمایه گذاران 

برطــرف و پــس از مذاکــره نهایــى و قطعــى کار 
شروع شود.

مجموعه نمایش خانگى «عاشــقانه» بــه کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگــى هومن کبیرى و مهدى 

گلستانه تولید شد.
محمدرضا گلزار، ساره بیات، بهاره کیان افشار، حمیدرضا 
پگاه، شمسى فضل اللهى، حســین یارى، پانته آ بهرام، 
مســعود رایگان و هومن ســیدى، یکتا ناصر و مهناز 
افشــار، فرزاد فرزین و... در این مجموعه به ایفاى نقش 

پرداختند.

فیلــم ســینمایى «آبجى» بــه کارگردانــى مرجان 
اشرفى زاده در سیزدهمین دوره از جشنواره بین المللى 
فیلم «Action on Film» در ایالت کالیفرنیا آمریکا در 

بخش مرور سینماى ایران روى پرده مى رود.
نخستین فیلم سینمایى مرجان اشرفى زاده در دهمین 
حضور بین المللى خود این بار در جشــنواره بین المللى 

فیلم «Action on Film» در آمریکا حضور دارد.
این جشــنواره که ســیزدهمین دوره خــود را در حال 
برگزارى اســت، از تاریخ 26 مرداد آغــاز و تا تاریخ 4 
شهریور ادامه دارد و قرار است فیلم سینمایى «آبجى» 
در بخش مرور سینماى ایران در این جشنواره نمایش 

داده شود.
فیلم ســینمایى «آبجى» به تهیه کنندگى 
محمد حســین قاسمى ســاخته شده و 
نخســتین تجربه کارگردانى مرجان 

اشرفى زاده است.
در ایــن فیلم ســینمایى بازیگرانى 
چون گالب آدینه، پانته آ پناهى ها، 
حمید آذرنگ، معصومه قاســمى، 
شــیرین یــزدان بخــش، بابک 

حمیدیان و... بازى کرده اند.
پخش بین الملل فیلــم «آبجى» به 

عهده علیرضا شاهرخى است.

یک منتقد درباره  سریال طنز «پنچرى» که این روزها از 
تلویزیون پخش مى شــود، معتقد است: باید پذیرفت که 
لودگى بازیگران در ایفاى نقش ها، عدم شخصیت پردازى 
مناســب در داســتان، مطول بودن دیالوگ ها و فقدان 
خالقیت بازیگران در پردازش نقش ها، موجب افت کیفى 

این سریال طنز شده است.
هوشنگ صدفىـ  منتقدـ  با نگارش یادداشتى با عنوان 
«پنچرى برنامه هاى طنز رسانه ملى» به تحلیل سریال 
«پنچرى» پرداخته که این روزها به عنوان مجموعه طنز 

تلویزیون مطرح است.
او در این یادداشت که در اختیار ایســنا قرار داده، نوشته 
است: سریال «پنچرى» در ابتداى ســاخت با تبلیغات 
پررنگى از سوى تلویزیون روبه رو شــد اما در ادامه راه، 

خروجى که عمًال مخاطب منتظر آن بود، اتفاق نیافتاد.
این منتقد با اعتقاد بر اینکه مجموعه  «پنچرى» نتوانسته 
آنچنان مقبولیت مخاطبان را رقم بزند، بر این باور است: 
«با وجود تبلیغات مستمر رسانه ملى درباره پخش برنامه 
"پنچرى" و تهیه گزارش هاى خبرى از این مجموعه طنز، 
باید صادقانه گفت پخش این برنامه نتوانســته آنچنان 
مقبولیت مخاطبان را رقم زند. برخالف برنامه هاى طنز 
دهه 80 که مخاطبان زیادى را به خود جلب مى کرد، این 
روزها تولید و پخش برنامه هاى طنز در تلویزیون چنگى 
به دل نمى زند. هر چند که شبکه تلویزیونى نسیم توانسته 
با دو برنامه پر مخاطب "دورهمى" و "خندوانه"، مخاطبان 
قابل توجهى را به خود جذب کند اما شبکه 3 سیما نتوانسته 
تاکنون انتظار مخاطبان مشــکل پســند در حوزه طنز و 

کمدى را برآورده کند.»
او در ادامه آورده است: «ما ایرانى ها اغلب افراد خوش خنده 
و طنازى هستیم که روزانه با جوك هاى ساده و تکرارى 
از طریق بیان شــفاهى یا ارســال آن توسط شبکه هاى 
اجتماعى، خنده را بر لبــان مخاطبان جارى مى کنیم اما 
نمى دانم چه اتفاقى در حوزه طنز تلویزیونى رخ داده که 
برنامه"پنچرى" با زوج هاى طناز نتوانسته آنچنان خنده را 
به خانه هاى مخاطبان به ارمغان آورد. کافى است نقبى 

به این برنامه بزنیم تا با کالبد شــکافى عناصر زیبایى 
شناســانه دالیل این ناکامى را بررسى 

کنیم.»

نقش آفرینى شخصیت ها
صدفى درباره  نقش آفرینى شخصیت هاى «پنچرى»، با 
اشاره به به کارگیرى الگوى تکرارى که در سریال هایى 
همچون «زیر آسمان شهر» به چشــم مى خورد، آورده 

است:
«تجربه موفــق حضور بازیگرانى چــون حمید لوالیى، 
مهران غفوریان و یوسف تیمورى در سریال "زیر آسمان 
شــهر" کافى بود مخاطبان را به برنامه اى خوش ساخت 
"پنچرى" امیدوار کند. اما متأســفانه تکرار الگوى بازى 
شخصیت هاى داستانى برگرفته از برنامه هاى طنز، باعث 
شد مخاطبان نسبت به بازى طنازانه افراد توانمندى چون 
مهران غفوریان و حمید لوالیى، به عنوان دو زوج هنرى 
دهه 80 بى توجهى نشــان دهند. شــاید هم کارگردان 
برنامه نتوانســته شــخصیت هاى ذهنى خود را در قالب 
مجموعه طنــز "پنچرى" به خوبى پیــش ببرد. هرچند 
که در کارنامه هنرى برزو نیک نژاد، آثار نوشــتارى قابل 
توجهى از برنامه هاى طنز از جمله "دودکش"، "روزهاى 
بد به در"، "زاپاس" و کارگردانى مجموعه هاى تلویزیونى 
"دردســرهاى عظیم 1 و2" دیده مى شود، اما این برنامه 

نتوانسته اقبال مخاطبان را در پى داشته باشد.»

جــاى خالــى کارگردانان مطــرح طنز
 در تلویزیون

این منتقد بر این باور اســت که باید پذیرفت که لودگى 

بازیگران در ایفاى نقش ها، عدم شخصیت پردازى مناسب 
در داســتان، مطول بودن دیالوگ هــا و فقدان خالقیت 
بازیگران در پردازش نقش ها موجب افت کیفى این برنامه 
طنز شده اســت. هر چند از نظر رضا داودنژاد «پنچرى» 
صرفًا یک سریال کمدى نیست و این مجموعه قصه اى 
اجتماعى دارد و درباره آدم هاى واقعى که ممکن اســت 
همانند آنها را ببینیم. با وجود اینکه موقعیت هاى تلخى 
دارد، در عین حال لودگى ندارد. متأسفانه باید گفت در خلق 
کمدى موقعیت، بیشــتر بازیگران پیشکسوت و توانمند 
به دلیل عدم بــاور نقش ها، به ورطه لودگــى افتاده اند و 
اینجاســت که فقدان کارگردانى افراد توانمند حوزه طنز 
تلویزیونى چــون رضا عطاران، مهران مدیرى و ســعید 

آقاخانى بیش از پیش برجسته مى شود.

نوشتار و اجرا
صدفى نوشتار و اجراى بازیگران «پنچرى» را تکرارى 
مى خواند و معتقد است: «برزو نیک نژاد، کارگردان برنامه 
نمى داند مخاطب ایرانــى در انتخاب و دیدن برنامه هاى 
طنز تلویزیونى مشکل پسند شده اســت. هر چند شاید 
همین مخاطب به لودگى برخى از نابازیگران شوى کمدى 
"خندوانه" بخندد و یا با خاطرات تکرارى مهران غفوریان 
در "خندوانه" از ته دل بخندد اما هیچ وقت انتظار ندارد در 
برنامه طنز شاهد بازى تکرارى بازیگران طنز باشد. نوشتن 
موقعیت هاى کمدى شاید در نوشتار قابل قبول باشد اما 
هدایت بازیگر و میزانســن کارگردان برنامه مى تواند در 
اجراى بهتر این موقعیت ها کمک کند. کارگردان سریال 
هاى "دردسرهاى عظیم"، "قرعه"و "همسایه ها" تالش 
کرده موقعیت هاى طنز را ایجاد کند اما متأسفانه در اجرا با 
مشکالتى مواجه است. وقایع داستان و 
نقش آفرینى بازیگران در گورستان 
در فاتحه خوانى قبر مــادر، دنبال 
کردن مادر و زندانى شــدن قادر، 
برخورد عمو پرویز در کالنترى با 
متهم، باز کردن َدر بــراى قادر و 
افتادن روى مبل، تکیه قادر به 
زنگ منازل همســایه، 

همه و همه نشانى از کمدى موقعیت است که متأسفانه بد 
اجرا شده اند. مهران غفوریان به عنوان زندانى سابقه دار و 
لمپن نتوانسته ادبیات حاکم و رفتار متناسب با این نقش 
را ایفا کند در حالى که طیفى از بازیگران چنین شخصیت 
هاى داستانى را مى شناســیم که به خوبى از عهده نقش 

خود برآمده اند.»

هنرمندان به ســادگى نقش هاى ضعیف
 را اجرا نکنند

وى با اشــاره به اینکه برزو نیک نژاد با وجود موفقیت در 
نگارش سریال هاى طنز تلویزیونى نتوانسته در قامت یک 
کارگردان خالق و طناز ظاهر شود، مى نویسد: «هر چند 
که به ادعاى او "اغلب شخصیت ها از جنس آدم هاى هر 
روز جامعه ما هستند داستان این سریال را شکل داده اند 
و ما هم قصه آنها را روایت مى کنیم". نقد بازى بازیگران 
توانایى چون مهران غفوریان، حمید لوالیى و یوســف 
تیمورى، از اهمیت کار بازیگرى آنها در آینده نمى کاهد 
بلکه باید همین هنرمنــدان یاد بگیرند که به ســادگى 
نقش هاى ضعیف را اجرا نکنند. رضا داوودنژاد در گفتگو 
با رسانه ها بر این باور است سریال هاى تلویزیونى ضعف 
دارند و مدت هاســت کار خوبى در تلویزیون نمى بینیم؛ 
لذا مخاطبانمان را از دســت داده ایم و مشــکل اصلى به 
فیلمنامه ها برمى گردد. مسلماً اگر متن خوب نباشد، بازیگر 

هم نمى تواند کار خوب انجام دهد.»
هوشــنگ صدفى درباره  عملکرد صدا و ســیما در قبال 
خروجى ســریال هاى طنز این روزهــاى تلویزیون نیز 
تأکید مى کند: «بى گمان رســانه ملى در این میان نقش 
مهمــى را بر عهــده دارد. در طول این ســال ها به رغم 
سرمایه گذارى در بخش دوبله، اجرا، تهیه کنندگى، تولید 
و کارگاه فیلمنامه نویسى، هنوز کارگاهى براى نوشتن و 
اجراى برنامه هاى طنز تلویزیونى شکل نگرفته است. الزم 
نیست رسانه ملى با این بهانه بر سامانه عریض و طویل 
خود بیافزاید، کافى اســت با فراخوان در حوزه نگارش و 
اجراى طنــز، جوانان خالق و با اســتعدادى را جذب و از 
طریق پرورش همین اســتعدادهاى خالق، برنامه هاى 
طنز خود را از بازیگران غیرتکرارى و کلیشه اى پربار کند. 
تجربه موفق این کارگاه طنز را در آیتم هاى اســتندآپ 
کمدى و خنداننده شــوى برنامه "خندوانه" مى توان به 

خوبى مشاهده کرد.»

تلویزیون رسانه اى خوش استقبال
 و بد بدرقه

وى در پایان یادآور مى شــود: «متأسفانه رسانه 
ملى مثل برخــى از شــهروندان ایرانى، خوش 
استقبال و بد بدرقه است. در طول سال هاى دهه 
70 و 80 تعداد زیادى از بازیگران و کارگردانان 
طنز تلویزیونى در رسانه ملى تربیت شدند اما 
حاال هیچ ردى از این هنرمندان نام آشــنا در 
تلویزیون نیســت فارغ از نگاه ها و سلیقه هاى 
فکرى، اگر نشود از این افراد پیشکسوت طناز در 
تلویزیون بهره برد مى توان در پشت صحنه براى 
انتقال تجربه و آموزش جوانان مستعد برنامه 
طنز استفاده کرد چه بپذیریم و چه نپذیریم رسانه 
ملى، خانه اول آنها بوده و هست باید منت این 
گروه از هنرمندان توانا را کشید تا هواى تازه اى 
به رسانه ملى راه پیدا کند. چنانچه این تدابیر جدى 
براى آسیب شناسى برنامه هاى طنز به کار گرفته 
شود دیگر شاهد پنچرى برنامه هاى طنز تلویزیونى 

و افت مخاطبان شبکه هاى ملى نخواهیم بود.»

به بهانه پخش «پنچرى»

پنچرى سریال هاى طنز تلویزیون

«آبجى» به جشنواره 
فیلم آمریکا مى رود

تهمینه میالنى:

کسى که خشونت مى کند باید نگران آبرویش 
باشد نه کسى که مورد ظلم قرار گرفته است

حرف هاى مهران مدیرى در آخرین «دورهمى»

و ی ب ب ج و ب ر
 مخاطبان مشــکل پســند در حوزه طنز و 

رده کند.»
ده است: «ما ایرانى ها اغلب افراد خوش خنده 
تیم که روزانه با جوك هاى ساده و تکرارى 
 شــفاهى یا ارســال آن توسط شبکه هاى 
ده را بر لبــان مخاطبان جارى مى کنیم اما 
اتفاقى در حوزه طنز تلویزیونى رخ داده که 
ى" با زوج هاى طناز نتوانسته آنچنان خنده را 
آورد. کافى است نقبى مخاطبان به ارمغان
ىایى  بزنیم تا با کالبد شــکافى عناصر زیب

الیل این ناکامى را بررسى 

ویزیون ر
این منتقد بر این باور اســت که باید پذیرفت که لودگى 

ر و ى نبر ر ر ن یز و ر زی ب ی
اجراى بهتر این موقعیت ها کمک کند. کارگردان سریال 
"قرعه"و "همسایه ها" تالش  "هاى "دردسرهاى عظیم"،
کرده موقعیت هاى طنز را ایجاد کند اما متأسفانه در اجرا با 
مشکالتى مواجه است. وقایع داستان و

نقش آفرینى بازیگران در گورستان 
در فاتحه خوانى قبر مــادر، دنبال 
کردن مادر و زندانى شــدن قادر، 
ببربرخورد عمو پرویز در کالنترى با 
متهم، باز کردن َدر بــراى قادر و

اااااااااااففففففتفتفتفتفتفتفتفتافتادن روى مبل، تکیه قادر به 
ززززززززززززنگزنگمنازل همســایه، 

و ر ر رب ى و
خروجى ســریال هاى طنز این روزهــاى تل
تأکید مى کند: «بى گمان رســانه ملى در این
مهمــى را بر عهــده دارد. در طولاینســال
بخش دوبله، اجرا، تهیه کنند سرمایه گذارى در
و کارگاه فیلمنامه نویسى، هنوز کارگاهى براى
اجراى برنامه هاى طنز تلویزیونى شکل نگرفته

نیست رسانه ملى با این بهانه بر سامانه عریض
خود بیافزاید، کافى اســت با فراخوان در حوز
اجراى طنــز، جوانانخالقو با اســتعدادى
طریق پرورش همین اســتعدادهاى خالق،

طنز خود را از بازیگران غیرتکرارى و کلیشه اى
تجربه موفق این کارگاه طنز را در آیتم هاى
"خندوانه" "کمدى و خنداننده شــوى برنامه

خخووبىمشاهده کرد.»

