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ساسان اکبرزاده

«دانشگاه جامع علمى -کاربردى واحد استان اصفهان 
از مهرماه ســال جارى پنج رشــته جدید کارشناسى 
حرفــه اى مدیریــت بحــران اماکن، کارشناســى 
حرفه اى مجریگرى، کارشناســى حرفــه اى تئاتر 
کاربردى، کارشناســى حرفه اى طراحى و الگوسازى 
پوشاك وکارشناســى حرفه اى مشــاوره امالك و 
مستغالت را به رشته هاى تحصیلى خود اضافه کرده 
و براى اولین بار در اصفهان در این رشــته ها دانشجو 

مى پذیرد.» 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: 
همچنین براى اولین بار در راســتاى مهارتى کردن و 
ارتقا، سه رشته منحصربه فرد در حوزه آموزش بالگرد، 
شامل کاردانى فنى سیستم هاى ارتباط ناوبرى هوایى 
بالگرد، کاردانى تعمیر و نگهدارى بالگرد و امنیت پرواز 
بالگرد را براى شاغلین هوانیروز همراه با کالس هاى 

زبان انگلیسى برقرار کردیم. 
سیدحسن قاضى عسگر افزود: دانشگاه جامع علمى- 
کاربردى واحد اســتان اصفهان 217 شغل را به رشته 
دانشــگاهى تبدیل کرده که در 43 مرکز با همکارى 
دو هزارو500 مدرس به 27 هزار دانشجوى شاغل و 
غیرشــاغل، خدمت ارائه مى کند و براى مهرماه سال 

جارى نیز در 169 کد رشته محل کارشناسى ناپیوسته 
پذیرش داشــته ودر مجموع براى خواهران و برادران 

11 هزار و 386 ظرفیت ایجاد شده است. 
وى با اشــاره به سیاســت هــاى دانشــگاه جامع 
علمى- کاربردى واحد استان اصفهان، ارتقاى کیفیت 
دوره ها را از آن جمله برشــمرد و گفت: امسال، سال 
ارتقاى کیفیت در دانشگاه جامع علمى -کاربردى واحد 
استان اصفهان است که براى دستیابى به این مهم، با 
انجام دوره هاى تربیت مدرســین و انتخاب مدرسین 
برجسته در دوره اخیر، از 365 متقاضى تدریس، 275 
مدرس که داراى ویژگى هاى برجسته و کیفى بودند 
انتخاب شدند که مى توانند منشأ خدمات ارزنده باشند، 
این درحالى است که ما درکیفیت نیز به دنبال ارزیابى 
مدرسین فعلى هم هستیم تا آنها را نیز شناسایى کنیم و 
در تصمیم گیرى ها از آنان استفاده کنیم و درعین حال 

مدرسینى که کیفیت ندارند پاالیش شوند. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان از ســاز و کارهاى طراحى شده براى ارتقاى 
کیفیت در دانشگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان به ویژه در رشته حقوق و حسابدارى خبر داد 
و افزود: سازوکارهاى جدیدى براى نظارت و ارزیابى 
آموزش هاى کیفى به ویژه در رشته حقوق و حسابدارى 
طراحى شده که استفاده از داده هاى فرآیند نظارت و 

ارزیابى در تصمیم گیرى ها مدنظر قرار خواهد گرفت 
و براى اولین بار مراکز براساس 9 عامل، 66 مالك و 
245 نشانگر ارزیابى شدند که در نتیجه 9 مرکز استان 
در سطح مطلوب، 17 مرکز نسبتًا مطلوب، هشت مرکز 
ضعیف بوده و 9 مرکز دیگر هنوز ارزیابى نشده است. 

قاضى عســگرگفت: با جذب هشــت میلیارد تومان 
توانســتیم ســاختمانى در شــأن دانشــگاه جامع

 علمى- کاربردى واحد استان اصفهان در پل چمران 
روبه روى دانشــگاه فرهنگیان را تحویل بگیریم که 

درحال تجهیز آن هستیم. 
وى با بیان اینکه جشن بیست و پنجمین سال تأسیس 
دانشــگاه جامع علمى- کاربردى را، 18 مهرماه سال 
جارى در اصفهان برگزار خواهیم کرد،افزود: دانشگاه 

جامــع علمى -کاربــردى واحد اســتان اصفهان در 
نمایشگاه ارائه توانمندى ها و دستاوردهاى 25 ساله 
دانشــگاه که اخیراً در تهران برگزار شــد توانست در 
حوزه فناورى هاى سنگ، مقام برتر را به دست آورد. 
همچنین در جشنواره کشورى حرکت نیز 12 انجمن 
دانشجویى ما برگزیده شدند ویک ثبت اختراع داشتیم. 
قاضى عسگر ادامه داد:امسال براى مهرماه، ما پذیرش 
دانشــجو در رشــته هاى مهارتى و شــغل محور در 
رشته هاى مهندسى فناورى شامل الیاف مصنوعى، 
تأسیســات برودتى و حرارتى، مکانیک خودرو، گل و 
گیاه زینتى، گیاهان دارویى و معطر، صنعت شیرینى 
و شکالت، آسانسور و باالبر، سرامیک و چینى، بهره 
بردارى از نیــروگاه، انتقال برق و محیط زیســت با 

گرایش کنترل آالینده ها را خواهیم داشت. همچنین 
براى کارشناســى حرفه اى ناپیوســته در رشته ها و 
مهارت هاى امداد و ســوانح طبیعى، امداد و نجات، 
مدیریت تجارى سازى، نگارگرى و زرنگاره، مدیریت 
شعب بانک، بورس، تربیت بدنى با گرایش مربیگرى 
تکواندو، ایمنى، ســالمت و محیط زیست، انیمیشن 
با گرایش کارگردانى، ســینما با گرایش هاى تدوین 
فیلم و کارگردانى و موســیقى با گرایش ساز ایرانى و 

کالسیک دانشجو مى پذیریم. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهــان گفت: تــالش داریم در شــهرهاى کمتر 
برخوردار، آموزش همراه با آمایش سرزمین و براساس 
نیاز صورت پذیرد که در این راستا در شهرهاى کمتر 

برخوردار استان رعایت این امر صورت گرفت. 
قاضى عســگر با بیــان اینکه توســعه بــى رویه

 دانشــگاه ها مناســب نیســت،افزود: ما در کشور 
هزاروصدمرکــز علمــى -کاربــردى داشــتیم که 
امروز 250 مرکــز ما غیرفعال اســت و درصدد بوده 
و هســتیم تا پذیرش دانشــجوى بین المللى داشته 
باشیم و از خروج دانشجویان براى تحصیل از کشور 
جلوگیــرى و امکانات تحصیل آنان در رشــته هاى 
مختلف را در داخل فراهم ســازیم که در این راســتا 
با شرکت پرســتیژلند ایران تفاهمنامه اى به منظور 

راه اندازى اولین پردیس بین المللى دانشــگاه جامع 
علمى -کاربردى را در اصفهان امضــا کردیم تا آن 
را تأســیس و راه اندازى کنیم. همچنین با دانشگاه 
فرایبورگ توســط مرکز آموزش علمــى کاربردى 
فرهنــگ و هنــر 1   تفاهــم نامــه اى بــه امضاء 

رسیده است. 
وى از عقــد تفاهــم نامــه بــا اداره کل آمــوزش
 فنى و حرفه اى اســتان اصفهان براى هم افزایى و 
جلوگیرى از موازى کارى خبر داد و گفت: براساس این 
تفاهمنامه، استفاده مشــترك از تجهیزات کارگاهى 
طرفین، برگــزارى دوره هــاى کارورزى در محیط 
واقعى کار در برخى از رشــته ها میسر و تحت شرایط 
خــاص گواهینامه فنى حرفه اى در برخى رشــته ها 

صادر خواهد شد. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى -کاربردى واحد استان 
اصفهان اظهار داشت: در راستاى گسترش ارتباطات 
بین المللى قرار است یکصد دانشجوى عراقى در مرکز 
دانشــگاه جامع علمى -کاربردى در واحد علویجه، 
تحصیل خود را آغاز کنند و بین المللى کردن دانشگاه 

در دستور کار قرار دارد. 
وى افزود: براى اولین بار 50 هزار دانشــنامه دانش 
آموختگان آماده شده که مى توانند با مراجعه به مرکز، 

دانشجویان دانشنامه خود را دریافت کنند. 

5 رشته جدید به رشته هاى دانشگاه علمى- کاربردى اصفهان اضافه شد

روتئین
فواید رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پ شکمت بزرگ است؛ 

مهریه ام را مى خواهم!
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جشــن تولد 57 ســالگى اکبر عبدى در برنامه 
تلویزیونى «فرمول یک» در حالى برگزار 
شد که این کمدین سینما و تلویزیون اظهار 
نظرهاى بى تعارفى درباره مهران مدیرى، 
رضا عطاران، رامبد جوان، اصغر فرهادى و 
حتى معاون وقت سیما داشت. به رسم 
چهارشنبه هاى «فرمول یک» که 
تولد چهره ها در آن گرفته مى شود، 
هفته گذشته نوبت به اکبر عبدى رسید 
و جشنى به همین مناسبت براى این بازیگر 
سینما و تلویزیون گرفته شد که دختر و دامادش از 

مهمان هاى ویژه این تولد بودند.
 به گزارش ایســنا، عبدى با حضور در این برنامه 
در پاسخ به این ســئوال که آیا مو کاشته اید 
یا خیر، گفت: خیر در حــال حاضر تئاتر 
کمدى با نام «مش اکبر و دختراش» 
بازى مى کنم و به دلیل اینکه بعد از 
برنامه احتمال این وجود دارد که وقت 
نشود گریم شوم، گریم کردم که این 
گریم، من را مقدارى از حالت پیر 
بودن و مریض بودن درمى آورد 
و به سرحال بودن من اضافه 
مى کند. این هنرمند در رابطه 
با پولى که از تئاتر به دســت 
مى آورد، افزود: چون تبلیغاتى 
به آن صورت نداریم و مکانى 
کــه اجــرا مى کنیم 
تقریبًا ناشناخته و 

پرت است، پول خوبى دریافت نمى کنم.
وى در تکمیل حرف هایش گفت: براى اجاره سالن هر جا 
رفتیم، نتوانستیم جایى را پیدا کنم، به طور مثال خواستیم 
از آموزش وپرورش سالنى بگیریم ولى آموزش وپرورش 
مزایده گذاشت و در این مزایده بى جهت آقایى برنده شدند و 
در نهایت به من گفتند اگر سالن مى خواهى از این آقا بگیر و 
من دیدم که باید معامله زیرمیزى داشته باشم، ولش کردم.
و در پاسخ به اینکه چرا اکبر عبدى قبول مى کند نقش زن را 
بازى کند، بیان کرد: براى هرکدام از اینها دلیلى وجود دارد. 
در «آدم برفى» قصه آن به صورتى بود که عبدا... اسکندرى 
به من پیشنهاد کردند و ایشــان حق زیادى به گردن من 
دارند. در کار «خوابم مى آید» رضا عطاران نیز، وى به خانه 
ما آمدند و گفتند: دوست دارم نقش مادر من را بازى کنى، 
من هم به این شرط قبول کردم که گریم مى شوم و با لباس 
به خیابان رفته و تاکسى بگیرم، اگر کسى متوجه نشد من 
مرد هستم، یعنى ما موفق شده ایم و کار مى کنیم. این اتفاق 

را تست کردیم و زمانى که نتیجه داد، تازه قرارداد بستیم.
وى اضافه کرد: بعد از آن فریدون جیرانى کارى را به من 
پیشنهاد داد که ابتدا قرار بود نقش مردى را بازى کنم ولى 
وقتى دیدند فیلم عطاران فروش کــرد و مورد توجه قرار 
گرفت، گفتند بیا و نقش مادر خالــه را بازى کنید و انگار 
تازه کشفم کرده بود! من گفتم تازه به ذهنت رسید و آن 
گفت بامزه مى شود و چون آن فیلم فروخت، نقش پیرزن 

مى دادند.
عبدى اذعان کرد: اگر این اتفاق زیاد بیافتد غیرمنطقى است 
و اصًال نباید مشابه این نقش را بازى کنم چرا که در کشور 
آدم در یک نقشى جا بیافتد، حتى تماشاچى انتظار ندارد او 

را در نقش هاى دیگر ببیند.

