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 تا حاال سپاهان و ذوب آهن توانسته اند

ارزش غذایى پاستیل، بسیار ناچیز است

تمام شواهد علیه
 متهم به قتل «آتنا» است

تماممم
 متهم بهمم

همه چیز درباره گلکسى همه چیز درباره گلکسى 
نوت نوت 88 سامسونگ سامسونگ

14

11

15

پیام اعضاى چهارمین دوره  شوراى اسالمى شهر بادرودپیام اعضاى چهارمین دوره  شوراى اسالمى شهر بادرود

بادرود  از دریچه  تصویربادرود  از دریچه  تصویر

به نام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد
سپاس خداى را که افتخار چهار سال حضور در شوراى شهر را نصیبمان 
نمود تا در این ســنگر بتوانیم در حد توان به شهروندان عزیز خدمت 
کنیم . با امید آن که مورد قبول حضــرت حق قرار گرفته و دعاى خیر 

مردم بدرقه راهمان باشد.
بدون اغراق باید گفت از آغاز دوره چهارم شــوراى شهر، در راستاى 
تحقق اهداف متعالى نظام مقدس جمهورى اسالمى و منویات مقام 
معظم رهبري و سیاســت هاى دولت تدبیر و امیــد ، خیزش بزرگ و 

تازه اى در توزیع عادالنه و متوازن خدمات و رفع محرومیت از سیماى 
شــهرمان آغاز گردید که به واسطه یک سلســله برنامه ریزى هاى

اصولى و خــّالق، افق جدیدى در راه رســیدن به بــادرودى آرمانى 
گشوده شود.

پى گیرى مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد مجموعه شــهردارى 
در چارچوب قوانین، از جمله برنامه هاى اصلى شوراهاســت. خدمت 
به مردم شــریف بادرود به عنوان خادم مردم این شهر، اگرچه با فراز 
و فرودها، سختى ها و خوشــى ها و برخى بى مهرى ها همراه بوده، 

اما براى ما که با نّیتى خالصانه پــاى در عرصه خدمتگزارى نهاده ایم 
سرشار از حالوت و احساس نزدیکى به مردم بوده است؛ همان مردمى 
که به همشهریان خود اعتماد کرده و ما را الیق تصّدى این مسئولیت 
سنگین دانسته اند. همان مردمى که همواره یار و همراه و حمایتگر ما 

بوده اند.
بى شک وجود آســتان مقدس امامزادگان آقا على عباس و شاهزاده 
محمد (ع) دو  امامزاده واجب التعظیم از ســالله موســى بن جعفر و 
مساعدت و همیارى عاشــقان و ارادتمندان به آن امامزادگان در نقاط 

مختلف کشــور  و نیز حمایت هاى بى دریغ، دلسوزانه، همراهى و هم 
فکرى امام جمعه محترم شهر حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج 
آقا قاسمى و سایر مسئولین منطقه  نبود، شاید اکنون ارایه این گزارش 

براى ما غیر ممکن مى نمود.
همدلى، همفکرى، رفاقت و درایت اعضاى شورا در کنار نیروى جوانى 
و تخصص ، در شکل گیرى مدیریت شورایى تأثیر بسزایى داشته است. 
از زمان انتخاب آقاى مهندس مجید صفارى به عنوان شهردار بادرود ، 
ایشان به همراه تمامى کارمندان شریف شهردارى در بخش هاى ادارى، 

خدمات شهرى، آتش نشانى ، فضاى سبز و … در پیشبرد اهداف شورا و 
ارایه خدمت به مردم، تالش شبانه روزى و خستگى ناپذیرى داشته اند.

و اّما براى تحقق اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و طى مراحل پر پیچ و 
خم برنامه هاى مورد نظر، راهى بس طوالنى در پیش است که پشتوانه 
آن امید و دلگرمى، همت و تالش و مشارکت فکرى و همدلى اهالى و 

دوستداران بادرود  است.
* داشتن شهرى آباد و سرزنده نیازمند همکارى 

همه جانبه شهروندان آن شهر است. *

حسین میرزاییان سید عباس سیدى عیسى باغبانیان محسن نوین بخت مقداد پرنیان مجید صفارى(شهردار)

پشت پرده سینما پشت پرده سینما 
بسیار آلوده استبسیار آلوده است
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هران مدیرى
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حسین یارى براى بازى در فیلم «یادم تو رو فراموش» به کارگردانى 
على عطشانى در جشنواره فیلمسازان مستقل که در 
برلین برگزار مى شود، نامزد دریافت جایزه شد.

به گــزارش خبرنگار مهر، فیلم ســینمایى 
«یادم تو رو فراموش» به کارگردانى على 
عطشانى که در سى و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــت، ایــن روزها 
در جشــنواره مختلف بیــن المللى و در 
بخش هاى مختلف حضور مى یابد که 
 berlin tenerife» رویداد ســینمایى

film festival» یکى از آنهاست.
این جشنواره از ســال 2006 فعالیت خود را 
آغاز کرده است و هر سال در یک کشور برگزار 
مى شود که در سال 2017 شهر برلین میزبان آن 
است. در این جشنواره فیلم هایى با موضوع حقوق 
بشر انتخاب مى شوند و آثار ارسال شده براساس 

فیلمنامه مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
«یــادم تــو رو فرامــوش» که بــا نام 
«Wishbon» در جشــنواره هــاى 
جهانى حضور دارد، در یازدهمین دوره 
 berlin tenerife film» جشنواره
festival» توانسته است در شش 
بخش بهترین فیلم خارجى، بهترین 

کارگردان فیلم خارجى، بهترین تدوین فیلم خارجى، حســین یارى 
بهترین هنرپیشه نقش اصلى در فیلم خارجى، بهترین فیلمنامه فیلم 
خارجى و بهترین طراح لباس فیلم خارجى نامزد دریافت جایزه شود.

همچنین «یــادم تــو رو فراموش» بــراى حضور در جشــنواره 
آنجلیــکا آمریکا انتخاب شــده اســت. ایــن جشــنواره از 18 تا 
24 ســپتامبر در کالیفرنیــا برگــزار مى شــود. هــدف اصلى از 
برگزارى این جشــنواره کشــف اســتعدادهاى جدید از سراســر 

دنیاست.
 netflix یادم تو رو فراموش» پس از اکران در ایران توسط کمپانى»

به صورت جهانى عرضه مى شود.
در این اثر ســینمایى بازیگرانى چون میترا حجار، حسین یارى، ماه 

چهره خلیلى و مازیار فالحى حضور دارند.
از دیگر عوامل «یادم تــو رو فراموش» مى توان بــه تهیه کننده و 
کارگردان: على عطشانى، نویســنده فیلمنامه: پیمان عباسى، مدیر 
فیلمبردارى: محمود عطشــانى، صدابردار: محمد شاهوردى، طراح 
چهره پــردازى: عبدا... اســکندرى، چهره پرداز: فرزانه زردشــت، 
طراح صحنه و لباس: مجید على اســالم، تدوین: على عطشــانى، 
مدیر تولید: علیرضا بیات، موســیقى متن: مازیــار فالحى، برنامه 
ریز و دســتیار کارگــردان: وحید مهین دوســت، صداگــذار: نادر 
بادامچى، جانشــین تهیه کننده: حســام آقابابایى، دســتیار تهیه 
کننــده: علیرضا یگانگى و مدیر تدارکات: ســعید دالورى اشــاره 

کرد. 
این فیلم محصول بیتا فیلم تهران است.

حامد کالهدارى از جمله کارگردان هاى سینماى ایران است 
که همواره بدون توجه به حاشیه ها و جنجال هایى که برایش 
ایجاد کرده اند، به کار خود ادامه داده و این روزها پیش تولید 

تازه ترین اثر سینماى خود را آغاز کرده است.
وى در سال 1387 نخستین فیلم خود با نام ”شکالت داغ“ 
را ساخت که اکران شده و یک سال بعد وارد شبکه نمایش 
خانگى شــد. این فیلم در زمان خود با استقبال خوبى روبرو 
شد و بازیگران بزرگى همچون ”داریوش ارجمند“ ، ”فریبرز 
عرب نیا“ و ”علیرضا خمسه“ در آن به ایفاى نقش پرداختند. 
کالهدارى سپس فیلمى را با نام ”شاباش“ تولید کرد. این 
فیلم با بازى ”اکبر عبدى“ به موضعى جالب در مورد مصرف 
مواد مخدر پرداخته بود. این فیلم هم در گیشــه با پنج سال 
تاخیر اکران شد اما با این وجود توانست مخاطب خود را پیدا 
کند. کالهدارى حاال و بعد از پنج سال دورى از سینما دوباره 
بازگشته تا با یک کمدى جدید جان تازه اى به کارنامه کارى 
خود ببخشد. به همین بهانه خبرگزارى میزان با این کارگردان 

سینما به گفت وگو نشست.
حامد کالهدارى بعد از پنج سال دورى 

باز هم به سینما باز خواهد گشت؟
بله بعد از حدود پنج سال قصد دارم دوباره به عرصه سینما 
وارد شوم. البته من اهل این نیستم که پشت سر هم کار بسازم 
و این دورى هم براى ساخت اثرى خوب و یک پیش تولید 
قدرتمند اتفاق افتاد. در حال حاضر در تدارك ساخت تازه ترین 
فیلم خود هســتم اما فعًال از بیان کردن نام فیلم و اسامى 
بازیگران معذورم. درخصوص این اثر باید بگویم که با فیلمى 

بسیار ویژه و کمدى به سینما باز خواهم گشت.
به نظر شما فضاى سینماى کمدى امروز 

راه درستى را پیش گرفته است؟
قطعًا نه. از نظر من کمدى هاى ایــن روز ها که خوب هم 
مى  فروشند کمدى مبتذل و سخیف هستند. ما باید مخاطب 
را حفظ کنیم و در کنار ایجاد فضایى شــاد و مفرح خوراك 

فرهنگى مناسبى به تماشاگر بدهیم نه اینکه براى فروش 
به هر چیزى متوسل شویم. همه این ها در کنار هم معنا پیدا 
مى کنند. ما نباید تماشــاگر را به هر نحوى در سالن سینما 
بخندانیم و براى این کار خیلى از اخالقیات را فراموش کنیم.

به جز فیلم هاى کمدى وضعیت باقى 
فیلم هاى سینماى ایران را چطور ارزیابى 

مى کنید؟
فیلم هایى در سینماى ایران ســاخته مى شوند که با وجود 
بازیگران، کارگردانان و تهیه کننــدگان مدعى، دو میلیارد 
تومان هزینه مى کنند و 300 میلیــون تومان و حتى کمتر 
مى فروشند. واقعاً چرا این اتفاق مى افتد؟ از آن بدتر چطور این 

روند شکست باز هم از همان عوامل تکرار مى شود؟
مشکل شما ســاخت این آثار است یا 

منظور دیگرى دارید؟
مثالى مى زنم. ایــن روز ها فیلمى مثــل ”فصل نرگس“ 
با هزینه بســیار باال 200 میلیون تومان مى فروشــد. من 
مى گویم چرا این فیلم ها ساخته مى شــوند و مهمتر چرا با 
این کار ها سرمایه گذاران را نسبت به سینما بدبین مى کنیم. 
این فیلمسازان ما را هم نابود مى کنند و کارى کرده اند براى 
تامین سرمایه راه سختى را پى بگیریم. من به سازندگان این 
آثار احترام مى گذارم، اما به نظرم برخى براى فیلمسازى باید 

بیشتر از این ها تجربه کنند.
به نظرتان این شکست ها به دلیل کم 

تجربگى است یا دلیل دیگرى دارد؟
. من وقتى که متوجه شدم چیزى در چنته دارم و بلد هستم 
اولین فیلمم را ساختم. بعد ها با کسب تجربه به این نتیجه 
رســیدم که هم حرفم را بزنم و هم تماشاگر را شاد کنم. به 
فضا هاى روشــن فکرنما هم عالقه اى ندارم و نمى خواهم 
براى عده اى خاص فیلم بسازم. تماشاگر امروز به سرگرمى 
نیاز دارد. سینما برخالف تفکر برخى فقط تفکر و معناگرایى 

صد در صد نیست.

شــاید شــرایط بد اکران و رقابت با 
فیلم هاى کمدى باعث مى شــود یک 

فیلم کم بفروشد. 
فیلم من در بدترین شرایط در زمان ممکن و در حین برگزارى 
جشــنواره هشــتصد میلیون تومان فروخت اما فیلمى را 
مى شناسم که با حضور شهاب حسینى در بهترین زمان 300 
میلیون تومان هم نفروخت. حرف من این است که اگر واقعًا 
این سازندگان از سینماى خصوصى بودند که نمى توانستند 
به این روند اشتباه خود ادامه دهند. این ها از هزاران جا بودجه 
و وام مى گیرند و بعد از تولید ادعا مى کنند که فیلم ما ساخت 
سینماى خصوصى است. این ها قبل از اکران سود مى برند. 

ما بچه نیستیم و بدون شک این دروغ ها را باور نمى کنیم.
منظورتان از تهیه کننده خصوصى دقیقاً 

چه نوع تهیه کننده اى است؟
به نظر من تنها تهیه کننده خصوصى کشــور ما حســین 
فرحبخش است، زیرا از جیب خود خرج مى کند و بلد است که 
چگونه آن پول را از راه سینما برگرداند. منظورم از نام بردن 
اسم فرحبخش نوع سینماى وى نیست بلکه جنس کارى 
که در مقام تهیه کننده انجام مى دهد است. وى براى ساخت 
فیلمش تنها از سرمایه خودش خرج مى کند و براى ساخت 
منت هیچکس را نکشیده و وامى نمى گیرد. اگر این نوع از 
روند تهیه کنندگى در سینما رواج پیدا کند ما مشکالت بسیار 

کمترى را خواهیم داشت.
برخى اعتقاد دارند که در سیستم پخش 
هم البى و رانت وجود دارد. آیا اینگونه 
است؟شما با این اتفاق روبرو شده اید؟

فیلم هایى هستند که در همین فصل تابستان اکران و با البى 
و رانت در زمان خوب اکران شــدند و کمتر از 500 میلیون 
تومان فروخته اند. اما در زمــان اکران فیلم من، به من هیچ 
البى ندادند و بدترین زمان را نصیبم کردند ولى فیلمم کار 
خودش را کرد. فیلم اگر محتوا و حرف خود را داشته باشد در 

بدترین زمان اکران هم پول خودش را در مى آورد.
یعنى اگر کسى فیلمش نفروشد باید از 

سینما خداحافظى کند؟
بگذارید مسئله را اینگونه مطرح کنم. من مانده ام که چطور 
مى شود فیلمســازى 2 میلیارد تومان را صرف ساخت فیلم 
اولش مى کند و 100 میلیون تومان مى فروشد. در گام دوم 
براى فیلم بعدى اش 2.5 میلیارد تومان خرج مى کند و 300 
میلیون تومان مى فروشد و االن مشغول ساخت فیلم سوم 
خود است. مشکل من اینجاست. این پول ها از کجا مى آید؟ 
اگر واقعاً به ادعاى خودشان بخش خصوصى باشند که باید 
تا حاال ده ها بار ورشکست مى شدند. این ها پول بیت المال را 
مى گیرند و ریخت و پاش مى کنند و به اسم بخش خصوصى 
با ساخت فیلم هایى که به هیچ دردى نمى خورد آن را هدر 

مى دهند.
شما در سینما عضو هیچ باندى نیستید؟

واقعیت امر اینکه من زیاد سینماى مورد نظر این دوستان را 
نمى شناسم و به این نحو کار کردن را بلد نیستم، اما مى دانم 
که یک عده در سینما تیم تشکیل داده اند. شاید اگر بلد بودم 
پنج سال یکبار فیلم نمى ساختم و مثل این دوستان ساعتى 

یک فیلم آماده مى کردم.
پس سینماى ایران از نظر شما هم درگیر 

مافیا است؟
چیزى که از دور مى بینم این است که یک کارگردان ثابت با 
چند بازیگر ثابت در همه فیلم ها هستند. این قضیه دیگر از 

مافیاى سینما عبور کرده و بسیار فراتر رفته است.
شما امیدى به بهبود این وضعیت دارید؟ 

آیا مى شود جلوى این روند را گرفت؟
پشت پرده سینما به نظر من بســیار آلوده است. امیدوارم با 
مدیریت جدید سازمان ســینمایى محمدمهدى حیدریان 
راهى در این وضعیت اســفبار باز شود. ســینماى ایران به 
مدیران کاربلد نیازمند است و به نظرم مدیریت محمدمهدى 

حیدریان به همین سمت مى رود.