تلویزیون رسانه اى خوش
 وبد بدرقه

وى در پایان یادآور مى شــود: «متأس
ملى مثل برخــى از شــهروندانایر
استقبال و بد بدرقه است. در طول سا
0 و 80 تعداد زیادى از بازیگران و 70

طنز تلویزیونى در رسانه ملى تربیت
حاال هیچ ردى از این هنرمندان نا
تلویزیون نیســت فارغ از نگاه ها و
فکرى، اگر نشوداز این افرادپیشکس
تلویزیون بهره برد مى توان در پشتص
انتقال تجربه و آموزش جوانان مس
طنز استفاده کرد چه بپذیریم و چه نپذ
بوده و هست بای ملى، خانه اول آنها
گگروه از هنرمندان توانا را کشید تا ه
به رسانه ملى راه پیدا کند. چنانچه این
براى آسیب شناسى برنامه هاى طنزب
شود دیگر شاهد پنچرىبرنامه هاى طنز
اوافت مخاطبان شبکه هاى ملى نخواهیم

منتظر ادامه «عاشقانه» نباشید
ن و
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کسى هم 
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رسانده اس
تمام شده
به گزارش
ساخت س
یادداشتى
بوده و تص
صفحه ش
هادى نوش

اشرفى زاده در سیزدهمین دوره از جشنواره بین المللى 
فیلم «ActiononFilm» در ایالت کالیفرنیا آمریکا در 

بخش مرور سینماى ایران روى پرده مى رود.
نخستین فیلم سینمایى مرجان اشرفى زاده در دهمین 
حضور بین المللى خود این بار در جشــنواره بین المللى 

فیلم «ActiononFilm» در آمریکا حضور دارد.
این جشــنواره که ســیزدهمین دوره خــود را در حال 
4 مرداد آغــاز و تا تاریخ 4 6برگزارى اســت، از تاریخ 26
شهریور ادامه دارد و قرار است فیلم سینمایى «آبجى» 
در بخش مرور سینماى ایران در این جشنواره نمایش 

داده شود.
فیلم ســینمایى «آبجى» به تهیه کنندگى 
محمد حســین قاسمى ســاخته شده و 
نخســتین تجربه کارگردانى مرجان 

اشرفى زاده است.
در ایــن فیلم ســینمایى بازیگرانى 
چون گالب آدینه، پانته آ پناهى ها، 
حمید آذرنگ، معصومه قاســمى، 
شــیرین یــزدان بخــش، بابک 

حمیدیان و... بازى کرده اند.
پخش بین الملل فیلــم «آبجى» به 

عهده علیرضا شاهرخىاست.
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بوى بد دهان مى تواند یک نشــانه از بروز مشکلى جدى 
باشد. اگرچه در گام نخست ممکن است به صورت غریزى 
براى پنهان کردن آن تالش کنید، اما مراجعه به پزشک و 
تشخیص دلیل نَفس بدبو بهترین راهکار محسوب مى شود. 
در ادامه با برخى از دالیل بوى بد دهان بیشتر آشنا مى شویم.

سرطان
سرطان هاى معده و مرى هر دو مى توانند دلیل شکل گیرى 
بوى بد دهان باشند. در حقیقت، پژوهشگران ثابت کرده اند 
که آزمایش نمونه هاى تنفسى براى پنج امضاى شمیایى 
دقت 85 درصدى را براى تشخیص این دو سرطان نشان 

داده است.

رفالکس معده
اگر با نفس بدبو مواجه هستید، ممکن است رفالکس معده 
دلیل آن باشد. بازگشت اسید معده به مرى که موجب سوزش 
سر دل، سوء هاضمه و درد قفسه سینه مى شود و با ایجاد مزه 

اى تلخ در دهان انسان و نَفس بدبو همراهى مى شود.

نارسایى قلبى
نارسایى قلبى مى تواند یکى از دالیل شکل گیرى بوى بد 
دهان باشد. به گفته پژوهشگران بیمارانى که از نارسایى قلبى 
رنج مى برند داراى یک نشانه تنفسى ویژه هستند. تنش در 
قلب این بیماران موجب شکل گیرى تغییرات قابل شناسایى 
در ایزوپرن هاى نفس مى شود، که ترکیبات آلى فرار منتشر 

شده از بافت عضالنى هستند.

دیابت
بوى شیرین و میوه اى نَفس نشانه اى از مشکالت قند خون 
است. هنگامى که بدن نمى تواند انسولین تولید کند، سلول ها 
گلوکز مورد نیاز براى تأمین سوخت خود را دریافت نمى کنند 
و بدن چربى سوزى را آغاز مى کند. سوزاندن چربى به جاى 
قند موجب تولید کتون ها مى شود، که در خون و ادرار تجمع 
مى کنند. هنگامى که کتون ها به سطوح ناامن افزایش مى 
یابند، شما در معرض شــرایط خطرناکى به نام کتواسیدوز 
دیابتى قرار مى گیرید که یک بوى میــوه اى به نَفس مى 

بخشد.

نارسایى کلیوى
بوى آمونیاکى، ادرار مانند، یا ماهى مانند نَفس نشانه اى از 

نارسایى کلیوى است. کلیه ها مسئول حذف مواد زائد از خون 
و تولید ادرار هســتند. هنگامى که این روند به خوبى انجام

 نمى شود، سموم و مواد زائد در جریان خون افزایش مى یابند 
و بوى آن در قالب نَفس بدبو به بیرون نشت مى کند.

خروپف و آپنه خواب
بوى بد شــدید دهان، به ویژه بوى ترش، نشانه اى از یک 
مشکل خواب است. هنگامى که از شرایطى مانند آپنه خواب و 
خروپف مزمن رنج مى برید، دهان بیشتر زمان شب را باز باقى 
مى ماند، بزاق خشک مى شود و این امکان براى باکترى هاى 
تولیدکننده بوى بد فراهم مى شود تا در دهان تجمع کنند. این 
شرایط هنگامى که از آلرژى ها یا عفونت هاى تنفسى رنج 

مى برید نیز صادق است.

بیمارى لثه
بیمارى لثه که به نام بیمارى پریودنتال نیز شناخته مى شود، 
یک عفونت در لثه هاســت، که اطراف دندان ها را احاطه 
کرده اند. این یکــى از دالیــل اصلى افتــادن دندان در 
بزرگساالن محسوب مى شود، زیرا تقریبًا بدون درد است 
و بســیارى از بیماران از ابتال به آن آگاه نیســتند. یکى از 
نشــانه هاى ابتال به بیمارى لثه بوى فلزى نَفس اســت 
که به واســطه باکترى هاى تولید کننده بوى بد شــکل

 مى گیرد.

باکترى
هلیکوباکتر پیلورى، یک باکترى است که مى تواند موجب 
شکل گیرى زخم و سرطان معده شود. در حقیقت، نتایج یک 
مطالعه نشان داد که 87 درصد از افراد مبتال به بوى بد دهان 

به این باکترى نیز آلوده بوده اند.

نارسایى کبدى
نَفس بدبو مى تواند نشانه اى از عملکرد ضعیف کبد باشد، زیرا 
این اندام مسئولیت تجزیه چربى در بدن و استخراج مواد مضر 

از خون را بر عهده دارد.
هنگامى که بدن قادر به ســوخت و ســاز چربى نیست و 
ناخالصى ها در خــون افزایش مــى یابند، این شــرایط

 مى تواند باکترى هاى موجود در دهان را افزایش دهد، که 
بوى نامطبوعى را تولید مى کنند.

فتور هپاتیکوس، یک رایحه کپکى و از نشانه هاى مرحله 
نهایى نارسایى کبدى است.

اگر شما هم از آن آدم هایى هستید که شب بیدارى را به 
دلیل ســکوت و آرامش به خوابیدن و استراحت ترجیح 
مى دهید بد نیست کمى بیشتر به این موضوع دقت کنید. 
بیدار ماندن در طول شب و جبران آن در روز بسیار براى 
بدن شما خطرناك است. شاید خطرات آن همین امروز 

به نظر نیاید ولى در دراز مدت تأثیر بد آن را خواهید دید.

در خواب چه مى گذرد؟
پزشکان مى گویند حدود ساعت 11 شب تا 4 صبح برخى 
هورمون هایى که براى ســالمت بدن بسیار ضرورى 
هســتند در خواب ترشح مى شــوند و اگر فردى در این 
ساعات بیدار باشــد، قطعًا این هورمون ها نمى توانند به 

طور مناسب در بدنش ترشح شوند.
ترشــح این هورمون ها به طور دقیق از 11 شب شروع 
مى شود که هر یک ساعت مربوط به یک هورمون خاص 
است. البته آماده سازى بدن براى این پروسه از دو ساعت 
قبل آغاز مى شود، بین ساعت 9 تا 11 شب زمانى است 
که بدن بــراى از بین بردن مواد ســمى و غیر ضرورى 

شروع به فعالیت مى کند.
این عملیات توسط آنتى اکسیدان ها انجام مى شود و بهتر 
است بدن در حال آرامش باشــد. در غیر این صورت اثر 
منفى زیادى بر سالمت بدن دارد. بین ساعت11 تا یک 
بهترین زمان براى خواب عمیق اســت چون این مواد 

سمى در حال دفع شدن از کبد هستند.
2 ساعت بعدى، تا ســاعت3 بدن در حال سم زدایى از 
کیسه صفراســت که فقط در صورت یک خواب عمیق 
ممکن مى شود. ســاعت3 تا5 صبح زمان از بین بردن 
مواد سمى از ریه است که در این ساعت احتمال عطسه 
یا سرفه در خواب زیاد است. ساعت5تا7 صبح عملیات 
پاکسازى در روده بزرگ شروع مى شود که مى توانید آن 

را دفع کنید.

بهترین وقت بیدارى
حاال که همه عملیات پاکسازى در بدن شما انجام شده 
بهترین زمان براى بازپس گرفتن این مواد مغذى است. 
7تا9 صبح زمــان خوبى براى خوردن صبحانه اســت. 
کسانى که مى خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین 
ساعت صرف صبحانه براى آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه 
است و کسانى که اصًال صبحانه نمى خورند، بهتر است 
عادت خود را خیلى زود تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 

صبح صبحانه بخورند.
صبح زود بهترین زمان براى ورزش اســت. تحقیقات 
نشــان داده اســت 90 درصد افرادى که به طور مرتب 
ورزش مى کنند این کار را صبــح زود انجام مى دهند تا 

چیزى مزاحمشان نشود.

نکات مهم
همانطور که در طول شــب و ســاعت هاى خواب بدن 
در حال پاکســازى و تصفیه مواد مضر از بدن اســت، 
قسمت هاى بیرونى بدن مثل پوست در حال استراحت 
هستند. بنابراین باید به این نکته دقت کرد که خوابیدن 
روى صورت و فرو رفتن پوســت در بالش به شکلى که 

امکان رسیدن هوا نباشد براى پوست ضرر دارد.
د ر این حالت پوست فشرد ه شــد ه و گرد ش خون در آن 
به اند ازه کافى صورت نمى گیرد . بنابراین پوست صورت 
آســیب مى بیند  و چین مى خورد  و سبب چین و چروك 
مى شود . خوابید ن به حالتى که سر به سمت پایین باشد  
سبب جمع شــد ن آب د ر محل و د ر نتیجه پف آلود گى 

صورت مى شود .
برخى تحقیقات نشــان داده خوابید ن به پشت بهترین 
حالت اســت حتى مى گویند  هنگام خواب دو بالش زیر 
سر قرار د هید  تا ســر پایین تر از بدن قرار نگیرد . وقتى 
مى خوابید  متابولیسم یا سوخت و ساز بد ن پایین مى آید ، 

شــما د ر معرض آلود گى هاى محیطى یا تابش اشــعه 
ماوراى بنفش که به پوست آســیب مى رساند  نیستید و 
به د لیل اینکه بد ن شما د ر طول شب مجبور به حفاظت 
از پوست نیست مى تواند  به جاى آن بازسازى را مؤثر تر 

انجام د هد .
نکته مهم دیگر این است که ما در زمان خواب یک چرخه 
90 دقیقه اى را طى مى کنیم که بین خواب عمیق و خواب 
سبک که به آن حرکات سریع چشــم مى گویند تغییر 
مى کند، این خواب سبک بیشتر در نیمه دوم شب که به 
سمت روز مى رود رخ مى دهد، بنابراین هرچه شما دیر تر 
به خواب بروید و شب بیشتر بیدار باشید خواب عمیق را از 
دست مى دهید و این خواب سبک به بازسازى سلول ها 

کمک نمى کند.

اشتباه بزرگ
یکى از بزرگ ترین اشتباهات اکثر افراد در مورد خواب، 
این است که فکر مى کنند باید حتماً شب ها زود به تخت 
خواب بروند و با وجود عدم خستگى به زور براى خوابیدن 
تالش کنند. یادتان باشــد این حالت بیشــتر شبیه شنا 
کردن در خالف جهت آب است و نه تنها به سالمتى شما 
کمک نمى کند بلکه این فشــار به بدن به ضرر شما هم 

هست.
هورمونى در بدن هست که باعث خواب آلودگى مى شود، 
این هورمون مالتونین اســت که در مقابل روشــنایى 
سرکوب مى شود و در تاریکى ترشــح آن زیاد تر است. 
اینکه ما تصور کنیــم با تاریکى هوا بایــد بخوابیم و با 
طلوع خورشید بیدار شویم باور غلطى است. بدن انسان 
باید به خواب نیاز داشته باشد و کامًال احساس خستگى 
داشته باشید در غیر این صورت این خواب هیچ تأثیرى 

نخواهد داشت.
براى حل این مشکل بهترین کار این است که شب ها 

هر وقت خسته شــدید بخوابید ولى صبح ها سر ساعت 
مشخصى بیدار شوید. این پروســه مدتى زمان مى برد 
اما کم کم بدن شما به ســاعت خواب مشخصى عادت 
مى کند. با این روش مى توانید ساعت بیولوژیکى بدنتان را 
براى خواب مناسب تنظیم کنید. (ساعت بیولوژیکى بدن 
ناحیه اى کوچک در هیپوتاالموس مغز است که کنترل 

خواب و بیدارى بدن را بر عهده دارد.)

راهکارهاى خواب خوب
سعى کنید وقت خوابتان را تنظیم کنید و سر وقت تعیین 
شــده بخوابید. بهترین زمان خواب حدود شــش الى 
هشت ساعت اســت، از این کمتر کم خوابى و بیشتر پر 
خوابى است. یادتان باشــد 85 درصد این زمان باید در 
شب باشد. یک ســاعت خواب بین روز براى شما کافى

 است. 
ســعى کنید به هیچ وجه برنامــه خوابتــان را به هم 
نزنید. دو ســاعت قبل از خواب نوشــیدنى هایى مثل 
چاى و قهوه را حذف کنید. بعد از بیدار شــدن از خواب، 
حــدود نیم ســاعت ورزش کنیــد. قبل از خــواب به 
دستشــویى بروید و ترجیحًا قبل از خــواب کمتر آب

 بنوشید.
شب ها نباید گرســنه بخوابید و خیلى هم سنگین غذا 
نخورید. به خودتان کمک کنید تا ســر وقت همیشگى 
صبح ها بیدار شــوید. اگر در خوابیدن مشــکل دارید 
بالفاصله ســراغ دارو نروید، خــواب مصنوعى کمک 
چندانى به بدن نمى کند. بهتر است در این شرایط خواب 
ظهر را حذف کنید و خودتان را به زور مجبور به خوابیدن 
نکنید. البته یادتان باشد اگر به مدت چهارهفته هرشب 
نیم ســاعت در تخت تقال کردید و خوابتان نبرد باید به 
پزشک مراجعه کنید چون شــما مشکل بى خوابى اولیه 

دارید.

اضافه کردن ســوپ به رژیم غذایى به ویژه ســوپ 
گازپاچو (سوپ مبتنى بر گوجه فرنگى که به صورت 
سرد ســرو مى شــود) مى تواند به افزایش دریافت 

سبزیجات کمک کند.
 براساس مقاله منتشر شده در مجله بیوشیمى تغذیه 
در آمریکا، مصرف روزانه سوپ گازپاچو به مدت دو 
هفته باعث افزایش ســطح ویتامین C در شــرکت 

کنندگان شد. 
 C به طور کلى سوپ پخته شــده سرشار از ویتامین
نیست زیرا این ویتامین نســبت به حرارت حساس 

است.
 همچنین سوپ آماده سبزیجات و سوپ رشته فرنگى 
با مرغ هر یک حاوى 50 درصد ارزش روزانه ویتامین 
A و بیش از 10 درصد از ارزش روزانه براى سلنیوم 

و پتاسیم است.

حس سیرى
برخالف سایر مایعات سوپ مى تواند همانند غذاهاى 

جامد باعث حس سیرى در افراد شود.
این درحالى اســت که مى توانید از سوپ به عنوان 
غذاى اصلى و بدون نگرانى از احساس گرسنگى بعد 

از صرف آن استفاده کنید.
همچنین در صورت وجود غذا عالوه بر سوپ، غذایى 

حاوى پروتئین را انتخاب کنید.