بازیگر نقش «بایرام لودر» در «اخراجى ها» از بازیگران 
طنزى مثل مرحوم حســن رضیانى، اصغر سمسار زاده، 
مرحوم تقى ظهورى و مرحوم ســید على میرى یادکرد و 
افزود: به غیراز نقش هایى که در ژانــر کمدى ایفا کردند 

هیچ چیز از آنها نخواستند.
 بازیگر نقش «حاج یوسف» در فیلم «رسوایى» ابراز کرد: 

در مسئله تولید و تهیه کننده نزدیک بود گرفتارش شوم.
وى اضافه کرد: در «باز مدرسه ام دیر شد»، من 15 هزار 
تومان دســتمزد گرفتم و شــخصى به نام على صادقى 
تهیه کننده و فیلمبــردار به من پیشــنهاد داد 450 هزار 
تومان مى دهم این نقش را در یک فیلم سینمایى بازى 
کنى که من قبول نکردم، چراکــه بر این باورم اگر قبول 
مى کردم مرحوم على حاتمى بازى  در دو اثرش را به من 
پیشنهاد نمى داد و ناصر تقوایى و میرباقرى هم با من کار 
نمى کردند. وى در پاسخ به این سئوال که دوست دارد با چه 
کارگردانى کار کند؟ گفت: دوست دارم با استاد بیضایى که 
در ایران نیست و فکر نمى کنم برگردد و مسعود کیمیایى 

کار کنم.
عباس فیلم «آدم برفى» اظهار داشت: با اصغر فرهادى 
هم وزن نیستیم، ایشان از بازیگرهاى شیک که به کن و 
اسکار مى روند و اضافه وزن ندارند و همچنین مى توانند در 
کنارشان شیک بایستند، استفاده مى کنند. من به دلیل این 
اتفاق به یک معلم الغر یا به هنرپیشه تئاتر شبیه نیستم. 
هرکس باید حد خود را بداند و سوادم هم طورى نیست که 

حرف هاى فرهادى را بفهمم.
اکبر عبدى در پاسخ به اینکه نظرش درباره مهران مدیرى، 
رامبد جوان و رضا عطاران، کمدین هاى ایران چیست؟ 
گفت: به نظر من هرکدام در ژانر خودشان موفق هستند 

و آقاى مدیرى در ژانر خودش که ســریال و شــو و فیلم 
سینمایى است، موفق است.

این بازیگر باسابقه ســینما و تلویزیون اضافه کرد: فیلم 
سینمایى اخیر مهران مدیرى خیلى زشت و بد بود و من فکر 
مى کردم فیلم عجیب وغریبى مى بینم و متأسفانه «ساعت 
5 عصر»، گویا روایتگر این بود که مردم ما قاطى کرده اند 
و هیچکس متوجه چیزى نمى شــود؛ همه از روى هم رد 
مى شوند و همدیگر را له مى کنند؛ از طرفى مى بینیم که 

عده اى از آدم ها مى آیند و خیلى شیک مى ایستند.
بازیگر فیلم «تسویه حساب» درباره رامبد جوان ابراز کرد: 
آقاى جوان از جایى به بعد از ســینما بریده و مجرى شده 
اســت و ما در تلویزیون مجرى زیاد داریم، جدیداً رامبد 
جوان در برنامه «خندوانه» کنار تماشاچى مى نشیند و این 
کار به اندازه او نیست و خیلى بیشتر از اینهاست. آقاى جوان 

مى تواند ماهى 30 بازیگر کمدى بیرون بدهد.
وى درباره رضا عطاران گفت: او هنرمند بسیار خوبى است 
و قلم خیلى خوبى در طنز و کمدى دارد، چراکه نگاهش به 
جامعه خیلى قوى است ولى متأسفانه این اواخر به تکرار 

افتاده است.
وى در ادامــه تصریح کرد: از لحــاظ مالى فکر نمى کنم 
نیازمند باشــد که به تکرار افتاده اســت، پس باید مدتى 
به خودش استراحت دهد، بنویســد و کارگردانى کند؛ ما 
نویسنده کمدى خوب نداریم ولى بازیگر کمدى به راحتى 

پیدا مى شود.
وى از عزت ا... انتظامى، جمشید مشایخى، على نصیریان، 
محمدعلى کشاورز، مرحوم داود رشیدى و داریوش ارجمند 
به عنوان آقاى بازیگر یادکرد و افزود: تا آقایان اینچنینى 

داریم، ما بچه آقا هم نیستیم!

حرف هاى صریح اکبر عبدى در تلویزیون:

 فیلم اخیر مهران مدیرى خیلى زشت و بد بود
7جشــن تولد 57 ســالگى اکبر عبدى در برنامه
تلویزیونى «فرمول یک» در حالى برگزار
شدکه این کمدین سینما و تلویزیون اظهار
نظرهاى بى تعارفى درباره مهران مدیرى،
رضا عطاران، رامبد جوان، اصغر فرهادى و
رسم معاون وقت سیما داشت. به حتى
چهارشنبه هاى «فرمول یک» که
تولد چهره ها در آن گرفته مى شود،
هفته گذشته نوبت به اکبر عبدى رسید
جشنى به همین مناسبت براى این بازیگر و
سینما و تلویزیون گرفته شد که دختر و دامادش از

مهمان هاى ویژه این تولد بودند.
بب به گزارشایســنا، عبدى با حضور در این برنامه
پاسخ به این ســئوال که آیا مو کاشته اید در
خاا خیر، گفت: خیر در حــال حاضر تئاتر خااااااااا یییییییییییییییا
کککککککککککککککمدى با نام «مش اکبر و دختراش»
بازى مى کنم و به دلیل اینکه بعد از
برنامه احتمال این وجود دارد که وقت
نشود گریم شوم، گریم کردم که این
از حالت پیر گریم، من را مقدارى
بودن و مریض بودن درمى آورد
و به سرحال بودن من اضافه
مى کند. این هنرمند در رابطه
با پولى که از تئاتر به دســت
مى آورد، افزود: چون تبلیغاتى
به آن صورت نداریم و مکانى
کــه اجــرا مى کنیم
تقریبًا ناشناخته و

یر م ی جدیدًا 
رامبد جوان در برنامه 

«خندوانه» کنار تماشاچى 
مى نشیند و این کار به اندازه او 

نیست و خیلى بیشتر از اینهاست. 
آقاى جوان مى تواند ماهى
    30 بازیگر کمدى
 بیرون بدهد

انتشار خبر و عکس ازدواج دوم بهاره رهنما با فردى به 
نام امیرخسرو عباسى-که آنطور که پیج رسمى عروس 
خانم اعالم کرده، هم مهندس است و هم ساکن الهیه و 
هم کارآفرین نمونه با تولید کرم زیبایى شترمرغ- بیش 
از آنکه هواداران این بازیگر را شگفت زده کند پرسشى 
را پیش روى آنها گذاشت درباره واکنش خویشاوندان و 

دوستانش نسبت به این ازدواج.
در میان خویشاوندان بهاره رهنما به غیر از پدر و مادرش 
که تصاویرشــان در کنار عروس خانم منتشــر شــد، 
چهره هایى نظیر مهراب قاسم خانى و همسرش شقایق 
دهقان که اتفاقًا در حوزه اظهارنظرهاى اجتماعى فعال 
هستند و مهراب  تقریباً درباره هر اتفاق پرهیاهویى موضع 
گیرى مى کند، هنوز هیچ واکنشى از خود نشان نداده اند.
عین این مسئله درباره پریا قاســم خانى فرزند بهاره از 
همسر اولش پیمان قاسم خانى صدق مى کند. این دختر 
جوان هم تاکنون هیچ واکنشى به این ازدواج نشان نداده 

است؛ همینطور افرادى چون سروش صحت که در حلقه 
نزدیک ترین دوستان بهاره بوده اند.

در این این بین البته سهواً یا عامدانه تصویرى از حضور 
بهاره رهنما با لبــاس عروس در کنار شــقایق دهقان 
در پشت صحنه نمایشــى به نام «در چشمان تو اسب 
مى دوید» به نام عکس شب عروسى منتشر شد که البته 
خیلى زود هم تکذیبیه پشت تکذیبیه رسید درباره عکس.
شقایق دهقان و همســرش این روزها در پاریس به سر 
مى برند و مشغول گذراندن تعطیالت تابستانى اند! اما بعید 
است به خصوص با حضور فعال مهراب در فضاى مجازى 
از ازدواج دوم بهاره خبر نداشته باشند. چرا واکنش نشان 

نداده اند و حتى در حد یک پیام تبریک خشک و خالى نیز 
به استقبال این قضیه نرفته اند؟ احترام به پیمان دلیل این 
مسئله اســت؟ یا آنکه ترجیح داده اند کًال بیخیال ماجرا 
شوند؟ همین پرســش ها درباره عدم موضع گیرى پریا 

هم وجود دارد.
بهاره رهنما چنــدى پیش اعالم کرده بــود اگر پیمان 
همسر او نیست اما دوست 30 ساله اوست و قدیمى ترین 

دوست او 
به شــمار مى رود؛ حاال سکوت 
ســنگین حلقه اول از نزدیکان 
بهاره رهنما به ازدواج دوم وى 
نشان مى دهد که حتى در سبک 
زندگى هاى غیرسنتى و در میان 

آنهایى که جزو به اصطالح روشنفکران قلمداد مى شوند 
نیز سایه سنت ها و عرف بر روى تفکرات و رفتارشان به 

شدت سنگینى مى کند.

حمید گودرزى که این روزها مشغول بازى در ســریال «پاهاى بى قرار» و «هاتف» است، 
درباره حضور در ســریال هاى تلویزیونى و عالقه به این مدیوم گفــت: اگر در تلویزیون کار 
خوبى پیشنهاد شود،  همیشه استقبال مى کنم و کار مى کنم و این موضوع را در این سال ها و 

کارهایم نشان دادم.
وى با اشــاره به ضعف ســریال هاى حال حاضر تلویزیون ادامه داد: شــاید سریال هاى 
تلویزیونــى مقدارى ضعیف تر شــده اند و از طرفــى ماهواره ها ســریال هایى را پخش 
مى کنند که مــردم مى بینند و آنها را بیشــتر دوســت دارند و همین هــا باعث کمتر 
شدن مخاطبان این رســانه شده است. اما همیشــه گفته ام اگر سریال هاى داخلى 
خودمان خوب باشــند باعث مى شــود که مردم کمتر به ســمت این سریال ها

 بروند.
بازیگر ســریال «هاتف» دلیل ضعیف بودن آثار تلویزیونى را اینگونه بیان 
کرد: شاید مســائل مالى مهمترین دلیلش باشــد به این دلیل که باید به 
متن ها توجه شــود، کارگردان خوب، تهیه کننده خــوب و ... همگى به 
مسائل مالى مرتبط  هستند و براى ساخت ســریال خوب باید هزینه 

کرد.
وى درباره سریال «مسافرى از هند» که در اصل نقطه عطفى 
در کارنامه کاریش بود نیز بیان داشت: این سریال آنقدر خوب 
بود که دیگر شبیه آن براى خودم هم تکرار نشد. «مسافرى 
از هند» در دوره خودش ساخته شد و مخاطب آن روز این 
سریال را مى طلبید. ما براى بهتر شــدن آثار تلویزیونى 
باید با زمان جلو رویم و به روز و با مردم باشیم و بتوانیم 

کارهایى را بسازیم که مردم دوست داشته باشند. 
گودرزى در پایان با اشــاره به اینکه سازندگان باید 
نبض مخاطب را در دست داشــته باشند، گفت: 
واقعًا نمى توانم در این زمینه قضاوتى داشــته 
باشــم. فقط مى توانم بگویم که این روزها 
بیننده تلویزیون کمتر از گذشته 

شده است.