گفتگو با حامد کالهدارى:

حسین یارى براى بازى در فیلم« یادم تو رو فراموش»
 نامزد دریافت جایزه شد

مهران مدیــرى بعــد از 15 ســال در گفتگویــى زنده گفت بــه دلیل 
ممنوع الفعالیتى، بازى در نقش اصلى فیلم «ضیافت» مســعود کیمیایى 

را از دست داده است.
شامگاه دوشنبه 6 شــهریور ماه مهران مدیرى مهمان برنامه زنده «ستاره 
سینما» با اجراى کیوان کثیریان و همراهى امیر پوریا بود. این برنامه که به 
صورت زنده و با حضور تماشــاگران در پردیس سینمایى کورش و پیش از 
اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» اجرا شد مدیرى پاسخگوى سئواالت 

مجریان برنامه بود.
این کارگردان سینما و تلویزیون در ابتداى صحبت هایش به شروع فعالیت 
حرفه اى اش از تئاتر اشاره کرد و گفت: «من پیش از ورودم به تلویزیون، هم 
در تئاتر و هم رادیو فعالیت مى کردم. آن زمان یک متن از "برشت" را براى 
اجرا ارائه کردم که با مشکالتى مواجه شد و من را به چپ بودن متهم کردند 
تا جایى که حراســت تاالر وحدت آمد و من را بردند و کتک زدند. آن موقع 
اوایل انقالب بود و هیچکس سر جاى خودش نبود و این اتفاق ها مى افتاد.»
 مهران مدیرى در این گفتگوى زنده به حضورش در جبهه جنگ نیز اشاره 
کرد و در پاسخ به سئوال کیوان کثیریان درباره حضورش در جبهه توضیح 
داد: «از ســال 66 تا 68 یعنى تا پایان جنگ در جبهه بــودم و در عملیات 
مرصاد و حلبچه هم حضور داشتم. در جبهه هم هر کارى از دستم بر مى آمد 
انجام مى دادم و چند مــاه قبل تر یعنى حدود ســال هاى 65 هم در جبهه 
براى رزمنده ها در ســنگرها نمایش بازى مى کردیم. از راه دور به دشمن 
ســنگ هم مى زدیم، آرپیجى هم مى زدم و مدتى هــم راننده آمبوالنس 

بودم.»
او در ادامه و بعد از صحبت هایش درباره دوران ممنوع کارى خودش و گروه 

«ساعت خوش» بعد از پخش این مجموعه با بیان اینکه600  هزار دقیقه 
برنامه ساخته ام، توضیح داد: «بعد از "ساعت خوش" من و همه بچه ها حتى 
عوامل فنى ممنوع کار شــدیم، تاجایى که حتى من را به تئاتر شهر هم راه 
نمى دادند. آن موقع من قرار بود در فیلم سینمایى "ضیافت" مسعود کیمیایى 
بازى کنم، گریم شــدم و مقابل دوربین هم رفتم اما از ارشاد آمدند و گفتند 
اصًال چرا مدیرى را ســر کار راه دادید! من قرار بود در این فیلم نقشى که 

فریبرز عرب نیا بازى کرد را بازى کنم.»
وى با اشــاره به همه گیرى فضاى مجازى گفت: «خدا نبخشد کسى که 
اینستاگرام را اختراع کرد. زندگى بشر را نابود کرد. االن متوجه نمى شویم چه 

بالیى سرمان آمده است.»

پســر احمد پورمخبر گفت: در ســینماى امــروز امثال 
محمدرضــا گلــزار را فقــط مى خواهند کــه به همه 
تهیه کنندگان مى گوید اول پول را به حسابم واریز کنید 

بعد سر صحنه حاضر مى شود. 
پورمخبر در خصوص این روزهاى پدرش گفت: به لطف 
خدا حال پدرم، خوب است و سرحال در منزل استراحت 

مى کند.
وى در خصوص اینکه آیا ایــن روزها به پدرش کارى در 
عرصه سینما و تلویزیون پیشنهاد مى شود یا خیر، افزود: 
پیشنهاد به پدرم زیاد مى شود اما وى دیگر دوست ندارد در 
عرصه بازیگرى ظاهر شود و متأسفانه باید بگویم که احمد 
پورمخبر براى همیشه از عرصه بازیگرى خداحافظى کرد.
پورمخبر ادامه داد: از مهمتریــن دالیلى که پدرم از هنر 
بازیگرى خداحافظى کرد ندادن پول مناسب و به موقع از 

سوى تهیه کنندگان فیلم هاست.
فرزند احمد پورمخبر تصریح کرد: این همه ســال پدرم 

تالش کرد که روزى تبدیل به ســتاره سینما شود اما اگر 
نمى شــد بهتر بود. چرا یک تهیه کننده که فیلمش سه 
میلیارد مى فروشد باید براى دستمزد پدرم فقط 300 هزار 

تومان بپردازد.
وى ادامه داد: چرا پدرم باید در چنین کارهایى بازى کند؟ 
این پول ها بــراى یک ماه بنزین زدن ماشــین و رفت و 
آمد پدر هم نمى شود. شــاید باورتان نشود 30 عدد چک 
برگشتى که هرکدام مبالغ مختلفى دارد در دست ماست 
که هنوز توسط تهیه کنندگان محترم پاس نشده است. در 
چنین شــرایطى چرا پدرم باید انرژى خود را براى چنین 

حرفه اى بگذارد؟
وى افزود: در سینماى امروز امثال محمدرضا گلزار را فقط 
مى خواهند که به همه تهیه کنندگان مى گوید اول پول را به 
حسابم واریز کنید بعد سر صحنه حاضر مى شود. سینماى 
امروز امثال محمدرضا گلزار را مى خواهد نه پدر من. و درود 

و صد درود به محمدرضا گلزار که در کارش زرنگ است.
پورمخبر در خصوص حواشــى  کــه اخیــراً در یکى از 
بیمارســتان ها براى پدرش به وجود آمده بود خاطرنشان 
کرد: تمام حاشیه هایى که از پدرم و فیلمى که از وى در یکى 
از بیمارستان ها منتشر شــد دروغ محض بود چرا که من 
همیشه پشت پدرم هستم و هیچگاه او را تنها نگذاشته ام 
که بخواهــم حتى لحظــه اى در بیمارســتان رهایش 

کنم.

سپند امیر سلیمانى، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: ما 
در رسانه ملى کارهاى طنز زیادى داشتیم اما هیچگاه 
در هیچ برنامه اى به صورت مستقیم در مورد خندیدن 

صحبتى نشده بود.
امیر ســلیمانى در خصوص آخرین فعالیت هاى این 
روزهاى خود گفت: به تازگى بازى در فیلم سینمایى 
«هزارپا» به کارگردانى ابوالحســن داوودى را پشت 

سر گذاشتم.
وى در خصوص اینکه آیا فیلم سینمایى «هزارپا» در 
جشنواره فیلم فجر امســال حضور پیدا خواهد یا خیر 
ادامه داد: به احتمال زیاد فیلم ســینمایى «هزارپا» در 
جشنواره فیلم فجر امسال حضور پیدا مى کند و من تا 
این لحظه جز این فیلم سینمایى فعًال در کار دیگرى 

حضور ندارم.
امیر سلیمانى در خصوص حضور خود در مسابقه «ادا 
بازى» و به طور کلى کار با رامبد جوان تصریح کرد: من 
از ســرى دوم «خندوانه» درآن حضور داشتم و خیلى 
خوشحالم که در چنین برنامه اى حضور دارم و همیشه 
افتخار کردم کــه در این برنامــه پرمخاطب فعالیت 
مى کنم و از تمام مردمى که با دیدن این برنامه به من 

لطف دارند سپاسگزارم.
این بازیگر تلویزیون ادامــه داد: در کنار لطف مردم، 
یکسرى حواشى هم نسبت به مسابقه در «خندوانه» 
براى من و همکارانم وجــود دارد کــه از جمله آنها 
فحش هایى است که بعد از برد یا باخت در «ادابازى»، 

به ما مى دهند.
وى ادامه داد: به طور مثال در مســابقه «ادابازى» که 
نوروز امســال من و مهران غفوریان برنده شــدیم با 
حجم زیادى از فحش در فضاى مجازى مواجه شدیم 
و جالب است بدانید در سرى جدید باز هم با اینکه در 
سرى اول مسابقه باختیم باز هم فحش نثارمان کردند. 
در این شرایط ما نمى دانیم باید ببریم یا ببازیم که به 

ما فحش ندهند.
این بازیگر سینما در خصوص اینکه پس از دیدن این 
واکنش ها در فضاى مجازى چه حسى پیدا مى کند؟ 
اظهار داشت: حقیقت این است که با دیدن این فحش ها 
در وهله اول مى ترســم از اینکه در چه جایى زندگى  

مى کنم.
وى افــزود: ایــن را هم خاطرنشــان کنــم که این 
واکنش ها فقط و فقط مختص مردم ایران نیســت و 
ما نباید با تکرار این مسئله تیشــه به ریشه خودمان 
بزنیم چرا که همه دنیا چنین واکنش هایى را نسبت به 

یکدیگر نشان مى دهند.
امیر ســلیمانى در خصوص برنامه «خندوانه» خاطر 
نشان کرد: یادآور شــوم که خندوانه اولین برنامه اى 
بود که به صورت مســتقیم راجع به خندیدن و مثبت 
بودن صحبت کرد. ما در رســانه ملــى کارهاى طنز 
زیادى داشتیم اما هیچگاه در هیچ برنامه اى به صورت 
مستقیم در مورد خندیدن صحبتى نشده بود و این خیلى 
ارزشمند است که مردم را به خندیدن و چگونه خندیدن 
تشویق کنیم که رامبد جوان این کار را کرد و به نظر من 
هر زمانى که «خندوانه» تمام شود جایش تا همیشه 

خالى مى  ماند. 
وى در خصوص شغل دوم خود در زمینه رستوراندارى 
خاطر نشان کرد: دیگر سه سالى مى شود که رستورانم 
را بسته ام و در زمینه کار دیگرى فعالیت ندارم و فعًال 

هم تصمیمى براى باز کردن دوباره رستوران ندارم.

مصاحبه ستاره تلویزیون براى اولین بار و به صورت زنده

ناگفته هاى مهران مدیرى

سپند امیرسلیمانى :

براى مسابقه «ادابازى» فحش هاى زیادى خوردیم

احمد پور مخبر از بازیگرى خداحافظى کرد

عطشانى در جشنواره فیلمسازان مستقل که در على
برلین برگزار مى شود، نامزد دریافت جایزه شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، فیلم ســینمایى
«یادم تو رو فراموش» به کارگردانى على
عطشانى که در سى و پنجمین جشنواره
فیلم فجر حضور داشــت، ایــن روزها
در جشــنواره مختلف بیــن المللى و در
بخش هاى مختلف حضور مى یابد که
berlin tenerife» رویداد ســینمایى

film» یکى از آنهاست. festival
6این جشنواره از ســال 2006 فعالیت خود را
آغاز کرده است و هر سال در یک کشور برگزار
7مى شود که در سال 2017 شهر برلین میزبان آن
است. در این جشنواره فیلم هایى با موضوع حقوق
بشر انتخاب مى شوند و آثار ارسال شده براساس

فیلمنامه مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
«یــادم تــو رو فرامــوش» که بــا نام
جشــنواره هــاى «Wishbon» در
جهانىحضور دارد، در یازدهمین دوره
berlin tenerife film» جشنواره
festival» توانسته است در شش
بخش بهترین فیلم خارجى، بهترین

پشت پرده سینما بسیار آلوده است
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پاستیل؛ اسنکى است که به عنوان بدون چربى، بدون مواد نگه دارنده 
و محتوى 100 درصد ویتامینC با میوه هاى طبیعى برچسب مى خورد و کامًال سالم به 

نظر مى رسد! اما در واقع اینگونه نیست.
بر اساس یک مطالعه جدید، 85 درصد از اسنک هاى میوه اى که به فروش مى رسند, مقدار شکر بیشترى از 

صمغ میوه دارند. بعضى 14/6 گرم شکر در فقط یک سهم در مقایسه با تنها 7 گرم در یک سهم توت فرنگى دارند.
پاستیل ها به دلیل طرح و اندازه هاى کوچک شان به نظر کم کالرى و بى ضرر مى آیند و حتى شاید خیلى ها فکر کنند که آنها 

سالم تر از چیپس و پفک هستند اما واقعیت این است که با وجود اندازه کوچک هر پاستیل، کالرى هر 100 گرم آن تقریباً با کالرى 
100 گرم چیپس یکى است. البته کالرى انواع پاستیل ها با توجه به اندازه و طرز تهیه متفاوت آن در کارخانه هاى مختلف متفاوت است و 

معموًال کالرى آن بر اساس وزن و ترکیباتى مثل شکر و روغنى که در آن وجود دارد، محاسبه مى شود اما مى توان گفت در هر 100 گرم آن 
بین 300 تا 500 کیلوکالرى انرژى وجود دارد که با میزان کالرى موجود در یک وعده غذایى برابرى مى کند.به نظر مى رسد پاستیل به دلیل 

بدون چربى بودن و احتماًال کالرى کمتر آن از سایر انواع شکالت ها از جمله شکالت هاى شیرى بهتر باشد. همچنین با وجود اینکه گهگاه یک 
یا دو پاستیل بخوریم هیچ مشکلى براى سالمتى مان ندارد، ولى خوردن مقدار زیادى پاستیل موجب دریافت مقادیر بسیار زیاد انرژى و عمدتاً به 

صورت شکر مى شود. ضمناً پاستیل ها با اینکه طعم هاى میوه اى و... دارند ولى در حقیقت بدون ویتامین و مواد معدنى هستند یعنى به عبارت دیگر 
ارزش تغذیه اى بسیار ناچیزى دارند.

در مورد قند موجود در پاستیل خبر بدى برایتان داریم: پاستیل در واقع تماماً شکر است! هر یک مشت پاستیل (تقریباً 18عدد) حاوى 
21 الى22 گرم شکر است. که معادل حدود 5/5قاشق مرباخورى شکر است! انجمن قلب آمریکا توصیه مى کند زنان و مردان به ترتیب روزانه 
بیش از شش و 9 قاشق مرباخورى شکر مصرف نکنند. بنابراین مقدار شکر پاستیل در مقایسه با این توصیه بسیار قابل توجه به نظر مى رسد. 

چرا که مصرف شکر بیش از مقدار توصیه شده، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و چاقى را به طور محسوسى افزایش مى دهد.
 اگر 18عدد پاستیل بخوریم در حدود دو سه گرم پروتئین به بدنمان مى رسد، که تقریباً یعنى 4 الى 6 درصد از پروتئین مورد نیاز 

روزانه یک زن یا مرد بالغ را تأمین مى کند. با اینکه مى دانیم پروتئین براى کارکرد طبیعى بدن الزم است ولى پاستیل 
آنچنان نمى تواند براى تأمین این نیاز مؤر واقع شود و مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها (CDC) توصیه مى کند 

هر فرد پروتئین هاى مورد نیاز خود را ازمنابع بسیار بهترى از جمله مصرف لبنیات کم چرب، ماهى، گوشت 
سفید، تخم مرغ و برخى از منابع گیاهى از جمله حبوبات، مغز ها و دانه ها تأمین کند.
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ارزش غذایى 
پاستیل، بسیار ناچیز 
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ژالتین موجود در پاســتیل از نوع ژالتین حیوانى است 
پروتئین موجود و ژالتین در واقع نوعى پروتئین بى کیفیت اســت و میزان 

در پاستیل بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و تخم مرغ و... است و بســیارى از اسیدهاى آمینه ضرورى را ندارد 
بنابراین پروتئینى نامرغوب است که نسبت به سایر پروتئین ها ارزش غذایى بسیار پایینى دارد و منبع خوبى براى تأمین 
کلسیم و سایر ریز مغذى هاى مورد نیاز بدن نیست. طعم هاى میوه اى و نوشابه اى و ... پاستیل ها هم فقط و فقط به دلیل 

اسانس و طعم دهنده هاى مصنوعى است و هیچ فرقى بین پاستیل نوشابه اى و میوه اى وجود ندارد.
دنبال ویتامین و مواد معدنى نباشید: هر یک مشت پاستیل تقریباً هیچ ویتامین و ماده معدنى مهمى براى بدنتان تأمین 
نمى کند مثل آهن، کلسیم و ویتامین C. پس وقتى حدود یک مشت پاستیل مى خوریم با اینکه حدود 110 تا 140 کالرى انرژى 

دریافت مى کنیم ولى اصًال ویتامین و مواد مغذى دیگرى همراه آن به بدن خود نمى رسانیم.
عالوه بر آن با مصرف این میزان کالرى، درواقع جا را براى مصرف ســایر غذاهاى مقــوى تنگ کرده و اینها را 

جایگزین آن مواد مغذى مفید مى نماییم. مثًال اگر به جاى نوش جان کردن یک عدد ســیب، یک مشت پاستیل 
بخوریم به مقدار زیادى پتاسیم، ویتامین C و فیبر که قرار بود با خوردن آن سیب به بدن ما برسد را از دست خواهیم داد.

خوردن گهگاه پاستیل آسیب چندانى به سالمتى و رژیم غذایى شما وارد نمى کند و بهتر است آنها را در همان حد«سالى ماهى یک بار!» مصرف 
کنیم تا اینکه به عنوان جزئى از اجزاى دائمى رژیم غذایى ما باشند. ضمناً اگر خواستید روزى پاستیل بخورید بهتر است مقدار کالرى دریافتى 

از آن را هم در رژیم غذایى خود محاسبه کنید تا آن روز بیشتر از مقدار معمول انرژى دریافت نکنید.
در کل بهتر است جایگزین هاى سالم ترى همچون میوه هاى تازه یا ماست-میوه ها را جایگزین پاستیل کنید چون از طرفى شما همان 
مقدار شکر و طعم شیرین را دریافت خواهید کرد که دلتان مى خواسته چیز شیرین نوش جان کنید و از طرف دیگر هم مقدار قابل توجهى 

ویتامین و مینرال را به بدن خود مى رسانید. چیزى که پاستیل از برآوردن آن عاجز است.
به دنبال محصوالتى باشید که یا هیچ رنگ و طعم دهنده مصنوعى ندارند یا محتویات آن به میزان حداقل است و از میوه هاى طبیعى 
که معموالً برندهاى ارگانیک هستند درست شده باشند. بسته بندى اسنک میوه اى معموالً وجود یک سهم میوه را در داخل آن پیشنهاد 
مى دهد اما محققان این را نوعى بسته بندى گمراه کننده مى دانند.والدین معتقدند که انتخاب غذاى سالم و بدون مواد گیج کننده  

افزوده شده با توجه به ادعاهاى گمراه کننده  تولیدکنندگان غذا سخت است. اما به طور کلى، میوه هاى فرآورى نشده سالم تر 
از اسنک هاى میوه اى فرآورى شده و نوشیدنى هاى میوه اى هستند چرا که شامل ویتامین ها، مواد معدنى، آب و فیبر 

هستند و باعث پوسیدگى مخرب دندان که امروزه در کودکان مى بینیم نمى شوند.