چگالى انرژى پایین
ســوپ معمــوًال چگالــى انــرژى پایینــى دارد،
 به طورى که هــر گرم از آن حــاوى کالرى پایینى

است. 
موادغذایى با چگالى انرژى پایین را انتخاب کنید که 
با میزان کالرى کم به ایجاد حس سیرى و در نتیجه 

کاهش وزن به شما کمک کند.
انتخاب سوپ مناسب

ســوپ خامه اى حاوى میزان باالیى چربى و کالرى 
است.

 مصرف مرتب سوپ کنسرو شــده مى تواند باعث 
افزایش ســطح بیس فنل آ (BPA) شــود که یک

 ماده اى شیمیایى است و باعث افزایش خطر بیمارى 
قلبى و دیابت خواهد شد.

بنابراین توصیه مى شود از سوپ هاى خانگى با مواد 
اولیه تازه اســتفاده کنید تا مانع از افزایش BPA و 

سدیم شود.

بخوابید تا بدنتان پاك شود

چرا دهانمان بوى بد مى دهد چرا سوپ براى سالمتى مفید است؟

کلم «کیل» سرشار از موادمغذى است اما میزان کالرى کمى دارد، به 
طورى که هر فنجان از این ماده غذایى حاوى 33 کالرى است. کیل 
همچنین حاوى میزان زیادى موادمغذى ضرورى مى باشد. براى مثال، 
یک وعده مصرف از این نوع کلم تمام ویتامین K مورد نیاز روزانه بدن 
را تأمین مى کند. از طرفى کیل باعث افزایش دریافت میزان کلسیم و 
آهن دریافتى خواهد شد. استفاده از کلم کیل در رژیم غذایى روزانه نه 
تنها براى سالمت عمومى بدن مناسب است، بلکه حاوى موادمغذى 

دوستدار سالمت پوست مى باشد.
C ویتامین

کلم کیل حاوى ویتامین C بوده و باعث افزایش ســالمت پوســت
 مى شود. ویتامین C به ساخت کالژن مورد نیاز بدن براى استحکام 
پوســت کمک مى کند. از طرفى، کاهش دریافت ویتامین C مانع از 
تولید کالژن در بدن خواهد شد که ضعیف شدن پوست را به همراه دارد. 
همچنین آنتى اکسیدان هاى موجود در این ویتامین از پوست در برابر 

اشعه فرابنفش خورشــید محافظت مى کند. یک فنجان کیل خام 
حاوى 80/4میلى گرم از ویتامین C است که 90 درصد از نیاز روزانه 
توصیه شده مردان و 100 درصد نیاز روزانه توصیه شده بانوان به 

این ویتامین را تأمین مى کند.

مس
کیل همچنین حــاوى مس 

است که دوســتدار سالمت پوست 
اســت. این ماده معدنى تولید مالنین 

(رنگدانه اى براى محافظت از پوست در برابر خورشید) را افزایش داده و 
همانند ویتامین C به ساخت کالژن کمک مى کند. هر فنجان از کلم 
کیل خام 1004 میکروگرم مس دارد که بیشتر از 900 میکروگرم نیاز 

روزانه توصیه شده به این ماده معدنى است.

A ویتامین
کلم کیل با افزایش میزان دریافتى ویتامین A به سالمت پوست کمک 
مى کند. مصرف یک فنجان کیل خــام 335 میکروگرم از فرم فعال 
رتینول را براى بدن فراهم کرده که معادل 37 درصد از نیاز روزانه توصیه 

شده براى مردان و 48 درصد براى بانوان است.

فواید کلم «کیل» براى پوست 

موخوره بیشتر در موهاى خشک و شکننده به وجود مى آید و به علت خشکى بیش 
از حد و با شدت برس کشیدن بر موها ایجاد مى شود.

 وقتى که سطح محافظ مو از بین مى رود امکان جایگزینى آن دیگر میسر نیست. 
اگر شما تغذیه سالم و متناسبى داشته باشــید کیفیت مو به طور بارزى تحت تأثیر 

قرار مى گیرد.
مو از سولفوپروتئین تشکیل شده اســت و مى توان گفت که بخش مرده فولیکول 
مو است.خشــکى مو مى تواند به دالیل ژنتیکى یا استفاده از شــوینده هایى که 
استاندارد نیستند، شرایط آب و هوایى محل زندگى افراد، استفاده از سشوار و اتوى 

مو باشد.
کرم هاى مــو پایه روغنــى دارنــد و از روغن ســاخته شــده اند. اســتفاده از 
آنها موجب بروز درخشــندگى و نرم شــدن موها مى شــود. افــرادى که داراى 
موهاى خشــک هســتند مى توانند از روغن هایى مثل روغن بادام براى موهاى 
خود اســتفاده کنند زیرا روغن بادام مى تواند از خشــکى و موخوره مو پیشگیرى 

کند.

پیشگیرى از موخوره با روغن بادام  
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نصف جهان  پیشکسوت باشگاه استقالل 
تهران دســتیاران منصوریان را به دیوار 
تشــبیه کرد و اعالم کرد که آنها هیچ 
کمکى را به سرمربى این تیم نمى کنند.
رضا حسن زاده، بازیکن سابق استقالل 
جدیدترین فردى است که درباره وضعیت 
این روزهاى تیم محبوبش صحبت کرده. 
انتقادات او البته بیشتر از آنکه منصوریان 
را نشانه بگیرد، متوجه افراد کنار دست 
سرمربى اســتقالل بوده. مدافع سابق 
آبى ها به یکى از خبرگــزارى ها گفته: 
«زمانى که علیه منصوریان شــعار سر 
مى دادند، منصوریــان مانده بود چه کار 
کند. نقش محمد خرمگاه، على چینى، 
بهتاش فریبا و نصرا... عبداللهى چیست؟ 
چرا نقش دیوار را داشــتند؟ چرا نرفتند 
سمت منصوریان تا با او صحبت کنند؟ 
چرا کارى کردند که منصوریان به رضا 
مهاجرى پناه آورده و دست او را بگیرد؟ 
کادر فنى فقط بلد است بله قربان و چشم 
بگوید. همه چیز که منصوریان نیست. 
چرا یک نفر نبود بــه منصوریان بگوید 
وقتى اســتقالل عقب اســت، تیم نیاز 
به بازیکن باتجربــه دارد که بازى را در 
بیــاورد، نه اینکه قائدى کــم تجربه به 

زمین برود.» 
دستیاران منصوریان نه در مباحث فنى 
و نه در کارهاى دیگر هیچ کمکى نمى 
کنند و نشــان داده اند حسابى ناکارآمد 

هستند. 

 نصف جهــان  روزنامه اســتقالل جوان 
همچنــان از روزهاى ســخت ناکامى

 آبى ها براى  مطرح کردن ســردبیر خود 
اســتفاده مى کند و بى محابا در این باره 
تیتر مــى زند. چنــد روز از بازى عجیب 
اســتقالل و پدیده گذشــته و حاال فضا 
کمى متفاوت شده است. در روزهاى اول 
بعد از این بازى علیرضــا منصوریان که 
حرکات عجیبش ســئواالت زیادى در 
ذهن اهالى فوتبال ایجاد کرده بود متهم 
ردیف اول ناکامى هاى اخیر اســتقالل 
تلقى مى شد. اما از دو سه روز پیش ماجرا 
وارد فاز دیگرى شده است. بازیکنان در 
اینستاگرامشــان از منصوریان حمایت 
کرده اند. حتى پیشکسوتانى مثل فرهاد 
مجیدى هم منصوریــان را مقصر این 
وضعیت نمى دانند. در این شرایط طبیعتًا 
نوك پیکان انتقادات به ســمت مدیران 

باشگاه مى رود.
حاال روى جلد نشریه استقالل جوان که 
ارگان هوادارى باشگاه محسوب مى شود 
تیترهایى در حمایت از منصوریان و انتقاد 
از مدیران باشــگاه دیده مى شود. باالى 
جلد این روزنامه از ناصر فریاد شیران نقل 
شده که  فتح ا...زاده مى تواند استقالل را 
نجات بدهد. فرهاد مجیدى گفته  افتخارى 
صندلى اش را به یک مدیر کاردان بدهد.  
هادى طباطبایى هم اعالم کرده که  فقط 
منصوریــان مقصر نیســت؛ در ناکامى 

استقالل همه مقصر هستند.
تیترهاى دیگــرى هــم روى جلد این 
روزنامه که متعلق به فتح ا... زاده اســت 
و البته فقط در فضاى مجازى منتشــر 
مى شود وجود دارد. تیترهایى جهت دار و 
به نفع یک نفر خاص! بهتر است نام این 
روزنامه به «فتح ا... نامه استقالل جوان» 

تغییر پیدا کند.

دیوار آبى!

فتح ا... نامه 
استقالل جوان!

  ایران ورزشى آنالین |
 تســاوى خانگــى آن هــم 
مقابل ســپیدرود، براى ســپاهان 
بحث برانگیز اســت . سپاهان 
مى تواند بعد از بازى با سپیدرود 
یــا حتــى در جریان ایــن بازى 
تماشاگرانش را نگران کرده باشد که 
با این فوتبــال از قهرمانــى و جام خبرى 

نخواهد شد.
ســپاهان پیش از بازى هفته پنجم مقابل سپیدرود 
مى توانست پیش بینى کند که حریف براى ضد فوتبال به 
اصفهان آمده است اما این پیش بینى هم به سپاهان کمک 
نکرد تا نقشه دقیق براى باز کردن دروازه سپیدرود طراحى 
کند. حمالت پى در پى سپاهان و ضربات بازیکنان این تیم 
چند بار تیر دروازه حریف را لرزاند و بارها و بارها تا مرز گل 
شدن پیش رفت اما سپاهان آخرش به یک تساوى خانگى 
تن داد. سپاهان باید به این دلیل مورد انتقاد قرار بگیرد که 
چرا نتوانست درى براى باز کردن دفاع حریف پیدا کند.

 رســول نویدکیــا انــگار فرامــوش کــرده بــود که 
بازى در عمق ســبک همیشــگى ســپاهان اســت.

ســپیدرود 90 دقیقــه ضدفوتبــال بازى کــرد و حتى 
در چند صحنــه وقتى مى توانســت حمله کند، ســعى 
مى کرد زمان بازى را تلف کند و از حمله ســرباز مى زد.

 کمتر تیمى را در لیــگ برتر دیده ایم که تــا این اندازه 
به ضدفوتبال گرایش داشــته باشــد. حــاال با حضور 
نظرمحمــدى در لیــگ برتــر، اتهــام ضدفوتبــال 

دیگــر بــه مربیانــى مثــل میثاقیــان وارد نیســت.
 اگر نمایش سپیدرود مقابل سپاهان را ببینید به هیچ کدام 
از نمایش هــاى ســال هــاى دور و نزدیــک تیم هاى 
میثاقیان لقب ضدفوتبال نمى دهید. امیــد روانخواه که 
در کادر فنى ســپیدرود اهل فکر کردن است و از فوتبال 
شــاید درك درســتى دارد، بعد از بازى چنین گفته بود: 
ما مقابل ســپاهان خوش شــانس بودیم. سپیدرود یک 
تیم جوان است. (البته ســپیدرود از مسن ترین تیم هاى 
لیگ برتر اســت. ) ســپاهان فوتبال خوبى را بازى کرد. 
 بله، سپیدرود خوش اقبال بود اما سپاهان بر خالف آنچه 
روانخــواه مى گوید خوب فوتبال بــازى نکرد. «خوب» 
تعریــف دارد و الزامًا تیمى که 90 دقیقــه حمله مى کند 
خوب بازى نکرده اســت . تیمــى کــه 90 دقیقه دفاع 
مى کند و گل نمى خورد نیز الزامًا بــه این دلیل که گلى 
نخورده، نمایش خوب و امیدوارکننــده اى ارائه نکرده.
ســپیدرود در اصفهان فوتبال بازى نکــرد. به قول چند 
بازیکن سپاهان، ســپیدرودى ها باید بهتر تمرین کنند تا 
فوتبال را یاد بگیرند اما انتقاد بیشــترى به سپاهان وارد 
اســت که مقابل ضدفوتبال نمى تواند درها را بگشــاید .
حاال ســپاهان باید در تعطیالت در بازى خــود بازبینى 
کند. تماشاگران ســپاهان منتظر تیمى خواهند ماند که 
دست کم مقابل ضدفوتبال به در بســته نخورد. توقعات 
از سپاهان بیش از اینهاســت، توقع جام، توقع قهرمانى.

بعد از بازى سپاهان-سپیدرود نشریات و سایت هاى محلى 
در اصفهان انتقادات تندى را علیه سپیدرود مطرح کرده اند.
تیترهایــى همچــون «ســیاه بازى هاى ســپیدرود»، 
«دروازه بانــى که یــاد وقت کشــى نظرمحمــدى را 

زنده کرد» و... بــراى اعتراض به نوع بازى ســپیدرود 
مطرح شــده اســت . آنها فوتبال ســپیدرود را در شأن 
لیگ برتر نمى داننــد و لقب ضدفوتبال بــه آن داده اند .
 یکى از رســانه هاى بومى و هوادارى اصفهان نوشــته: 
«به یاد نداریم که تیمى به اصفهان آمده باشــد و براى 
کســب یک امتیاز تا این اندازه چرك بــازى کند. بازى 
تدافعى بســیارى از تیم هــا را در اصفهــان دیده ایم اما 
اینکه 90 دقیقه زیر توپ بزنند و بــه جاى بازى فوتبال، 
ضدفوتبال را به تصویر بکشــند تا به حال با این شــدت 
ندیده بودیم. سپیدرود شــبیه یک تیم لیگ دسته دومى 
بود که هیچ طرح و برنامه اى نداشت و دستور مربى  آنها 
فقط یک جمله بود: زیر توپ بزنیــد. در لیگ برتر کمتر 
تیمى را دیده ایم که تا این اندازه بــى برنامه بازى کند.»

اصفهانى ها از بازى ضد فوتبال ســپیدرود در لیگ برتر 
متعجب شــده اند اما انتقاد بیشــتر به تیم شهرشان وارد 
اســت که مقابل چنین فوتبالى به در بسته خورده است. 
کرانچار اگر دقایــق پایانى بازى با ســپیدرود را بازبینى 
کند، حتمًا از خودش مى پرســد که چرا پاس دادن هاى 
بى حاصل در 15 دقیقه آخر بازى نیز ادامه داشــت و چرا 
براى باز کردن گره بازى راه دیگــرى را انتخاب نکرد؟
کرانچار حق دارد تعجب کند که چطور هنوز در لیگ برتر 
تیمى مثل سپیدرود پیدا مى شــود که از بنیان چیزى به 
نام فوتبال در بازى اش پیدا نیســت اما بیشتر باید از تیم 
خودش متعجب باشد که چرا نتوانست براى مقابله با ضد 
فوتبال راه هاى بهترى پیدا کند. اینکه رضا چلنگر چگونه 
باید «ضد فوتبــال» را براى کرانچار ترجمــه کند نیز از 

دشوارى هاى این ماجراست!

نصف جهان  حضــور مهاجم  دو رگه 
ایرانى-سوئدى بیش از هر وقت دیگر 

در تیم ملى ایران جدى شده است.
 سامان قدوس، بازیکن ایرانى االصل 
تیم ملى سوئد به اردوى این تیم براى 
رقابت هــاى مقدماتى جــام جهانى 
دعوت نشــد تا حضور او در تیم ملى 

ایران جدى تر از قبل شود.
درخشش مهاجم ایرانى تیم اوسترسند 
ســوئد باعث شــد تا «کارلوس کى 

روش»، ســرمربى تیم ملــى نام این 
بازیکن را در لیســت بازیکنان مورد 
عالقه اش براى جــام جهانى 2018 

روسیه قرار دهد.
ســامان قدوس بعد از درخشــش در 
تیم باشــگاهى اش  در مرحله حذفى 
لیگ اروپا برابر پائوك یونان بار دیگر 
نمایشى خیره کننده داشت و با دو گل 
زیبایى که به ثمر رساند نقش اصلى را 
در صعود تیمش به مرحله گروهى لیگ 

اروپا ایفا کرد.
سامان قدوس چند روز قبل در مصاحبه 
با نشریات سوئدى اعالم کرده بود که 
از سوى فدراســیون فوتبال ایران با او 
تماس گرفته شــده و او نیز قصد دارد 
با تغییــر تابعیتش به تیــم ملى ایران 

بپیوندد.
«یان اندرسون»، ســرمربى تیم ملى 
فوتبال ســوئد نیز براى رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى از سامان قدوس 

دعوت نکرد تا رســمًا بــه حضور این 
بازیکن در تیم ملى ایران کمک کرده 

باشد.
 سایت ورزش سه و خبرگزارى فارس 
در این بــاره گزارش دادنــد این کار 
سرمربى تیم ملى ســوئد باعث شد تا 
کاربران ایرانى بــه صفحه این مربى 
هجوم برند و با لحنى کنایى از او بابت 
عدم دعوت ســامان قدوس تشــکر 

کنند.