حمید گودرزى:

«مسافرى از هند» دیگر برایم تکرار نشد
حمید گودرزى که این روزها مشغول بازى در ســریال «پاهاى بى
درباره حضور در ســریال هاى تلویزیونى و عالقه به این مدیوم گف
خوبى پیشنهاد شود،  همیشه استقبال مى کنم و کار مى کنم و اینم

کارهایم نشان دادم.
وى با اشــاره به ضعف ســریال هاى حال حاضر تلویزیون ادام
تلویزیونــى مقدارى ضعیف تر شــده اند و از طرفــى ماهواره ه
مى کنند که مــردم مى بینند و آنها را بیشــتر دوســت دارند
شدن مخاطبان این رســانه شده است. اما همیشــه گفته
خودمان خوب باشــند باعث مى شــود که مردم کمتر

 بروند.
بازیگر ســریال «هاتف» دلیل ضعیفبودن آثار
کرد: شاید مســائل مالى مهمترین دلیلش باشـ
متن ها توجه شــود، کارگردان خوب، تهیه کنن
مسائل مالى مرتبط  هستند و براى ساختس

کرد.
وى درباره سریال «مسافرى از هند»

در کارنامه کاریش بود نیز بیان داشت
شبیه آن براى خودم که دیگر بود
از هند» در دوره خودشساخته
سریال را مى طلبید. ما براى به
باید با زمان جلو رویم و به روز
کارهایى را بسازیم که مردم
گودرزى در پایان با اشــار
نبض مخاطب را در دس
واقعًا نمى توانم در این
فقط مى ت باشــم.
بینند

حمید گودرزى:

«مسافرى از هند» دیگر برایم

مجموعــه تلویزیونــى «خواب و بیــدار» به 
نویســندگى و کارگردانــى مهــدى فخیــم 
زاده کــه در ســال 1381 از شــبکه یــک 
سیماى جمهورى اســالمى پخش شده بود، 
از کانال انگلیســى این شــبکه به روى آنتن 

رفت.
به گزارش روابــط عمومى شــبکه آى فیلم، 
در «خواب و بیدار»، ناتاشــا که یک خالفکار 
حرفه اى اســت، پس از ســال ها بــه ایران 
بازمى گــردد. او بــا عبدا... که یــک خالفکار 
ســابقه دار بوده و مدت زیادى است که خالف 
را کنار گذاشــته، شروع به ســرقت مسلحانه 
مى کنند. پس از مدتى پســر عبدا... دســتگیر 
شــده و دامادش نیز در ســرقتى مســلحانه، 
توســط پلیس زخمــى مى  شــود. عبــدا... 
به اجبار ناتاشــا، داماد زخمــى اش را به قتل 

مى رساند و پس از کشــتن او، خودش نیز در 
چاه خانه پدرخوانده ناتاشا به طرز مهیبى کشته 
مى  شود. پس از قتل عبدا... ناتاشا تحت تعقیب 

قرار مى گیرد...
بازیگرانــى همچون مهدى فخیــم زاده، رؤیا 
نونهالــى، دانیــال حکیمى، محمــد صادقى، 
الدن طباطبایــى، حبیــب دهقان نســب، 
کامران تفتى، اردشــیر تفتى، حســین فالح، 
متین عزیزپــور، لیال برخــوردارى، ثریا حلى، 
اکبر قدمــى، میرمحمد تجدد و انوشــیروان 
فاطمى در این سریال پلیســى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
اولین قسمت از ســریال «خواب و بیدار» قرار 
بود روز شنبه 11 شهریور(امروز) ساعت 3 و 30 
دقیقه بامداد به وقت تهران از کانال انگلیســى 

شبکه آى فیلم پخش شود.  

با پایان اکــران فیلم «ماجراى نیمــروز» دومین 
ساخته سینمایى محمد حسین مهدویان، توانست 
به فروش چهار میلیــارد و 323 میلیون تومان در 

سینماهاى کشور دست یابد. 
بــا آغاز اکــران فیلــم ســینمایى «رگ خواب» 
این فیلم ســینمایى به فــروش قابــل قبولى در 
سینماهاى کشــور دســت یافته و امروز باالخره 
توانســت بــا عبــور از «ماجــراى نیمــروز» به 
ُپرفروش تریــن فیلم غیرکمدى ســال 96 تبدیل

 شود.
« ماجراى نیمروز» نوروز امســال در ســینماهاى 
کشــور به نمایش درآمد. این فیلم سینمایى همراه 
با دو فیلم «گشــت 2» و «خوب، بد، جلف» اکران 
شد و در پایان توانست بیش از چهار میلیارد تومان 
فروش کند. با توجه به موضوع این فیلم سینمایى 
و همزمانى اکران آن با فیلم هاى ســعید سهیلى و 
پیمان قاســم خانى که در آن زمان پرفروش ترین 
فیلم هاى تاریخ ســینماى ایران لقب گرفته بودند، 

بســیارى از کارشناســان مســائل اکران، فروش
 چهار میلیارد تومانى فیلم «ماجــراى نیمروز» را 

موفق ارزیابى کردند.
اما با آغاز اکران فیلــم «رگ خواب» به کارگردانى 
حمید نعمت ا... که در آن لیال حاتمى به ایفاى نقش 
مى پردازد، این فیلم هم با استقبال خوبى روبه رو و 
رفته رفته به رکورد «ماجــراى نیمروز» به عنوان 
پرفروش ترین فیلم غیر کمدى امسال نزدیک شد. 
به نظر مى رسد موفقیت در جوایز انجمن منتقدان 
در هفته هاى آخر اکران باعث شــد «رگ خواب» 

مخاطبان خود را حفظ کند.
در حالــى که اکران گســترده «رگ خــواب» در 
ســینماهاى تهران به پایان رســیده، این فیلم با 
احتساب فروش روز سه شنبه که سینماها بلیت هاى 
نیم بها عرضه مى کردند، توانســت از فروش فیلم 
محمد حســین مهدویان عبور کنــد و در جدول 
فروش ســایت ســینما تیکت عنــوان پرفروش 
ترین غیر کمدى ســال 96 را به خــود اختصاص

 دهد.
در آخرین به روز رسانى سایت سینما تیکت، فروش 
«رگ خواب» به رقم چهــار میلیارد و 343 میلیون 

رسیده است.

فیلم ســینمایى «یــک روزبخصوص» به 
کارگردانى همایون اســعدیان مهماِن خانه 

ها شد.
ســعید خندق آبــادى، مدیر عامل 

مؤسسه هنرهاى تصویرى سوره، 
درباره توزیع نســخه نمایش 
خانگى فیلم سینمایى «یک 
روزبخصوص» در سطح کشور 
گفت: «یــک روزبخصوص»  
مطرح کردن موضوع افشــاى 

یک فســاد دارویى است که در 
داستان اســتفاده شده. «یک روز 
بخصوص» از روز ســه شنبه در 
شهرســتان ها و از چهارشنبه در 

تهران توزیع شده است.
وى افــزود: نســخه نمایش 
خانگى فیلم سینمایى «یک روز 
بخصوص» به همراه فیلم کوتاه 
بسیار جذاب پشت صحنه از روند 

ساخت فیلم  مى باشد . در خالصه 
داستان این فیلم آمده است: «حامد 
باید براى عمل قلــب خواهرش 
دســت به یــک انتخــاب بزند، 
انتخابى که در آینده مسیرهاى 
متفاوتى را پیــش روى او قرار 
مى دهد...»   بازیگران: مصطفى 
زمانى، فرهاد اصالنى، پریناز 
ایزدیار، محسن کیایى، شیرین 
آقارضاکاشى، شیرین یزدان 
بخش، افسانه کمالى، مجتبى 

پیرزاده و ایلیا نصراللهى.

ند 
ن به 

«یک روز بخصوص» 
وارد شبکه

 نمایش خانگى شد

«خواب و بیدار» را انگلیسى ببینید

و

ر

ر

شوند؟ همین پرســش ها درباره عدم موضع گیرى پریا 
هم وجود دارد.

بهاره رهنما چنــدى پیش اعالم کرده بــود اگر پیمان 
0همسر او نیست اما دوست 30 ساله اوست و قدیمى ترین 

دوست او 
به شــمار مى رود؛ حاال سکوت 
ســنگین حلقه اول از نزدیکان 
بهاره رهنما به ازدواج دوم وى 
نشان مى دهد که حتى در سبک 
زندگى هاى غیرسنتى ودر میان 

معماى واکنش حلقه اول 
خویشاوندان بهاره رهنما 
نسبت به ازدواج دومش 

فیلم حمید نعمت ا... از «ماجراى نیمروز» سبقت گرفت

«رگ خواب»، پرفروش ترین فیلم غیرکمدى سال 96
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ویژگى آرامش بخش آبى مى تواند به کاهش اضطراب در انسان کمک کند. فرهنگ هاى باستانى نیز از کروموتراپى براى درمان 
بیمارى ها استفاده مى کردند و در این میان، رنگ آبى اغلب براى تسکین درد کاربرد داشته است.

همه ما به برخى رنگ ها بیشتر از نمونه هاى دیگر عالقه داریم، اما آیا مى دانستید برخى رنگ ها به واقع مى توانند بر حالت روانى 
و جسمانى شما تأثیرگذار باشند؟ روانشناسان دیر زمانى است که پشتیبان مفهوم کرومولوژى (Chromology) هستند، که 

چگونگى تأثیر رنگ هاى مختلف بر تفکر انسان را مطالعه مى کند.
 کرومولوژى یک اصل است که در موارد مختلف از طراحى اتاق هاى هتل تا بسته بندى مواد 

غذایى و کمک به شکل گیرى احساس در روشى خاص استفاده مى شود. از خلق 
انرژى تا خواص آرامش بخش، در ادامه با پنج رنگ و چگونگى تأثیر آنها بر 

مغز بیشتر آشنا مى شویم.

صورتى
صورتى اغلب به عنــوان رنگى که با زنانگى گره خورده اســت، شــناخته

 مى شود، اما اثرى آرامش بخش روى افراد نیز دارد. مقاله اى که در سال 2013 
در نشریه «تلگراف» منتشر شد به جزئیات پروژه نقاشى سلول هاى زندانى در سوئیس به رنگ 

صورتى پرداخته و اشاره داشت که این رنگ مى تواند خشم را در زندانیان تنها طى 15 
دقیقه کاهش دهد.

در تجربه اى دیگر از استفاده از رنگ صورتى، مربى تیم فوتبال آمریکایى دانشگاه 
آیووا، درخواست کرد تا کمدهاى رختکن تیم مهمان به رنگ صورتى 

نقاشى شوند تا روحیه تهاجمى و مبارزه طلبى بازیکنان حریف کاهش 
یابد. این اقدامى بحث برانگیز بود، اما تبدیل شدن «هیدن فراى» به 

یکى از موفق ترین مربیان دانشگاه در زمان خود ممکن است تصادفى نباشد.

قرمز
در شرایطى که صورتى در واقع طیفى از رنگ قرمز محسوب مى شود، این رنگ 

نسبت به صورتى مى تواند اثرى متضاد بر فیزیولوژى شما داشته باشد. به 
گفته کارشناسان، رنگ قرمز از خود انرژى ساطع مى کند و مى تواند نبض 

شما را افزایش دهد.
از رنگ قرمز مى توانید براى تنظیم شرایط خلق و خو در خانه خود استفاده کنید. 

به عنوان مثال، شما مى توانید قرمز را براى اتاق نشیمن خود انتخاب کنید، زیرا 
مى تواند انرژى اجتماعى را افزایش دهد. حتى میزان اندکى از رنگ قرمز در یک اتاق 

مى تواند چنین اثرى داشته باشد.

زرد
روانشناسان بر این باورند که رنگ زرد به واقع مى تواند فعالیت ذهنى را تحریک 

کند. نتایج یک مطالعه نشان داد، دانش آموزانى که در اتاق هاى زرد زنگ 
امتحانات خود را برگزار مى کنند، به طور قابل توجهى عملکرد بهترى نسبت 

به حضور در اتاق هایى با رنگ هاى دیگر دارند. از سوى دیگر، رنگ زرد مى تواند 
موجب گریه نوزادان براى مدت زمانى طوالنى تر شود و همچنین مى تواند اثراتى 

مضر روى ساکنان خانه هاى سالمندان داشته باشد.

آبى
آبى اغلب با آرامش پیوند خورده و یکى از محبوب ترین رنگ هاى جهان محســوب 

مى شود. بر همین اساس است که بسیارى از طراحان داخلى رنگ هاى 
آبى را براى اتاق هاى خواب پیشــنهاد مى دهند، زیرا گزینه اى خوب به 

عنوان نخستین چیزى که هنگام صبح با آن مواجه مى شوید در نظر گرفته 
شده و مى تواند به شکل گیرى احساس آرامش پیش از به خواب رفتن نیز 

کمک کند.

سبز
سبز نیز اغلب با احساس آرامش پیوند خورده و همچنین برخالف رنگ هایى مانند زرد با چشم هاى انسان 

نیز مهربان تر رفتار مى کند. اگر در طول روز مدت زمان زیادى را مقابل رایانه ســپرى مى کنید، برخى کارشناسان استفاده از 
متون سبز را براى افزایش بهره ورى و پیشگیرى از خستگى چشم توصیه کرده اند. با وجود این، اطمینان حاصل کنید که متن 
کنتراست چشمگیرى با پس زمینه داشته باشد، زیرا چشم ها براى تشخیص حروف تیره روى پس زمینه اى تیره باید سخت تر 

کار کنند.

رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین مى توانند 
به درخشش هرچه بیشتر پوســت، بهبود شرایط مو و 
بهره مندى از عضالتى قوى کمک کنند، زیرا پروتئین 
یکى از بلوك هاى سازنده اساسى براى رشد و بازسازى 

سلولى است.
رژیم هــاى غذایى با محتواى پروتئیــن باال از جمله 
رژیم هاى غذایى با محتــواى کربوهیدارت پایین نیز 
هستند، زیرا مصرف کربوهیدارت ها را محدود کرده و 
مواد غذایى سرشار از پروتئین را براى دریافت کالرى و 

انرژى جایگزین مى کنند.
شــاید مشــهورترین رژیم غذایى با محتواى باالى 
پروتئین رژیم «اتکینز» باشــد. بخش قابل توجهى

(20 تا 30 درصد) از کالرى هاى مصرفى در این رژیم 
غذایى از منابــع پروتئینى تأمین مى شــوند. در مقام 
مقایسه، رژیم هاى غذایى ســنتى تر تأمین 10 تا 15 
درصد از کالرى ها را از مواد غذایى سرشار از پروتئین، 

مانند گوشت، توصیه کرده اند.
درباره هر رژیم غذایى باید به این نکته توجه داشــته 
باشید که همواره جوانب مثبت و منفى وجود دارند. به 
عنوان مثال، دنبال کردن یک رژیم غذایى با محتواى 
باالى پروتئین در بلند مدت با بیمارى قلبى، ســکته 
مغزى، کلســترول باال، انواع مشــخصى از سرطان، 
کمبود کلســیم که موجب پوکى استخوان مى شود و 
سنگ هاى کلیه پیوند خورده است. با وجود این، در این 
مقاله روى فواید یک رژیم غذایى با محتواى پروتئین 

باال متمرکز مى شویم.

سهولت در پیروى از رژیم غذایى
بیشــتر رژیم هاى غذایى مــى تواننــد هزینه هاى 
زیادى را روى دست شــما بگذارند، زیرا نیازمند خرید 
مواد غذایى و محصوالتى خاص و عجیب هســتید، 

که شــاید حتى نام آنها را تاکنون نشــنیده باشید. اما 
رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین به منابع 
شناخته شــده پروتئین وابسته هســتند و از این رو، 
مى توانید مصرف مواد غذایى سرشــار از پروتئین که 
شــاید تا پیش از این نیز در برنامه غذایى شــما جاى 

داشته اند را به سادگى دنبال کنید.

احســاس ســیرى براى مدت زمانى 
طوالنى تر

رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین اغلب براى 
افرادى که بین وعده غذایــى خود به مصرف تنقالت 
عالقه دارند، مفید هســتند. این رژیــم هاى غذایى 
احساس سیرى را براى مدت زمانى طوالنى تر در فرد 
ایجاد مى کنند و از این رو، نیاز به خوردن میان وعده 
کاهش مى یابد. این شرایط مى تواند به کاهش مصرف 
کالرى هاى روزانه نیز منجر شــود و در تسریع روند 

کاهش وزن کمک حال شما باشد.

تسریع کاهش وزن
رژیم غذایى با محتــواى باالى پروتئیــن در کوتاه 
مدت به تســریع کاهش وزن کمک خواهد کرد. این 
به معناى آن است که ابتدا روند سریع کاهش وزن را 
تجربه خواهید کرد، اما اگر این رژیم غذایى که بیشتر 
از پروتئین تشکیل شده است را ادامه دهید، در نهایت، 
بدن پروتئین اضافى را به صورت چربى ذخیره خواهد 
کرد. بر همین اســاس، افزایش وزن دوباره را تجربه 
خواهید کرد کــه مى تواند به کلســترول باال و دیگر 

مشکالت سالمت منجر شود.

ترمیم پوست، مو و عضله
رژیم هــاى غذایــى با محتــواى بــاالى پروتئین

مى توانند به درخشــش هرچه بیشــتر پوست، بهبود 
شرایط مو و بهره مندى از عضالتى قوى کمک کنند، 
زیرا پروتئین یکى از بلوك هاى سازنده اساسى براى 
رشد و بازســازى سلولى اســت. پروتئین براى حفظ 
گردش خون، بازســازى پوســت، ترمیم عضالت و 

بهره مندى از استخوان هایى قوى نیاز است.

تقویت انرژى
پروتئین یک درشت مغذى محسوب مى شود، که به 
معناى آن است بدن بهترین اندوخته هاى انرژى خود 
را از پروتئین تأمین مى کنــد. پروتئین براى حرکات 
روزانه، حافظه، تفکر و فعالیت جسمانى ضرورى است.

سالمت قلب
اگر یک رژیــم غذایى با محتواى بــاالى پروتئین را 
دنبــال مى کنیــد، ماهى به طــور معمــول یکى از 
عناصر اصلى این رژیم غذایى محســوب مى شــود.

 ماهــى نــه تنهــا از محتــواى چربــى کم ســود 
مــى بــرد، بلکــه سرشــار از اســیدهاى چــرب 
امگا3 اســت که دوســتدار قلب بــوده و به کاهش 
کلســترول، بهبــود کاهــش وزن و کاهــش

 احتمال ابتال به بیمارى قلبى، سرطان و آرتریت کمک 
مى کنند.

احتباس آب کمتر
یکى دیگر از فواید کاهش مصرف کربوهیدارت ها و 
تمرکز بر مواد غذایى سرشار از پروتئین کاهش نفخ و 
وزن آبى است. اما دنبال کردن یک رژیم غذایى تهى 
از کربوهیدارت هاى پیچیده به معناى آن است که با 
آغاز مصرف دوباره آنها به سرعت بازگشت وزن آبى را 

تجربه خواهید کرد.

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد چربى هاى شکمى 
پروتئینــى تولید مى کننــد که مى تواند بــه بیمارى 

سرطان منجر شود.
به گــزارش ایســنا، متخصصــان علوم پزشــکى 
در آمریــکا در مطالعــه جدید خــود بــه دو یافته 
حائــز اهمیت دســت پیــدا کردند: نخســت اینکه 
چگونگى تبدیل سلول هاى غیر ســرطانى به تومور

 بــا کمک یــک نــوع پروتئین مشــخص شــد و 
دوم اینکــه منبع ایــن پروتئین در چربى شــکمى 
قــرار دارد کــه بســیارى از افــراد بــا آن درگیر

هستند.
متخصصان آمریکایــى با بیان اینکــه چربى خطر 
ابتال به ســرطان را افزایش مى دهد اظهار داشــتند: 
به رغم افزایش روند جهانــى در میزان ابتال به چاقى 
در سراســر جهــان اطالعــات کافــى در مــورد 
چگونگــى تأثیرگذارى چربــى در فرآینــد تبدیل 
ســلول هاى غیر سرطانى به تومور ســرطانى وجود

 ندارد.
«جامى برنــارد» از محققان ایــن مطالعه گفت: در 
حالى که پیشرفت هاى متعددى در درمان سرطان و 

ارتقاى کیفیت زندگى این بیماران به دست آمده اما 
موارد جدید ابتال به این بیمارى رو به افزایش است. 

همچنین تعداد افرادى کــه دچار چاقى و اضافه وزن 
هستند افزایش یافته است. در حال حاضر 38 درصد 
مردم آمریکا چاق هستند و پیش بینى مى شود تا سال 
2050 تعداد مبتالیان به چاقى در این کشــور به 42 

درصد برسد.
جامى برنارد همچنین گفت: مهم است تا علت ابتال به 
سرطان مشخص شود چون در این صورت مى توان 
با کمک تغییرات غذایى و مداخالت درمانى اقدامات 
بهترى را براى کاهش موارد ابتال به سرطان در نظر 

گرفت.
به گــزارش مدیکال نیــوز تودى، در این بررســى 
متخصصــان آمریکایى به مطالعــه روى تأثیر بافت 
چربى احشــایى (شــکمى) بر خطر ابتال به سرطان 
پرداخته و دریافتند که در موش هاى آزمایشــگاهى 
زمانى که بافــت چربى، میزان بیشــترى ترشــح 
پروتئین فاکتور رشد فیبرو بالست پایه 2 داشته باشد 
سلول هاى بیشــترى به تومورهاى سرطانى تبدیل 

مى شوند.

فواید رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین

5 رنگ تأثیرگذار بر خلق و خو چربى شکمى عامل بروز سرطان است

محققان دریافتند که داروى مورد استفاده در درمان سرطان ممکن 
است براى جلوگیرى از رشد کیســت در بیماران مبتال به یک نوع 

بیمارى ارثى کلیه مفید باشد.
یافته ها نشان داد داروى موســوم به bosutinib که براى درمان 
برخى انواع سرطان خون «لوســمى میلوئیدى مزمن» به اثبات 
رسیده است مى تواند رشد کیست ها را در مبتالیان به بیمارى کلیوى

پلى کیستیک (ADPKD) آهسته کند.
بیمارى ADPKD یک اختالل ارثى است که بر یک نفر از هر هزار 
نفر تأثیر مى گذارد و از طریق ایجاد تعداد کیست ها در کلیه و سایر 

اعضاى بدن مشخص مى شود.
«والدمیر تــزار»، سرپرســت تیم تحقیــق از دانشــگاه چارلز 
جمهورى چک، در این باره مى گوید: «کاهش رشــد کیست ها از 
طریق درمان با bosutinib تأیید شده اســت، اگرچه دارو داراى

 عوارض جانبى گوارشى، به خصوص اسهال، است که تا حدودى 
به دوز مصــرف آن بســتگى دارد. از این رو ممکن اســت یک
 ایراد قابل توجه براى اســتفاده از این دارو براى بیماران مبتال به 

ADPKD باشد.»

به دلیل افزایش حجم کلیه بیماران به دلیل رشــد کیست، آنها به 

تدریج عملکرد کلیه خود را از دست مى دهند و اغلب دچار نارسایى 
کلیه مى شوند.

جهش هاى ارثى که باعث ADPKD مى شوند بر روى یک پروتئین 
درگیر در مسیرهاى مختلف سیگنال دهى تأثیر مى گذارند که اغلب 

شامل آنزیم هاى تیروزین کیناز مى شوند.
از این رو محققان از پتانسیل داروى bosutinib که مانع از عملکرد 
یک تیروزین کیناز خاص موســوم به Src/Bcr-Abl مى شــود، 

استفاده کردند.
این مطالعه شامل بیماران مبتال به ADPKD بود که به طورتصادفى 
به آنها mg bosutinib ۲۰۰ در روز، mg bosutinib ۴۰۰ در روز 

یا دارونما داده شد.
از بین 172 بیمار ثبــت نام کرده، 169 بیمــار حداقل یک درمان 

دریافت کردند.
محققان دریافتند میزان رشد ساالنه کلیه در بیماران دریافت کننده 
mg bosutinib ۲۰۰ در روز در مقایسه با گروه دریافت کننده دارونما 

تا 66 درصد کاهش یافت و در مورد تمامى بیماران دریافت کننده 
bosutinib در مقایسه با افراد دریافت کننده دارونما هم تا 82 درصد 

کاهش یافته بود.

بهبود بیمارى کلیوى با یک داروى نامتعارف
متخصصان قلب و عروق معتقدند که رژیم غذایى حــاوى نمک زیاد، خطر ناتوانِى 

قلبى را افزایش مى دهد.
به گزارش ایســنا، متخصصان فنالندى پس از 12 ســال مطالعه هشدار دادند که 
مصرف رژیم غذایى ُپر نمک به طور چشــمگیر در افزایش خطر ناتوانى و نارسایى 

قلبى مؤثر است.
طبق اعالم سازمان جهانى بهداشت (WHO) اگر افراد مصرف نمک خود را به میزان 
توصیه شده پنج گرم کاهش دهند، از دو میلیون و 500 هزار مورد مرگ و میر در سال 
پیشگیرى مى شود. بیشتر افراد بیشتر از این مقدار نمک مصرف مى کنند که در حدود 

80 تا 140 درصد بیش از مقدار سفارش شده  است.
متخصصان فنالندى بر اساس بررسى خود اظهار داشتند: مصرف بیش از 13/7گرم 
سدیم کلراید در روز نرخ نارسایى قلبى را نسبت به مصرف کمتر از 6/8گرم نمک دو 
برابر افزایش مى دهد. همچنین این افزایش احتمالِى نارسایى قلبى مرتبط با نمک، 

مستقل از فشار خون است.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»،  به گفته پزشکان مصرف نمک زیاد یکى از عوامل 
اصلى افزایش فشار خون است و فاکتور خطرزاى مســتقل در بروز بیمارى عروق 

کرونرى به حساب مى آید.