ى ارگانیک هستند در
ققان این را نوعى بسته بندى گمراه کننده مى
وده شده با توجه به ادعاهاى گمراه کننده  تولیدک
از اسنک هاى میوه اى فرآورى شده و نوشی
هستند و باعث پوسیدگى مخرب دندان که

ان مى دهد کافئین توانایى افراد را در حس کردن طعم خوراکى هاى شیرین کاهش مى دهد و 
بررسى ها نش

تمایل براى مصرف آنها را افزایش مى دهد. متخصصان دریافتند کافئین - محرك کلیدى در قهوه - توانایى فرد 

را در حس کردن خوراکى ها و نوشیدنى هاى شیرین کاهش مى دهد و در نتیجه ممکن است تمایل افراد را به مصرف 

این نوع خوراکى ها بیشتر کند.

 کردند که نوشیدن قهوه سطح هوشیارى را باال مى برد. مصرف 
عالوه بر این متخصصان تغذیه و سالمت در آمریکا تأکید

المتى دارد. به طور مثال اوایل سال جارى متخصصان مصرف روزانه قهوه را با کاهش خطر 
قهوه فواید متعددى براى س

 این نوشیدنى به طول عمر بیشتر افراد 
کبد مرتبط دانستند در حالى که در آزمایش هاى دیگر مشخص شد

ابتال به سرطان 

کمک مى کند.با وجود این متخصصان سالمت به افراد توصیه مى کنند که نسبت

ن استفاده مى کنند هوشیار باشند زیرا مصرف قهوه ممکن است 
 به مصرف این نوشیدنى و خوردنى هایى که همراه آ

تمایل افراد به مزه هاى شیرین را افزایش دهد.به گزارش مدیکال نیوز تودى، متخصصان آمریکایى تأکید کردند 

ر مغز را مسدود مى کند و سطح هوشیارى
کافئین گیرنده هاى «آدنوزین» د

 را افزایش مى دهد. 

همزمان مسدود شدن این گیرنده ها توانایى فرد را در حس کردن طعم خوراکى ها و نوشیدنى هاى 

ى دهد. در چنین شرایطى تمایل فرد به مصرف چنین خوراکى هایى 
شیرین کاهش م

تشدید مى شود.

ین و ز بوب ج ز ى ی بع ز ى بر رغو م اسانس و طی
نبال ویتامیندن

ثلآنمى کند مثل آهن ک
دری
ع
ج
بخ

خوردن گهگاه پاس
کنیم تا اینکه به عن
از آن را همدر رژیم
در کل بهتر است ج
مقدار شکر و طعمش
ویتامین و مینرالر
به دنبال محصوالت
ندهاى ًال که معموال برندهاىک
مىدهد اما محق
افزو

ا اااااا اافافافففافافا ااااانانانااناناااااااااااا ااتت ات ات ت نفئفئفئفئفئفئفئفئفئفففففففف کاکاکاکاکاکااکافئ کاد کاد کاد کاد کد کاد کاکد کاد کاد کاد د ىدهد بررسى ها نشان ماااا

قهوه میل به مصرف مواد قندى را افزایش مى دهدقهوه میل به مصرف مواد قندى را افزایش مى دهد

یک دندانپزشک در رابطه با تداوم دندان قروچه 
در افراد هشدار داد.

مهدى کاویانى گفت: دندان قروچه که در زمان 
خواب براى برخى افــراد رخ مى دهد مى تواند 

سبب ترك خوردن دندان ها شود.
وى در ادامه افزود: به دلیل فشار زیاد دندان ها، 
سایش صورت گرفته و از میان رفتن دندان ها 

را سبب مى شود.
این دندانپزشک با اشاره به از میان رفتن عصب 
دندان در پى تداوم دندان قروچه اظهار داشت: 
افراد باید توجه داشته باشــند که درمان دندان 
قروچه الزامى است، زیرا اگر این شرایط استمرار 
داشــته باشــد در مدت زمان محدود، عصب 

دندان ها از میان مى رود.
کاویانى در خصوص اصلى ترین دالیل دندان 
قروچه تصریح کرد: عواملى از جمله اســترس، 
ناهنجارى هاى دندانى و مصرف بیش از اندازه 

مواد حاوى کافئین ســبب ایجاد دندان قروچه 
مى شود.

وى در خصوص راهکار هاى موجود براى مقابله 
با دندان قروچه اذعان داشت: افرادى که دچار 

دندان قروچه مى شــوند مى توانند با مراجعه به 
دندانپزشــک، محافظ دهــان دریافت کرده و 
در مرحلــه بعدى براى درمان این مشــکل به 

روانشناس مراجعه کنند.

ترك دندان ها در پى استمرار دندان قروچه

«آْفت» یک بیمارى شــایع در دهان است؛ در این مطلب 
راهکارهاى متنوع ساده اى براى درمان آفت توضیح داده 

شده است.
 «آْفت» یا قالع (aphthous ulcer) یک بیمارى شایع 
در دهان اســت که ضایعات دردناك نکروتیک در مخاط 
دهان، زبان و لثه دیده مى شود و علت آن ناشناخته است اما 

ممکن است خودایمنى باشد.
زخم هاى آفتى وقتى ایجاد مى شوند که به دالیل نامشخص 
سیستم ایمنِى بیمار، وجود یک مولکول ناشناخته را اعالم 
مى دارد، حضور این مولکول ها باعث حمله لنفوســیت ها 
خواهد شد (همانند حمله همین سلول ها به بافت پیوند شده 
به بیمار) و نتیجه این فرآیند پیدایش زخم هاى آفتى خواهد 
بود؛ دوره آفت حدود یک هفته است و اغلب پس از آن بدون 

درمان هم بهبود مى یابد.
راه هاى مختلفى براى درمان آفت در طب ســنتى ایران 
وجود دارد؛ درمان به اضداد اســت یعنى بر اســاس نوع 
سوءمزاج درمان را معین مى کنیم، اگر آفت  از نوع سودایى 
باشــد، برگ ریحان تازه را بجوید؛ این کار را دوبار در روز 
تکرار کنید، هر بار مى توانید سه تا پنج برگ ریحان را بجوید؛ 

این درمان را تا بهبود آفت ادامه دهید.
پیاز را به شکل خام بخورید؛ مى توانید همراه غذا و به عنوان 
چاشنى از آن استفاده کنید، پیاز به دلیل داشتن سولفور در 

پیشگیرى و حتى درمان آفت دهان مى تواند مؤثر باشد.
دمنوش گل همیشــه بهــار یــا جوشــانده مریم گلى 
مى تواند به صورت دهان شــویه براى درمان آفت از نوع 
بلغمى(سرسفید) به کار گرفته شود؛ براى تهیه دمنوش کمى 
از گیاه خشک را در آب بجوشانید و براى دهان شویه صبر 

کنید دمنوش سرد شود و پس از آن قرقره کنید.
کمى پودر زردچوبه را با یک قاشق غذاخورى گلیسیرین 
مخلوط کنید تا به شــکل خمیرى درآیــد و این خمیر را 
مســتقیماً بر روى زخــم بگذارید؛ مى توانیــد به جاى 

گلیسیرین از آب استفاده کنید.
روغن یا اسانس نعناع را مســتقیمًا بر روى 
زخم ها استفاده کنید تا درد آن کاهش یابد، 
مى توانید دو بار در روز این کار را انجام 
دهید؛ سعى کنید روغن نعناع حداقل 
15 تا 20 دقیقه بر روى زخم ها باقى 
بماند، سپس دهان را با آب شستشو 

دهید.
خوردن آب پرتقال تازه (سه چهار نوبت 
در روز) مى تواند بــه درمان زخم آفت 
کمک کند؛ جالب اســت بدانید که یکى 
از دالیل بروز آفت دهــان، کمبود ویتامین 
 C است، آب پرتقال تازه سرشــار از ویتامین  C
است و اســتفاده روزانه  آن، ویتامین C  مورد نیاز بدن 

را تأمین مى کند.
از شیِرنارگیل به عنوان دهان شویه ســه چهار بار در روز 
استفاده کنید و تا بهبودى زخم ها ادامه دهید؛ مى توانید 
مقدار کمى عسل را با شیِرنارگیل مخلوط کنید و 

از آن براى دهانشویه استفاده کنید.
یک قاشق از تخم گشنیز را در مقدارى 
آب بجوشــانید، پس از ســرد شدن 
محلول، به عنوان دهان شویه از آن 
اســتفاده کنید و این کار را 3 تا 4 بار 
و تا بهبود زخم هــا ادامه دهید.آب 
آلوئه ورا را 2 تا 3 بار در روز قرقره کنید 

و تا بهبودى زخم ها ادامه دهید.
مقدارى پودر دارچیــن را با آب گرم 
مخلوط کنید و به عنوان دهان شویه تا 
بهبودى زخم ها اســتفاده کنید؛ بهتر است 

این محلول را صبح ها استفاده کنید.
جفت بلوط، الیه نازك قهوه اى رنگى است که بین 
پوســت بلوط و مغز آن قرار گرفته و بــه راحتى هم جدا 
مى شود؛ این گیاه، اثرات بسیار مفیدى در بهبودى آفت و 

زخم هاى دهان دارد.
توصیه اکید به افراد مبتال به آفت این است که سماق را بر 
روى انگشت بمالند و آن را به مدت چند دقیقه روى محل 

آفت نگه دارند.
غوره از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض است و در درمان 
ورم مخاط دهان و زخم هاى دهانــى و بهبود آفت دهان 

مؤثر است.
گل پنیرك به دلیل داشــتن ترکیبات شیمیایى نظیر موسیالژ، 
تانن ها و اســانس هاى فرار داراى خواص ضد التهابى است به 
طورى  که به صورت حمام دهان براى درمان آفت مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
اســتفاده از دهانشــویه ختمى روزى چند بار و یا آغشته کردن 
پنبه اى به آن و قــرار دادن روى محل دردنــاك به بهبود آفت 

کمک مى کند.
نگه داشتن ســائیده تخم خرفه در دهان در رفع آفت دهان به 

خصوص اطفال مؤثر است.
براى جلوگیرى از پیشرفت و تســکین درد آفت دهان مى توان 
مغز فلوس بدون دانه و تخم گشنیز را به نسبت مساوى خیساند، 
صاف کرد و غرغره کرد و روزى چند بار این عمل را تکرار کرد.

چگونه آفت دهان را 
درمان کنیم
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«پیام»  
بعد از دیدار 

با سپاهان 
غیب شد

خیابانى همکالسى  دایى شد

اردوى پیکانى ها در اصفهان  

 جایگاه سپاهان  و  ذوب آهن تغییر مى کند
با اصغر حاجیلو   گفت:  پرســپولیس 
خواســته برانکو به چیزى که  مى 
رســیده و بازیکنان 
این تیم کامًال درك 
و فهم قهرمانى را 

شناخته اند. 
البته خود 

بازیکنــان 
هــم عملکــرد خوبى 
دارنــد و به درســتى 
خواســته مربى را در 

زمین پیاده مى کنند.
وى افزود: شاگردان 
برانکــو در ســال 
گذشــته عنــوان 
قهرمانى را کسب 

کرده اند و با تجربه قهرمانى که 
دارند در لیگ برتر مفت باز نیســتند و 
فقط بــراى کســب امتیــاز وارد زمین

 مى شوند. به نظرم این تیم توانایى قهرمانى در لیگ 
هفتم را نیز دارد.

حاجیلــو ادامه داد: بــه نظرم تیم هاى ســپاهان،
ذوب آهن و استقالل در آینده جایگاهشان تغییر 
خواهد کرد و خودشــان را به باالى جدول 
مى رســانند. البته تیم هاى دیگر هم مثل 
پارس جنوبى خیلى خوب بودند و بازى خوبى 
از خودشــان به نمایش گذاشــتند اما 
هنوز به چالش کشــیده نشدند 
و باید دید در ادامه راه چه 

مى کنند.

پیشکسوت باشگاه اســتقالل عنوان کرد: 
لیگ امســال اصًال کیفیــت و جذابیت 
گذشته را ندارد و با توجه به فشرده 
شدن بازى هاى لیگ برتر ،آسیا 
و تیم ملى شــور و انگیزه را از 

بازیکنان گرفته است.

تیم فوتبال پیکان بــراى برپایى یک 
اردوى آماده سازى وارد اصفهان شد.

پیکانى ها در ایــن اردوى چهار روزه 
تمرینات خود را پیگیــرى مى کنند و 
جمعه شــب پس از انجــام یک بازى 
دوستانه مقابل ذوب آهن اصفهان به 

تهران باز مى گردند.
تمرین پیکان شنبه هفته آینده تعطیل 
خواهد بود و از روز یکشنبه روند آماده سازى 
این تیم براى دیدار مقابل بادران در جام 

حذفى از سر گرفته خواهد شد. 

2 چهره مطرح ورزشى در مقطع دکترى 
همکالسى شدند. على دایى، سرمربى 
سایپا و کاپیتان سابق تیم ملى که پیش 
از این خبر قبولى اش در مقطع دکترى 
منتشر شده بود، یک همکالسى ویژه 
در رشــته و دانشــگاه خودش خواهد 
داشت. جواد خیابانى گزارشگر و مجرى 
مشهور ورزشى هم مانند دایى با قبولى 
در کنکور دکتراى دانشــگاه آزاد واحد 
علوم تحقیقات  در رشته جامعه شناسى 

ورزش هم کالسى على دایى شد.

نصف جهان  پیام صادقیان از زمان دیدار سپید رود- سپاهان غیب شده 
و هیچ خبرى از او نیست.

وى که همین یکى دو هفته قبل با سپیدرود براى لیگ هفدهم به توافق 
رسیده بود گویا حاال جواب رشتى ها را نمى دهد و به دلیل 
اینکه تمرینات را هم تحریم کرده اســت از طرف 
باشگاه کنار گذاشته شــد. صادقیان بعد از جدایى 
على کریمى از نفت تهران با درخشــان نتوانست 
همکارى کند و بعد از چند روز سپیدرود را به عنوان 
مقصدش انتخاب کرد. حتى نظرمحمدى، سرمربى 
تیم رشتى هم با تمجید از صادقیان، او را حلقه گمشده 
تاکتیک تیمش دانســت. اما حاال این حلقه گمشده به 
طور کامل ناپیداست و دست سپیدرود را در پوست گردو 
گذاشته. از تصاویر لحظه ثبت قرارداد بین دو طرف هم 

مى شد ناامیدى و بى رمقى را از چهره صادقیان خواند.
سخنگوى سپیدرود در این باره گفت: پس از مشخص 
شدن زمان بازى ما مقابل سپاهان، صادقیان به باشگاه 
گفت که پس از این دیدار دوباره در تمرینات شــرکت 
مى کند اما از آن روز گوشــى اش را خاموش کرد و تا 
حاال در تمرین حاضر نشد. ما نیز تاکنون به او فرصت 
داده بودیم. همه باید بدانند که هیچ بازیکنى باالتر 
از ســپیدرود نیست. ما تمام خواســته هاى مالى 
صادقیــان را فراهم کرده بودیــم و قرار بود 
پس از ثبت قرارداد این بازیکن در هیئت 
فوتبال، چک بخشى از قراردادش را نیز 
پرداخت کنیم. همچنین او خواسته هاى 
مالى دیگرى نیز داشــت که مــا آنها را 
پذیرفتیم اما پــس از دیدار با پیکان 
دیگر در تمرین ها شــرکت نکرد. 
ما به نظــر او احترام مى گذاریم و 
فصل را بدون پیــام صادقیان 
ادامــه مى دهیم. قــرارداد 
داخلى با او بسته بودیم که 
آن نیز به صورت خودکار 

فسخ خواهد شد.

استقالل در رؤیاى تکرار اتفاق سپاهان
نصف جهان  هواداران استقالل امیدوارند شرایط  مصاف 
تیمشان با  گل گهر در جام حذفى مانند دیدار با سپاهان 
در سال گذشــته باعث خروج  تیمشان از بحران شود.
شــرایط امروز استقالل درست مثل شــرایط این تیم 
قبل از بازى رفت با ســپاهان در فصل گذشته است. 
منصوریان تحت فشــار قرار دارد و اگر در بازى بعدى 
خود نتیجه نگیرد به احتمال زیاد از سوى مدیران کنار 
گذاشته خواهد شد. این دقیقاً همان وضعیتى است که او 
فصل گذشته قبل از بازى با سپاهان در اصفهان داشت. 
در آن بازى اما منصوریان ریســک بــزرگ و عجیبى 

کرد که با خوش شانسى او 
هم همراه بود و توانست 

اعتماد مدیران و هواداران را بازگرداند.
 این روزها منصوریان باید باز هم به فکر یک ریسک 
بزرگ دیگر باشــد و آن انجام تغییرات زیاد در ترکیب 
اصلى تیمش در بازى مقابل گل گهر ســیرجان است. 
این بازى در جام حذفى برگزار مى شــود و ناکامى در 
آن، هم اســتقالل را از گردونه رقابت ها خارج مى کند 
و هم باعث اخراج منصوریان خواهد شــد اما سرمربى 
جوان استقالل به تکرار اتفاق فصل گذشته اصفهان در 
سیرجان خوشبین است و قصد دارد در این بازى تیمش 
را با ترکیبى جدید و متفاوت به میدان بفرستد. پیش بینى 
مى شــود نفراتى چون منتظرى، بیت سعید و جبارى از 

قربانیان اصلى این تصمیم باشند.  