 تیم ملى، سامان مى گیرد؟!

کالس نفتى براى جام حذفى
تیم صنعت نفت آبادان در مرحله یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى فوتبال ایران میهمان سپاهان است. فراز 
کمالوند سرمربى این تیم پیش از این اعالم کرده در 
جام حذفى شرکت نمى کنند اما شاید نظر هیات مدیره 
بر برگزارى بازى باشد. صنعت نفت سال قبل هم از 
جام حذفى کناره گیرى کرده بود و هنوز مشــخص 

نیست این تیم در فصل جارى قصد حضور در جام 
حذفى را دارد یا نه. قرار اســت مسئوالن صنعت 
نفت طى دو روز آینده تصمیم نهایى در این مورد 
را اتخاذ کنند و این موضوع را به طور رسمى بیان 
کنند. سازمان لیگ پیش از این اعالم کرده که هر 

تیمى انصراف دهد با جریمه روبرو مى شود. 

نصف جهان  کریم انصارى فرد در آســتانه یک اتفاق بزرگ در زندگى 
ورزشــى خود اســت . رخدادى  که مى تواند آینده او را بیش از پیش 
تحت تأثیر قرار دهد.با قرعه کشى مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا 
المپیاکوس که کریم را در اختیار دارد در یکى از سخت ترین گروه هاى 
این رقابت ها قرار گرفت. المپیاکوس در مرحله گروهى این رقابت ها 
به مصاف بارسلونا، یوونتوس و اســپورتینگ لیسبون خواهد رفت در 
شــرایطى که عالوه بر یووه و بارســا دیگر تیم این گروه اسپورتینگ 
لیســبون نیز این روزها در اوج قرار دارد و به عنوان یکى از قدرت هاى 

فوتبال پرتغال شناخته مى شود.
بازیکنان المپیاکوس از حضور در چنین گروهى اســتقبال کرده بودند. 
بعضى بازیکنان این تیم نوشته بودند هم گروهى با تیم هایى همچون 
بارسلونا و یوونتوس باعث بیشتر دیده شــدن آنها در فوتبال اروپا مى 
شود شــرایطى که براى مهاجم تیم ملى ایران کریم انصارى فرد هم 

وجود دارد.
شاید در نگاه اول این نکته مطرح شود که کریم شانسى براى حضور در 
ترکیب اصلى المپیاکوس ندارد. اما در این فصل شرایط کامًال متفاوت 
است و با توجه به درگیر شدن المپیاکوس هم در لیگ یونان و هم لیگ 
قهرمانان اروپا سرمربى این تیم از بازیکنان بیشترى در ترکیب اصلى 
اســتفاده مى کند و در نتیجه انصارى فرد نیز شانس حضور در ترکیب 
اصلى المپیاکوس را در مصاف با ابَرقدرت هــاى فوتبال اروپا خواهد 

داشت.
بازى کردن مقابل بارسا و یووه در سال جام جهانى حتى 
مى تواند سرنوشــت انصارى فرد را در تیم ملى در سال 
جام جهانى هم تغییر دهد. همچنان در تیم ملى اولویت 
به استفاده از سردار آزمون و مهدى طارمى است اما اگر 
انصارى فرد درلیگ قهرمانان اروپا در ترکیب المپیاکوس 

به میدان برود عمًال وضعیت خود را در تیم ملى هم 
تغییر خواهد داد.

فصل گذشته ســردار آزمون موفق 
شــد با پیراهن روســتوف مقابل 

بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید دو 
قدرت مطرح اروپا گلزنى کند. 

درخشش او در این دیدارها 
باعث شــد آزمون در این 
تابســتان در تیــررس 
تیــم هایــى همچون 
التزیو و بشــیکتاش 
قرار بگیرد. باید دید 
کریم هم موفق مى 
شــود چنین راهى 
را بــرود؟ او در 
موقعیتى بى نظیر 
قرار گرفته هر چند 

باید دیــد در نهایت 
تصمیم ســرمربى المپیاکوس براى استفاده از 

انصارى فرد در ترکیب المپیاکوس به چه ترتیب 
خواهد بود. 

در آستانه مصاف سنتى فوتبال قاره کهن یکى از رســانه هاى معتبر کره به تجدید خاطرات تلخ سال هاى گذشته 
برابر ایران پرداخت.تیم ملى فوتبال کره جنوبى نیاز مبرمى به پیروزى برابر ایران دارد تا براى نهمین بار در تاریخ  به 
جام جهانى صعود کند. البته ایران پیش از این صعود خود را به جام جهانى 2018 قطعى کرد تا پس از روسیه میزبان و 

برزیل از قاره آمریکاى جنوبى سومین تیم حاضر در این رقابت ها باشد.
چوسان کره جنوبى با اشاره به شــهرت «کارلوس کى روش» در این کشور و بازى تاریخى در انتخابى جام جهانى 

2014 برزیل که منجر به پیروزى و صعود  ایران با گل رضا 
قوچان نژاد شد نوشت: کارلوس کى روش با مشت هاى گره 
کرده به مصاف کره جنوبى آمد و هر دو ســرمربى پیش از 
آغاز بازى نبرد استرس آورى داشتند. بازیکنان کره جنوبى 
و هواداران فوتبال رفتارهاى کــى روش را ناپخته  دیدند. 
هرچند این ســرمربى پرتغالى در نشســت خبرى بازى 
دوستانه در سال 2014 میالدى در تهران از این رفتارش 
اظهار پشــیمانى کرد؛ اما از او خاطره و احساس خوبى در 

اذهان کره اى ها باقى نخواهد ماند. 
سایت کره اى با بررسى حضور  پیرمرد خوش تیپ پرتغالى 

از سال 2011 میالدى در ایران آورده است: کى روش براى دومین بار متوالى تیم ملى فوتبال ایران را روانه جام جهانى 
کرد و سال هاست صدرنشین رنکینگ آسیا است. او قهرمان اصلى تیم ملى فوتبال ایران است که ترکیب این تیم را 
عوض کرد. کى روش نگاهش را متوجه استعدادهاى فوتبال ایران در اروپا از جمله آلمان، هلند، سوئد و ...کرد تا تیمى 

بسازد که قطب اول قاره کهن محسوب مى شود.
چوسان با بیان اینکه بازى با ایران به کابوس کره اى ها تبدیل شده تصریح کرد این بار باید به هر شکلى شده این 

کابوس از بین برود و 3 امتیاز به حساب ببرهاى شرق قاره واریز شود.

 ترس از مشت!
در پایــان اولین ایســتگاه لیــگ هفدهم 
تیم هاى اصفهانــى هم امتیازند و به یک 
اندازه گل خورده انــد اما آمار تهاجمى بهتر 
ذوب آهــن فعًال ایــن تیــم را در قیاس با 

سپاهان در موقعیت بهترى قرار داده است.
با سپرى شــدن یک ششــم از مسابقات 
لیگ هفدهم هم ذوب آهن و هم سپاهان 
6 امتیازى اند. تیم هاى اصفهانى یک وجه 
اشــتراك جالب دیگر هم با یکدیگر دارند 
و آن اینکه هرکدام در پنج دیدار پشت سر 
گذاشته شده خود 6 گل دریافت کرده اند تا 
براى مقطع آغازین فصل آمار دفاعى نسبتًا 

ضعیفى در کارنامه آنها به ثبت برسد.
علیرغم امتیاز مشابه و آمار دفاعى یکسان ذوب آهن یک برترى ویژه نسبت به سپاهان دارد و آن حضور 
در نیمه باالیى جدول است. سبزپوشــان اصفهانى به این دلیل سه پله باالتر از طالیى پوشان همشهرى 
قرار گرفته اند که ظرف این مدت سه مرتبه بیشتر دروازه حریفان را فتح کرده اند. به عبارت دیگر، برخالف 
سپاهان که با به ثمر رساندن تنها چهار گل در پنج مسابقه از این نظر آمار ناامیدکننده اى دارد ذوب آهن در 

این پنج هفته عملکرد هجومى به نسبت قابل قبولى از خود به جاى گذاشته است.
جالب آنکه ذوب آهن در حالى فعًال باالتر از سپاهان در جدول ایستاده است که دیدار رو در روى هفته چهارم 

را با 2 گل به همشهرى خود واگذار کرد.

تفاوت هجومى همشهریان هم امتیاز

کریم 
در آستانه 

دوئل 
با مسى

 و  بوفون!

نصف جهان  زردپوشان سپاهان پس از چند روز تعطیلى 
تمرینات خــود را دوباره از بعدازظهر روز دوشــنبه 6 

شهریورماه آغاز مى کند. 
 تیم فوتبال ســپاهان که هفته پنجم لیــگ برتر را با 
تساوى خانگى برابر سپیدرود رشت پشت سر گذاشت، 
تمرینات خود را از بعدازظهر روز دوشنبه 6 شهریورماه 

آغاز مى کند. 
ســپاهان پس از بــازى روز سه شــنبه 31 مردادماه 
در هفتــه پنجــم لیــگ برتــر کــه در ورزشــگاه 
نقش جهان میزبــان ســپیدرود بود به اســتراحت

 رفت. 
به جــز بازیکنــان خارجــى ســپاهان کــه در مدت 
زمــان اســتراحت ایــن تیــم در اصفهــان مانــده 
بودنــد و تمرینات خــود را انجــام مى دادند، ســایر 
بازیکنــان اســتراحت یــک هفتــه اى داشــته اند. 
«زالتکوکرانچــار» و «تونچــى»، ســرمربى و مربى 
دروازه بان هاى تیم هم که به مرخصى رفته اند سه شنبه 

به اصفهان باز مى گردند.

زردها
 از فردا استارت مى زنند

الل جوان 
ت ناکامى

ـردبیر خود 
در این باره 
ى عجیب 
وحاال فضا 
زهاى اول 
صوریان که 
 زیادى در 
ه بود متهم 
ســتقالل 
یش ماجرا

زیکنان در 
ن حمایت 
مثل فرهاد 
 مقصر این 
یط طبیعتًا 
ت مدیران 

ل جوان که 
ب مى شود 
یان و انتقاد 
شود. باالى
شیراننقل

مه 
ان!

ایران ورزشى آنالین |
 تســاوى خانگــى آن هــم 
مقابل ســپیدرود، براى ســپاهان 
بحث برانگیز اســت . سپاهان 
مى تواند بعد از بازى با سپیدرود 
یــا حتــى در جریان ایــن بازى

تماشاگرانش را نگران کرده باشد که 
با این فوتبــال از قهرمانــى و جام خبرى 

نخواهد شد.
سپیدرود پیشاز بازىهفته پنجم مقابل ســپاهان

مى توانست پیش بینى کند که حریف براى ضد فوتبال به 
اصفهان آمده است اما این پیش بینى هم به سپاهان کمک 
نکرد تا نقشه دقیق براى باز کردن دروازه سپیدرود طراحى 
کند. حمالت پى در پى سپاهان و ضربات بازیکنان این تیم 
بارها تا مرز گل بارها و دروازه حریفرا لرزاند و بار تیر چند

شدن پیش رفت اما سپاهان آخرش به یک تساوى خانگى 
تن داد. سپاهان باید به این دلیل مورد انتقاد قرار بگیرد که 
چرا نتوانست درى براى باز کردن دفاع حریف پیدا کند.

 رســول نویدکیــا انــگار فرامــوش کــرده بــود که 
بازى در عمق ســبک همیشــگى ســپاهان اســت.

90 دقیقــه ضدفوتبــال بازىکــرد و حتى  0ســپیدرود
در چند صحنــه وقتى مى توانســت حمله کند، ســعى 
مى کرد زمان بازى را تلف کند و از حمله ســرباز مى زد.
 کمتر تیمى را در لیــگ برتر دیده ایم که تــا این اندازه
گرایش داشــته باشــد. حــاال با حضور به ضدفوتبال

نظرمحمــدى در لیــگ برتــر، اتهــام ضدفوتبــال 

ب دیگــر
 اگر نمایش
از نمایش
میثاقیان
در کادر ف
شــاید د
ما مقابل
تیم جوان
لیگ برتر
 بله، سپی
روانخــو
تعریــف
خوب باز
مى کند و
نخورده،
ســپیدر
بازیکن س
فوتبال ر
اســت ک
حاال ســ
کند. تماش
دست کم
از سپاهان
بعد از بازى
در اصفها
تیترهایــ
«دروازه

اســتفاده مى کند و در نتیجه انصارى فرد نیز شانس حضور در ترکیب 
اصلى المپیاکوس را در مصاف با ابَرقدرت هــاى فوتبال اروپا خواهد 

داشت.
ىحتى مقابل بارسا و یووه در سال جام جهانى بازى کردن
لسال مى تواند سرنوشــت انصارى فرد را در تیم ملى در 
تغییر دهد. همچنان در تیم ملى اولویت جام جهانى هم
به استفاده از سردار آزمون و مهدى طارمى است اما اگرر

انصارى فرد درلیگ قهرمانان اروپا در ترکیب المپیاکوس 
م هم به میدان برود عمًال وضعیت خود را در تیم ملى

تغییر خواهد داد.
ققوفق فصل گذشته ســردار آزمون م
لابل شــد با پیراهن روســتوف مق
وووو دو بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید
قدرت مطرح اروپا گلزنى کند. 

دیدارها  درخشش او در این
باعث شــد آزمون در این 
تابســتان در تیــررس
تیــم هایــى همچون 
التزیو و بشــیکتاش 
قرار بگیرد. باید دید 
کریم هم موفق مى 
شــود چنین راهى 
رررر درر را بــرود؟ او
موقعیتى بى نظیر

قرار گرفته هر چند 
باید دیــد در نهایت 

تصمیم ســرمربى المپیاکوسبراى استفاده ازز
انصارى فرد در ترکیب المپیاکوسبه چه ترتیب 

خواهد بود. 

 مقابله با 
ضد فوتبال هم 
راهکار دارد

  Bانتقاد از نداشتن پلن
براى سپاهان
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با سپرى شدن یک ششم ابتدایى لیگ 
هفدهم جایــگاه اصفهانى ها در جدول 
رده بندى لیگ برتــر چندان نویدبخش 

نیست.
تعویق دیدار تیم هاى گسترش فوالد و 
پرسپولیس مانع از آن شد تا ِشماى واقعى 
لیگ هفدهم با سپرى شدن یک ششم 
ابتدایى آن و تا قبل از آغاز اولین وقفه در 

مسابقات مشخص شود.
با وجود احتمال جدى تغییر صدرنشین 
لیگ در پایان رقابت هــاى هفته پنجم 
و عوض شــدن جاى پــارس جنوبى 
و پرســپولیس بــا یکدیگــر، جایگاه 
اصفهانى ها احتماًال پــس از برگزارى 
دیدار معوقه نیز دست نخورده باقى خواهد 
ماند زیرا گسترش فوالد در حال حاضر 
قعرنشین است و تنها به شرطى که تیم 
تبریزى با اختالف چند گل پرسپولیس را 
شکست دهد نمایندگان فوتبال اصفهان 

از رده فعلى پایین تر مى آیند.
در حال حاضر ذوب آهن و ســپاهان 6 
امتیازى اند و به ترتیب در رده هاى هفتم 
و دهم جدول جاى دارند. جایگاه فعلى 
دو تیم اصفهانى در سطح توقعات از آنها 
نیســت و اگر پس از تعطیالت تغییرى 
در این وضعیت ایجاد نشــود یک فصل 
فوتبالى ناامیدکننده دیگر در انتظار دیار 
نصف جهان خواهد بود. در صورت تداوم 
این شرایط ممکن است مثل دوره قبل 
کسب سهمیه پلى آف آسیایى به سقف 

آرزوى تیم هاى اصفهانى بدل شود.

نصف جهان  باشــگاه پرســپولیس در 
تدارك حضور پر تعــداد هوادارانش  در 
دیدار برگشت با االهلى عربستان است.

با وجود اینکه پرسپولیس در دیدار رفت 
مقابل االهلى میزبان بود تعداد هواداران 
این تیم در ورزشگاه سلطان قابوس به 
زحمت به 200 نفر مى رســید. دیدار با 
تیم هاى عربســتانى در ورزشگاه ثالث 
بیشــتر از اینکه به ضرر عربســتانى ها 
باشد به ضرر تیم هاى ایرانى است چه به 
لحاظ استفاده از امتیاز حضور هواداران و 

چه به لحاظ آب و هوا.
اما باشگاه پرسپولیس قصد دارد اقداماتى 
را براى حضور پر شور هوادارانش در دیدار 
برگشت مقابل االهلى در ابوظبى امارات 
انجام دهد. پرسپولیســى ها قصد دارند 
شرایط حضور ایرانى هاى حاضر در کشور 
امارات را در این دیدار بررسى کنند و تعداد 
هواداران پرســپولیس را افزایش دهند. 
پرسپولیس حتى اگر در این دیدار سهمیه 
10 درصدى از سکوها را داشته باشد باید 
حداقل چهار هزار هوادار در ورزشــگاه 
داشــته باشــد که مدیران پرسپولیس 
تالش مى کنند عالوه بر اینکه گروهى 
از ایرانیان را  از داخل کشور راهى امارات 
مى کنند،مقدمات حضــور ایرانى هاى 
حاضر در امارات هم در ورزشگاه فراهم 
کنند تا بر خالف دیدار رفت، پرسپولیس 

تماشاگران بیشترى داشته باشد.