قلب، نمک دوست ندارد!

کرونرى به حساب مى آید.

ا آیا مى دانستید برخى رنگ ها به واقع مى توانند بر حالت روانى 
ه پشتیبان مفهوم کرومولوژى (Chromology) هستند، که 

د.
ى هتل تا بسته بندى مواد

 مى شود. از خلق 
ثیرآنها بر

ت، شــناخته
3در سال 2013

ى زندانىدر سوئیس بهرنگ
5 زندانیان تنها طى 15

مریکایىدانشگاه
صورتى 

ش 
» به 

دفى نباشد.

 شود، این رنگ 
ه باشد. به 
واند نبض 

د استفاده کنید.
تخاب کنید، زیرا

نگ قرمز در یک اتاق

هنى را تحریک
 زرد زنگ 
رى نسبت 

گ زرد مى تواند 
نمى تواند اثراتى

ى جهانمحســوب
گ هاى 
 خوب به 

 نظر گرفته 
ب رفتن نیز 
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 وقتى یک رســانه اصفهانى به سراغ سید 
مهدى مى آید به نظرت اولین ســئوال چه 

باید باشد؟
نمى دانم. اصفهان اینقدر موضوعات خوب و جذاب دارد که 
مى توان از آنها صحبت کرد. از فوتبالش، از سپاهان که 
خاطرات خوبى را در آنجا دارم. از ذوب آهن، از هنرش،  از 
غذاهاى خوب و خوشمزه اصفهانى،از زاینده رودى که 

آب آن مرتبًا باز و بسته مى شود و خیلى چیزهاى دیگر!
سید! چرا از سپاهان رفتى؟

 جواب این ســئوال را بارها داده ام. آن زمان شــرایطى 
پیش آمد که مجبور بودم از اصفهان به تهران بروم و با 
وجود اینکه در سپاهان هم قهرمان شده بودیم ولى به 
هر حال براى بعضى از هواداران این تیم سوء تفاهم 
پیش آمد و در ادامه هم واکنش هاى جالبى را از خود 

نشان ندادند.
خوب هــواداران ســپاهان خیلى توى 
ذوقشــان خورد که تو پس از قهرمانى 
رفتى! در ســپاهان شــرایط خوبى بود، 
قهرمان شده بودید و به یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آســیا هــم راه پیدا کرده 
بودید. طبیعى ترین خواســته از تو این 
بود که در این تیــم بمانى و  کمک کنى. 

ولى رفتى...
ببنیند آن سال ســتاره هاى زیادى از تیم رفتند و  
خیلى شــرایط خوبى هم بر تیم حاکم نبود. من 
مشکالتى داشتم که باید به تهران مى رفتم ولى 
خیلى کمتر از ســایر بازیکنانى که ایــن تیم را در 
آن مقطع تنها گذاشــتند صحبت مى شود. برخى از 
مسئوالن وقت هیئت مدیره ســپاهان مصاحبه هایى 
انجام داده بود که بازیکنان را مکدر کرد و جو تیم به هم ریخته 
بود. اى کاش هواداران ســپاهان  که از رفتن من ناراحت بودند 
نگاه مى کردند در آن سال برخى بازیکنان دیگرى هم که ادعاى 
تعصب داشــتند از این تیم رفتند، ولى من سیبل شدم و در سال 
هایى که به اصفهان مى آمدم توسط برخى هواداران توهین هاى 
بدى به من انجام شد. من مردم اصفهان و هواداران سپاهان را 
دوست دارم و همیشه براى آنها احترام قائلم. خاطرات خوبى را 
هم که در این شهر داشته ام هیچگاه فراموش نخواهم کرد اما 
آن عده از هوادارانى که  به هر شــکلى توهین مى کردند باید 
قدرشناس باشــند و فراموش نکنند که من  هم در دو قهرمانى 
متوالى تیمشان در لیگ برتر سهم داشــتم و براى اعتالى نام 

سپاهان و اصفهان مبارزه کردم.
آن ســال ســپاهان نا امیدانه بسته شد و 
استقالل هم تو و خیلى از ستاره هاى دیگر 
را به خدمت گرفت و همه تیم شما  قهرمان 
آن فصل مى دانستند. اما سپاهان با کرانچار 
دست به یک کار بزرگ زد و با همه مصائبى 
که در آن فصل داشــت قهرمان شد و جام 
گرفت. جامى که براى این تیم پیام آور هت 

تریک قهرمانى بود.
بله در آن سال ما واقعًا بد آوردیم و سپاهان هم با آقاى کرانچار 
امتیازات خوبى را جمع کرد و با وجود اینکه فاصله زیادى با هم 
داشتیم توانست که این فاصله را جبران کند. هفته هاى پایانى 
آن فصل  رقابت ما و سپاهان به اوج خود رسیده بود و در نهایت 
این سپاهان بود که توانست قهرمان شود. به نظر من در ابتداى 
آن فصل هر چند ســپاهان بازیکنان زیادى را از دست داد ولى 
در نهایت تیم خوبى را بســت و حضور آقاى کرانچار هم کمک 

زیادى کرد تا این تیم بتواند یک روند خوب داشته باشد. بعضى 
خریدهاى این تیم مثل برونو سزار بازیکن برزیلى که سپاهان در 
آن فصل به خدمت گرفت هم باعث شد تا این بازیکن یک تنه 

امتیازات زیادى را براى سپاهان به ارمغان بیاورد.
آن سال شما با استقالل قهرمان جام حذفى 
شدید و  ســپاهان هم قهرمان لیگ برتر، 
سوپر کاپ در آن سال ها برگزار نمى شد 
و دیدار سپاهان- استقالل در مرحله حذفى 
آســیا که در اصفهان برگزار شد به سوپر 
جام ایران موسوم شــده بود. از آن دیدار 

برایمان بگو.
خب واقعًا به نظر من سپاهان و اســتقالل در آن مقطع دو تیم 
فوق العاده خوب داشــتند و خیلى حیف بود که دو تیم ایرانى در 
آن مرحله آســیایى با هم برخورد داشته باشند. اما متأسفانه این 
اتفاق افتاد. به نظرم استقالل و سپاهان اگر در آن مرحله با هم 
دیدار نمى کردند و با همان تیــم پیش مى رفتند هر دو تیم این 
پتانسیل را داشتند که تا نیمه نهایى لیگ قهرمانان و حتى فینال 
هم پیش بروند. اما متأسفانه شــرایط براى تیم هاى غرب آسیا 
اینگونه است که در حال انجام مســابقات آسیایى  فصل لیگى 
مثل ایران و سایر تیم هاى غرب این قاره به پایان مى رسد و با 
انجام نقل و انتقاالت  تیم هاى این منطقه با سیمایى جدید باید 
رقابت هاى خود درآسیا را پیگیرى کنند. بگذریم. آن دیدار ما با 
سپاهان واقعًا حساس بود و هر دو تیم انگیزه هاى باالیى داشتند 
که  قدرت خود را به رخ یکدیگر بکشند. ما قهرمان جام حذفى 
شده بودیم و مى خواستیم نشان دهیم که در لیگ برتر هم لیاقت 
قهرمانى داشتیم و سپاهان هم مى خواســت نشان دهد که با 
بخت و اقبال  قهرمان لیگ برتر نشده و شایستگى این عنوان را 
داشته است. آن دیدار یک دربى تمام عیار ایرانى و همانطور که 
شما گفتید مثل یک سوپر کاپ بود. به ویژه اینکه در چارچوب 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار مى شد و همه نگاه هاى ایران وآسیا 
به آن مسابقه بود. در آن دیدار دو تیم موقعیت هاى خوبى داشتند 
اما سپاهان  خیلى بهتر از موقعیت هایش و شرایط میزبانى خود 
اســتفاده کرد. البته در آن دیدار هم من از برخى از تماشاگران 
حاضر در اســتادیوم فوالدشــهر دلخور بودم و برخى شعارها و 
رفتارهاى آنان باعث شد تا روز خوبى را پشت سر نگذرانم. ولى 
به هر حال گذشــت و فوتبال ایران و آسیا در آن روز شاهد یک 

دیدار فوق العاده جذاب بود.
بله! واقعاً بازى مهیجى بود. البته بگذریم که 
بعداً بالهاى زیادى در فصل نقل و انتقاالت 
بر سر سپاهان آمد و این تیم نتوانست از آن 
فرصت صعود به خوبى براى  قهرمانى آسیا 
استفاده کند. ســید! بهترین خاطراتت در 

اصفهان کدام بود؟
2 قهرمانى با سپاهان  که سراسر اصفهان غرق در جشن و شادى 
بود و  یا صعودمان به مرحله یــک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا که با عبور از تیم هاى قدرتمندى مثل الهالل،بنیادکار و 
الجریزه به دست آمد. کًال سال هاى حضورم در شهرتان ماالمال 
از خاطرات خوب بود و از مردم اصفهان به دلیل اینکه همه کمک 

کردند تا دو سال رؤیایى در کنار هم باشیم سپاسگزارم.
 سید!لهجه اصفهانى را به خاطر دارى که 

چند جمله را با لهجه برایمان بگویى؟
 لهجه اصفهانــى که فوق العاده اســت. مخصوصًا تلفظ برخى 
کلمات مثل خوبه که خوبس تلفظ مى شود. اصفهان خیلى خیلى 
خوبس( این جمله با لهجه اصفهانى توسط سید مهدى گفته شد)

سیدچند خط موبایل دارى؟
بعضى روزها که مى خواهم در تنهایى خودم باشــم، گوشى ام 

را خاموش مى کنم و اگر از  منزل خارج شــوم، یک شماره به 
خصوص را بر مى دارم تا اگر از منزل کارى داشتند، بتوانند پیدام 
کنند. یک روزهایى هم دو تا موبایل دستم است تا صحبت کنم.

حاال چرا دوتا؟
وقتى یک نفر از دوستانم دارد با من صحبت مى کند، نمى توانم 
به او بگویم قطع کن چون باید االن زنگ بزنم و به عنوان مثال 
آدرس بگیــرم. از خط دیگر به عنوان یــار کمکى (خنده) بهره 

مى برم.
شــماره هایت هم که به شدت رند است! 
سید!اهل ماشین بازى هستى؟ در اصفهان 
که زیاد اهل ماشــین بازى نبودى و خیلى 

وقت ها هم با پژو 206 تردد مى کردى!
ماشین را دوست دارم اما اهل اینکه مدام اتومبیل عوض کنم، 
نیستم. در اصفهان هم که بودم شــاهد بودید که اهل ماشین 

عوض کردن نبودم.
تصادف بد داشته اى؟

نه ولى تصادف بد دیده ام.سالى که سپاهان بودم یک بار تو جاده 
قم- اصفهان یک پراید جلویم چپ کرد و چند تا معلق زد. سریع 
پیاده شدم و دویدم سمت پراید، در عقب را به هر زورى بود باز 
کردم و داشتم بغل دســتى راننده را خارج مى کردم که چشمم 
خورد به راننده و یک میله که وسط جمجمه اش را سوراخ کرده 
بود و خون مى پاشید. ســه نفر زنده ماندند اما مجروح شدند تا 
امداد رسید و به خودم آمدم، دیدم تمام لباسم قرمز است. صحنه 

وحشتناك و خیلى ناراحت کننده اى بود. 
قبًال در خاطراتت گفته بودى در 16 سالگى 

مسافرکشى مى کردى؟
آره یادش به خیر، خط انقالب- خانى آباد، یاغچى آباد، دربست 
هم نبود آن ســال ها چون کســى براى رفتن به جنوب شهر 
دربســت نمى گرفت (خنده). من اتومبیل پیکان پدرم را بر مى 
داشــتم تا خرجى خودم را دربیاورم. دوســت داشتم استقالل 
مالى داشته باشم. دست و بال پدر خیلى باز نبود و باید کمکش 

مى  کردم.
 سید! تو از بازیکنانى بودى که در روز فوت 
منصور پورحیدرى خیلــى گریه کردى. از 

منصورخان براى مان بگو. 
چقدر خوب است تا وقتى این عزیزان هستند قدرشان را بدانیم 
نه اینکه با بى مهرى هاى زیاد کارى کنیم که از بودنشان لذت 
نبرند و با دل شکسته از کنارمان بروند. منصور پورحیدرى واقعًا 
و در معناى واقعى پدر اســتقالل بود و با رفتنش باشگاه ما یتیم 
شد. در روز فوتش نمى توانستم جلوى خودم را بگیرم و مدام یاد 

مهربانى ها و بزرگوارى هایش مى افتادم. روحش شاد باشد.