ملى پوش ایرانى تیــم پانیونیوس آتن نامــزد دریافت 
جایــزه 5000 یورویى زیباترین گل هفته ســوپر لیگ

 یونان شد.
سایت «نوا اســپورت» یونان به عنوان حامى رسانه اى 
ســوپر لیگ فوتبال این کشــور نامزدهــاى دریافت 
جایــزه 5000 یورویــى زیباترین گل هفتــه دوم این 
رقابت هــا را معرفى کرد کــه نام احســان حاج صفى،

 ملى پوش ایرانى تیم پانیونیــوس نیز در میان آنها دیده 
مى شود.

 تیم پانیونیــوس  در بازى هفته دوم ســوپر لیگ یونان 
با نتیجــه 2 بر صفــر برابر اســمیرنیس بــه پیروزى
رســید و احســان حاج صفــى اولیــن گل خــود را

بــا پیراهــن تیمــش در دقیقه 40 بــه ثمر رســاند. 
جایــزه 5000 یورویــى نیز توســط شــرکت هیوندا 
موتور ژاپن به برنــده زیباترین گل هفتــه اهدا خواهد 

شد.
 انتخاب نامزدهاى زننده زیباترین گل و برترین بازیکن 
هفته ســوپر لیگ یونان با آراء مردمى و مشــارکت 21 
روزنامه نگار ارشد ورزشى یونان توسط سایت نوا اسپورت 

انجام مى شود.

گل  حاج صفى 
نامزد زیباترین گل هفته

  تیم   ملى فوتبال ایران به عنوان اولین تیم آســیایى 
توانسته جواز حضور در جام جهانى 2018 روسیه را به 
دست بیاورد. ملى پوشان ایرانى پنج شنبه در دیدارى 
تشریفاتى در حالى برابر کره جنوبى قرار مى گیرند که 

حتى صدرنشینى ایران نیز قطعى شده است.
«ســاکرنت» در گزارشــى درباره حضور «کارلوس 
کى روش» در تیم   ملى فوتبال ایران، نوشــت: اخیراً 
«ژوزه مورینیو»، سرمربى منچستریونایتد، یکى از 12

نامزد کســب عنوان بهترین مربى سال فیفا انتخاب 
شده اســت، ولى یک نفر شماره دوم ســابق یونایتد 
وجود دارد که بیش از مورینیو شایسته حضور در این 

فهرست بود.
حضور امثال مورینیو و «پپ گواردیوال» که هر ساله 
هزاران پوند بــراى موفقیت آنها در تیمشــان ثبت 
مى شود، در این فهرســت در حالى دیده مى شود که 
کارلوس کى روش و موفقیت هاى او با تیم   ملى ایران 

به طور واقع باور نکردنى بوده است.
مربى موزامبیک االصل تیم   ملى فوتبال ایران، توانسته 
تیم   ملى را نه تنها به برترین تیم   ملى فوتبال در آسیا 
تبدیل کند،  بلکه در حال  حاضر ایران شــانس زیادى 

براى صعود به دور دوم جام جهانى 2018 دارد.
تیم   ملى فوتبال ایران دومین تیمى بود که جواز حضور 
در جام جهانى را به دست آورد. آنها هر چهار بازى اخیر 
خودشان برابر کره جنوبى را پیروز شدند ولى مى توانند 
با پیروزى برابر کره و ســوریه روند شکست ناپذیرى 

خودشان را حفظ کنند.
کارلوس کى روش 31 آگوســت بازیکنانش را به کره 
جنوبى برد. آن هم در شــرایطى که چهار بازى اخیر 
دو تیم با برترى تیم   ملى فوتبال ایران به پایان رسیده 

اســت. این را در نظر بگیرید که کره جنوبى یکى از 
موفق ترین تیم هاى آســیایى بوده است ولى قدرت 
شــاگردان کارلوس کــى روش بیش از اینهاســت.
 به طورى که آنها در 720  دقیقه دروازه شان را حتى باز 

شده هم ندیدند.
عملکرد بى نظیر تیم   ملى فوتبال ایران باعث شده که 
رتبه آنها در رده بندى فیفــا تغییر کند. اکنون بیش از 
چهار سال است که ایران برترین تیم آسیا در رده بندى 
فیفاست و در رده بیست و چهارم دنیا قرار دارد. 20 پله 

باالتر از دومین تیم برتر آسیا یعنى ژاپن است.
همه ایــن موفقیت ها در شــرایطى به دســت آمده 
که ســرمربى تیم   ملى فوتبال ایران بــا چالش هاى 
زیادى مواجه بوده اســت. سیاســت در فوتبال ایران 
نقش ایفا کرده اســت و البته آمادگى براى برگزارى 
بازى هاى بزرگ نیز در گذشته با مشکل روبه رو بوده و 
همین ها چالش هاى بزرگ کارلوس کى روش در تیم  

 ملى فوتبال ایران بوده است.
سرمربیان تیم هاى  ملى اســترالیا، کره جنوبى و ژاپن 
با مشــکالت و معضالتى که کارلــوس کى روش با 
آنها روبه روست، مواجه نیستند. براى مثال اتفاقى که 
چندى پیش در فوتبال ایران رخ داد را در نظر بگیرید. 
یکى از مقام هاى مســئول رده باالى ورزش ایران به 
تلویزیون این کشــور گفت  که دو تن از بازیکنان تیم  
 ملى بعد از بازى با نماینده رژیم صهیونیســتى از تیم  

 ملى فوتبال ایران کنار گذاشته شده اند.
در پایان این داستان، مسعود شجاعى از ترکیب کنار 
گذاشته شد ولى احسان حاج صفى به تیم   ملى فوتبال 
ایران دعوت شد. شــجاعى، کاپیتان تیم   ملى فوتبال 
ایران در راه صعــود مقتدرانه به جــام جهانى 2018 

روسیه بود که در بازى با ازبکستان در تهران بازوبند 
کاپیتانى را به بازوى خود بست.

کارلوس کى روش در طول شش سال حضور در تیم  
 ملى فوتبال ایران بارها استعفا و تهدید به استعفا کرده 
است. او حتى در اوایل امســال نیز این کار را مجدداً 
انجام داد. فدراسیون فوتبال ایران باید این را بداند که 
موفقیت هایى که فوتبال ایران داشته به دلیل حضور 

این سرمربى پرتغالى بوده است.
کى روش تیمى را ســاخته که به صورت مداوم تحت 
فشــارهاى زیاد خوب عمل مى کند و در حال  حاضر 
به دشمن کره جنوبى تبدیل شــده است. چیزى که 
حتى «پارك جى ســونگ»، کاپیتان سابق تیم   ملى 
فوتبال کره نیز بــه آن اعتراف کرده و بــازى با تیم  
 ملى ایران را بازى دشــوارى دانســته اســت. ایران 
با کارلوس کى روش در حال برآورده کردن انتظارات 

است.
تیم ملى فوتبــال ایــران در حال  تبدیل شــدن به 
یک ماشــین برد اســت. آن هــم با یــک مهاجم 
جــذاب کــه در 26 بــازى ملــى 19 گل بــه ثمر 
رســانده اســت و در لیگ قهرمانان اروپا نیز شاهد 
درخشش او بوده ایم، یعنى ســردار آزمون. او چندى 
پیش در آســتانه پیوســتن به التزیو بود. در کنار او 
کریم انصارى فــرد در  المپیاکوس درخشــید. رضا 
قوچان نــژاد در هیرنفین جزو گلزنــان برتر این لیگ

بود و مهدى طارمى نشــان داد که منتقدانش اشتباه 
مى کنند و او گل هاى حساسى را به ثمر رسانده است. 
سعید عزت اللهى با 20 سال سن یک ستاره شده است.

تحت هدایــت کارلوس کى روش، تیــم   ملى فوتبال 
ایران نه تنها بهترین تیم تاریــخ خود را تجربه کرده،  

بلکه تیمى است که سال ها تیم اول آسیا بوده و به نظر 
خواهد بود و این همه به دلیل حضــور موفقیت آمیز 
کارلوس کى روش در تیم   ملى فوتبال ایران اســت. 
کى روش، امسال شایسته حضور در فهرست بهترین 

مربیان سال فیفا بود.
 

هافبک جوان ذوب آهن با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود از روز یک شنبه 
به تمرینات گروهى اضافه شد.

فصل پیش وقتى ذوب آهن با شــوك مصدومیت قاسم حدادى فر مواجه شد مهدى 
مهدى پور به عنوان جایگزین او چنان عملکرد قابل قبولى از خود به نمایش گذاشت 
که جاى خالى کاپیتان مصدوم تیم اصفهانى خیلى احساس نشد و حتى حدادى فر در 
بازگشت از مصدومیت هم نتوانست به راحتى جاى خود را در ترکیب اصلى ذوب آهن 

پس بگیرد.
امســال وقتى کاپیتان دوم ذوب آهن دوباره رباط صلیبى پاره کرد مهدى پور هم در 
دسترس کادر فنى قرار نداشت زیرا این هافبک 22 ساله خود پیشتر دچار مصدومیت 
شده بود. آسیب دیدگى مهدى پور به اندازه اى جدى بود که ذوب آهن به ناچار پنج هفته 
از لیگ برتر را در غیابش پشت سر گذاشت اما به اندازه اى هم شدت نداشت که مانع از 

ایفاى دوباره نقش جانشینى حدادى فر توسط او شود.
مهدى پور مصادف با از سرگیرى مجدد تمرینات ذوب آهن در کنار سایر شاگردان امیر 
قلعه نویى تمرین کرد تا به نظر  رسد که مشکلى براى حضور در دیدار آتى تیم اصفهانى 
ندارد. دیدار رسمى بعدى ذوب آهن نیمه دوم شهریورماه از مرحله یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى برابر فجر سپاسى شیراز برگزار خواهد شد و مهدى پور دستکم ده روز دیگر 

هم فرصت دارد تا به آمادگى برسد. 

کى روش  شایسته بهترین ستایش هاست

مربى موزامبیک 
االصل تیم   ملى 
فوتبال ایران، 

توانسته تیم   ملى را 
نه تنها به برترین 

تیم   ملى فوتبال در 
آسیا تبدیل کند،  

بلکه در حال  حاضر 
ایران شانس زیادى 
براى صعود به دور 

دوم جام جهانى 
2018 دارد

مهدى پور آماده شد

ن ه ر ن پ ز ز ل ل
در آن بازى اما منصوریان ریســک بــزرگ و عجیبى 

کرد که با خوش شانسى او
هم همراه بود و توانست 

ن و ن ر
را با ترکیبى جدید و م
مى شــود نفراتىچو
قربانیان اصلى این تص

هاف
ت به
فص
مهد
که
بازگ
پس
امس
دس
شد
از لی
ایفا
مهد
قلع
ندار
جام
هم

ر ی ز ب
با سپاهان 
غیب شد

رسیده بود گویا حاال جواب رشتى ها را نمى دهد و به دلیل 
اینکه تمرینات را هم تحریم کرده اســت از طرف 
باشگاه کنار گذاشته شــد. صادقیان بعد از جدایى 
على کریمى از نفت تهران با درخشــان نتوانست 
همکارى کند و بعد از چند روز سپیدرود را به عنوان 
مقصدش انتخاب کرد. حتى نظرمحمدى، سرمربى 
تیم رشتى هم با تمجید از صادقیان، او را حلقه گمشده 
تاکتیک تیمش دانســت. اما حاال این حلقه گمشده به 
کامل ناپیداست و دست سپیدرود را در پوست گردو  طور
گذاشته. از تصاویر لحظه ثبت قرارداد بین دو طرف هم

مى شد ناامیدى و بى رمقى را از چهره صادقیان خوا
سخنگوى سپیدرود در این باره گفت: پس از مشخ
شدن زمان بازى ما مقابل سپاهان، صادقیان به باش
گفت که پس از این دیدار دوباره در تمرینات شــر
مى کند اما از آن روز گوشــى اش را خاموش کر
در تمرین حاضر نشد. ما نیز تاکنون به او فر حاال
بدانند که هیچ بازیکنى با داده بودیم. همه باید
نیست. ما تمام خواســته هاى از ســپیدرود
صادقیــان را فراهم کرده بودیــم و قرا
پس از ثبت قرارداد این بازیکن در ه
فوتبال، چک بخشى از قراردادش
پرداخت کنیم. همچنین او خواسته
مالى دیگرى نیز داشــت که مــا آ
پذیرفتیم اما پــس از دیدار با پی
دیگر در تمرین ها شــرکت ن
ما به نظــر او احترام مى گذار
فصل را بدون پیــام صاد
ادامــه مى دهیم. قــر

داخلى با او بسته بودیم
آن نیز به صورت خو
فسخ خواهد شد.

ند.
خص 
شگاه 
رکت

د و تا 
رصت 
باالتر 
 مالى 
بود ار

هیئت 
 را نیز 
ه هاى

نها را 
یکان 
نکرد.

ریم و 
قیان 
ارداد 
م که 
ودکار 
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با اصغر حاجیلو   گفت:  پرســپولیس 
خواســته برانکو به چیزى که  مى 
رســیده و بازیکنان
این تیم کامًال درك 
و فهم قهرمانى را

شناخته اند. 
البته خود 
بازیکنــان

هــم عملکــرد خوبى 
دارنــد و به درســتى 
خواســته مربى را در 

زمین پیاده مى کنند.
شاگردان  وى افزود:
برانکــو در ســال
گذشــته عنــوان 
قهرمانى را کسب 

کرده اند و با تجربه قهرمانى که 
دارند در لیگ برتر مفت باز نیســتند و 
فقط بــراى کســب امتیــاز وارد زمین

 مى شوند. به نظرم این تیم توانایى قهر
هفتم را نیز دارد.

حاجیلــو ادامه داد: بــه نظرم تیم هاى
استقالل در آینده جایگ ذوب آهن و
را به خواهد کرد و خودشــان
مى رســانند. البته تیم هاى د
پارس جنوبى خیلى خوب بودند
از خودشــان به نمایشگ
هنوز به چالش کش
و باید دید در
مى کن

پیشکسوت باشگاه اســتقال
لیگ امســال اصًال کیفیـ
ت گذشته را ندارد و با
شدن بازى هاى
و تیم ملى شــو
ببببببابازیکنان گرفته
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 ابراهیم زاده: 
         تغییر تاکتیک دهید

نصف جهان سرمربى اسبق ذوب آهن  به ســرمربى تیم ملى ایران پیشنهاد 
داد ه براى دیدار با  کره جنوبى تغییر تاکتیک دهد. منصور ابراهیم زاده براى 
سرمربى تیم ملى پیشنهاد ویژه اى دارد. اینکه در دو بازى باقیمانده مرحله 
انتخابى جام جهانى که براى ایران جنبه تشریفاتى دارد تاکتیک تیمش را 
عوض کند. ابراهیم زاده گفته:«از قبل گفته بودم وقتى تیم ملى به جام 

جهانى صعود کرده بهتر است به دو بازى آینده تیم 
به دید بازى هاى تدارکاتى نگاه شود و کمى 
شیوه بازى تیم را تغییر بدهیم. به طور مثال 

در بازى هاى قبلى، تیم ملى بازى بسته اى ارائه 
باید در مى کرد و با ضد حمالت به گل مى رســید اما 

بازى هاى آینده شیوه بازى را تغییر دهیم و به طور مثال از یک 
ســوم دفاعى حریف بازى را ببندیم و اجازه ندهیم حریف 
بازى سازى کنند. اگر این گونه باشد تیم پلن هاى دیگر بازى 

را هم تمرین مى کند تا در مواقع نیاز از آنها استفاده کند.»

طلب 
پرسپولیس
 از اسپانسر
 پیشین

نصف جهان اســتقاللى ها پس از اتفاقات تلخ پنج هفته 
ابتدایى لیگ، حاال با یک شوك دیگر مواجه شده اند.پژمان 
منتظرى در تمرین اخیر  استقالل در یک صحنه روى هوا 
بلند شد تا ضربه سر بزند اما تعادلش را از دست داد و با کتف 
به زمین آمد، اتفاقى که باعث شد او محل تمرین را ترك 
کند و با ناراحتى به رختکن برود. طبق اعالم پزشــکان 
استخوان کتف پژمان منتظرى شکسته است و این بازیکن 
باید تحت عمــل جراحى قرار بگیــرد؛ بنابراین تا دو ماه 

نمى تواند بازى کند. با این شرایط منتظرى دربى تهران در 
هفته دهم لیگ برتر را از دست مى دهد و این بدترین خبر 

ممکن براى علیرضا منصوریان محسوب مى شود.
یکى از اعضاى کادرپزشکى اســتقالل با تأیید این خبر 
گفت:  استخوان کتف منتظرى شکسته است و او باید دو 
ماه دوران نقاهت مصدومیت خود را پشت سر بگذارد. البته 
مصدومیت منتظرى ربطى به مصدومیتى که فصل گذشته 

در بازى هاى تیم ملى نصیبش شد ندارد.