باز هم اصفهان 
براى سهمیه؟

ابوظبى سرخ تر
 از سلطان قابوس!

حســاب هاى بانکى ســازمان لیگ به 
دلیل بدهى هاى مالیاتى مســدود شده 
و برگــزارى لیگ هــاى مختلــف را با 
مشــکل روبه رو کرده اســت. سازمان 
لیــگ اعتقــاد دارد مشــکل از لحاظ 
قانونى پیگیرى مى شــود و اداره مالیات 
هم همکارى خواهد کرد. اما مشــکل 
از جایى جدى مى شــود که بر اســاس 
ادعــاى ســازمان لیــگ، اداره مالیات 

هــم از حســا ب هاى ایــن ســازمان 
مالیات کســر مى کنــد و هــم وقتى 
بخشــى از پول  به حســاب باشگاه ها 
مى رود بــه آن مالیات تعلــق مى گیرد. 
به عبارتى ســازمان امورمالیاتى براى 
یک مبلغ، چندیــن بار از فدراســیون 
فوتبــال مالیــات دریافــت مى کنــد. 
اتفاق عجیبى که سازمان لیگ ادعا کرده 
تکرار آن در بلندمدت سبب ورشکستگى 

باشــگاه ها و ســازمان شــده است. در 
حال حاضــر آنطور که گفته مى شــود 
اســتقالل 64 میلیارد بدهــى مالیاتى 
دارد و ایــن بدهى براى پرســپولیس 
حدود 93 میلیارد اســت. سازمان لیگ 
در بیانیه این روند را اشــتباهاتى فاحش 
دانســته و وعده داده در روزهاى آینده 
اســناد بیشــترى را در این باره منتشر 

کند.

اداره مالیات ورشکست مان کرده!

پرسپولیس یکجا شش میلیارد تومان به دســتیاران «مانوئل ژوزه» پرداخت کرد!  تا از شر شکایت 
آنها رها شود.

  محممدعلى ترکاشوند در این باره مى گوید:  متأسفانه همه تالش ما براى آنکه بدهى دستیاران 
ژوزه را به صورت اقساط پرداخت کنیم به نتیجه نرسید و تمامى پول به طورت یکجا به حساب آنها 
واریز شده و ظرف یکى دو روز آینده قابل برداشت است. براى تأمین پول بدهى دستیاران ژوزه با 
کمک 400 میلیون تومانى هواداران فهیم پرسپولیس و البته حمایت اسپانسر جدید باشگاه مواجه 

شدیم و حاال باید خود را آماده کنیم تا بدهى مانوئل ژوزه را پرداخت کنیم. 
مدیر اقتصادى باشگاه پرسپولیس درباره میزان بدهى دقیق مانوئل ژوزه و اینکه باشگاه تا چه زمانى 
فرصت دارد تا این پول را بدهد، گفت:  در نامه اى که آمده و البته من موفق نشدم آن را مورد مطالعه 
قرار بدهم و تنها براساس شنیده هاى خود حرف مى زنم مبلغى بین یک میلیون و 200 هزار یورو تا 
یک میلیون و 300 هزار یورو میزان بدهى ژوزه است. اینکه باشگاه چقدر زمان دارد تا این بدهى را 
بدهد را نمى دانم اما باید این بدهى را هم به صورت یکجا بدهیم و براى مربى که نیم فصل در تیم 

سرمربیگرى کرده شش میلیارد تومان پرداخت کنیم. 

شر دستیاران ژوزه کنده شد

کاروان تیم ملى ایران براى بازى با تیم ملى کره جنوبى عازم این کشور شده است و گویا در این کشور 
امکانات خوبى در اختیار ایرانى  ها قرار گرفته. سایت سئول در چند روز باقیمانده تا آغاز دیدار تیم هاى 
ملى فوتبال کره جنوبى و ایران در هفته هشتم مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2018 روسیه از گروه 
A آسیا نوشت :ایران در حال رسیدن به کره جنوبى است و فدراسیون فوتبال ورزشگاه بسیار خوبى را 
براى تمرینات این تیم در نظر گرفته. ورزشگاه گانگدون جایى است که تیم ملى اسپانیا در جام جهانى 
2022 کره جنوبى بازى خود را برگزار کرد. ایران این  بار کمى شــرایط سخت تمرینى دارد، زیرا 12 
بازیکن بین المللى ایران با تاخیر یک روزه وارد کره جنوبى مى شــوند. اولین تمرین کامل ایران روز 

یکشنبه در برگزار خواهد شد. 
کره جنوبى و ایران  پنج شنبه 9 شــهریور به مصاف هم مى روند. ایران با 20 امتیاز صدرنشین گروه 
A است و صعود خود را به جام جهانى 2018 قطعى کرد. کره جنوبى 13 امتیازى هم رتبه دوم جدول 

رده بندى را در اختیار دارد.

ایران در ورزشگاه جام جهانى

مهدى رجب زاده کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که تعداد گل هاى زده اش در 
تاریخ لیگ برتر باالتر از 109 گل است.

رجب زاده در مصاحبه با ورزش سه، در خصوص تعداد گل هایش در تاریخ لیگ برتر گفت: سایت 
شما نوشــته بود که من 109 گله هستم در صورتى که این آمار درســت نیست.من 93 گل در 
ذوب آهن زده ام و تعداد گل هایم در فجر سپاسى و مس کرمان هم 23 گل است. جمع این گل ها 
116 مى شود اما عادل فردوسى پور و برنامه 90 یک یا دو گل را جزو آمار من حساب نکرده اند ولى 

با این شرایط هم تعداد گل هاى من بیشتر از 109 گل است.
او ادامه مى دهد: اگر دو گل را هم به نام من ثبت نکنند در بدبینانه ترین حالت من 114 گله هستم 

ولى سایت ورزش سه اعالم کرده بود که من 109 گله هستم اما این آمار درست نیست.

رجب زاده:   114 گله هستم

نصف جهان هر چند ذوب آهــن در فصل هفدهم و تا 
بدینجاى رقابت ها در بحث نتیجه گیرى خوب عمل 
نکرده اما کامًال از نمایش هاى این تیم مشخص است 
که سبزپوشــان با تدابیر قلعه نویــى روزهاى خوبى 
را پیش روى دارنــد و قطعًا یکــى از مدعیان جدى 
قهرمانى خواهند بود.بهتریــن مربى تاریخ لیگ برتر 
فوتبال ایران، هرچند طبق معمول فصل را خوب آغاز 
نکرده اما امیدوار است امســال با ذوب آهن به دوران 

پرافتخارش بازگردد.
ذوب آهن از پنج بازى در لیگ برتر هفدهم 6 امتیاز به 
دست آورده و در رده هفتم جدول رده بندى قرار دارد.

امیر قلعه نویى بعد از یک فصل سخت با تراکتورسازى 
بار دیگر به اصفهان بازگشــت و این بار روى نیمکت 
ذوب آهن نشســت. تیم ذوب آهن از نظر امکانات و 

ساختار یکى از بهترین هاى لیگ ایران است.

ژنرال که با پنج قهرمانى بهتریــن مربى تاریخ لیگ 
برتر است، امسال در حالى به ذوب آهن پیوسته که این 
تیم در فصل گذشته نتایج خیلى خوبى کسب نکرده 
اســت و موضوع مهمتر اینکه این تیم همچون دیگر 
باشگاه هاى صنعتى در دوسال اخیر دیگر نمى تواند 
مثل گذشته در بازار نقل و انتقاالت ریخت و پاش کند.
امیر قلعه نویى امسال هم مثل اکثر سال هایى که در 
لیگ برتر مربیگرى کرده هنوز نتایج درخشان و در حد 
نام و اعتبار خودش به دست نیاورده است اما نمایش 
ذوبى ها با ژنرال به گونه اى بوده اســت که حتى در 
بازى هایى که ایــن تیم نتیجــه الزم را نگرفته این 
امیدوارى را به وجود آورده که ذوب تبدیل به یکى از 

بهترین هاى لیگ برتر امسال شود.
قلعه نویى مثل سال هاى اخیر یک کادر فنى پرتعداد 
را براى ذوب آهن در نظر گرفتــه و قصد دارد با خرد 

جمعــى روى نیمکت، تیمــش را بــه روزهاى اوج 
برگرداند.

 ژنرال امسال در ذوب آهن مشــکالت عدیده مالى 
و ســاختارى که در تراکتورسازى و اســتقالل با آنها 
دست و پنجه نرم مى کرد را ندارد، او تیمى متشکل از 
بازیکنان خوب در اختیار دارد که اکثر آنها سال هاست 
در ذوب آهن هســتند و هماهنگى باالیى دارند.امیر 
با ذوب آهن به روزهاى خوب مى اندیشــد و تعطیلى 
مسابقات در هفته پنجم نیز مى تواند کمک کند ژنرال 
و تیمش زودتر به باالترین سطح نمایش خود برسند. 
خواسته دوستداران ذوب آهن این است که جاى خالى 
قهرمانى لیگ برتر در ویترین افتخارات این باشگاه پر 
شود. خواسته اى که حاال با حضور قلعه نویى معقول تر 

از هر زمانى به نظر مى رسد.

 این ذوب آهن امیدوار کننده است

هافبک تیم فوتبال سپیدرود رشت معتقد است که این تیم در بین گزینه هاى سقوط به 
لیگ دسته اول قرار ندارد. 

توحید غالمى درباره شرایط سپیدرود بعد از گرفتن چهار امتیاز در دو بازى به خبرنگار 
ورزشى خبرگزارى تسنیم گفت: ما وضعیت خوبى داریم و حتى مى توانستیم بیشتر از 
این امتیاز جمع کنیم. مقابل نفت تهران بدشانسى آوردیم و در بازى با گسترش فوالد 

نیز همه دیدند که مستحق باخت نبودیم. خدا را شــکر که پیکان را بردیم و از تیم خوب 
و پرقدرت ســپاهان نیز در اصفهان امتیاز گرفتیم. واقعا مساوى خوبى از آنها 

گرفتیم. خوشبختانه شــرایط تیم ما بهتر شده و بازیکنان از فضاى 
لیگ دسته اول خارج شده اند و شرایط بازى در لیگ برتر را بهتر 

درك مى کنند. وى در واکنش به اینکه برخى سپیدرود را جزو 
گزینه هاى ســقوط مى دانند، تأکید کرد: من نمى دانم چرا 
چنین قضاوت هایى صورت مى گیرد و بعضى ها از حاال یک 
تیم را قهرمان و یک تیم را بین گزینه  هاى سقوط مى دانند. 
االن اســتقالل از ما پایین تر اســت، آیا باید بگوییم آنها 
جزو گزینه هاى سقوط هستند؟ من معتقدم که برخى از 
مربیان که بیرون مانده اند دنبال حاشیه  درست کردن 
براى سپیدرود هستند. در این رابطه خیلى چیزها واضح 

و روشن است.
هافبک تیم فوتبال سپیدرود رشت در مورد عملکرد 
خودش در پنج هفته گذشته   اظهار داشت: شرایط 
من بد نبوده اســت. در بازى با پیکان هم مصدوم 
شدم و مشغول درمان آسیب دیدگى ام بودم. براى 
بازى برابر ســپاهان نیز شــرایط تمرینى خوبى 
نداشتم. امسال هدف هاى بزرگى دارم و مى خواهم 
به تیم ملى برســم. امیدارم براى تیمم بازى هاى 

تأثیرگذارى انجام دهم. 

غالمى: مساوى خوبى از سپاهان گرفتیم
رامین هاى  دیگرى 

در راهند!
در دو سه روز پایانى هفته در توییتر پژمان راهبر،روزنامه نگار 
سرشناس که اتفاقًا ارتباط خوبى هم با برانکوى کروات دارند، 
درباره احتمال برخورد انضباطى او با چند دانه درشــت تیمش 
نوشتند. اینکه احتماًال غیر از کمال کامیابى نیا که براى دومین 
بازى متوالى بازى را از روى نیمکت شروع کرد، با حضور بشار 
رسن و احمد نوراللهى در ترکیب خط میانى، این دو 
بازیکنان اولویت اول تیم مى شوند و در خط 
حمله هم نوبت بازى مى رسد به گادوین 
منشــا. در موفقیت هاى این دو سال 
گذشته پرسپولیس، بازیکنانى چون 
کمال کامیابى نیا، محسن مسلمان و 
مهدى طارمى نقشى پررنگ داشتند 
اما این اطمینان خاطرشان از دردانه 
بودن در تیم، شرایط را سخت کرده 
بود.آنها اما در بازى با االهلى رفتن 
روى نیمکت را هم تجربه کردند و 
اتفاقًا بدون آنهــا بود که تیم جان 
گرفت. این تجربه سبب شده برانکو 
به برخورد جدى بــا بازیکنانى که 
گاهى پا را فراتــر از چارچوب هاى 
بازیکن بودن گذاشته اند، بیاندیشد 
و تکرار بعضى رفتارها شاید از خیلى 
از این بازیکنان، رامین رضاییان هاى 

جدیدى براى پرسپولیس بسازد.

د است که این تیم در بین گزینه هاى سقوط به 

د از گرفتن چهار امتیاز در دو بازى به خبرنگار 
یت خوبى داریم و حتى مى توانستیم بیشتر از
بدشانسى آوردیمو در بازى با گسترش فوالد

. خدا را شــکر که پیکان را بردیم و از تیم خوب 
ز گرفتیم. واقعا مساوى خوبى از آنها 

ىضاى ر شده و بازیکنان از ف
ى در لیگ برتر را بهتر 

خى سپیدرود را جزو 
: من نمى دانم چرا 
ضى ها از حاال یک 
ى سقوط مى دانند. 
بگوییم آنها  باید
دم که برخى از 
 درست کردن
 چیزها واضح 

رد عملکرد
ت: شرایط 
م مصدوم 
دم. براى 
نى خوبى 
ى خواهم 
زى هاى 

رامین هاىوبى از سپاهان گرفتیم
در را
در دو سه روز پایانى هفته در تو
سرشناس که اتفاقًا ارتباط خوبى
درباره احتمال برخورد انضباطى
نوشتند. اینکه احتماًال غیر از کم
از روى نیم بازى متوالىبازى را
احمد نوراللهى رسن و
بازیکنان اولوی
ن حمله هم
منشــا.
گذشته
کمال

مهدى
اما ای
بودن
بود.
روى
اتفاق

گرفت
به بر
گاهى
بازیکن
و تکرار
باز این از
جدیدى بر
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جوانى که 
با دعوت زن 
جوان به خانه اش 
او را به قتل رسانده بود 
و پس از مثله کردن جسد 
مقتــول، آن را در بیابان هاى 
اطراف تهران به آتش کشیده بود با 
تالش کارآگاهان اداره یازدهم دستگیر 

شد.
به گزارش میزان، 28 مردادماه امسال زن جوانى 
با مراجعه به دادسراى امور جنایى تهران عنوان 
داشت که خواهر35 ساله اش روز گذشته از خانه 
خارج شده و دیگر مراجعتى به خانه نداشته است و 

پاسخگوى تماس هاى تلفنى آنها نیست.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «فقدان افراد» 
و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراى ناحیه 27 
تهران، پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
خواهر فقدانى با حضــور در اداره یازدهم پلیس 
آگاهى در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «خواهرم 
حدود ساعت 11 روز جمعه(27مرداد) با خودروى 
شخصى پرایدش از منزل خارج شد. قرار بود عصر 
به خانه برگردد اما تاکنون مراجعتى به خانه نداشته 

است و پاسخگوى تماس هاى تلفنى نیست.»
با ثبت دستور توقیف خودروى فقدانى در سیستم 
جامع پلیس، واحد گشت انتظامى روز 31 مرداد و 
در محدوده شهر جدید پردیس موفق به شناسایى 
خودروى پراید فقدانى شــدند. در بررسى اولیه 
خودرو مشخص شد سارق یا سارقان با سرقت 
لوازم داخل خودرو، آن را به صورت رها شــده در 

ابتداى ورودى شهر جدید پردیس رها کردند.