در یک گفتگویى عنوان کــرده بودى که 
مى خواهى با ســایر بازیکنــان تیم هاى 
اســتقالل و پرســپولیس راهکارى براى 
مقابله با فحاشى و توهین پیدا کنى. در این 

باره برایمان توضیح بده. 
  بله. من در چند مصاحبه  این درخواست را داشته ام و حاال هم 
و از طریق همین گفتگو از طرفداران استقالل و پرسپولیس یک 
خواهش هم دارم آن هم این است که بیایید کمپینى راه بیاندازیم 
در خصوص احترام گذاشتن به تیم رقیب جاى بى احترامى. سال 
گذشته با سیدجالل حسینى کاپیتان پرسپولیس تلفنى صحبت 
مى کردیم راجع به اینکه راهکارى پیدا کنیم تا جلوى بى احترامى 
طرفداران در ورزشگاه ها را بگیریم و کارى کنیم که طرفداران 
هر تیمى فقط به فکر تشــویق و حمایت از تیم خود باشند.شاید 
تصمیم بگیریم اگر لحظه اى بى احترامى صورت گرفت دیگر 
بازى نکنیم و بازى را قطع کنیم. البته این پیشنهاد است و هنوز 
تصمیمى گرفته نشــده اما اى کاش به جاى بى احترامى کارى 
کنیم که از فضــاى مهربانى و شــادى ورزش و فوتبال نهایت 

بهره برده شود.
یک جایى هم گفته بودى بزرگ ترین نقطه 

ضعفت زود عصبانى شدن است.
بله همینطور است. من خیلى زود عصبانى مى شوم و همه تالشم 

را هم مى کنم که به این نقطه ضعفم فائق آیم.
  مى دانى که یکى از بزرگانى  که وقتى هنوز 
در اوج نبودى خیلى به رسانه اى شدن تو 
کمک کرد ناصر حجازى بود. یادم مى آید 
زمانى که در فجر سپاسى بودى، ناصر خان 
مدام در برنامه هاى تلویزیونى مى گفت که 
این پسر بهترین گلر ایران و آسیا مى شود. 

خاطرت هست؟
بله. مگر مى شــود فراموش کنم. ناصر خان  آن روزها که من 
واقعًا دلگرمى مى خواستم مانند یک کوه پشتم بود و خیلى وقت 
ها که ایشان را مى دیدم از ایشان راهنمایى مى گرفتم. به قول 
شما در آن سال هایى که خیلى ها ســید مهدى رحمتى را نمى 
شناختند این ناصر خان بود که مدام از من تعریف و تمجید مى 
کرد تا همه کسانى که صداى حجازى را مى شنیدند برایشان این 
سئوال پیش بیاید که رحمتى کیست و قطعاً چه چیز بهتر از اینکه 
یکى از بهترین گلرهاى قرن آسیا اینگونه پشتیبان تو باشد. فوت 
ناصر خان  یکى از بدترین خاطرات زندگیم بود و امیدوارم روح 

ایشان شاد باشد.
ذوب آهن با قلعه نویى را چگونه مى بینى؟

ذوب آهن به دلیل ساختار خوبى که دارد با هر مربى یک تیم با 
شخصیت و منسجم است و هر سال جزو مدعیان قهرمانى قلمداد 
مى شود. این تیم در سال هاى اخیر نشان داده که  بسیار قدرتمند 
است و به همراه سپاهان باعث شده تا فوتبال اصفهان تبدیل به 

نامى پر آوازه شود.
و نظرت راجع به سپاهان در لیگ امسال؟

 سپاهان هم مانند ما شــرایط خیلى خوبى ندارد. ولى این تیم 
نیازمند زمان اســت و با مربى خوبى کــه دارد مى تواند جبران 
مافات کنــد. تعطیالت لیگ براى تیم هایى مانند اســتقالل و 
سپاهان این خوبى را دارد که بتوانند با توجه به تغییرات زیادى 
که داشته اند هماهنگ تر شوند و نقاط ضعف خود را ترمیم کنند. 
سپاهان از اواسط فصل پیش ورزشــگاه نقش جهان را هم در 
اختیار گرفت و این موضوع باعث شد تا هواداران بیشترى براى 
تماشاى دیدارهاى این تیم بیایند و این تیم بتواند خیلى بیشتر از 
میزبانى هایش در فوالدشــهر از حمایت هواداران و شــرایط 

میزبانى بهره مند شود و باید از این فرصت استفاده کند. 

 سپاهـان و سپاهـان و
 ذوب آهن ذوب آهن

 نام اصفهان را  نام اصفهان را 
پر آوازه پر آوازه 
کرده اند

سابقه چند ســال حضور در فوتبال اصفهان و سپاهان مى 
توانست بهانه اى براى گفتگوى ما باشد. گلرى که در دوره 
دوم حضورش در جمع زردپوشان بسیار در اصفهان محبوب 
بود و البته با حضورش در استقالل همه عشق به او تبدیل 
به تنفر شــد، به گونه اى که هر بار براى دیدار با سپاهان به 
اصفهان مى آمد حاشــیه هاى فراوانى به وجود مى آمد و 
تماشــاگران حاضر در ورزشگاه با اســکناس از او استقبال 

مى کردند!
سخن از سید مهدى رحمتى اســت. یکى از بهترین دروازه 
بانان تاریخ فوتبال ایران که این بار ســوژه یک گفتگوى 
اختصاصى با گروه ورزشى نصف جهان شد. قبل از انجام این 
گفتگو  بهتر است تا حدودى بیوگرافى او را با هم مرور کنیم، 
البته بخشى از این مطالب فراتر از بیوگرافى است و ما آن را 

از دل گفتگو با او بیرون آوردیم.
* متولد 14 بهمن ســال 1361 است. در یک خانواده چهار 
نفره بزرگ شده، اما حدود ســیزده چهارده سال پیش بود 
که خواهرش را بر اثر س ــانحه تصادف از دست داد تا تنها 
فرزند خانواده رحمتى شــود. هجرت تلخى که تا چند سال 
سیدمهدى را سوزاند تا با خاطرات خواهر زندگى کند. او در 
یک خانواده مذهبى بزرگ شده است. خانواده اى که همیشه 
از مهدى خواســتند تا به اعتقادات مذهبى اش پایبند باشد. 
رحمتى از بچگى درسخوان بوده است آنقدر که از بچه هاى 
زرنگ کالس باشد و جزو شــاگرد اول ها. تجدید نیاورد و 
نمره هاى باال را در کارنامه اش ثبت کند. با این حال او دیپلم 
خود را که گرفت به دلیل عالقه مندى به فوتبال ترجیح داد 
تحصیالتش را ادامــه ندهد و فوتبال را بــه صورت همان 

حرفه اى دنبال کند.
* فوتبالش را از پایه هاى پاس آغاز کرد. ســال 74 بود که 
به عضویت تیم نوجوانان پاس در آمد و تا سال 76 در تمام 
رده هاى ســنى پاس بازى کرد. بعد به تیم دخانیات رفت و 
سپس به عضویت تیم فجرسپاسى شیراز در آمد.  فجر نقطه 
آغاز درخشش ســید بود تا با آمادگى خود در بازى هاى این 
تیم شیرازى نظر سپاهان اصفهان و سپس باشگاه استقالل 
را به سوى خود جلب کند. رحمتى از فجر به سپاهان و سپس 
به  اســتقالل رفت و بعد از اینکه نتوانســت در استقالل به 

جایگاه ثابتى دســت پیدا کند راهى مس شد. درخشش او 
در مس باعث شد تا استقاللى ها حسرت از دست دادن او را 
بخورند. او سپس  براى بار دوم به تیم سپاهان رفت و آنجا 
هم درخشش خوبى داشت  و توانست با این تیم دوبار پیاپى 
قهرمان لیگ برتر ایران شــود و با لقب عقاب آسیا از سوى 

اصفهانى ها تشویق شود.
* سیدمهدى چهار سال بیشتر سن نداشت که براى تماشاى 
دربى همراه پدرش به اســتادیوم رفته بود. اگر چه آن زمان 
سن کمى داشت، هنوز هم آن روز را به یاد دارد. مخصوصًا 
اینکه به یک باره جمعیت صد هزار نفرى را در ورزشــگاه 
مى دیده اســت. او از همانجا تصمیم مى گیــرد به صورت 
حرفه اى فوتبال را دنبال کند. مخصوصًا اینکه ســیدجواد، 
پدرش او را تشــویق به این مى کند که فوتبال را به صورت 

حرفه اى دنبال کند و فوتبالیست بزرگى شود. 
* از همان بچگى عالقه زیادى به ناصر خان حجازى داشته 
است. حجازى الگوى رحمتى در دروازه بانى مى شود. فیلم 
بازى هاى او را مى بیند و سعى مى کند یکى مثل ناصر خان 
بزرگ شــود. جدا از حجــازى، حمید بابــازاده و احمد رضا 
عابدزاده از دیگر دروازه بان هاى دوســت داشتنى رحمتى 

بودند.
* ســیدمهدى رحمتى هر هفته به مشهد مى رود. هفته اى 
نبوده که رحمتى راهى مشهد نشود. او از خادمین حرم امام 
هشتم(ع) است و زمانى که در مشهد خادمى مى کند سعى 
مى کند با چهره اى متفاوت باشد تا مردم کمتر او را بشناسند.

* سال 1381 بود که براى اولین و آخرین بار خواستگارى 
رفت. آن زمان دروازه بان فجر سپاسى بود و دقیقًا روز بعد از 
بازى که با پرسپولیس داشتند چاى را از سینى عروس خانم 
برداشت. خانواده عروس هم وقتى دیدند سیدمهدى بچه با 
شخصیت و با ادبى اســت با ازدواج او با دخترشان موافقت 
کردند تا ماحصل این ازدواج دو پســر بــه نام هاى على و 

عطا باشد.
* عالقه زیادى به جمع کردن فیلم بازى هایش دارد. از زمان 
حضورش در استقالل همه فیلم بازى هایش را جمع آورى 
کرده اســت و بعد از هر بازى هم فیلم بازى اش را تماشــا 
مى کند. خودش مى گوید که دوست دارد بعد از فوتبالش با 

تماشاى فیلم این بازى ها خاطراتش را زنده کند.

* عادت ندارد پیراهن هایش را بعــد از هر بازى نگه دارد و 
اصوًال آنها را به اطرافیانش مى دهد. با این حال تنها پیراهنى 
کــه از بازى هایش نگه داشــته مربوط به همــان پیراهن 
ناصر خان حجازى مى شــود که در بازى فینال جام حذفى 
برابر شاهین بوشهر بر تن کرد و منجر به قهرمانى استقالل 

شد.
* اعتقاد دارد على پسرش مو نمى زند با بچگى خودش. چه 
از لحاظ چهره و چه از لحاظ شــخصیتى. بر عکس على که 
ساکت تر است، عطا پسر دومش خیلى شیطون و بازیگوش 
است تا جایى که بابا مهدى خسته از تمرین و بازى همیشه 

مجبور باشد پا به پاى او بازى کند.
* سیدمهدى رحمتى یک دستبند دارد که همیشه به دستش 
مى بندد. روى این دستبند نام دو پسر او على و عطا حک شده 

تا نشان از عالقه ویژه پدر به دو پسر خود باشد.
* بیشتر فوتبالیست ها یا دوست ندارند پسرانشان فوتبالیست 
شوند و یا اینکه دوســت ندارند دختر به فوتبالیست بدهند. 
عقیده سیدمهدى هم همین است. او اصًال دوست ندارد على 
و عطا فوتبالیست شوند چون اعتقاد دارد خودش در دنیاى 
فوتبال است و مى بیند که آنجا چه خبر است. رحمتى بیشتر 

تأکید دارد بچه هایش ادامه تحصیل دهند.
* اوایل که فوتبــال بازى مى کرده مهاجم بوده اســت اما 
از جایى که زیــاد جنب و جوش نداشــته و به قول خودش 
تنبل هم بــوده ترجیح مى دهــد دروازه بان شــود تا کمتر 

بدود. 
* رحمتى عالقه زیادى هم به بارســا دارد. البته یوونتوس 
هم یکى دیگر از تیم هاى محبوب او است. سید استقالل از 
بین دروازه بان هاى مطرح دنیا عالقه زیادى به بوفون دارد و 