گفته مى شود هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس در حالى قرارداد 
خود را با حامى مالى قبلى، تمدید نکرد که طلبى نزدیک به 20 
میلیارد تومــان از آنها دارند. ظاهراً بدقولى هاى شــرکت امین 
سیماى کیش باعث شد تا مدیران سرخابى پس از کسب اجازه 
از رییس مجمع دو باشگاه با حامى مالى جدید وارد مذاکره شوند 
و وزارت ورزش هم به آنها اعالم کرد بــراى آنکه وقت را هدر 
ندهند، خیلى زود قرارداد ببندند و همزمان موضوع تسویه حساب 

با حامى مالى دو سال اخیر را پیگیرى کنند.
على اکبر طاهرى طى نامه هایى که در دو ماه گذشته براى مدیران 
حامى مالى قبلى ارسال کرده، خواستار تســویه مالى با باشگاه 

پرسپولیس شده است. نامه هایى که پاسخ مشخص و شفافى به 
دنبال نداشته است. به همین خاطر مدیران باشگاه پرسپولیس، 
هفته گذشته باز هم خواهان بررســى مجدد ریز پرداختى هاى 
حامى مالى فصل گذشته خود شده اند. جعفر کاشانى رئیس هیئت 
مدیره باشگاه پرســپولیس درباره این موضوع مى گوید: «تمام 
مسائل را به  طور دقیق رصد مى کنیم. کارى نمى کنیم که باشگاه 
متحمل ضرر شود. درباره چنین قراردادهایى هم شفافیت الزم 
وجود دارد. برخى مسائل را همچنان پیگیر هستیم تا حقى ضایع 
نشود. براى آنکه تأمین منابع مالى الزم هم صورت گیرد سراغ 

حامى مالى جدید رفتیم.»

در شرایطى که شیرازى مدیر شرکت امین سیماى کیش سکوت 
محض اختیار کرده مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم دارند این 
موضوع را در سکوت خبرى پیش ببرند تا فشارهاى رسانه اى، 
براى آنها ایجاد حاشــیه نکند چرا که اگر نتوانند مطالبات خود 
را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنند با پرســش و پاسخ 
از سوى آنها روبه رو خواهند شد. قرار اســت مسئوالن باشگاه 
ابتداى هفته آینده، تمــام دریافتى هاى خود از حامى مالى قبلى 
را باز هم فهرست کرده و براى تســویه با آنها وارد عمل شوند 
تا بتواننــد باقیمانده پولشــان را گرفته و بدهى هــا را پرداخت 

کنند.

ایمان موسوى
 در راه ذوب آهن 

نصف جهان سپاهان در همه بازى هاى خانگى این فصل خود در اتفاقى نادر با جرایم مالى 
مواجه شده است و این موضوع زنگ خطرى براى این تیم است.

 زردها به دلیل اتفاقات دیدار برابر سپیدرود با تذکر کمیته انضباطى مواجه شد. تیم سپاهان 
اصفهان به دلیل توهین تماشاگرانش به تیم داورى و بازیکن تیم مقابل، حمله به اتوبوس 
تیم سپیدرود رشت و ایراد صدمه و خسارت (مسبوق به سابقه) در دیدار هفته پنجم برابر 
سپید رود رشت طبق بند 3 ماده 76 آیین نامه انضباطى به تذکر کتبى  و اقدام به جلوگیرى 

از فحاشى و رفتار زننده تماشاگرانش مواجه شد.
این تیم باید 150 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند. ادامه این روند مى تواند ضمن 

جرائم شدید مالى، محرومیت هاى سنگینى را براى این تیم به دنبال داشته باشد.

ایرانى ها و یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا

 تا حـاال سپـاهـان و ذوبــ آهن تـوانسته اند
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 ابراهیم زاده: 
         تغییر تاکتی
نصف جهانسرمربى اسبق ذوب آهن  به ســر
داد ه براى دیدار با  کره جنوبى تغییر تاکتیک د
سرمربى تیم ملى پیشنهاد ویژه اى دارد. اینک
انتخابى جام جهانى که براى ایران جنبه تشر
عوض کند. ابراهیم زاده گفته:«از قبل گفته
جهانى صعود کرده بهتر است به دو بازى
به دید بازى هاى تدارکاتى نگاه شود
شیوه بازى تیم را تغییر بدهیم. به طو
در بازى هاى قبلى، تیم ملى بازى
مى کرد و با ضد حمالت به گل
بازى هاى آینده شیوه بازى را تغ
ســوم دفاعى حریف بازى ر
بازى سازى کنند. اگر این گون
را هم تمرین مى کند تا در مو

موسوى
ذوب آهن 

سرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان صبح دیروز(سه شنبه) در 

تمرینات زردپوشان حاضر شد.
زالتکو کرانچار که در ایام تعطیلى 
تمرینات به مرخصــى آمده بود، 
دوشنبه شــب به ایران بازگشت 
و دیــروز با حضــور در مجموعه 
فردوس فوالد مبارکه، تمرینات 

زردپوشــان را زیر نظر 
گرفت.

امــروز  تمرینــات  
تیم  ( شــنبه ر چها )
فوتبال فوالد مبارکه 
ســپاهان دو نوبت 
صبح و عصر برگزار 

مى شود.

کرانچار
 بــــازگشت

دعوت از على کریمى علیرغم بدون 
تیم بودن او حاکى از قرار گرفتن 

ایــن هافبــک اصفهانى 
دایــره  در 

منتخبین ویــژه کارلوس 
کى روش است.

على کریمى تنها ملى پوش 
سال هاى اخیر فوتبال ایران 
نیســت کــه در فاصله دو 
اردوى تیم ملــى در هیچ 
مســابقه یا حتــى تمرین 
باشگاهى شــرکت نکرده 
اســت. پیــش از این هم 
کارلوس کى روش نشــان 
داده بود که به آن دســته از 

بازیکنانى که بــه آنها اعتقاد 
راســخى دارد فرصت بیشترى 

مى دهد و براى مدتى حتى بدون تیم 
بودن آنها را هم تحمل مى کند.

این نگاه ویژه اکنون شــامل حال هافبک پیشین 
سپاهان هم شده اســت و او با وجود مشخص نکردن 

تکلیف تیم باشــگاهى خود در 75 روز پــس از دیدار با 

ازبکســتان همچنان در برنامه هاى مرد پرتغالى جاى 
دارد. با وجودى که دعوت علیرغم بدون تیم کریمى از 
قرار گرفتن او در دایره محبوبان کى روش حکایت 
دارد اما بدیهى است که مرد پرتغالى 
تا ابد پاى این بازیکن 
نى  صفها ا

نخواهد ایســتاد. از 
این رو، کریمى باید بالفاصله پس 

از فراغت از دو دیدار تیم ملى در انتخابى 
جام جهانى به فکر سروسامان دادن به وضعیت 

باشگاهى خود باشد.
البته نداشتن تعهد باشگاهى در کوتاه مدت 
به ســود کریمى بود زیرا باعث شد او در 
معیت اشکان دژآگه که وضعیتى مشابه 
دارد زودتر از لژیونرها راهى سئول 
شود و همزمان با ملى پوشان لیگ 
داخلى تمرینــات خود را در کره 

جنوبى شروع کند.

مهاجم سابق اســتقالل تهران در آستانه 
پیوستن به تیم ذوب آهن قرار دارد.

ایمان موســوى مهاجم ســابق تیم هاى 
استقالل، فوالد خوزستان، گسترش فوالد 
و ... که در زمان حضور علــى کریمى در 
نفت تهران به این تیــم رفته بود، با حضور 
درخشــان از این تیم جدا شد و شنیده مى 
شود به زودى راهى تیم ذوب آهن خواهد

 شــد. امیر قلعه نویى کــه در فصل نقل و 
انتقاالت نتوانست یک مهاجم ششدانگ 
براى جایگزینى جرى بنگستون به تیمش 
اضافه کند،  قصد دارد با خرید موســوى 
و همچنین اضافه شــدن بازیکن برزیلى 

وضعیت خط حمله تیمش را بهبود بخشد.
موسوى در استقالل شاگرد امیر قلعه نویى 
بود و قرار است دوباره زیر نظر این سرمربى 

کار کند.     

نصف جهــان این روزها نگاه بســیارى از 
رسانه ها  به دیدار پرسپولیس-االهلى معطوف 
شده و همه امیدوارند که شاگردان برانکو بتوانند  
در ابوظبى، نماینده عربستان را حذف کنند و به 
مراحل باالتر لیگ قهرمانان برسند. به همین 
بهانه برخى رســانه ها گزارش هایى در مورد 
سرنوشت  تیم هاى ایرانى در مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا منتشر کرده اند که 
در این بین عملکرد دو تیم اصفهانى حسابى 

چشمک مى زند.
 تساوى 2-2 پرسپولیس مقابل االهلى باعث 
شده تا پرسپولیسی ها به حضور در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان امیدوار بماننــد. این در حالی 
است که تا پیش از این در 14 دوره گذشته لیگ 
قهرمانان آســیا با فرمت جدیــد، ایرانی ها در 
یک چهارم نهایی هشت دوره نماینده داشته اند 
که در این میان تنها در سه دوره تیم هاي ایرانی 
طعم حضور در نیمه نهایی را چشیده اند. سپاهان، 
ذوب آهن و اســتقالل، تیم هایی هستند که 
موفق شده اند از ســد یک چهارم عبور کنند و 
به نیمه نهایی برســند. در این میان تیم هاي 
اصفهانی پس از عبور از این مرحله، فینالیست 
شده اند اما استقالل با شکست در نیمه نهایی 
پشت در فینال مانده اســت. فراموش نکنیم 
ســپاهان در این ســال ها رکوردار حضور در 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان بوده و از این 

لحاظ کارنامه اي رؤیایی داشته است.
2005: پاس تهران اولین تیم ایرانی حاضر 
در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود. در 
این فصل تنها یک تیم هر گروه باال می آمد و به 
همین دلیل اولین مرحله حذفی با حضور 8 تیم 
برگزار می شد. پاس در یک چهارم این فصل 
حریف العین امارات شد و براي برگزاري بازي 
رفت به خانه حریف رفت. تساوي یک -یک در 
زمین العین، پاسی ها را در آستانه صعود قرار داد 
اما تساوي 3-3 در تهران شرایط را تغییر داد و 
مقدمات حذف شاگردان دنیزلی را فراهم کرد. 
بدنیست بدانید پاس تا دقیقه چهل و هفتم بازي 
برگشت با نتیجه 2 بر صفر از العین پیش بود اما 
اشتباه نکیسا کار را خراب کرد. آرش برهانی هم 
ستاره پاس دنیزلی چه در بازي رفت و چه در 

بازي برگشت بود. او در بازي رفت تک گل تیمش را به 
ثمر رساند و در بازي برگشت هم مقابل العین دبل کرد اما در 

نهایت رنگ حضور در نیمه نهایی را ندید.
2007: روند تساوي تیم هاي ایرانی در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان تمامی نداشت. سپاهانی که با بوناچیچ به جمع 
هشت تیم برتر قاره رسیده بود، در بازي رفت از کاوازاکی ژاپن 
میزبانی کرد و به تساوي بدون گل مقابل این تیم رضایت 
داد. جالب اینکه نتیجه بازي رفت درست در بازي برگشت 
هم تکرار شد تا وقت هاي اضافه و ضربات پنالتی در خاك 
ژاپن تیم پیروز را مشخص کند. سپاهان در ضربات پنالتی با 
نتیجه 5 بر 4 برنده شد و توانست جواز حضور در نیمه نهایی را 
کسب کند. شاگردان بوناچیچ در نیمه نهایی هم از سد الوحده 
امارات گذشتند اما در فینال به اوراواردز ژاپن باختند و با دست 
خالی به خانه برگشتند. سپاهان اولین فینالیست ایرانی لیگ 
قهرمانان آسیا بود، فینالیستی که دستش به جام قهرمانی 

نرسید. سپاهان با نتیجه 3 بر یک فینال را باخت.
2008: سایپا با علی دایی جواز حضور در یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان را کسب کرد اما با پیر لیت بارسکی 

آلمانی در این مرحله حاضر شد. سایپا در بازي رفت از بنیادکار 
ازبکستان میزبانی کرد و به تســاوي 2-2 مقابل این تیم 

رضایت داد اما در بازي برگشت با نتیجه 5 بر یک بازنده شد 
تا وداعی تلخ با این رقابت ها داشته باشد. جالب اینکه 

بنیادکار در نیمه نهایی به نماینده استرالیا باخت و 
از دور رقابت ها کنار رفت.

2010: ذوب آهن طلسم نبردن تیم هاي 
ایرانــی در یک چهارم را باالخــره نابود 
کرد. این تیم با منصــور ابراهیم زاده در 
یک چهارم به پوهانگ کره جنوبی خورد 
و موفق شــد در مجموع دو بازي رفت 
و برگشــت با نتیجه 3 بر 2 این تیم را 
شکست دهد. ذوب در بازي رفت میزبان 
پوهانگ بود و با نتیجه 2 بر یک این تیم 
را برد اما در بازي برگشــت به تساوي 
یک-یک مقابل این تیــم رضایت داد. 
ذوب آهن پس از این بــرد تا فینال پیش 

رفت اما به جام نرسید.
2011: تیم هاي اصفهانی در این فصل 

به جمع هشت تیم برتر آسیا رسیدند 
تا فوتبال ایران براي اولین بار 

در یک چهارم نهایی دو 
نماینده داشــته باشــد. 

ســپاهان در بازي رفت یک چهارم 
میزبان میزبان السد قطر بود و موفق شد 
این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست 
دهد. البته این پایــان ماجرا براي 
ســپاهانی نبــود چراکه 
کنفدراســیون 

فوتبال آسیا به 
دلیل حضور رحمان احمــدي محروم در 
ترکیب سپاهان، نتیجه بازي را به 3 بر صفر 
به سود السد تغییر داد. سپاهانی ها در بازي رفت 
هم السد را با نتیجه 2 بر یک شکست دادند اما در 
نهایت به دلیل تغییر نتیجه بازي رفت از دور رقابت ها 
حذف شدند.  جالب اینکه السد در این فصل قهرمان 
آسیا شد و به جام باشگاه هاي جهان رفت. ذوب آهن 
هم در بازي رفت یک چهارم مقابل سامســونگ در 
کره جنوبی به تســاوي یک -یک رضایت داد اما در 
خانه با نتیجه 2 بر یک مغلوب شــد تا وداعی تلخ با 
رقابت هاي آسیایی داشته باشد. هدایت سپاهان در 
این فصل برعهده لوکا و هدایت ذوب آهن برعهده 

منصور ابراهیم زاده بود.
2012: ســپاهان این بار با کرانچار به یک چهارم 
رســید تا در بین ایرانی ها رکورددار حضور در جمع 
هشت تیم برتر قاره باشد. سپاهان در بازي رفت میزبان 
االهلی عربستان بود و مقابل این تیم به تساوي بدون 
گل رضایت داد. سپاهانی ها براي بازي برگشت به 
عربستان رفتند و با قبول شکست 4 بر یک، 
از دور رقابت ها حذف شدند. تیم عربستانی 
در این فصل تا فینال پیش رفت اما نتوانست 
به جام قهرمانی برســد. حریف این روزهاي 
پرسپولیس در رقابت هاي آسیایی، در فینال این 
فصل مغلوب اولسان کره جنوبی شد و با دست خالی 
به خانه برگشت. االهلی که در یک چهارم سپاهان را 
گلباران کرده بود، در فینال با نتیجه 3 بر صفر بازنده 
شد. فینال این فصل به میزبانی کره اي ها برگزار شد 
و شاید همین مســئله مقدمات قهرمانی اولسان را 

فراهم ساخت.
2013: طلسم ناکامی هاي استقالل در این فصل 

باالخره شکسته شــد. آبی ها با شکست 
دادن الشباب امارات در یک هشتم جواز حضور 
در یک چهارم را کسب کردند و حریف بوریرام 
تایلند شدند. اســتقالل در بازي رفت میزبان 
بوریرام بودند و بــا نتیجه یک بر صفر این تیم 
را شکست دادند. شــاگردان امیر قلعه نویی در 
بازي برگشت هم با نتیجه 2 بر یک برنده شدند 
تا براي اولین بار طعم حضــور در نیمه نهایی 
را بچشــند. آندرانیک تیموریان، ستاره بازي 
برگشت استقاللی ها مقابل نماینده فوتبال تایلند 
بود، بازیکنی که یک گل پروانه اي براي تیم 
ژنرال زد. بدنیست بدانید گل 
آندو به بوریرام، یکی 
خاص ترین  از 
ي  گل هــا
لیگ  تاریخ 

و قهرمانان  بــوده 
همین چند هفته پیش در جمع زیبا ترین گل ها 
قرار گرفته است. اســتقالل در نیمه نهایی به 
اف سی سئول کره جنوبی باخت و از رسیدن به 
فینال بازماند. تیمی که اســتقالل را از حضور 
در فینال محروم کرده بود، در دیدار نهایی به 

نماینده چین باخت.
2015: نفت تهران در این فصل از پلی آف به 
یک چهارم نهایی رسید. شاگردان منصوریان 
در این فصل ابتدا از پلی آف عبور کردند، پس 
از آن از مرحله گروهــی باال آمدند و در نهایت 
موفق شدند جواز حضور در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان را کســب کنند. نفت در بازي 
رفت یک چهارم، میزبان االهلی امارات بود و در 
ورزشگاه آزادي با نتیجه یک بر صفر مغلوب این 
تیم شد. تیم منصوریان در بازي برگشت هم با 
نتیجه 2 بر یک به االهلی امارات باخت تا وداعی 
تلخ با این بازي ها داشته باشد. رقیب نفت در این 
فصل تا فینال پیش رفت اما در دیدار نهایی به 
کوانگژو چین باخت تا بار دیگر جام قهرمانی به 
شرقی ها برسد. جالب اینکه نفت فصل آینده 

حتی از پلی آف لیگ قهرمانان هم باال نیامد!