با افزایش احتمال وقوع جنایت، کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس در اقدامات ویژه پلیســى موفق به 
شناسایى جوانى 33 ساله به نام «مجتبى» (متأهل 
و داراى یک فرزند چهار ماهه پسر) شدند که برابر 

دالیل پلیسى به تازگى با فقدانى آشنا شده بود.
با شناسایى مجتبى کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
آگاهى با مراجعه به محل ســکونت وى در شهر 
جدید پردیس، این محــل را تحت مراقبت هاى 
نامحسوس پلیسى قرار داده و سرانجام در ساعت 
11 روز پنج شنبه هفته گذشته(2شهریور) موفق 
به دستگیرى وى شدند. مجتبى در اظهارات اولیه 
عنوان داشــت که در روز گم شــدن زن جوان با 
فقدانى مالقات داشته اما پس از آن اطالعى از او 

ندارد.
با انتقال مجتبى بــه اداره یازدهم پلیس آگاهى، 
تحقیقات تخصصى از وى آغاز شد و سرانجام وى 
در ساعت 16 روز پنج شنبه لب به اعتراف گشود و 

به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
مجتبى در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «چند روز 
پیش از طریق یکى از دوستان خود با مقتول آشنا 
شدم. روز جمعه خانواده ام در شهرستان به سر 
مى برد؛ با فقدانى تماس گرفتم و او را به خانه ام 
دعوت کردم؛ پس از چند ساعت مقتول به خانه من 
آمد؛ مدت کوتاهى از حضور او  در خانه  من نگذشته 
بود که از او درخواست کردم خانه را ترك کند اما او 
براى این کار درخواست مبلغ 300 هزار تومان وجه 
نقد کرد و تهدید کرد که اگر این پول را به او پرداخت 
نکنم، همسایگان را از حضورش در خانه من مطلع 
مى کند. به او گفتم که بیشتر از 150 هزار تومان نمى 
توانم به او پرداخت کنم اما او همچنان اصرار داشت 
تا 300 هزار تومان به او پرداخت کنم؛ باهم درگیر 

شــدیم که ناگهان روى زمین افتاد. مقتول نفس 
نمى کشید؛ ترسیده بودم و مى خواستم تا هرچه 
زودتر جسد را به بیرون از خانه منتقل کنم تا خانواده 

ام متوجه موضوع نشوند.»
 متهم ادامه داد: «یک چمدان مسافرتى تهیه کردم 
تا جسد را با آن به داخل ماشین پراید مقتول منتقل 
کنم اما جســد در داخل چمدان قرار نمى گرفت؛ 
تصمیم گرفتم تا جسد را مثله کنم تا داخل چمدان 
جا شود؛ پس از قرار دادن جسد در داخل چمدان، آن 
را به زحمت به داخل ماشین منتقل کرده و [به سمت 
غرب استان تهران] حرکت کردم؛ از تهران خارج 
و به سمت شهریار حرکت کردم؛ به منطقه بازیافت 
زباله در منطقه صفادشت رسیدم؛ چمدان را به محل 
نخاله و زباله منتقل کردم؛ در چمدان را باز کردم و 
داخل آن بنزین پاشیدم. جسد و چمدان را آتش زدم 
و به سرعت محل را ترك کردم؛ نزدیکى هاى خانه 
که رسیدم، ماشین را در ابتداى ورودى شهرك رها 

کردم و به خانه رفتم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، در ادامه 
خبر اظهار داشت: «با توجه اعتراف صریح متهم به 
ارتکاب جنایت و انتقال جسد به منطقه صفادشت، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى به همراه متهم 
پرونده به محل انتقال جســد اعزام و در بررسى 
محل موفق به کشف بقایاى جسد شدند.» سرهنگ  
مکرم، در پایان این خبر گفت: «با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب جنایت و در ادامه کشــف 
بقایاى جسد مقتول، قرار بازداشت موقت از سوى 
بازپرس  پرونده صادر و متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.»

جنایت، پایان 
مالقات شیطانى  با زن 35 ساله

جسد را داخل چمدان 
گـذاشتـم و آتـش زدم

دادگاهى در مالزى یک مرد 35 ساله ایرانى را به 
اتهام استعمال سیگار در خط هوایى «ایرآسیا» 
به زندان و جریمه نقدى محکوم کرد. خبرگزارى 
رســمى مالزى (برناما) روز شنبه اعالم کرد که 
این مرد ایرانى قصد داشــت با خطوط هوایى 
«ایر آسیا» در مســیر انتقالى از کوآالالمپور به 
هلند ســفر کند و به اتهام استعمال دخانیات در 
دستشویى هواپیما به دو روز زندان و دو هزار و 
500 رینگیت (حدود 590 دالر) جریمه نقدى 

محکوم شد.
دادگاه مالزى این ایرانى را که «ع.ف» نام دارد، 
به دلیل این جرم که ساعت 7و55دقیقه صبح 
23 اوت (اول شهریور) در دستشویى پرواز تهران 

به کوآ الالمپور رخ داد، مجازات کرد.
این اتهام بر اساس ماه 100 مقررات حمل و نقل 
هوایى سال 2016 و مجازات آن نیز بر اساس 

ماده 206 همین قانون اعمال شده است.
براساس این قوانین، فرد مرتکب چنین جرمى 
به جریمه نقدى تا دو هزار و 500 رینگیت و تا 

یکسال زندان محکوم مى شود.
دو روز حکم زندان ایــن ایرانى در مالزى از روز 
دســتگیرى وى اعمال شده اســت. براساس 
گزارش برناما، این فرد ایرانى قصد داشــت با 
هدف جســتجوى کار به هلند ســفر کند. این 
خبر به همراه اسم و عکس این ایرانى در برخى 
رســانه هاى انگلیســى زبان مالزى منعکس

 شد.
در این دادگاه دو نفر به ایــن اتهام محاکمه و 
محکوم شدند که این رســانه ها فرد ایرانى را 

برجسته کردند.

گمرك اعالم کرد، مأموران این سازمان موفق 
به کشــف 11060 کیلوگرم انواع مشــروبات 
الکلى شــدند. این محموله بزرگ مشــروبات 
الکلى با هوشیارى مأموران گمرك پرویزخان 
و از داخل یک تانکر حمل مازوت عراقى کشف 

و ضبط شد.
مأموران گمرك پرویزخان در حین بازرســى و 
نظارت بر محموله ها و با کمک دســتگاه هاى 
کنترلى پیشــرفته ایکــس رى کامیونى، یک 
تانکر حامل مازوت را از دستگاه ایکس رى عبور 
مى دهند و در کنترل هاى بیشــتر اسکن هاى 
دســتگاه ایکس رى، به محتواى داخل تانکر 

مشکوك مى شوند.
مأمــوران گمرك در بازرســى هاى بیشــتر 
متوجه مى شــوند که در داخــل تانکر مازوت 
کاالى دیگرى هم جاســازى شــده که پس 
از تخلیه کامل تانکر مازوت، تعداد دوهزار و727 
بطرى انواع مشروبات الکلى کشف و ضبط شد. 
ارزش تقریبى این محموله بزرگ مشــروبات 
الکلى به میزان چهار میلیارد و 200 میلیون ریال 
برآورد شده است که شــامل 45 نوع مشروبات 
الکلى به تعداد دوهــزار و727 بطرى و به وزن 

11060 کیلوگرم است.
در همین حال فرماندار و امام جمعه قصرشیرین 
از کشــف محموله بــزرگ مشــروبات الکلى 
توســط مأ موران گمــرك پرویزخــان تقدیر 

کردند. 

جانشین فرمانده انتظامى 
استان خوزســتان از دســتگیرى عامالن 
درگیرى منجــر به قتل در کمتــر از هفت 
ساعت توسط عوامل پلیس آگاهى شوش 

خبر داد.
سرهنگ ســید محمد صالحى در تشریح 
این خبرگفت: مأموران بــا حضور در محل 
درگیرى مشــاهده کردند، تعدادى افراد با 
یکدیگر درگیر شده که پیش از حضور عوامل 
انتظامى، عوامل درگیرى از محل متوارى و 

دو نفر مجروح به 
مرکــز درمانى منتقل 
شده اند و یکى از مجروحان به 
علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

وى  افزود: بــه دلیل حساســیت موضوع 
مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهى شهرســتان قرار گرفــت و پس از 
هماهنگــى قضائى با بررســى هاى فنى و 
اقدامات پلیسى و نیز اخذ اظهارات شاهدان، 
عوامل حاضــر در این نزاع دســته جمعى 
شناسایى شدند و دســتگیرى این افراد در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار 

گرفت.

این مقام انتظامى با اشاره به اهمیت موضوع 
و انعکاس وســیع آن در بین شهروندان و 
افکار عمومى بیان داشت: با پیگیرى عوامل 
انتظامى مخفیگاه متهمان شناسایى شد و 
در یک اقدام مشــترك و هماهنگ شده در 
کمتر از هفت ســاعت از وقوع قتل، تعداد 
چهار متهم دســتگیر کــه بالفاصله براى 
تحقیقات اولیــه به پلیــس آگاهى منتقل

 شدند.
ســرهنگ صالحى در پایان بــا بیان اینکه 
یکى از متهمان که جوان 20 ساله اى است 
درتحقیقات پلیس به قتل نوجوان 15 ساله 
در درگیرى روز پنج شنبه گذشته اعتراف  و 
انگیزه خود را اختالفــات خانوادگى عنوان 
کرده است، تصریح کرد: یک قبضه سالح 
شکارى از قاتل کشف شد که پس از تکمیل 
پرونده مقدماتى متهمان به دادســرا ارجاع 

مى شوند.

پزشک تبریزى که سال گذشته در ســناریوى مرموز 
مرگ اعضاى خانواده اش دستگیر شده است در جلسه 

مقدماتى پرونده ادعاى جدیدى را مطرح کرده است.
پرونده پزشک تبریزى یکى از پرحاشیه ترین پرونده هاى 
سال هاى اخیر است؛ با سئوال هاى بى جواب، جزئیاتى 
ناقص و سربسته. دو مرگ مشکوك و سه نفرى که تا 
دم مرگ رفتند و برگشتند. همه عضو یک خانواده بودند؛ 
یک خانواده شش نفره. خانواده اى سرشناس در تبریز. 
چند غذاى سمى جان پنج نفر از اعضاى این خانواده را 
نشانه گرفت و فیلمى که نشان مى دهد این غذاها توسط 

نفر ششم این خانواده تهیه شده است.
یــک زن جوان و یــک مادربزرگ پیــر، قربانیان این 
مســمومیت غذایى مشکوك شــدند. پدر، مادر و پسر 
کوچک خانواده هم اگر اقدامات به موقع پزشکى نبود، 
االن زنده نبودند تا سرنوشت این پرونده جنایى را با چشم 
خود ببینند؛ اما نفر ششم این خانواده، کسى که از همان 
اول همه نگاه ها به ســوى او بود. این پرونده به دلیل 
حضور او خیلى سروصدا کرد. او نه تبهکار است، نه سارق 
و نه مجرمى ســابقه دار. او «علیرضا صلحى» پزشک 
معروف تبریزى است. همان پزشکى که از حدود دو سال 
پیش با نسخه هاى عجیبش حسابى در فضاى مجازى 
معروف شد. پزشــک خوش خطى که نسخه نویسى و 
تجویزهاى او در شــبکه هاى اجتماعى دست به دست 
مى چرخید. تجویز صداى شــجریان و شهرام ناظرى 
براى چند بیمار، نسخه محرمانه به داروخانه براى کمک 
به بیماران نیازمند و فعالیت هاى سیاسى او؛ همه اینها 
به ظاهر براى مبرى شدن از هر جرمى کافى است؛ چه 
برسد به قتل اعضاى خانواده اما این پرونده مشکوك و 
مستندات آن آرام آرام نگاه ها را به سویى برد تا مهمترین 
و تنها متهم این پرونده، پزشک معروف تبریزى باشد. 
پزشــکى که در ابتدا ادعا مى کرد خانــواده اش پس از 
خوردن غذاى نذرى مشــکوك از سوى فردى نامعلوم 

مسموم شده اند.
سوء قصد یا تصفیه حساب خانوادگى یا دالیلى به غیر 
از اینها، اصًال معلوم نیســت؛ اما هر چه هست پزشکى 
قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى خانواده این پزشک 
را مسمومیت با سم فسفین اعالم کرد و وجود این سم 
در غذاها هم تأیید شد. همچنین نذرى نبودن این غذاها 
نیز تأیید شد تا دکتر علیرضا صلحى به اتهام قتل عمد 

خانواده اش بازداشت شود.
بازجویى هاى پلیــس براى روشن شــدن این پرونده 
آغاز شد. به گفته مسئوالن قضائى پزشک تبریزى به 
نذرى نبودن غذاها و تهیه آنها از یک غذاخورى اعتراف 
کرد. فیلم هاى دوربین غذاخورى نیــز که نحوه خرید 
این غذاها را ثبت کرده است، این گفته ها را تأیید کرد؛ 
اما دکتر صلحى هیچگاه به قتــل اعضاى خانواده اش 

اعتراف نکرد.
حاال نزدیک به یکســال از به جریان افتادن این پرونده 
مى گذرد، اما همچنان سکوت خبرى بارز ترین مشخصه 
این پرونده مبهم است. با وجود این، اما براساس برخى 
شنیده ها، جلسه مقدماتى دادگاه پزشک تبریزى برگزار 
شده و متهم این پرونده ادعاى جدیدى را مطرح کرده 
است. به گفته یکى از دوستان نزدیک پزشک تبریزى، 
در این جلسه متهم همه اعترافاتش درخصوص تهیه غذا 
از رستوران و نذرى نبودن آنها را به کلى انکار کرده است.
این منبع مطلع که نخواســت نامش فاش شود، درباره 
جزئیات مطرح شده در جلســه دادگاه  مى گوید: «قرار 
است نخستین جلسه دادگاه علیرضا 15مهرماه برگزار 
شود. البته چندى پیش یک جلسه مقدماتى برگزار شد 
که در آن جلسه هیچیک از اعضاى خانواده همسر این 
پزشک شرکت نکرده بودند، با این حال در همان جلسه 
علیرضا همه اعترافات قبلى اش را منکر شــد. البته این 
پرونده درحال  حاضر شکات بیشترى پیدا کرده است.»

 او ادامه مى دهــد: «مادربزرگ علیرضــا هم به دلیل 
مسمومیت در این حادثه جانش را از دست داد. بنابراین، 
دایى علیرضا به عنوان ولى دم مادرش تقاضاى قصاص 
کرده است. با این حساب پرونده علیرضا دو شاکى دارد 
که هردو خواهان قصاص هســتند.» دوست و همکار 
پزشــک تبریزى در ادامه صحبت هایش درخصوص 
این پرونده مى گوید: «با گذشــت نزدیک به یکســال 
از این حادثه عجیــب ما هنوز هم باورمان نمى شــود 
که علیرضا در این حادثه نقشــى داشته باشد، نه اینکه 
مستندات و صحبت هاى مطرح شــده مقامات قضائى 
را مردود بدانیم، اما قبول اینکه علیرضا شــخصًا باعث 
مرگ اعضاى خانواده اش شده باشد، باعث تعجب من 
شده است. او پســر خیلى خوبى بود، در این مدتى که با 
او آشنا شده بودم، حتى یک بار هم رفتارى به جز ادب، 

احترام ندیدم.»

پرونده پیچیده قتل دسته جمعى در اولین جلسه مقدماتى دادگاه بررسى شد

پزشک تبریزى همه اعترافاتش را انکار کرد

سخنگوى آتش نشانى تهران از حریق گسترده در انبار کاالى 
خیابان فداییان اسالم در پایتخت خبر داد. 

جالل ملکى اظهار داشت: ساعت 6 و 8 دقیقه صبح دیروز(شنبه) 
حریق در این خیابان به سامانه 125اعالم شــد. وى افزود: به 
دنبال اعالم این حادثه ایستگاه هاى آتش نشانى به همراه تانکر 
آب و خودروهاى تنفسى به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوى 
آتش نشانى شــهر تهران با اشــاره به محل حادثه اضافه کرد: 
محل آتش سوزى دو انبار بزرگ هر کدام به وسعت حدودى سه 
هزار متر در کنار هم و مسقف بود، حیاط یکى از این انبارها پر از 
کاالهایى مانند کابل، الستیک، اسپرى خوشبوکننده و... بود و 
اسپرى ها در اثر حرارت تک تک منفجر مى شدند و این شرایط 
ســختى را به وجود آورده بود.در انبار مجاور نیز تعداد زیادى 
جنس وجود داشــت و آتش هر دو انبار را احاطه کرده و از آنها 

زبانه مى کشید.
وى با بیان اینکه آتش نشــان ها به فاصله دو دقیقه ازاعالم 
به محل حادثه رسیدند و عملیات اطفا آغاز شد، عنوان کرد: 
خوشــبختانه تلفات جانى یا مصدومیت گزارش نشده اما 
تلفات مالى بسیار سنگین بوده است. همچنین سقف هاى 
شیروانى دو انبار نیز به علت شــدت حریق تخریب شده 

است. سخنگوى آتش نشانى تهران تأکید کرد که محل حادثه 
فاقد هر گونه تجهیزات ایمنى بوده است.