سعى مى کند از او الگوبردارى کند. 
* یک مدت مسافرکشى مى کرد تا کمک خرج پدر شود. او 
حتى زمانى که فوتبال بازى مى کرد هم در مقطعى در آژانس 
کار مى کرده است تا اینگونه از پس مخارج خود بر بیاید. به 
همین دلیل بعضى از مواقع با آژانس و تاکســى سر تمرین 
مى رود تا یادى از آن روزها کرده باشــد و هم پاى درددل 
راننده هاى تاکسى بنشــیند. رحمتى هیچ وقت گذشته خود 

را از یاد نبرده است.  
* خیلى زود تصمیم گرفت. تصمیمى که باعث شــد تا او 
هم به اشتباه خودش پى ببرد. با این حال سیدمهدى بیشتر 
از تصمیم عجوالنه اى که در مــورد تیم ملى گرفت تاوان 
سنگینى را پس داد تا اینکه سرسختى کى روش باعث شود 
تا او جام جهانى که یکــى از بزرگ ترین آرزوهایش بود را از 

دست بدهد. 
* عالقه زیادى به خرید زمین و مسکن دارد. اگر از رحمتى 
بپرسید شغل دومش چیست مى گوید ندارم اما ما کاشف به 

عمل آوردیم که او بیشتر در کار خرید و فروش زمین است.
* عالقه زیادى به داشــتن شــماره هاى رند دارد. االن دو 
خــط 912  0 دارد که هر دو هم شــماره هاى رند دارد. یک 
عدد در آنها چهار پنج بار تکرار شده که البته سیدمهدى هم 
خط هایش را خیلى گران خریده است. با این حال خیلى کم 
که نه، اصًال تلفنش را جواب نمى دهد و ترجیح مى دهد خیلى 
کم از تلفن همراهش استفاده کند چون حداقل در روز سیصد 

چهارصد بار زنگ خور دارد.
*به نظم و انضباط خیلــى اهمیت مى دهد و به همین دلیل 
همیشه سعى مى کند مرتب باشــد. خوش تیپ هم است و 
اصوًال از برندهاى معروف دنیا در خرید لباس هایش استفاده 

مى کند. او همیشه شیک اما سنگین تیپ مى زند.

 وقتى یک رسـ
مهدىمى آید

باید باشد؟
نمى دانم. اصفهان اینقد

مى توان از آنها صحبت
آ خاطرات خوبى را در
غذاهاى خوب و خوش
آب آن مرتبًا باز و بست
سید! چرا از سپ
 جواب این ســئوالر
پیش آمد که مجبور
وجود اینکه در سپاه
هر حال براى بعض
پیشآمد و در ادام

نشان ندادند.
خوب هــواد
ذوقشــان خ
رفتى! در ســ
قهرمان شده
لیگ قهرمانان
بودید. طبیعى
این بود که در

ولى رفتى...
ببنیند آن سال
خیلى شــرایط
مشکالتى داش
خیلى کمتر از س
آن مقطع تنها گذ

مسئوالن وقت هیئت
ر انجام داده بود که بازیکنان
بود. اى کاش هواداران ســپ
نگاه مىکردند در آن سالبر
تعصب داشــتند از این تیم ر
هایى که بهاصفهان مى آمدم
بدى به من انجام شد. من مر
دوست دارم و همیشه براى
هم که در این شهر داشته ام
آن عده از هوادارانى که  به

قدرشناس باشــند و فراموش
متوالى تیمشان در لیگ برتر
سپاهان و اصفهان مبارزه کر
آن ســال سـ
استقالل هم تو
را به خدمت گر
آن فصل مى دان
دست به یک ک
که در آن فصل
گرفت. جامى ک
تریک قهرمانى
ما واقعًا بد آور بله در آنسال
و امتیازات خوبى را جمع کرد
فاص داشتیم توانست که این
آن فصل  رقابت ما و سپاهان
این سپاهان بود که توانست
آن فصل هر چند ســپاهان

در نهایت تیم خوبىرا بســت

زرنگ کالس باشد و جزو
کارنامه نمره هاى باال را در
خود را که گرفت به دلیل
ادامــه ند تحصیالتش را

حرفه اى دنبال کند.
* فوتبالش را از پایه هاى
به عضویت تیم نوجوانان

رده هاى ســنى پاس بازى
سپس به عضویت تیم فج
آغاز درخشش ســید بود
تیم شیرازى نظر سپاهان
را به سوى خود جلب کند.
به  اســتقالل رفت و بعد

مرتضى رمضانى رادگفتگوى نصف جهان با سید مهدى رحمتىگفتگوى نصف جهان با سید مهدى رحمتى
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اولین نقطــه تاریک فصل بــراى پژمان 
منتظــرى، با پاس رو بــه عقب او به 

مهــدى رحمتــى در جریان 
مسابقه با سایپا، ظاهر شد. 

یک هفته قبل از این 
مسابقه، آبى ها اولین 

پیروزى فصل را 
با صالبت خط 
دفاعى شان به 
دســت آورده 
بودند امــا تیم 
على دایــى، به 

صورت اســتقالل 
چنگ انداخت و پدیده 

به این زخم، نمــک اضافه 
کرد. نتایج ضعیف آبى ها، قربانى اش 

را گرفت. علیمنصور هنوز روى نیمکت تیم 
بود اما نام منتظرى دیگر در  فهرست تیم ملى دیده 

نمى شد. کى روش، از پیرمردهاى استقالل دل برید 
و براى ستاره هاى جوان باشگاه فرش قرمز پهن کرد. 

کناررفتن مدافع محبوب کارلوس، اولین بدشانسى بزرگ 
براى پژمان بود اما او زود با حقیقت تلخ ترى مواجه شد.

آسیب دیدگى منتظرى، به زودى این بازیکن را به تیغ جراحان 
خواهد ســپرد تا او در دو ماه آینده جایى در زمین مســابقه نداشته 

باشد. پژمان منتظرى حاال در محاصره بدشانســى قرار گرفته اما قرار 
نیست این وضعیت تا همیشــه ادامه داشته باشــد. تا چند ماه قبل، به نظر 

مى رسید او اصلى ترین گزینه ســرمربى پرتغالى براى مرکز دفاع تیم ملى در 
جام جهانى محســوب مى شــود و بازى در لیگ قطر، تنها تهدیدى است که در 

مســیر این بازیکن قرار دارد. مدافع جنوبى به استقالل برگشــت تا در لیگ برتر ایران، براى 
مستحکم تر کردن جایگاه  ملى اش تالش کند اما شروع بد آبى ها قبل از هر کس دیگرى، 

گریبان این بازیکن را گرفت. غیبــت در آخرین اردوى مرحلــه مقدماتى جام جهانى و 
خارج شدن از ترکیب استقالل براى هشــت هفته، روزهاى سختى را براى منتظرى  

رقم زده اما این بدشانسى ها به معناى از دست رفتن فرصت حضور او در جام جهانى 
نیستند. پژمان مى تواند از این دوره زمانى کابوس وار، براى یک بازگشت قدرتمندانه 
استفاده کند. او هنوز هم یک مدافع باهوش، محکم و پا به توپ است و ویژگى هاى 
منحصربه فردش براى تیم ملى مناسب به نظر مى رسد. منتظرى در جام جهانى 2014 

برزیل، نمایش هایى بى نقص در پست غیرتخصصى دفاع راست ارائه کرد. خونسردى 
او، بارها براى تیم ملى نتیجه بخش بوده و آســمان، براى پسر خوش اخالق فوتبال ایران 

همیشه ابرى نخواهد ماند. 

استعفا ندادم
 که امتیاز بگیرم

تعطیلى
 فقط روز عید

صعود به جام جهانى 
نه، صعود از گروه! 

رئیس فدراسیون هندبال با تاکید بر اینکه استعفا 
نداده که امتیاز بگیرد گفــت: ادامه فعالیت من در 
فدراسیون به صالح من و هندبال و وزارت ورزش 

نیست. 
به گــزارش روابط عمومى فدراســیون هندبال، 
علیرضا رحیمى رئیس فدراســیون این رشته با 
اشــاره به عملکرد خوب فدراسیون در شش ماه 
اول سال گفت: در این مدت کلیه امور فدراسیون 
با دقت و کیفیت باال در حال پیگیرى اســت و هیچ 
کارى تعطیل نشده است. افتخارات بدست آمده در 
این مدت گویاى این موضوع است. کسب سهمیه 
حضور در بازیهاى جهانى هندبال ساحلى ،اعزام 
تیم ها به مسابقات برون مرزى و برگزارى مسابقات 
متعدد در این مدت کوتاه حاکى از فعالیت پرقدرت 

هیات ها و فدراسیون مى باشد.
علیرضا رحیمى در ادامه گفــت:  على رغم اینکه 
اســتعفاء داده ام اما هیچ کارى در فدراســیون و

 هیات ها تعطیل نشد و هیات هاى ورزشى استانها 
با تمام توان فعالیت هاى خود را برنامه ریزى و اجرا 
نمودند.  رحیمى افزود: من اســتعفاء نداده ام که 
امتیاز بگیرم ، تصمیم نهایى خود را گرفته ام حضور 
من و ادامه فعالیت من در فدراسیون به صالح من 
و به صالح هندبال و وزارت ورزش نیســت و بهتر 
است هر چه زودتر فردى را که مورد حمایت وزارت 
ورزش باشد و بتوانند از او پشتیبانى و حمایت کنند 

براى فدراسیون معرفى نمایند.

در یکى از حســاس ترین دیدارهاى دور برگشت یک 
چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا 21 شــهریور ماه 
االهلى باید در امارات از پرسپولیس پذیرایى کند. این 
دیدار درحالى برگزار مى شود که جدال رفت دو تیم در 
عمان با تساوى 2 بر 2 به پایان رسید. االهلى عربستان 
با هدایت سرمربى اوکراینى خود تمریناتش را در غیاب 

ملى پوشانش آغاز کرده است.
روزنامه الریاضیه عربســتان نوشت:  سرگئى ربروف 
سرمربى االهلى تاکید کرد که تمرینات این تیم تنها 
یک روز به مناسبت عید قربان تعطیل خواهد بود و بعد 
از آن بالفاصله باید بازیکنان در تمرین شرکت کنند. 
او به سران باشگاه تاکید کرده است که باید تیم او چند 
روز قبل از بازى برابر پرسپولیس به امارات سفر کند تا 

بازیکنان با آب و هواى آنجا سازگار شوند. 
ســرمربى االهلى همچنین از باشگاه خواسته تا یک 
دیدار دوستانه قبل از بازى با پرسپولیس برگزار شود. 
او اصرار دارد که با وجود مخالفت باشگاه با باقى ماندن 
ابوابونا، این بازیکن نیجریــه اى را حفظ کند که این 
باعث خشم مدیران االهلى شــده است چون آنها بر 
این باورند که این بازیکن کیفیت الزم را براى ماندن 
در االهلى ندارد اما ربروف اصرار دارد که این بازیکن 
نیجریه اى بایــد حفظ و به او زمان داده شــود. اگر او 
اشتباهى در این دیدار انجام دهد به احتمال خیلى زیاد 

شغلش را از دست مى دهد.

ســامان قدوس هدف بزرگترى از فریدون زندى و رضا 
قوچان نژاد در سر دارد.

فریدون زندى 12 ســال پیش به تهران آمــد تا در دیدار 
حساس مقابل بحرین، پاس گل صعود به جام جهانى را 
بدهد. قوچان نژاد  هم 4 ســال پیش، گل صعود به جام 
جهانى را به ثمر رســاند؛ اما حاال یکى دیگر از دورگه ها 
در حالى به تیم ملى دعوت شــده که شاگردان کى روش 
خیلى راحت به جام جهانى صعود کرده و به اهداف بزرگتر 

مى اندیشند.
 سامان قدوس 23 ســاله، برخالف زندى و قوچان نژاد از 
حضور فیکس در ترکیب هیچ اطمینانى ندارد. او که در تمام 
پست هاى خط هافبک توانایى بازى دارد، رقباى قدرتمندى 
چون دژاگه، جهانبخش، طارمى و... را در کنار خود مى بیند؛ 
اما توانایى این را دارد که با تمرین مستمر، به ترکیب اصلى 
برسد. او درخشش بسیار خوبى در ابتداى فصل با اوسترسند 
سوئد داشت.  اما در بین بازیکنان دورگه تاریخ فوتبال ایران، 
قدوس هدف بزرگتر و مهم ترى از بقیه دارد. او حاال در تیمى 
حضور دارد که ساده ترین صعود به جام جهانى را داشته و 
انتظار مردم را تا صعود از مرحله گروهى، باال برده است. تیم 
ملى برخالف گوچى و زندى، به قدوس به چشم یک منجى 
براى صعود به جام جهانى نگاه نمى کند. یوزها حاال براى 
باال رفتن از مرحله گروهى جام جهانى تالش مى کنند و 
در این راه، بازیکنان حرفه اى و به قول معروف اروپا دیده 

فوتبال کشورمان باید نقش یارى دهنده را ایفا کنند.