یک دهید
مربى تیم ملى ایران پیشنهاد 
منصور ابراهیم زاده براى  هد.
ه در دو بازى باقیمانده مرحله
ریفاتى دارد تاکتیک تیمش را
ه بودموقتى تیم ملى به جام 

 آینده تیم 
کمى  و
ر مثال

ى بسته اى ارائه 
باید در  مى رســید اما

غییر دهیم و به طور مثال از یک 
ا ببندیم و اجازه ندهیم حریف 
ه باشد تیم پلن هاى دیگر بازى 

قع نیاز از آنها استفاده کند.»

تامین سیماى کیش سکوت
ا ند دا ت ل
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که
ر
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دعوت از على کریمى علیرغم بدون 
تیم بودن او حاکى از قرار گرفتن 

هافبــک اصفهانى  ایــن
دایــره  در 

منتخبین ویــژه کارلوس 
کى روش است.

ملى پوش  على کریمى تنها
سال هاى اخیر فوتبال ایران
نیســت کــه در فاصله دو 
اردوى تیم ملــى در هیچ
مســابقه یا حتــى تمرین 
باشگاهى شــرکت نکرده 
اســت. پیــش از این هم 
کارلوس کى روش نشــان 
داده بود که به آن دســته از 
بازیکنانى که بــه آنها اعتقاد

راســخى دارد فرصت بیشترى 
مى دهد و براى مدتى حتى بدون تیم 

بودن آنها را هم تحمل مى کند.
این نگاه ویژه اکنون شــامل حال هافبک پیشین 

سپاهان هم شده اســت و او با وجود مشخص نکردن 
5تکلیف تیم باشــگاهى خود در 75 روز پــس از دیدار با

ازبکســتان همچنان در برنامه هاى مرد پرتغالىجاى
دارد. با وجودى که دعوت علیرغم بدون تیم کریمى از
قرار گرفتن او در دایره محبوبان کى روش حکایت
دارد اما بدیهى است که مرد پرتغالى
تا ابد پاى این بازیکن
نى صفها ا

نخواهد ایســتاد. از
این رو، کریمى باید بالفاصله پس 

از فراغت از دو دیدار تیم ملى در انتخابى 
جهانى به فکر سروسامان دادن به وضعیت جام

باشگاهى خود باشد.
البته نداشتن تعهد باشگاهى در کوتاه مدت
به ســود کریمى بود زیرا باعث شد او در
معیت اشکان دژآگه که وضعیتى مشابه
دارد زودتر از لژیونرها راهى سئول
همزمان با ملى پوشان لیگ شود و
داخلىتمرینــات خود را در کره

جنوبى شروع کند.

 شوك به استقالل

کریمى هم پسر کى روش شد
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29 خرداد امسال خبرى مبنى بر گم شدن دختر هفت ساله 
به نام «آتنا اصالنى» در شهرســتان پارس آباد اردبیل در 
فضاى مجازى منتشر شد. 22 روز بعد از انتشار این خبر با 
بررسى دوربین هاى مدار بسته مغازه هاى حوالى منطقه اى 
که آتنا در آنجا مفقود شــده بود مشخص شد این کودك 
توسط یکى از همسایگان به قتل رسیده است که نیروهاى 

پلیس سریعاً فرد متهم را دستگیر مى کنند.
متهم در زمان دستگیرى هیچیک از اتهامات را نمى پذیرد 
تا اینکه یک روز با منزلش تماس مى گیرد و عنوان مى کند 
که پشــت وانتى که در مغازه پارك کرده بشکه اى وجود 
دارد که در آن مواد مخدر پنهان کرده است و از همسرش 
درخواست مى کند نســبت به خارج کردن مواد مخدر از 
مغازه اقدام کند وقتى همســر و بــرادر متهم براى خارج 
کردن بشکه اقدام مى کنند متوجه مى شوند درون بشکه 
جسد دختر بچه اى پنهان شــده که بالفاصله موضوع را 
با نیروهاى پلیس در میــان مى گذارند و متهم نیز به جرم 
قتل اقرار مى کند و با قرار بازداشــت موقت روانه زندان 
مى شــود. با انجام تحقیقات مقدماتى توســط دادســرا، 
کیفرخواســت متهم به جرم قتل عمدى آتنا و ســرقت 
طالهاى وى، به دادگاه کیفرى یک استان اردبیل ارجاع 
مى شــود؛ همچنین تحقیقات در خصوص جرم تجاوز به 
عنف نیز بر اساس قانون، توسط خود دادگاه کیفرى یک 
صورت مى گیرد و اولین جلسه دادگاه رسیدگى به اتهامات 
متهم پرونده، چهارم شــهریورماه با حضور متهم، وکیل 
تسخیرى متهم، اولیاى دم مقتول و وکیل آنها به صورت 
غیرعلنى برگزار مى شود. اگرچه به واسطه غیرعلنى بودن 
دادگاه و منع قانونى در خصوص انتشار مفاد جلسه دادگاه، 
در این خصوص چیزى منتشر نشده است اما متهم پرونده 
در مصاحبه با یکى از رســانه ها، اظهارات اولیه خود مبنى 
بر قتل، تجاوز به عنف و سرقت طالى مقتول را تکذیب 
کرده است. براى بررسى بیشتر این پرونده، خبرنگار آنا به 
گفتگو با محسن افشارى، وکیل تسخیرى پرونده قتل آتنا 

پرداخته است.
آیا اتهام وارده به متهم مبنى بر انجام 

قتل هاى سریالى صحت دارد؟
متهم هیچیک از اتهامات حتى اتهامات مربوط به پرونده 
آتنا اصالنى را قبول ندارد و همه را تکذیب کرده است و من 
فقط وکالت پرونده اى که اولیاى دم آتنا شکایت کرده اند را 
بر عهده دارم و تنها در خصوص دفاع از متهم در موضوع 
قتل آتنا داراى ســمت هســتم و در خصوص سایر موارد 

صحبتى نخواهم کرد.
آیا در پرونده آتنا، قتل، تجاوز به عنف و 
سرقت طالهاى متهم به اثبات رسیده 

است؟

در خصوص تجاوز به عنف شــخصًا تردید دارم و در این 
خصوص یقیــن ندارم؛ زیــرا در صفحــه 427 پرونده، 
نظریه کمیسیون پزشــکى نیز به صورتى قطعى در این 
خصوص عنوان نشده است اما رئیس کمیسیون پزشکى 
به صورت حضورى در دادگاه حاضر شده و با قاطعیت در 
این خصوص نظر داده است. متهم نیز این اتهام را منکر 
شده اما رأى در نهایت توسط قاضى بر اساس علم قاضى 

و شواهد موجود صادر خواهد شد.
ســرقت طالهاى آتنا توسط متهم 

صحت دارد؟
متهم به لحاظ مالى نیازى به طالهاى آتنا که در مجموع 
سه میلیون تومان مى شود، ندارد و وى عنوان کرده طالها 

را به قصد اینکه به خانواده آتنا بدهد، برداشته است.
چرا در این مدت طالها را به خانواده 

آتنا تحویل نداده؟
متهم مدعى شده فرصت نداشته است و ادعا دارد که قصد 
داشته آن را در فرصت مناسب به حیاط خانه آتنا بیاندازد.

اگر متهم قصد سرقت طال و تجاوز به 
عنف را نداشته است چرا جنازه آتنا را 

درون بشکه نگهدارى کرده است؟
در خصــوص قتل نظرى نــدارم چون آتنــا در مغازه او 
جان خود را از دســت داده است و من نمى خواهم در این 

خصوص اظهار نظر کنم.
متهم در اظهارات اخیر عنوان کرده آتنا 
خودش وارد مغازه وى شده است به 
گونه اى که متهم با دیدن آتنا در مغازه 
شوکه شده و از او سئوال کرده است 
در مغازه چه مى کند و سپس مشاهده 
کرده که آتنا روى زمین افتاده چگونه 
ممکن اســت کودکى که روى زمین 
افتاده پاسخ سئوال متهم را داده باشد؟
همه اینها در جلســه دادگاه، بازپرسى و بازجویى از متهم 
سئوال شده و وى پاسخ داده اســت که تحت فشارهاى 
متفاوت بوده و براى همین صحبت هاى متناقضى انجام 

داده است.
با توجه به اینکه اولیــاى دم و اهالى 
پارس آباد خواستار اعدام در مألعام 
هستند شــما در صورت رأى دادگاه 

مبنى بر اعــدام در ایــن خصوص 
اعتراضى و دفاعیــه خاصى خواهید 

داشت؟
به عقیده مــن اگر تمام اتهامات ثابت شــود و رأى مبنى 
بر اعدام باشد بهتر اســت در زندان حکم اجرا شود زیرا به 
هرحال خانواده متهم که نباید به واسطه اشتباه متهم، دچار 
اخالل در زندگى شان شوند و این موضوع به آبروى آنها 

هم وابسته است.
با توجه به حساسیت پرونده قتل آتنا 
آیا در خصوص وکالت متهم حواشى 

براى شما ایجاد شده است؟
در جرائمى که مجازات آن موجب سلب حیات، حبس ابد، 
قصاص عضو یا قصاص نفس باشد، اگر متهم براى خود 
وکیلى تعیین نکند دادگاه ملزم است وکیلى را تحت عنوان 
وکیل تســخیرى به وى معرفى کند. بنده هم به عنوان 
وکیل تسخیرى از سوى دادگســترى انتخاب شدم اما بر 
اساس وظایف قانونى باید در حد توان علمى از وى دفاع 
کنم. متأسفانه مردم آگاهى کامل در این مورد ندارند و فرق 

وکالت تسخیرى با تعیینى را به صورت کامل نمى دانند.

گفتگو با وکیل متهم به قتل آتنا؛

تمام شواهد علیه متهم به قتل «آتنا»  است

سارق 20 ساله که از شهروندان در پارك ها و 
سوپر مارکت هاى سطح شهر سرقت مى کرد، 
دستگیر شــد. در ادامه گفتگوى میزان با این 

سارق مسلح را مى خوانید.

سابقه دارى؟ 
خیر. اولین باراست دستگیر مى شوم.

چه شــد به فکر ســرقت 
افتادى؟ 

بیکار بودم. با یکى از بچــه محل ها تصمیم 
گرفتیم دست به سرقت بزنیم تا بتوانیم پولدار 

شویم.
مسلحانه سرقت مى کردید؟ 
بله با یک کلت شــاه کش دســت به سرقت 

مى زدیم.
اسلحه را از کجا آوردى؟ 

تفنگ را به قیمت 800 هزار تومان از لرستان 
خریدم.

کجا ها سرقت مى کردید؟ 
در پارك هاى غرب تهران با تهدید اسلحه از 

رهگذران سرقت مى کردیم.
از چند نفر سرقت کردید؟ 

از 20 نفر با تهدید اسلحه، پول و تلفن همراه 
سرقت کردیم.

در پرونــده ات ســرقت 

مسلحانه از ســوپر مارکت 
وجود دارد. 

هر شــب پس از ســرقت از مــردم، به یک 
سوپرمارکت هم دستبرد مى زدیم.

شناسایى  نمى ترســیدى 
شوى؟ 

صورتم را با پارچه مى پوشــاندم که شناسایى 
نشوم.

به چند مغازه دستبرد زدى؟ 
به پنج مغازه سوپر مارکت دستبرد زدم.

چقدر از هر سرقت مغازه به 
دست آوردى؟ 
از هر سرقت صد هزار تومان

صد هزار تومان؟
بله. چون آخر شب ها دست به سرقت مى زدیم 
دخل آنها خالى بود. اگر مغازه اى پول نداشت، 

شارژ تلفن همراه و سیگار سرقت مى کردیم.
چقدر درس خواندى؟ 

دیپلم ردى هستم.
کجا ساکن هستى؟ 

ساکن اسالمشهر هســتم و براى سرقت به 
تهران مى آمدم.

همدستت کجاست؟ 
او هم دستگیر شده است.

 گفتگو با سارق 20 ساله سوپرمارکت ها

از هر سرقت 100 هزارتومان درآمد داشتم

متهم دســتگیر شده توســط پلیس مبارزه با 
مواد مخدر تهران ادعا مى کنــد دروازه بان 
تیم نفت تهران است و او را اشتباهى به جاى 

معتاد گرفته اند. 
روز دوشنبه هفته جارى  مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر همزمان با اجراى طرحى در سه 
سرکالنترى، خرده فروشان و معتادان متجاهر 
شهر تهران را شناسایى و دستگیر کردند. در 
حاشیه اجراى این طرح فردى که مدعى بود، 
معتاد نیست خواستار گفتگو با میزان شد. این 
فرد با بیان اینکه ورزشکار است و تاکنون مواد 
مخدر مصرف نکرده است، گفت: «من دروازه 

بان تیم نفت تهران هستم!» 
خودت را معرفى کن.

مهرداد( نام مستعار) هستم. 
به چه جرمى دستگیر شدى؟ 
من بیگناهم، من ورزشکار هستم و اشتباهى 

در بین معتادان دستگیر شدم. 
اشتباهى؟

من دروازه بان تیم نفت تهران در یکى از رده هاى 
سنى هستم و فوتبال بازى مى کنم. 

پس چرا در طرح جمع آورى 
معتادان و خرده فروشــان 

دستگیر شدى؟ 
در محله آریاشهر با دوستانم بودم که مأموران 
به آنجا آمدند و دو معتاد فــرار کردند، در این 
حین نمى دانم چه شد که مرا به عنوان معتاد 
خرده فــروش مواد مخدر، دســتگیر کردند. 
من معتاد نیســتم. فقط به دلیل قد بلند و نوع 
پوششــم، قیافه غلط اندازى دارم. امیدوارم 
زودتر آزاد شوم و به تمرینات برگردم. من سال 
آخرى است که در این رده بازى مى کنم و به 
زودى به یک رده باالتر مى روم. نمى خواهم 

آینده ام تباه شود. 

دروازه بان تیم نفت در میان معتادان خیابانى!

فرماندار شهرســتان گچســاران در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حادثه سرقت 
از یک طالفروشى  در این استان سه نفر زخمى 
شدند که متأسفانه یک نفر در دم جان داد و یکى 
دیگر از مصدومان نیز به علت شدت جراحات 

وارده جان سپرد.
عبدالرحیم رحیمى در گفتگو با ایلنا، ضمن بیان 
این مطلب اظهار داشت: تالش براى دستگیرى 
سارقان ادامه دارد.  وى گفت: یکى از مغازه هاى 

طال فروشى در خیابان بالدیان شهر دوگنبدان 
ساعت 17 و 30 دقیقه روز سه شنبه(دیروز) مورد 

سرقت سه فرد مسلح قرار گرفت.
   فرماندار گچساران افزود: صاحبان طالفروشى 
پدر با دو فرزندش در مغازه بودند که پدر و یک 
پسر کشته شدند. رحیمى بدون اشاره به میزان 
سرقت از این مغازه طالفروشى گفت: سارقان با 
یک دستگاه خودروى سوارى پژو405 از محل 

متوارى شدند.

کشته شدن پدر و پسر طالفروش
 در حمله مسلحانه

مأموران گمرك عصر روز دوشــنبه هفته جارى موفق به 
کشف مقدار 57 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك به کمک 
سگ هاى موادیاب شدند . این مقدار تریاك در یک دستگاه 
فر گازى مخصوص شیرینى پزى به صورت کامًال حرفه اى 
جاسازى شده بود و عالوه بر پوشش محافظ سربى با کافور 
پوشانده و در فویل هاى آلومینیومى وکیوم شده بود که با 
تالش و مهارت مربیان سگ هاى موادیاب در گمرك غرب 

تهران کشف و ضبط شد.
این سومین محموله قاچاق سازمان یافته مواد مخدر است 
که از ابتداى سال جارى با هوشیارى مأموران گمرك و به 
کمک سگ هاى موادیاب در گمرك غرب تهران کشف 
مى شــود . بنابراین گزارش، با الکترونیکى شدن تمامى 
رویه ها در گمرك ، اطالعات محموله هاى اظهارى توسط 
مرکز مبارزه با جرائم ســازمان یافته از مرکز کنترل و در 

صورت نیاز اقدامات ویژه کنترلى انجام مى شود .
هم اکنون تعداد 21 سگ موادیاب آماده به کار در گمرکات 
کشور فعال هســتند که ده قالده در سال 95 خریدارى و 

آموزش داده شده است.

فرماندار شهرستان بینالود گفت: 35 نفر در مجتمع آبى 
خروشان مشهد دچار مسمومیت شدند.