به گفته ملکى، ده ایستگاه آتش نشانى به همراه 150 آتش 
نشــان در محل حادثه حضور داشتند و چون وسعت حریق 
حدود 5000 متر بود، آتش نشانان از چند طرف عملیات را 

آغاز کردند و آتش را تحت کنترل خود درآوردند.
همچنین به گفته ســخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهر تهران با توجه به شدت حریق، دود 
برخاسته از آتش تا شعاع چندین کیلومترى تهران قابل 

مشاهده بود.

نبرد 150 آتش نشان با حریق گسترده در انبار 6000 مترى 
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 HMD نیروهاى قدیمى نوکیا در کشــور فنالند پشــت سر کمپانى
قرص و محکم ایستاده و با عرضه رسمى نوکیا 8 قصد دارند بزرگان 

قوم گوشى را شکست دهند.
فنالندى ها هنوز از کودتــاى آمریکایى علیه برنــد محبوب نوکیا 
عصبانى هستند و هرچند برخى کوتاهى هاى خود از جمله نپیوستن به 
کمپ اندروید را فراموش نکرده اند، اما حاال با گنجاندن ویژگى هاى 

متفاوت در پرچمدار 2017 قصد دارند رقبا را از میدان به در کنند.
نوکیا 8 مهمترین گوشى فنالندى-چینى است که ادعاى مبارزه با 
آیفون، گلکسى و گوشــى هاى هواوى را دارد و با بدنه آلومینیومى، 
دوربین مجهز به لنز زایس، فناورى صوتــى منحصربه فرد، ضبط  
360 درجه و برخى ویژگى هاى نرم افزارى مانند Bothie مى خواهد 
بخشى از کیک بزرگ بازار گوشى را از آن خود کند. اما به چه قیمتى؟
599 یورو / 546 پوند / 700 دالر / یا حــدود دو میلیون و 600 هزار 
تومان قیمتى است که براى بازارهاى برگزیده تعیین شده است و از 
سپتامبر به دست مصرف کننده مى رســد اما واقعًا کاربران حاضرند 
چنین پولى را بپردازند و در حالى که قرار اســت آیفون 8، نوت 8 و 

گوگل پیکسل 2 رونمایى و عرضه شود؛ نوکیا8 را جایگزین کنند؟
نوکیا از دهه 1990 ســال ها بدون رقیب بود تا اینکه آیفون در سال 
2007 آمد و سامســونگ توانست با بســتن قرارداد با گوگل براى 
اندروید، بازار را از آِن خود کند. نوکیاى ورشکسته را در سال 2013 
به مایکروسافت فروختند که همان موقع فنالندى ها آن را کودتاى 
آمریکایى نامیدند و تا امروز و با سِرپا ُشدِن نوکیا با کمک تیم چینى-

فنالندى روى حرف خود ایستاده اند. ریختن ویندوز روى گوشى هاى 
نوکیا با نام لومیا نیز نتوانست کمکى به آنها کند و سرانجام تیم جدید 
HMD Global تصمیم به پذیرش اندروید گرفته و حاال با گوشــى 

نوکیا 8 به عنوان پرچمدار قصد دارد بــا همه رقبا یک جا بجنگد. اما 

آیا واقعًا قدرت آن را دارند 
که همزمان در چند جبهه 

بجنگند؟

نوکیا 8 چه دارد که 
بقیه ندارند؟

مهمترین سئوال کاربران 
اندرویدى بــراى انتخاب 
گوشى پرچمدار این است 

که نوکیا 8 چه چیزهایى دارد که ســایر رقبا ندارند؟ پاســخ به این 
سئوال در خریدن یا نخریدن گوشى دو میلیون و 600 هزار تومانى 
نقش بســزایى دارد و در اینجا برخى ویژگى ها به شــرح زیر گفته 

مى شود:
1-  برند نوکیا به معناى داشتن یک گوشى قرص و محکم بوده که تا 
سال ها مى توان بدون دردسر و تعمیر از آن استفاده کرد. مدیران جدید 
مدعى هستند که همچنان مى توان به نوکیا چنین نگاهى را داشت.

2-  قابلیــت Bothie که همزمان مى توان بــه صورت پخش زنده 
روى فیسبوك و اینستاگرام از دو تصویر پشت و جلوى دوربین بهره 
برد. این قابلیت شــاید مهمترین دلیلى باشد که بتوان براى کاربران 

حرفه اى در نظر گرفت.
3-   فنــاورى OZO بــراى بازتولید صداى 360 درجــه مى تواند 
دوستداران موســیقى را مجاب به خرید کند. جک هدفون در باالى 
گوشى قرار گرفته و کاربرپسند طراحى شده است. فناورى OZO از 

روى واقعیت مجازى OZO VR اخذ شده است.
4-  نوکیا 8 اندرویــد 7,1,1 دارد و به محض ورود اندروید O آپدیت 

خواهد شد. در ضمن اضافات و مخلفات اندرویدى هم ندارد.

5-  با تشکر از فناورى کوآلکوم، باترى 3090 میلى آمپر ساعت آن 
با شارژ سریع نسخه 3 شارژ مى شود.

6-     لوله کشى مسى خاصى در گوشى انجام شده تا گرما به سرعت 
پخش شود و کاربر دچار مشکل داغى هنگام استفاده نشود.

7-     روشنایى در نور روز nits 700 تعریف شــده و کاربر مى تواند 
صفحه گوشى را زیر نور آفتاب به راحتى ببیند.(ادعاى سازنده)

8-     آلومینیوم سرى 6000 در ساخت گوشى به کار رفته (40 مرحله 
ماشینى به کار رفته تا قاب پشت آینه اى شــود) که در کنار محافظ 
گوریال گلس 5 به گوشى امکان ضد خش مى دهد اما متأسفانه ضد 
آب تعریف نشده و فقط ضد قطرات آب است.(استاندارد IP54 دارد 

نه 68)
9-     البته نوکیا 8 در حالى که برندهاى برتر 2017 نمایشــگر امولد 
دارند، به IPS بسنده کرده و نمایشگر 5,3 اینچى آن رزولوشن 2560 

در 1440 پیکسل را اخذ کرده است.
10-  خبرى از 6 گیگ رم نیست اما اسالت براى افزودن 256 گیگ 

حافظه جانبى براى گوشى تعبیه شده است.

اقعًا قدرت آن را دارند 
همزمان در چند جبهه 

گند؟

8نوکیا 8 چه دارد که 
ه ندارند؟

ترین سئوال کاربران 
ویدى بــراى انتخاب 
شى پرچمدار این است 

8 چه چیزهایى دارد که ســایر رقبا ندارند؟ پاســخ به این  8وکیا
600 هزار تومانى دو میلیون و نخریدن گوشى در خریدن یا ل
گفته ز ش ه ها ژگ خ نجا ا د د دا زا ش

0-  با تشکر از فناورى کوآلکوم، باترى 3090 میلى آمپر ساعت آن  5
ش ژ 3شا خ ن ژ شا 3ا

با نوکیا 8 مى توان 
اپل،  سامسونگ 
وهوآوى را
 شکست داد؟

اگر کامپیوتر شــما قدیمى اســت یا رم آن پایین است 
ویندوز 10 روى آن به کنــدى کار مى کند. کاربرانى که 
چنین شرایطى دارند همواره عصبى هستند. خوشبختانه، 
با انجام چند ترفند و حقه کوچــک در بخش تنظیمات 

سیستم مى توان تجربه بهتر و روان ترى داشت.
به طور مثال، تنظیمات استارتاپ ویندوز را به شکلى تغییر 
دهید که دستگاه سریع تر بوت شود. حتى، با تغییر وضعیت 
جلوهاى بصرى مى توانید تجربه بهترى  از کار با ویندوز 

10 روى دستگاه قدیمى خود داشته باشید.
براى دستکارى جلوه هاى بصرى کارهاى زیر را انجام 

دهید:
1- در وینــدوز System Properties را بــاز کنیــد. 
براى این کار روش هاى مختلفــى وجود دارد. از قابلیت 
جستجوى کورتانا استفاده کنید، عبارت Sysdm.cpl را 

تایپ و کلید Enter را بزنید. یا در ویندوز اکسپلورر، روى 
This PC کلیک راست کنید و از منویى که باز مى شود 

گزینه Properties را انتخاب کنید. در پنجره باز شــده 
Advanced System Settings را کلیک کنید.

2-در اینجا، یک پنجره پــاپ آپ کوچک با چندین تب 
مى بینید. تب Advanced را انتخاب کنید و زیر گزینه 

Performace، روى Settings کلیک کنید.

 Adjust For گزینه ،Visual Effects 3- در بخش
Best Performance را انتخاب کنید.

از حاال به بعد، تمام انیمیشن ها و جلوه هاى بصرى که تا 
پیش از این اجرا مى شدند به سرعت خاموش و غیرفعال 
مى شــوند. در این مرحله، متوجه تغییــرات بصرى در 
وضعیت ظاهرى سیســتم از جمله آیک ن ها و فونت ها 

مى شوید.

اس اس دى PT920 COMMANDO از PCIe نسل  
۳X۴ با سرعت خواندن و نوشتن 1350/2500 مگابایت 

 ،PT920 در ثانیه پشتیبانى مى کند، اس اس دى کماندو
همانگونه که از نامش پیداست هر حرکت بازى را دقیق 

و قدرتمند مى سازد.
طراحى PT920 COMMANDO الهام گرفته از یک 

تفنگ تهاجمى است.
PT920 در ظرفیت هــاى GB 240 و  GB 480 تولید 

 PCI Express Gen 3 x4 شــده که از آخرین ورژن
پشتیبانى مى کند و با اســتاندارد NVMe 1.2 مطابقت 
دارد. این محصول با فناورى مخصوص اپیسر و کیفیت 
MLC ساخته شده است. ظرفیت  GB 480 این مدل با 

سرعت چشمگیر خواندن  MB/s 2500 و نوشتن  1300 
MB/s به خوبى IOPs 175,000 رسیده که هر حرکت 

بازى فشرده را دقیق و سریع مى سازد.
PT920 COMMANDO  همــراه با چنــد فناورى 

پیشرفته که در ســاخت SSD به کار مى رود براى ارائه 
عملکرد بى نظیر ارائه شده است.

ظاهر PT920 COMMANDO‘ که به صورت اسلحه 
جنگى ساخته شــده اســت مفهوم حقیقى بازى را در 
سطح حرفه اى القا مى کند. دســتگیره تفنگ همراه با 
یک سیســتم خنک کننده طراحى شــده در حالى که 
قطعات دیگــر با جزئیات کامل و دقیــق همانند پورت 
تخلیه حرارت عمل مى کنند. بــه عالوه  انتقال حرارت 
به صورت مداوم باعث مى شود سیستم به صورت عالى 
حرارت را از درون خارج کند و گارانتى 3 ساله به همراه 
سیســتم حفاظتى باعث افزایش طــول عمر این کاال

 مى شود. 

دانشمندان در انگلســتان کوچک ترین روبات جراحى 
در جهان را با فنــاورى کم هزینه که در گوشــى هاى 
تلفن همراه و صنایع فضایى اســتفاده مى شود، توسعه 

داده اند.
این روبات که Versius نام دارد، از عملکرد بازوى انسان 
تقلید کرده و مى تواند براى انجام طیف وسیعى از روش ها 
که در آن یکسرى از برش هاى کوچک براى جلوگیرى 
از نیاز به جراحى باز سنتى ایجاد مى شود، مورد استفاده 

قرار گیرد.
این روش ها شــامل عمل جراحى گوش، بینى، گلو  و... 

است.
چنیــن روش هایى عــوارض و درد پــس از جراحى را 
کاهش داده و زمــان بهبودى را براى بیماران تســریع 

مى کند.

استفاده از این روبات بسیار ساده تر از سیستم هاى موجود 
بوده و حدود یک سوم از فضاى دســتگاه هاى فعلى را 

اشغال مى کند.
روبات هایى که براى انقالب در زمینه عمل هاى جراحى 
طراحى مى شوند، باید همه کاره و کوچک باشند و استفاده 
از آنها آسان باشد، به طورى که کارکنان جراحى بتوانند 
آنها را در اطراف اتاق عمل حرکت داده و از آنها استفاده 
کنند و یا زمانى که از آنها اســتفاده نمى شــود، آنها را 

بسته بندى کنند.
یکى از مزایاى اصلى این رو بات کوچک این اســت که 
مانند بازوى انســان کار مى کند و مجهز به یک فناورى 
اســت که مقاومت را تعیین مى کند تا وقتى که ابزار در 
درون بدن بیمار قرار مى گیرد مقدار مناسبى از نیرو مورد 

استفاده قرار گیرد.

Aliens Drive Me Crazy   یــک بــازى جدید با 

گرافیک رنگارنگ و دلربا در سبک بازى هاى اکشن 
از استودیوى بازیسازى Rebel Twins براى سیستم 
 Aliens Drive عامل محبوب اندروید است. با نصب
Me Crazy برروى دستگاه اندرویدى تان، یک بازى 

ساده و در عین حال جالب و چالش بر انگیز در فضایى 
دیوانه وار پر از هرج و مــرج و حادثه را تجربه خواهید 

کرد.
در Aliens Drive Me Crazy سفینه هاى مختلفى

 به زمین نفوذ کرده اند و با از دســت رفتن ارتباطات 
ماهــواره اى زمین، خطر بزرگى زمیــن را تهدید مى 
کند! هــم اکنون وظیفه  شماســت که بــا تاکتیک 

هاى چریکى خود بر ماشــین تان ســوار شــوید و 
با زیــر گرفتن انــواع دشــمنان مختلف بــه پایگاه 
بیگانگان برســید و انواع کارفرمایان و اشــغالگران 
را نابود سازید! در مســیر مســابقه انواع دستاوردها 
و قــدرت هاى یــو پــى اس وجــود دارنــد که با 
جمع آورى آنها مى توانید سالح هاى قدرتمندى را از 
آن خود کنید و یا ماشین خودتان را ارتقا دهید و هیجان 

بازى را دو چندان کنید. 
بازى Aliens Drive Me Crazy نسبت به حجم چند 
مگابایتى خود داراى گرافیکى عالى و انیمیشن هاى 
تقریبًا خوب اســت و آن را به همه کاربران دوستدار 

بازى هاى اکشن پیشنهاد مى دهیم.

 بازى اکشن «بیگانگان دیوانه ام مى کنند»

با این ترفند ساده سرعت ویندوز 10 را
 افزایش دهید

 PT920 COMMANDO اس اس دى
سالح مخفى گیمرها

کوچک ترین روبات جراح جهان 
ساخته شد

سازمان هاى امروزى حتماً از شبکه هاى کامپیوترى و اینترنت 
استفاده مى کنند پس طبیعى است که در معرض خطراتى مثل 
ویروس ها، بدافزارها و باج افزارها و... قرار گیرند. اگر فایل هاى 
اتوماسیون ادارى سازمان دچار مشکل شوند، تمام داده ها و 
سوابق پیشین از بین مى رود. و یا اگر فایل هایى که به صورت 
اشتراکى و پابلیک در سرورها قرار مى گیرند، با مشکلى مواجه 
شوند، نتیجه کار پرسنل سازمان از بین خواهد رفت. ایمیل ها، 
اطالعات شخصى و تمامى مستندات یک شرکت مى توانند 
آینده یک کسب وکار را رقم بزنند پس عقالنى ترین راه تأمین 
امنیت داده ها و اطالعات است. حال که به اهمیت امنیت در 
شبکه پى بردید، مى توانید اهمیت بکاپ گیرى از اطالعات را 
به عنوان راهى براى تأمین امنیت در شبکه بیشتر درك کنید.