سیدحسن حســینى افزود: این حادثه عصر روز دوشنبه 
هفته جارى رخ داد و طبق بررسى هاى اولیه ماندگارى 
طوالنى افراد در این مجموعه منجر به مســمومیت و 

تنگى نفس آنها شده است.
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشــگاه علوم 
پزشکى مشــهد گفت: 35 نفرى که در این حادثه دچار 
مسمومیت شده اند به بیمارستان شریعتى مشهد انتقال 

یافته اند. 
شهرام طاهرزاده افزود: پنج نفر از حادثه دیدگان توسط 
اورژانس 115 و بقیه به وسیله خودروهاى شخصى به 

بیمارستان شریعتى منتقل شده اند.
 وى خاطرنشان کرد: این حادثه ســاعت 6 بعد از ظهر 
دوشنبه رخ داد که به دالیل نامشــخص بیشتر آسیب 
دیدگان با وسیله شخصى به بیمارستان منتقل شده اند. 
طاهرزاده بیان کرد: براى امدادرسانى به این حادثه چند 
دستگاه آمبوالنس و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس 
متعلق بــه اورژانــس 115 و هالل احمر اعزام شــده

 بودند.
رئیس بیمارستان شریعتى مشــهد نیز در این خصوص 
گفت: 32 نفر از مســمومین که با مشکالت تنفسى در 
این بیمارستان پذیرش شده بودند، پس از مراقبت هاى 

درمانى از بیمارستان مرخص شدند.
دکتر علیرضا محمودى افزود: این افراد با سرفه، تنگى 
نفس، سوزش چشــم، آبریزش بینى و حالت تهوع در 

بیمارستان شریعتى مشهد پذیرش شده اند.
وى بیان کرد: هم اکنون دو نفر از ایــن افراد با عالئم 
تنگى نفس و مشــکالت تنفســى در بخش اورژانس 
بیمارستان شریعتى بسترى هستند و حال عمومى آنها 

مناسب است. 
مجموعه آبى موج هاى خروشان واقع در مشهد در خرداد 
ماه 1394 با زیربناى 60 هزار متــر مربع و ظرفیت 15 
هزار نفر فعالیت خود را به عنوان بزرگ ترین مجموعه 

سرپوشیده آبى مشهد آغاز کرد.
یک ماه بعد از افتتاح این مجموعــه نیز به دلیل قطعى 
برق، تعدادى از زنان و کودکان در این مجموعه گرفتار 

شده بودند.

مسمومیت 35 نفر در پارك آبى مشهد

 کشف تریاك از فرگاز شیرینى پزى 

فرمانده انتظامى استان قزوین از دستگیرى عامل قتل 
مرد 48 ساله «آبیکى» در این شهرستان خبر داد.

ســردار مهدى محمودى اظهار داشت: مأموران پلیس 
آگاهى شهرستان آبیک و استان قزوین پس از اطالع از 
کشف جسد سوخته فردى در باغات اطراف شهرستان 
آبیک با تشکیل کارگروه ویژه تالش خود را براى حل 
معماى این قتل آغاز کردند. این مقام ارشد انتظامى ادامه 
داد: کارآگاهان پلیس آگاهى با انجام اقدامات اطالعاتى 
و تحقیقات گسترده چند نفر مظنون را در استان قزوین 
و یکى از استان هاى شمالى کشور دستگیر و به پلیس 

آگاهى انتقال دادند.
وى اظهار داشــت: در بازجویى فنى مأمــوران یکى از 
مظنونان، به قتل مرد 48 ساله توسط یکى از دوستانش 

با شلیک تیر به وسیله اسلحه شکارى اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى استان اضافه کرد: کارآگاهان بالفاصله 

فرد مورد نظر را در شهرستان آبیک شناسایى و پس از 
هماهنگى قضائى وى را دستگیر کردند و در بازرسى از 
منزلش نیز یک قبضه اسلحه شکارى کشف شد و متهم 

را به پلیس آگاهى منتقل کردند.
این مقام مسئول گفت: متهم در بازجویى فنى و پیچیده 
مأموران به قتل باغدار آبیکى اعتراف و بیان کرد که با 
مقتول اصًال اختالفى نداشته است و وى را به پیشنهاد 
دوستش که از بستگان مقتول بوده، با اسلحه شکارى 

به قتل رسانده است. 
 محمودى با اشــاره به اینکه طبق اظهارات متهمان، 
علت وقوع جنایت اختالف بر سر آب و زمین کشاورزى 
بوده است، تصریح کرد: متهم به قتل و یکى از بستگان 
مقتول به دلیل معاونت در قتل، پس از تشــکیل پرونده 
براى ســیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى و با 

صدور قرار قانونى روانه زندان شدند.

 رئیس پلیس راه کشور از حادثه تصادف رانندگى مابین 
سه دســتگاه خودرو به علت عبور عابر پیاده از آزادراه 

تهرانـ  قم خبر داد.
سردار محمدحســین حمیدى با اعالم خبر فوق اظهار 
داشت: عبور یک عابر پیاده از آزادراه تهرانـ  قم، صبح 

دیروز حادثه آفرید. 
رئیس پلیس راه تصریح کرد: یــک عابر بدون توجه به 
اینکه ورود عابر به آزادراه ممنوع اســت، وارد محدوده 
آزادراه شــده و یک دســتگاه خودروى مــزدا3 براى 
پرهیز از برخورد با عابر، از مســیر اصلى خود منحرف 

مى شود. 
ســردار حمیدى گفت: انحــراف این خــودرو باعث 
برخورد این خــودرو با دو دســتگاه خــودروى دیگر 
مى شــود و متأســفانه در ایــن بیــن 3 نفر کشــته 

مى شوند. 
این مقام ارشد راهور ناجا، علت اصلى این حادثه را عبور 

عابر از سطح آزادراه اعالم کرد.
جالل ملکى، سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى تهران هم درباره جزئیات این حادثه 

افزود: ساعت 8 و 9 دقیقه صبح دیروز وقوع تصادف در  
مسیر جنوب به شــمال اتوبان تهران- قم، 15 کیلومتر 
مانده به عوارضى تهران به سازمان آتش نشانى اعالم 
شد. با وجود اینکه آن محدوده خارج از حوزه استحفاظى 
بود، بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه به محل حادثه 

اعزام شدند.  
وى ادامه داد: در این حادثه چهار دستگاه خودرو شامل 
دو دستگاه پژو 405، اپتیما و پژو پارس با یکدیگر برخورد 

کرده بودند. 
به گفته سخنگوى ســازمان آتش نشانى تهران، 9 نفر 
داخل خودرو ها حضور داشتند که پنج نفر از آنها که مرد 
بودند از داخل خودروها خارج شده و چهار نفر همچنان 

محبوس بودند. 
ملکى افزود: آتش نشــانان چهــار فرد گرفتــار را از 
داخــل خودروها خــارج کــرده و تحویــل اورژانس 
دادند. با معاینات اولیه اعالم شــد متأســفانه یک زن 
و دو مــرد جان خــود را از دســت داده و فــرد چهارم 
داراى عالیم حیاتى اســت که به بیمارســتان منتقل 

شد. 

عبور عابر پیاده از آزادراه، فاجعه آفرید

آتش زدن جسد باغدار 
براى مخفى ماندن قتل
آتش زدن جسد باغدار
براى مخفى ماندن قتل
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 Racing Fever: Moto بازى خارق العاده با ســاخت 

بى نظیر در سبک بازى هاى رســینگ و موتورسوارى 
از اســتودیوى مطرح Gameguru براى اندروید است 
که آدرنالین را در خون شما ترشح مى کند! 16 نوع موتور 
مختلف با طراحى واقعى انتظار شــما را مى کشند تا با 
سوار شدن بر آنها در بزرگراه ها به موتورسوارى مشغول 
شوید و با ویراژ کشیدن از بین ماشین ها هیجان را تجربه 
کنید! چهار حالت مختلف دوربین به شما امکان نمایش 
موتور از زاویه هاى مختلف را مى دهند، دوست دارید با 
حالت اول شــخص حس کنید که خودتان پشت موتور 
نشسته اید؟! چهار منطقه خاص با طراحى واقعى در بازى 
Racing Fever: Moto وجود دارد که مى توانید در آنها 

به موتورسوارى مشغول شوید! دوســت دارید با شتاب 
سنج، موتور را کنترل کنید یا کنترلرهاى لمسى؟ چهار 
حالت مختلف کنترل نیز در بازى وجود دارد که مى توانید 
از میان آنها به دلخواه انتخاب بکنید! اگر از عالقه مندان 
 Racing به بازى هاى موتورسوارى هستید به هیچ وجه

Fever: Moto را از دست ندهید.

 MobiDB Database Designer Pro Paid 
عنوان یک پایگاه داده ارتباطى عمومى براى کاربران 
تجارى با دسترسى و هماهنگى چند کاربره مى باشد 
که توســط Vitaliy Korney براى اندروید در گوگل 
پلى منتشر شده اســت. این برنامه با مجموعه قابلیت 
هاى منحصر به فرد خود مى تواند اطالعات مختلفى را 
نظیر موجودى ها، صورت حساب، پروژه ها، سفارشات 
و... ذخیره و دسته بندى کند. از برترین قابلیت هاى این 
اپلیکیشــن کاربردى؛ قابلیت هماهنگ سازى آن به 
صورت چند کاربره است به گونه اى که مى توانید جدا 
از اندروید با نصب پلتفرم ویندوز در رایانه شخصى خود 
نیز به تمامى اطالعات اشراف کاملى داشته باشید. بدون 
طى هیچگونه مسائل پیچیده اى اطالعات را ذخیره و 
آنها را در قالب فایل هاى با فرمت PDF و CSV دریافت 
کرده تا در هر زمان و مکانى بتوانید از اطالعات موجود در 
آنها بهره کافى را ببرید. همچنین سیستم جداول به کار 
برده شده در موبى دیتابیس سخت ترین روابط را بسیار 
آسان نشان داده و این اجازه را به کاربران مى دهد تا آن ها 
جدول ها را به دلخواه خود و گزینه هاى موجود را به گونه 

اى خاص فیلتر و دسته بندى نمایند. 

خطوط درخشــانى که در نقشــه ارائه شــده از سوى 
کسپرســکى به نمایش در آمده اند، ترســیم زیبایى از 
حمالت سایبرى است که به شکل آنى کاربران ساکن در 
کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر خود قرار داده اند. 
گراف هاى این نقشه بر اساس داده هاى امنیتى ترسیم 
مى شوند که آزمایشگاه کسپرسکى به صورت لحظه اى 

به دست مى آورد.
براى آنکه به جزییات مختلف این حمالت دسترســى 
داشته باشید کافى است سمبل کره زمین در این نقشه 
را چرخانده تا به اطالعات کشــورهاى مختلف جهان 
دست پیدا کنید. این نقشه به ساده ترین شکل بیشترین 
آلودگى ها در مناطق مختلف جهان را به تصویر کشیده 
است. این نقشه به شــما نشــان مى دهد کدامیک از 
تهدیدات روز دنیاى فناورى یک معضل بزرگ هستند 
و براى اجتناب از آلوده شدن سامانه کامپیوترى خانگى 
یا زیرساخت هاى سازمانى که در آن کار مى کنید باید به 

مقابله با آنها بپردازید.
 کسپرسکى این سایت را به گونه اى طراحى کرده است 
که بدون نیاز به انجام حرکت خاصى سمبل کره زمین 
به طور خودکار به چرخش در آمده و اطالعات مربوط به 
حمالت سایبرى را به همراه ارقام مربوط به آنها در پایین 

صفحه به نمایش در مى آید.
در بــاالى صفحــه یکســرى گزینــه قــرار دارد 
کــه بــراى دسترســى بــه اطالعــات آمــارى، 

نیــد از آنهــا  منابــع داده اى و ویجــت مى توا
استفاده کنید.

نوارهایى کــه در پایین صفحه قرار دارند براى نشــان 
دادن پویش هاى در احال اجرا، ضدویروس هاى ایمیلى، 
ضدویروس هاى تحت وب، سامانه هاى تشخیص نفوذ، 
پویش آسیب پذیرى ها، میزان به کارگیرى ضدهرزنامه 
کسپرسکى و شناسایى بات هاى فعال در شبکه ها مورد 
اســتفاده قرار مى گیرند. اگر روى هریک از این نمادها 
کلیک کنیــد، گزارش مربوط به ایــن اطالعات ظاهر 
شــده یا ناپدید مى شــوند. براى آنکه مشاهده کنید در 
هر لحظه چه تهدیدات امنیتى کاربران یک کشور را در 
معرض خطر قرار مى دهد کافى است روى کشور مورد 
نظر کلیک کرده تا اطالعات مربوط به این تهدیدات در 

سمت چپ صفحه به نمایش در آید. نکته جالب توجهى 
که در ارتباط با اطالعات کسپرســکى وجود دارد این 
است که اگر روى کشور سوالبارد کلیک کنید مشاهده 
مى کنید که میزان تهدیدات امنیتــى در این منطقه از 

جهان صفر است!
همچنین اگر بــراى چند لحظــه روى صفحه کلیک 
نکنید، به  طور اتفاقى یک نقشــه سه بعدى از کشورى 
از جهان باز شــده و نرخ تهدیدات امنیتى در آن منقطه 
به نمایــش در مى آید. بــراى کنترل بیشــتر بر نحوه 
نمایش نقشــه از دکمه هاى ســمت راســت صفحه 

استفاده کنید.
براى مشاهده این نقشه جالب و البته ارزشمند به آدرس
 https://cybermap.kaspersky.com/ مراجعه کنید.

ایسر یکى از شناخته شــده ترین برندهاى تولید کننده 
لپ تاپ محسوب مى شــود که حداقل لپ تاپ هایش 
در بازارهاى داخلى کشــور ما فروش زیادى دارد. این 
کمپانى به تازگى از جدیدترین گیمینگ لپ تاپ تبدیل 
شونده خود با نام اختصاصى ایسر نیترو 5 اسپین رونمایى 
کرده است. صفحه نمایش این لپ تاپ قابلیت چرخش 
360 درجه اى را ارائه مى کند، از این رو به آن لقب تبدیل 

شونده (Convertible) داده شده است.
لپ تاپ مذکور از بدنه اى آلومینیومــى بهره مى برد و 
ظاهراً باترى آن با هر بار شارژ مى تواند 10 ساعت انرژى 
مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. صفحه نمایش دستگاه 
15,6 اینچى اســت و وضوح تصویر 1920 در 1080 
پیکســل یا اصطالحاً فول اچ دى را ارائه مى کند. ایسر 
نیترو 5 اسپین از قابلیت ویندوز هلو پشتیبانى به عمل 
مى آورد و به اسکنر انگشت مجهز است. کارت گرافیک 
NVIDIA GeForce GTX 1050 در آن به کار رفته 
و نسل هشتم سرى پردازنده هاى اینتل هم قلب تپنده 

دستگاه را تشکیل مى دهند.
لپ تاپ ایسر نیترو 5 اسپین را مى توان با حافظه داخلى 
512 گیگابایتــى نوع PCle SSD خریــدارى کرد و 
ظاهراً دستگاه از این نظر شامل آپشن هاى دیگرى هم 
مى شود که اطالعاتى در مورد آن ارائه نشده است. در 
مورد مدل دقیق پردازنده مرکزى ایسر نیترو 5 اسپین هم 
اطالعاتى ارائه نشده  اما با توجه به اینکه در حال حاضر 
شرکت اینتل فقط از پردازنده هاى سرى U نسل هشتم 
خود رونمایى کرده است، پیش بینى مى شود که لپ تاپ 

مذکور هم از این رده پردازنده ها بهره مند شود.

مدیریت خودکار ورود و خروج افرادى که به طور مرتب به 
منازل مختلف رفت و آمد مى کنند، کار دشوارى است و 
ابداع یک قفل هوشمند به حل این مشکل کمک مى کند.

این قفل هوشــمند که «اوتو» نام دارد حاصل چهار سال 
تحقیق و بررسى تعدادى از مهندسان سابق شرکت هاى 
اپل و گوگل است و از طریق آن مى توان ورود و خروج بچه 
ها، فروشندگان و تحویل دهندگان کاال و اقوام و دوستان 

را به خوبى مدیریت کرد.
در این قفل از کلیدهاى سنتى و پیچاندن ضامن و دیگر 
بخش هاى آسیب پذیر قفل هاى امروزى خبرى نیست و 
مقاومت آن در برابر حمله، فشار ناگهانى و بچه هاى شیطان 

بسیار زیاد است.
اجزاى مختلف این قفل از فوالد ضدزنگ بسیار مستحکم 
ساخته شده و حتى در صورت وارد آمدن بیش از صدهزار 
بار فشار شدید و غیرعادى و بیشــتر از 250 هزار بار باز و

 بسته شدن از کار نمى افتد.
باز کردن این قفل تنها در صورت اطالع از کد دسترسى 
تنظیم شــده یا از طریق اتصال واى – فاى یک گوشى 
مورد تأیید به آن، ممکن است. ساکنان منزل مى توانند به 
مهمانان یا دیگر مراجعان قابلیت تنها یک بار باز کردن این 

قفل را از طریق برنامه موبایلى مربوطه اعطا کنند.
یکى دیگر از مزایاى این قفل امکان باز و بسته کردن آن 
در هر زمان و از هرنقطه کره زمین است. سازندگان قفل 
اوتو مى گویند این قفل از یک سیستم ارتباطى پیشرفته 
رمزگذارى شده بهره مى گیرد که مرتباً  به روز مى شود تا از 

حمله هکرها در امان باشد.
پیش خرید این قفــل که عرضــه آن از پاییز امســال 
آغاز مــى شــود 699 دالر هزینــه دارد و نصــب و راه 
اندازى آن باید توســط کارشناســان شــرکت سازنده 

صورت بگیرد.

حتماً در جریان خبرهاى مربوط به فبلت گلکســى نوت 8 
(Samsung Galax Note 8) قرار دارید. این محصول چند 
روز پیش با ظاهرى متفاوت به صورت رسمى معرفى شد. 
اما به نظر شما گلکسى نوت 8 چه مشخصات و ویژگى هایى 
جدیدى را به همراه دارد که پیش از این در سرى محصوالت 

گلکسى نوت شاهد آنها نبودیم؟ 
سامســونگ در روز یکم شــهریور ماه به صورت رسمى 
از فبلت گلکســى نوت 8 رونمایى کرد. ایــن فبلت بعد از 
ماجراهاى زیادى کــه براى فبلت نوت 7 بــه وجود آمد، 
باید کیفیت سرى محصوالت گلکســى نوت را بار دیگر 
به اثبات برساند. اگرچه تفاوت هاى ظاهرى چندان زیادى 
مابین فبلت گلکســى نوت 8 و پرچمداران سرى گلکسى 
S سامســونگ وجود ندارد اما نوت 8 از برخى جنبه ها در 
مقایسه با سایر سرى فبلت هاى گلکسى نوت تفاوت هاى 

محسوسى را شامل مى شود.

صفحه نمایش بى نهایت و 6,3 اینچى
سامسونگ فبلت گلکسى نوت 8 را به صفحه نمایشى 6,3 
اینچى مجهز کرده است که بسیار بزرگ تر از نمایشگر سایر 
فبلت هاى پیشین سرى نوت به شمار مى رود. این نمایشگر 
6,3 اینچى از نوع اینفینیتى دیسپلى (Infinity Display) یا 
اصطالحاً «نمایشگر بى پایان» طراحى شده و تقریباً کل پنل 
جلویى دستگاه (چیزى در حدود 83 درصد) را احاطه مى کند. 
بهره مندى فبلت گلکسى نوت 8 به نمایشگرى 6,3 اینچى و 
از نوع اینفینیتى یکى از اصلى ترین تفاوت هاى این محصول 
در مقایسه با سایر فبلت هاى سرى نوت محسوب مى شود.

دوربین دوگانه با قابلیت الیو فوکوس
گلکسى نوت 8 اولین گوشى مجهز به دوربین دوگانه برند 
سامسونگ اســت که لنز دوربین ثانویه آن از نوع تله فوتو 
انتخاب شــده و مانند دوربین هاى DSLR به کاربر اجازه 
ضبط تصاویر پرتره با پس زمینه کدر (مثل عکس باال) را 

مى دهد. سامسونگ نام این افکت یا قابلیت را الیو افکت 
(Live Effect) قرار داده اســت. سامسونگ حتى امکان 
تنظیم میزان کدر شــدن پس زمینه عکس ها را هم ارائه 
کرده اســت و این ویژگى یکى از جالب ترین و جدیدترین 
ویژگى هاى فبلت گلکسى نوت 8 محسوب مى شود. نکته 
جالب تر اینکه انجام این کار حتى بعد از ضبط عکس هم 

امکانپذیر است.

پشتیبانى قابلیت OIS توســط هر 2 لنز 
دوربین اصلى

سامسونگ براى اولین بار لنز دوربین ثانویه گوشى گلکسى 
نوت 8 را هم به قابلیت OIS یا لرزشگیر اپتیکال مجهز کرده 
است. سامســونگ با انجام این کار اولین کمپانى شده که 
 OIS لنز دوربین تله فوتو و ثانویه گوشى خود را به قابلیت
مجهز کرده است. این قابلیت سبب مى شود تا ضبط ویدئو 
با استفاده از دوربین نوت 8 به شکل بسیار دقیق ترى انجم 
شود و تقریباً تمام لرزش هاى دست کاربر توسط لنز دوربین 

مستهلک شوند.

قلم S Pen تقویت شده و ظریف تر
سامسونگ هر بار که نسل جدید سرى فبلت هاى گلکسى 
نوت را معرفى مى کند، از طراحى حساس تر و باکیفیت تر 
قلم S Pen اختصاصى آنها هم صحبت مى کند. این روال 
براى فبلت نوت 8 هم تکرار شده است و قلم S Pen این 
فبلت در نوك خود ضخامتى برابر بــا 0/7 میلیمتر را ارائه 
 S Pen مى کند! جالب است بدانید که ضخامت نوك قلم
فبلت گلکسى نوت 5 برابر با 1/6 میلیمتر بود! پس شاهد 
یک پیشرفت بسیار جالب هستیم. سامسونگ همچنین 
اشاره داشته که قلم S Pen جدید فبلت نوت 8 به شدت در 
برابر میزان فشار دست کاربر حساس است و مى تواند شدت 
فشار را در 4096 سطح مختلف تشخیص دهد. این مسئله 
 S Pen سبب مى شود که نقاشى کشیدن و نوشتن با قلم

به صورت فوق العاده دقیق تر و لذت بخش ترى انجام شود.

تعامل بهتــر S Pen بــا صفحه نمایش 
خاموش دستگاه

 Screen سامسونگ در فبلت نوت 7 قابلیتى تحت عنوان
Off Memo را معرفــى کــرد که به موجــب آن کاربر 

مى توانست با اســتفاده از قلم S Pen بر روى نمایشگر 
خاموش دســتگاه نوت بردارى کند. این ویژگى در فبلت 
گلکسى نوت 8 به شیوه پیشــرفته ترى ارائه مى شود. در 
این فبلت عالوه بر اینکه به محض بیرون کشــیدن قلم 
S Pen قابلیــت Screen Off Memo فعال مى شــود، 

مى توان تا 100 صفحه در حالت مذکور نوت بردارى کرد و 
همچنین نوت هاى مورد نظر را در کنار اعالن هاى قابلیت 
«نمایشگر همیشه روشن» (Always On Display) پین 

یا سنجاق کرد.

S Pen دو قابلیت جالب و جدید
قلــم S Pen فبلت گلکســى نــوت 8 دو قابلیت جالب 
دیگر را هم ارائه مى کند. یکــى از این دو قابلیت مربوط 
به امکان ایجاد یک الگوى اختصاصى براى و ارســال 
سریع آن در شبکه هاى اجتماعى مى شود. یعنى به جاى 
انتخاب یــک فایل گیف، مى توانید یــک الگوى خاص 
از طریق قلم S Pen بر روى نمایشــگر دستگاه بکشید 
و شاهد انتخاب خودکار و ارســال فایل گیف مورد نظر 
باشــید. قابلیت بعدى جالب و جدیــد S Pen مربوط به 
توانایــى آن در ترجمه متــون مى شــود. در فبلت نوت 
8 قلم S Pen فقــط قابلیــت ترجمه کلمــات را ارائه 
نخواهد کــرد، بلکه امــکان انتخاب ســریع و ترجمه 
جمالت را هــم ارائه مى کنــد. جالب اســت بدانید که 
ترجمه به 71 زبان مختلف توسط این ویژگى پشتیبانى

 مى شود.

انتقال اسکنر انگشت به پل پشتى
اسکنر انگشت گلکســى نوت 8 برخالف سایر فبلت هاى 
پیشین سرى نوت سامسونگ در پنل پشتى آن و کنار لنز 
دوربین دستگاه واقع شده است. این سبک طراحى مشابه 
با سبک طراحى است که در گوشى گلکسى اس 8 و اس 
8 پالس هم شاهد آن بودیم که البته در سرى فبلت هاى 

گلکسى نوت به کار گرفته نشده بود.

تراشه اســنپدراگون 835 یا اگزینوس 
8895

سامسونگ فبلت نوت 8 را از نظر تراشه در دو نسخه مختلف 
با تجهیز به تراشه هاى اسنپدراگون 835 یا اگزینوس 8895 
روانه بازار مى کند. این تراشــه هاى قدرتمند هم از دیگر 

ویژگى هاى جدید فبلت گلکسى نوت 8 به شمار مى روند.

باترى 3300 میلى آمپر ساعتى و پشتیبانى 
از شارژ بیسیم سریع

باترى فبلت گلکسى نوت 8 ظرفیت چندان باالیى ندارد و 
سامسونگ کمال احتیاط را براى جلوگیرى از بروز مشکالت 
مشــابهى که براى فبلت نوت 7 رخ داده بود، به خرج داد. 
بنابراین نوت 8 به یک باترى 3300 میلى آمپر ساعتى مجهز 
شده که از قابلیت شارژ بیسیم ســریع پشتیبانى مى کند. 
متأسفانه شارژر بیســیم فبلت نوت 8 به همراه آن عرضه 

نمى شود و باید آن را به عنوان لوازم جانبى خریدارى کنید.

IP68 پشتیبانى از استاندارد ضد آب
 IP68 فبلت گلکســى نوت 7 هم از اســتاندارد ضد آب
پشتیبانى مى کرد اما از آنجایى که این فبلت دیگر از محصول 
رسمى موجود در بازار سامسونگ نیست، مى توانیم بگوییم 
که پشتیبانى از استاندارد IP68 توسط فبلت گلکسى نوت 8 
هم از دیگر ویژگى هاى جدید این محصول به شمار مى رود. 
به موجب این استاندارد دســتگاه مى تواند تا 30 دقیقه در 

عمق 1/5 مترى آب دوام داشته باشد.

بهره مندى پیش فرض از هندزفرى هاى 
AKG

سامســونگ در باکــس یا جعبــه فبلت گلکســى نوت 
8 هندزفرى اختصاصــى AKG را هم ارائــه مى کند که 
کیفیت مطلوبى دارد. این مسئله هم از ویژگى هاى جدید 
و جالب فبلت نوت 8 است. پس اگر این فبلت را خریدارى 
کردید، حتمًا بایــد هندزفرى هــاى AKG در باکس آن

 موجود باشند.

SD تنوع حافظه داخلى و پشتیبانى از حافظه
فبلت گلکســى نوت 8 از نظر حافظه داخلى در سه نسخه 
مختلف با ظرفیت هاى 64، 128 و 256 گیگابایتى عرضه 
مى شــود و تمام مدل هاى آن از اتصــال حافظه جانبى 
SD پشــتیبانى مى کنند. این ویژگى هــم از جالب ترین 

مشخصه هاى فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ به شمار 
مى رود.

تنوع رنگى بیشتر 
فبلت گلکسى نوت 8 در رنگ هاى مشکى، خاکسترى، آبى 
و کرم مایل به طالیى روانه بازار مى شود. این مسئله هم از 

ویژگى هاى جدید فبلت نوت 8 است.

قیمت بسیار گران
قیمت فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ هم در مقایسه با 
سایر محصوالت سرى گلکســى نوت یک رکوردشکنى 
کرده است، بنابراین مى توان آن را به نوعى از مشخصه هاى 
جدید این محصول در مقایسه با سرى محصوالت سرى 
نوت سامسونگ به شــمار آورد! قیمت نسخه پایه اى این 
محصول برابر با 950 دالر در نظر گرفته شــده که قیمتى 

بسیار باال خواهد بود. 

حمالت سایبرى را در این سایت
 به صورت لحظه اى ببینید

بازى موتورسوارىامن ترین قفل هوشمند دنیا
 خارق العاده

با ایسر نیترو 5 اسپین 
آشنا شوید

اپلیکیشن پایگاه داده 
چند منظوره اندروید

همه چیز در باره 
گلکسى نوت 8 سامسونگ
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گزیده اى از عملکرد شهردارى و گزیده اى از عملکرد شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر بادرود در شوراى اسالمى شهر بادرود در 44 سال گذشته سال گذشته

1. تحقق 122/9 درصدى بودجه در چهار سال گذشته
2. اصالح هندسى میدان غدیر (جدول گذارى، خاك ریزى و 

خاك بردارى و آسفالت) مساحت حدود یازده هزار مترمربع
3. احداث پارك اندیشه شهرك آزادگان

4. احداث رفوژ میانى خ امام خمینى
5. احداث ایستگاه مسافربرى برون شهرى

6. جدول کشى ابتداى جاده سرآسیاب و رمپ و لوپ ورودى 
شهر بادرود

7. زیرسازى و آسفالت 53 معبر فرعى سطح شهر
8. جمع آورى آسفالت فرسوده خ نواب و امت و زیرسازى مجدد 

و آسفالت آن
9. آسفالت خیابان هاى شهید پروینى و شهید بهشتى

10. عملیات آزادسازى، خاك بردارى، زیرسازى و جدول گذارى 
بلوار امام رضا به طول 42500 مترمربع

11. زیرســازى حدود 17000 مترمربع و آسفالت الین غربى 
بلوار دانشگاه آزراد حدود 9500 مترمربع

12. لوله گذارى شبکه آبرسانى کارگاهى نیم مزاحم
13. احداث باند کندرو الین غربى جهت سهولت دسترسى به 

مجموعه ادارى و شهرك آزادگان
14. خرید 7 دســتگاه خودرو ســبک و ســنگین به ناوگان 

شهردارى بادرود
15. راه اندازى شهربازى با مشارکت بخش خصوصى

16. لکه گیرى کلیه معابر سطح شهر
17. خرید حدود 7000 اصله درخت جهت ایجاد فضاى سبز  

و واکارى
18. پیاده روسازى خ امام خمینى به میزان 4000 مترمربع

19. اصالح هندسى میدان شــهدا در تقاطع خ شهدا، 9 دى و 
شریعتى

20. احداث میدان فاطمیه جنب پاسگاه قدیم
21. زیرســازى و جدول گذارى بلوار على آباد و آسفالت کامل 

الین شرقى
22. تعویض جداول فرسوده خ آیت ا... سعیدى و خ امام حسین 

(ع) و استادیوم
23. مرمت و بازسازى تعداد زیادى از پل هاى معابر سطح شهر

24. ایجاد کارگاه هاى تولید بلوك فرش و تولید جدول
25. احداث و تجهیز پارکینگ خودروهاى سنگین شهر

26. عملیات نماسازى و محوطه سازى ساختمان واحد ادارى 
شهردارى

27. اصالح هندســى، جدول گذارى انتهاى میــدان معلم، 
روشنایى کامل میدان معلم، نصب تجهیزات ورزشى و حرکت 

درمانى، آبخورى، احداث المان آبنما
28. آزادسازى باقیمانده خ امام حسین (ع)

29. همکارى جهت راه اندازى و استقرار مرکز فنى و حرفه اى
30. برگزارى 4 دوره جشنواره انار و برگزارى 3 دوره جشنواره 

بهاره و پاییزه
31. همکارى و مساعدت ویژه با دفتر امام جمعه محترم، سپاه، 
بسیج و آموزش و پرورش و ارشاد اسالمى در راستاى فعالیت 

فرهنگى و اجتماعى
32. همکارى جهت استقرار نمایندگى اداره بنیاد شهید و امور 

ایثارگران و دفتر اصناف و ثبت احوال
33. همکارى و همیارى با آستان مقدس آقا على عباس

34. همکارى در تجهیز و بازســازى کتابخانه عمومى شهر 
(عاملى)

35. همکارى ویژه در برگزارى چندین یادواره شهدا سطح شهر
36. همکارى در برگزارى کلیه اعیاد و مراسمات مذهبى

37. همکارى جهت تدفین و ساخت بناى یادبود شهداى گمنام
38. خرید و نصــب 3 مجموعه اســباب بازى کــودکان در 

پارك هاى سطح شهر
39. نصب تجهیزات ترافیکى و تابلوهاى معابر شــهرى در 

سطح شهر
40. تکمیل تابلوهاى ترافیکى و راهنمایى معابر سطح شهرك 

آزادگان
41. نصب تجهیزات حفاظتى دوربین، درب هاى حفاظتى در 
مجموعه ادارى، آتش نشانى، پارکینگ و کارگاه هاى شهردارى 

 CNG و مرکز سوخت
42. خرید 3 دستگاه کانکس

43. تهیه 70 عدد سطل زباله سطح مکانیزه
44. بازسازى و بهســازى خودروهاى حمل زباله و تانکر آب 

شهرى
45. تجهیز خودرو شستشو سطل زباله مکانیزه
46. بازسازى و تجهیز خودرو پیشرو آتش نشانى

47. خرید وسایل و ادوات و تجهیز ایستگاه آتش نشانى
48. رنگ آمیزى و زیباسازى نرده هاى حفاظتى زیرگذر و پل 

راه آهن
49. رنگ آمیزى جداول سطح شهر

50. احداث سرویس بهداشتى جنب ساختمان خدمات شهرى 
جهت رفاه حال  مسافران

روابط عمومى شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر بادرود

خرید سه مجموعه اسباب بازى آسفالت معابر سطح شهر اجراى بلوارامام رضا(ع)

احداث ایستگاه مسافربرى برون شهرى اجراى باند کندرو زیرسازى و آسفالت بلوار على آباد

بلوك فرش خیابان امام احداث پارك اندیشه شهرك آزادگان راه اندازى پارکینگ وسایل نقلیه سنگین

نصب تابلو راهنمایى در سطح شهر پیگیرى و خرید ماشین آتش نشانى سنگین ایسوزو بهره بردارى از پارك بادى ویژه نونهاالن در پارك شهر

روفوژ میانى خیابان امام خمینى اجراى هندسى میدان غدیر یادنام شهداى گمنام

محوطه سازى واحد ادارى شهردارى اجراى هندسى میدان شهدا احداث میدان فاطمیه