در سطح کاربر خانگى و شخصى، کافى است اطالعات خود را 

روى هارد یا فلش ذخیره کنید اما در سطح سازمانى و شرکتى 
 Backup این کار ممکن نیســت. مناســب ترین راه، تهیه
به صورت متمرکز و همیشگى است که بتوان بر بخشى از 
مشــکالت امنیت اطالعات غلبه کرد. براى سازمان هاى 
کوچک تر استفاده از سرورهایى با ظرفیت ذخیره سازى باال 
مناسب است اما استفاده از دستگاه هاى مخصوص این کار 
که ظرفیت ها، امکانات و هزینه هاى قابل قبول ترى را ارائه 
مى دهند، بهتر است. با رشد تصاعدى این داده ها و اطالعات، 
آیا این کار، ممکن اســت؟ یکى از فناورى هاى پرکاربرد در 
  Tapeزمینه ذخیره سازى اطالعات در سطح شبکه، فناورى
یا نوار است. نمى شود به قدمت این فناورى در ذخیره سازى 
اطالعات، شک کرد اما این قدمت به معناى منسوخ شدن آن 
نیست بلکه بسیارى از سازمان ها براى تهیه نسخ پشتیبان و 

بکاپ گیرى از اطالعات شبکه خود و آرشیو آنها از این فناورى 
استفاده مى کنند.

چرا Tape مناسب ترین ابزار براى تهیه بکاپ 
است؟

Tape ها نسبت به سایر ذخیره سازها فضاى بیشترى را فراهم 

مى کنند و در برابر این حجم و ظرفیت، هزینه بسیار کمترى را 
اعمال مى کنند. طول عمر دستگاه هاى ذخیره سازى معمول 
هم نسبت به Tapeها کمتر اســت. نوارها همچنین برق 
 HPE ) کمترى نیز استفاده مى کنند و با وجود نرم افزارها) مثًال
Data Protector و فناورى هاى بکاپ گیرى، مى توان این 

کار را به صورت خودکار و بدون نیاز به نیروى ماهر انجام داد.
از جملــه شــرکت هایى کــه در زمینه فنــاورى Tape و 
بکاپ گیرى، فعالیت چشمگیرى دارد اچ پى است که همواره 

پیشرفته ترین فناورى ها را تأمین مى کند. اچ پى در Tapeهاى 
خود همواره از فناورى هاى به روز استفاده مى کند تا ظرفیت 
بهینه، کارایى و اطمینان باالیى را فراهم کند. اچ پى نوارها یا 

Tapeهاى خود را به چهار دسته کلى تقسیم مى کند:

Tape Cartridge،  Tape Drive،  Tape AutoLoader

Tape Library و
شما مى توانید بسته به بزرگى کســب وکار خود از بین این 
مدل ها، Tape مناســب را انتخاب نمایید. درصورتى که 
نیاز باشد پس از پر شدن یک نوار،Tape بعدى به صورت 
  Autoloader خودکار جایگزین شــود، باید بــر روى از
استفاده کرد و اگر بخواهیم همزمان از چند درایو براى تهیه 
 Tape Library پشتیبان از چند دستگاه استفاده کنیم، باید

استفاده کرد.

 بکاپ گیرى از اطالعات خود را دستکم نگیرید

چندى پیــش در خبرهــا داشــتیم کــه پنجمین 
بتاى iOS 11 با رفع بسیارى از باگ ها براى توسعه 
دهندگان اپل منتشر شد. تنها یک هفته پس از انتشار 
پنجمین بتاىiOS 11  اکنون پیش نمایشى تازه از این 

نسخه در اختیار توسعه دهندگان قرار گرقته است. 
درiOS 11 شاهد به روز رسانى  هاى فراوانى هستیم 
drag- and- که از مهمترین آنها مى  توان به قابلیت

drop و مالتى تسکینگ باز طراحى شده براى آیپد، 

کنترل سنتر جدید و بسیارى دیگر از قابلیت ها اشاره 
کرد.

اما امروز ششــمین بتاى iOS 11  در اختیار توسعه 
دهندگان اپل قرار گرفته اســت و بتاى عمومى آن 
طبــق روال معمول طــى روزهاى آینده به دســت 

کاربران خواهد رسید.
در این نسخه اکنون مشکالت موجود در لیست ارائه 
دهندگان TV و همچنین قابلیت مالتى تســکینگ و 

کنترل سنتر بهبود یافته است.

*برخــى از ویژگى  هــاى جدید در 
 iOS 11 ششمین بتاى

آیکون جدید براى اپل مپس (اپل پارك)، اپ استور و 
Reminders بهبود آیکون

.Photos صفحه معرفى براى-
-شش تصویر الیو حذف شده است.

 Display & از Auto-Brightness قابلیــت-
 Display Accommodations بــه Brightness

در Accessibility منتقل شده است.
-عددهاى آیکون ساعت بلدتر شده است.

در نظر داشته باشید که نسخه هاى بتا نسبت به نسخه 
هاى عمومى باگ هاى زیادى دارند و به همین دلیل 
بهتر است تنها توسعه دهندگان از آن ها استفاده کنند. 

ضمنًا نسخه نهایى iOS 11 پاییز از راه مى  رسد.

ششمین بتاى iOS 11 عرضه شد
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1010 روایتروایت  وو  آذربایجانآذربایجان
مهدى تمیزى

6 در مقیاس  شنبه 21 مرداد 1391، زلزله شدیدى مناطقى از استان آذربایجان شرقى را لرزاند. ساعت 16 و 53 دقیقه به وقت محلى زمین لرزه اى به بزرگى 4
6 در مقیاس ریشتر، در ساعت 17 و 4 دقیقه به وقت محلى در 10 کیلومترى ورزقان به وقوع پیوست.  ریشتر در 17 کیلومترى اهر و زمین لرزه اى با بزرگى 3
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان زمین شناسى آمریکا، کانون هر دو زمین لرزه را در عمق حدود 10 کیلومترى زمین اعالم کردند. زمین لرزه، در 
استان هاى آذربایجان غربى، گیالن، زنجان و اردبیل نیز احساس شد. همچنین شدت این زلزله به حدى بود که در باکو پایتخت جمهورى آذربایجان، نیز 

احساس شد. در همان روزها شمار قربانیان بیشتر از 300 نفر اعالم شد اگرچه آمارها در این باره ضد و نقیض بود. شمار زخمى هاى این حادثه طبیعى نیز پنج 
هزار نفر اعالم شد.به دنبال زلزله آذربایجان شرقى، موجى از همدردى با آسیب دیدگان این حادثه ایران را فرا گرفت. آنچه در ادامه مى آید بخش اول

 سفرنامه اى است که از روزهاى کمک رسانى به زلزله زدگان تهیه شده و حاال در پنجمین سالگرد این رخداد غم انگیز از حضورتان مى گذرد. بخش دوم این 
 سفرنامه فردا منتشر خواهد شد.

77 7رریشتریشتر در در
فیزوفیزوفیزیکیکیک مؤسسمؤسسه ژئه ژئ
استااستان هان هاى آذى آذربایربایج
حساحساس شاس شد. دد. در هر ه
هزارهزار نفر نفر اعال اعال
اا سفرنسفرنامهامهاى اسى اس

ساعت از 11 شب گذشته بود که تهران 
را به سوى آذربایجان ترك کردیم. بین قزوین و زنجان، 

اتومبیل را پر از بنزین کردیم و خودمان را پر از ساندویچ الویه و چیپس 
و سپس چاى. البته افطارِى مفصلى در تهران خورده بودیم؛ اما شب هاى ماه 

رمضان بود و عادت نوك زدن به خوراکى هایى که در اطراف ما پَر مى زد. مقدارى 
هم زولبیا با خودمان داشتیم که چند تا از آنها را طبق سنت اصفهانى ها با دوغ خوردیم. 
بسیارى از مردم به این خوراکِى شور و شیرین مى خندند. خوب، بخندند؛ مگر خنده چیز 
بدى است؟!آفتاب زده بود که به تبریز رسیدیم. جاده منتهى به «اهر» و «ورزقان» بسیار 

شلوغ بود. مردم از گوشه و کنار ایران، ماشین هاى کوچک و بزرگشان را پر از کاال 
کرده بودند و به سوى مناطِق زلزله زده حرکت مى کردند. همگى تالششان این 

بود که خود را به زلزله زدگان برسانند و آنچه داشتند را با دست خودشان 
تقدیم کنند. اوضاع عجیبى بود. شور و شیرین. آنچنانکه جاى 

تلخى به شدت تنگ شده بود. یک

رداد
23 م

ردرداداد

2 ساعتى در 
گنجیگ بودیم تا آنچه از دستمان برمى آید 

انجام دهیم. «آقا ولى»، گنجیگِى باصفایى بود. اصرار داشت تا ما را 
به دیگر روستاهایى که به نظر او گرفتارترند ببرد. جاده اى خاکى را در پیش گرفتیم 

تا به روستاى «برمیس» رسیدیم. اوضاعى ناراحت کننده داشت. خرابى خانه ها از یک سو و 
نبودن محل امنى براى نگهدارى دام ها از سوى دیگر، مشکل اصلى بود.

به طور کلى مشکل مردم زلزله زده آذربایجان به شرایط موجود همان منطقه برمى گردد. به عبارتى،
آسیب هاى ناشى از بالیاى طبیعى و حتى غیرطبیعى در یک منطقه را نمى توان با منطقه اى دیگر سنجید. به 
طور مثال، اگر به دالیلى چون زمان وقوع زلزله در آذربایجان، آمار تلفات جانى کمتر از موارد مشابه در دیگر

 زلزله هاى پیش آمده در ایران است، اما وضعیت موجود، حاکى از شرایطى ناگوار از منظرى دیگر است.
پراکندگى جغرافیایى شهرها و روستاهاى آسیب دیده، مسافت هاى طوالنى جاده هاى آسفالت نشده، ویرانى 

خانه ها و به دنبال آن، بحران اسکان و بهداشت، نابودى تعداد باالیى از کارگاه هاى کوچک قالیبافى، تلفات باالى دام 
و طیور، سرماى استخوان شکِن منطقه، حمله گرگ ها و مواردى از این دست، گوشه اى از خسارت هاى خاِص 

این منطقه است.نمى دانم ماندنمان در برمیس چقدر طول کشید. مرد جوانى را مالقات کردیم که اوضاِع 
روستایش را زیر نظر گرفته بود. محکم و صبور. با دقت، خانواده هایى که مشکل شان بیش از دیگران 

بود را معرفى مى کرد. دست آخر هم پیش مرد کم حرفى رفتیم. قد کوتاهى داشت و چابک به 
نظر مى رسید. هم روستایى هایش مى گفتند که بسیار آدم ساده و مظلومى است. از 

خانه اش جز چند تکه وسیله، همگى در زیر آوار مانده بود. از خانواده اش 
هم فرزند یکسال و نیمه اش. پنج

رداد
25 م

یز یز ننن و و و ساز ساز سازمانمانمانز
ساساساس احس احس احس احس زنزنزنجانجانجانو ارو ارو اردبیلدبیلدبیلنیز نیز نیز نیز زززیگیگیالن،الن،الن،

آ آما آما آمارهارهارر اشد اشد اگرچهگرچهگرچهگرچه معالمعالمعالمشد اشد افر افر ا 30303003ن ن نفر 0ماماار قرر قرر قربانیبانیبانیان بان بان بیشتریشتریشتر از از از
ریریریر هاز هاز هاز همدمدردمدردمدردى باى باى باى با آسی آسی آسی آسیب دیب دیب دیب دیدگاندگاندگاندگان این این این این حاد حاد حاد حادثهثه اثه ممموجىوجىوجى ،قى،قى، ذربآذربآذربایجاایجاایجان شرن شرن شرق مممل زلل زللزلزلهزلهزله

از حاز حاز ح ننننگیزگیزگیزگیز الگسالگسالگسالگرد ارد ارد ارد این رین رین رین رخدادخدادخدادخداد غم غم غم غم و حاو حاو حاال درال درال در پ پن پنجمینمینمینمین ااااتتتهیههیههیهشدهشدهشده زلزلزلزلزلزله زده زده زدگانگانگان ىکاى کاى کمکرمک رمک رسانىسانىسانى به به به تتتهه
منتمنتمنتشر خشر خشر خخواهواهواهدواهدشد. شد. شد.شد. دارداردا مممس س سفرنافرنافرنامه فمه فمه ف

از ظهر 
گذشته بود و چون در ماه رمضان قرار 

داشتیم، همه خوراکى فروشى ها تعطیل بودند. بعد از گذر از 
چند روستا در منطقه هریس، روبه روى یک بقالى ماشین را پارك کردیم 

و کنار یخچال مغازه اش، یواشکى کلوچه شمالى و نوشابه شیشه اى خوردیم. 
دوساعت طول کشید تا از جاده اى فرعى خودمان را به اهر برسانیم. نزدیکى هاى اهر، 

بخش هایى از جاده به دلیل ریزش کوه گرفته شده بود. سرعت را کم کردیم تا هم از طبیعت 
زیباى اطراف لذت ببریم و هم ماشین را به صافکارى نبریم.

در سمت چپ جاده اصلى، جاده اى خاکى بود که میان درخت هاى سیب فرو مى رفت. جاده 
به روستایى مى رسید که نامش «گنجیگ» بود؛ وارد شدیم. تپه اى را رد کردیم. بعد از تپه، 

دشت زیبایى بود که رودخانه اى باریک از میانش مى گذشت. رودخانه را که پشت سر 
گذاشتیم، اهالى گنجیگ را بیرون از گنجیگ دیدیم. روستایى بدون خانه، 
بدون کوچه. روستایى بدون پدر براى پویا و امیرمحمد. روستایى اما مملو از 

سیب هایى که درخت ها را چراغانى کرده بودند.

چهار

رداد
25 م

شِب گذشته 
را در «مرند»، خانه یکى از تبریزى هاى 

باصفا خوابیدیم. صبح، صبحانه خوردیم و رفتیم بانک. غیر از 
آن واریزهاى پیشین، حدود سه میلیون تومان دیگر از سوى دوست و آشنا به 

حسابمان واریز شده بود. روز گذشته، بار کامیونى که حدود 14 میلیون تومان کاالهاى 
اساسى داشت، به پایان رسید و اکنون مقدارى خوراکى کنسرو شده، لوازم بهداشتى و پتو 

برایمان باقى مانده بود. همه را تا خرخره در ماشین حامد جا دادیم و به سوى منطقه راه افتادیم. «اهر» 
و «ورزقان» را به سمت «هریس» ترك کردیم. حدود 50 کیلومتر راه بود. راهى صاف و بدون 

بازى هاى جاده اى. ظهر نزدیک مى شد و گرما مثل مته به بدن فرو مى رفت. در بین راه، به جاده اى 
رسیدیم که به روستاى «سراى» مى رسید. فکرش را هم نمى کردیم که در این حوالى، زمین تکان 

خورده باشد. تصمیم گرفتیم که وارد روستا شویم و یک چیزى بخریم براى خوردن. البته آب و 
غذاهاى کنسرو شده داشتیم. اما وقتى مى دانستیم عده اى منتظر آنچه به همراه داریم هستند، 

جرأت دست زدن به خوراکى هایمان را از دست مى دادیم.پل روبه رویمان را دور زدیم و به 
سوى جاده سراى پیچیدیم. روستا از دور پیدا شد. سرایى فرو ریخته! پاى خانه اى 

که نبود ایستادیم. صاحبش هم آنجا بود. اصرار داشت که خانه اش 
هنوز خانه اش است. خانه عمو یحیى. سه

رداد
25 م

دو
رداد

24 م

پیش از ظهر 
به «ورزقان» رسیدیم. مردم از ترس

 پس لرزه هاى پى درپِى زمین، به چادرهاى ریز و درشِت لمیده در 
خیابان ها پناه آورده بودند. به ظاهر خرابى ها آنچنان نبود؛ اما لرزه ها تسمه از 

گرده  ساختمان ها کشیده بود. آنچنانکه بسیارى از آنها را مى بایستى از نو ساخت. خرابى 
و خسارت هاى جانى و مالى بیشتر مربوط به روستاهاست. روستاهایى که از ساختمان هاى مقاوم 

برخوردار نیستند. روستاهایى که حتى از جاده آسفالت هم برخوردار نیستند. روستاهایى با قواره کوچک؛ 
روستاهایى با مردمانى بزرگ.نزدیکى هاى غروب در حال برگشتن به تبریز بودیم. حرکت ماشین ها 

سانتیمترى شده بود. حامد* پشت فرمان بود و من کنار ماشین راه مى رفتم و با هم گپ مى زدیم. ناگهان 
احساس کردم اژدرى از زیِر زمین حرکت کرد و بدِن زمختش را به کف پاهایم مالید. زبانم بند آمده بود. ماشین 

تکان خورد و سپس گرد و خاکى در حوالِى کوهِ آن سوى جاده به روى غروب پاشیده شد. درنیافتیم که چه 
بود. آن شب، هنگام استراحت، باخبر شدیم که آن اژدر، زمین لرزه اى بوده به قدرت 5/2 ریشتر. این 

بزرگ ترین پس لرزه در میان صدها مورد مشابه اش بود. ما که دور از این منطقه خوابیدیم. 
اما دل شیر دارند آن مردمانى که شانه به شانه سرایشان، ستون استوار زندگى شان 

هستند.
* حامد تبار