محکم کارى قرمزها
اواخر هفته پیش  شایعه حمله موشکى به شهر ابوظبى پایتخت 
امارات در رسانه هاى داخلى و خارجى مطرح شده که البته هنوز 
صحت و سقم دقیق آن مشخص نیست و رسما این خبر تایید 
نشده است. این در حالى است که چند روز دیگر پرسپولیس در این 
شهر باید در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف االهلى عربستان برود و نگرانى ها از امنیت شهر ابوظبى پایتخت 
امارات براى میزبانى از این بازى وجود دارد. در صورتى که این حمله موشکى 
به شهر ابوظبى تأیید شود مسئوالن باشگاه پرسپولیس رسماً از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
خواهان تغییر محل میزبانى دیدار مقابل االهلى عربستان را خواهند داد و به همین دلیل شاید 
پرسپولیسى ها دبى و شاید هم خواهان برگزارى این بازى در مسقط عمان باشند. البته این در 
حالى است که حمله موشکى به ابوظبى به صورت رسمى تأیید شود که فعالً اخبار ضدونقیضى 

از آن به گوش مى رسد.

هافبک اسبق پرسپولیس در انتقالى عجیب با باشگاه عثمانلى اسپور 
ترکیه قرارداد بست.

پیام صادقیان بعد از سال نه چندان درخشان در ماشین سازى تبریز قصد 
داشــت لیگ هفدهم را همانند فصل 95-94 با نفت تهران و این بار در 
کنار على کریمى آغاز کند ولى جدایى این مربى قبل از شروع مسابقات 
موجب شد صادقیان نیز قید حضور در نفت را بزند و وضعیت نامشخصى 

داشته باشد.
در یک هفته اخیر شایعه پیوستن و حتى توافق نهایى این هافبک سابق 
تیم هاى پرسپولیس، ذوب آهن و صبا با باشگاه سپیدرود رشت منتشر شد 
و قرار بود صادقیان به جمع شاگردان على نظرمحمدى اضافه شود ولى 
در نهایت عدم توافق با این تیم، دوبــاره وضعیت او را به حالت نامعلومى 

درآورد.
صادقیان که بــا توجه به عملکرد دو فصل اخیرش به نظر مى رســید در 
فوتبال ایران بماند در انتقالى غیر منتظره راهى ترکیه شد و طبق اعالم 
توییتر و اینستاگرام رسمى عثمانلى اسپور، با این باشگاه ترکیه اى قرار داد 

بست و به او خوشآمد گفته شد.

او در تمرینــات اخیــر عثمانلــى اســپور ترکیــه نیــز حضــور 

یافتــه و پیراهــن تیــم جدیــدش را نیــز بــر تــن کــرده 
است.

عثمانلى اسپور در ســه بازى ابتدایى فصل 18-2017 سوپر لیگ ترکیه 
دو شکست و یک تساوى داشته تا در رده هفدهم جدول قرار داشته باشد.
صادقیان در ابتــداى ظهــورش در فوتبال ایــران به عنــوان یکى از 
اســتعدادهاى آینده دار محسوب مى شــد و بســیارى اعتقاد به لژیونر 

شــدن او یکى، دو فصل بعد از درخشــش در ذوب آهن داشتند که این 
اتفاق حاال رخ داد و هافبک پیشــین پرســپولیس به یــک تیم اروپایى 

رفت.
یک سال قبل مهدى طارمى و رامین رضاییان با باشگاه ریزه اسپور ترکیه 
قرارداد بسته بودند ولى در نهایت حضور این دو بازیکن در سوپر لیگ این 
کشور نهایى نشد اما شــهباززاده یک نیم فصل در تیم آالنیا اسپور ترکیه 
بود؛ اکنون نیز صادقیان با پیوستن به عثمانلى اسپور، به عنوان تنها نماینده 

ایرانى در یک باشگاه ترکیه اى عضویت خواهد داشت.

کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى المپیاکوس فصل گذشته و در بازى رفت 

مرحلــه یک 
هم  د نز شــا
نهایــى لیگ 
اروپــا کــه با 

پیــروزى 3 بر 
صفر تیــم یونانى 

همراه بــود، دو گل 
براى المپیا مقابل 

عثمانلى اسپور 
ترکیه به ثمر 

رساند.

 پیام غیر منتظره!

نگذاشتند به
 ذوب آهــن بــــروم

اولین نقطــه تاریک فصل بــراى پژمان 
منتظــرى، با پاس رو بــه عقب او به 

ننننننننیان مهــدى رحمتــى در جر
.........شد. مسابقه با سایپا، ظاهر 

ننننننننننننناین یک هفته قبل از 
مسابقه، آبى ها اولین 

پیروزى فصل را 
با صالبت خط 
دفاعى شان به 
دســت آورده 
بودند امــا تیم 
على دایــى، به 

صورت اســتقالل 
چنگ انداخت و پدیده 

به این زخم، نمــک اضافه
کرد. نتایج ضعیف آبى ها، قربانى اش 

را گرفت. علیمنصور هنوز روى نیمکت تیم 
بود اما نام منتظرى دیگر در  فهرست تیم ملى دیده 

نمى شد. کى روش، از پیرمردهاى استقالل دل برید 
و براىستاره هاى جوان باشگاه فرش قرمز پهن کرد. 

کناررفتن مدافع محبوب کارلوس، اولین بدشانسى بزرگ 
براى پژمان بود اما او زود با حقیقت تلخ ترى مواجه شد.

آسیب دیدگى منتظرى، به زودى این بازیکن را به تیغ جراحان 
خواهد ســپرد تا او در دو ماه آینده جایى در زمین مســابقه نداشته 

باشد. پژمان منتظرى حاال در محاصره بدشانســى قرار گرفته اما قرار 
نیست این وضعیت تا همیشــه ادامه داشته باشــد. تا چند ماه قبل، به نظر 

مى رسید او اصلى ترین گزینه ســرمربى پرتغالى براى مرکز دفاع تیم ملى در 
جام جهانى محســوب مى شــود و بازى در لیگ قطر، تنها تهدیدى است که در 

ىىراى مســیر این بازیکن قرار دارد. مدافع جنوبى به استقالل برگشــت تا در لیگ برتر ایران، ب
مستحکم تر کردن جایگاه  ملى اش تالش کند اما شروع بد آبى ها قبل از هر کس دیگرى، 

گریبان این بازیکن را گرفت. غیبــت در آخرین اردوى مرحلــه مقدماتى جام جهانى و 
خارج شدن از ترکیب استقالل براى هشــت هفته، روزهاى سختى را براى منتظرى  

رقم زده اما این بدشانسى ها به معناى از دست رفتن فرصت حضور او در جام جهانى 
نیستند. پژمان مى تواند از این دوره زمانى کابوس وار، براى یک بازگشت قدرتمندانه 
استفاده کند. او هنوز هم یک مدافع باهوش، محکم و پا به توپ است و ویژگى هاى 
4منحصربه فردش براى تیم ملى مناسب به نظر مى رسد. منتظرى در جام جهانى 2014

برزیل، نمایش هایى بى نقص در پست غیرتخصصى دفاع راست ارائه کرد. خونسردى 
او، بارها براى تیم ملى نتیجه بخش بوده و آســمان، براى پسر خوش اخالق فوتبال ایران 

همیشه ابرى نخواهد ماند. 
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نتقالى عجیب با باشگاه عثمانلى اسپور 

 درخشان در ماشین سازى تبریز قصد 
5ل 95-94 با نفت تهران و این بار در 
یى این مربى قبل از شروع مسابقات 
در نفت را بزند و وضعیت نامشخصى 

حتى توافق نهایى این هافبک سابق 
 با باشگاه سپیدرود رشت منتشر شد 
ن على نظرمحمدى اضافه شود ولى 
ـاره وضعیت او را به حالت نامعلومى 

فصل اخیرش به نظر مى رســید در 
ظره راهى ترکیه شد و طبق اعالم
پور، با این باشگاه ترکیه اى قرار داد 

او در تمرینــات اخیــر عثمانلــى اســپور ترکیــه نیــز حضــور

یافتــه و پیراهــن تیــم جدیــدش را نیــز بــر تــن کــرده 
است.

8عثمانلى اسپور در ســه بازى ابتدایى فصل 18-2017 سوپر لیگ ترکیه 
دو شکست و یک تساوى داشته تا در رده هفدهم جدول قرار داشته باشد.
صادقیان در ابتــداى ظهــورش در فوتبال ایــران به عنــوان یکى از 
اســتعدادهاى آینده دار محسوب مى شــد و بســیارى اعتقاد به لژیونر 

شــدن او یکى، دو فصل بعد از درخشــش در ذوب آهن داشتند که این 
اتفاق حاال رخ داد و هافبک پیشــین پرســپولیس به یــک تیم اروپایى 

رفت.
یک سال قبل مهدى طارمى و رامین رضاییان با باشگاه ریزه اسپور ترکیه 
قرارداد بسته بودند ولى در نهایت حضور این دو بازیکن در سوپر لیگ این 
کشور نهایى نشد اما شــهباززاده یک نیم فصل در تیم آالنیا اسپور ترکیه 
بود؛ اکنون نیز صادقیان با پیوستن به عثمانلى اسپور، به عنوان تنها نماینده 

ایرانى در یک باشگاه ترکیه اى عضویت خواهد داشت.

کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى المپیاکوس فصل گذشته و در بازى رفت 
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نهایــى لیگ 
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علیرضا منصوریان سرمربى استقالل تحت فشار 
است. این باشــگاه تصمیم گرفته تا به او فرصت 
کمى بدهد. منصوریــان اگر در دو بــازى آینده 
استقالل موفق نباشد، از کار برکنار مى شود. هیات 
مدیره با وجود قرارداد این مربى، به خاطر نتایجى 
که منصوریان گرفته ســعى دارد او را تحت فشار 
بگذارد. منصوریان گویــا در این زمینه با افتخارى 
صحبت هایى کرده و مدیرعامل استقالل هم به او 

گفته نمى توانسته بیش از این از او حمایت کند.
در جلســه هیات مدیــره افتخــارى مى گوید به 
منصوریان تا دربى فرصت دهند ولى اعضاى هیات 
مدیره با این مســئله مخالفت کردند. منصوریان 
پس از جلســه به افتخارى گفته اســت: «ظاهرا 
فراموش کرده اند سال گذشــته با من قراردادى 
سه ساله امضا کردند. من تا هفته ششم با استقالل 
قرارداد نبســته ام که اینطور تیم را تحت فشــار 
گذاشته اند.» در همین حال همه بازیکنان استقالل 
پشت منصوریان قرار گرفته اند. در تمرینات اخیر 
استقالل هم سوژه همین اتفاق بود. بازیکنان هم 
به منصوریان اعالم کردند همه پشت او هستند و 
کارى مى کنند که تالش ها براى برکنارى اش بى 

نتیجه باقى بماند. 

قراردادم 
3 ساله است

ملى پوش پیشین فوتبال کشورمان به عنوان مشاور عالى 
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراك انتخاب شد. 

  علیرضا دهشمند مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراك در 
حکمى هادى عقیلى ملى پوش و کاپیتان پیشین سپاهان 

را به عنوان مشاور عالى خود منصوب کرد.
آلومینیوم اراك با هدایت على حنطه با کسب دو امتیاز از 
سه بازى گذشته خود در جایگاه پانزدهم جدول رده بندى 

لیگ دسته اول قرار دارد. 

  عقیلى مشاور شد 

ماجراهاى هرایر مکویان و استقالل همچنان ادامه 
دارد. مکویان در اغلب مواقعى که براى استقالل به 
میدان رفت عملکرد خوبى داشــت. بنابراین انتظار 
مى رفت باشگاه در مســیر جدایى او سنگ اندازى 
نکند. اما انگار این اتفاق افتاده اســت. مکویان در 
این مدت سکوت کرده بود و فقط ادموند اختر مدیر 
برنامه هایش حرف مى زد. امــا حاال خود او به زبان

 آمده.
مدافع ارمنى گفــت:  رضایت نامه ام 

را ندادند تا شــاگرد قلعه نویى نشــوم. 
حتــى در فیلم ها هم اینقدر بــى رحمانه رفتار 

نمى کنند.  گویا مکویان مى خواســته به ذوب آهن 
برود اما استقالل به او رضایتنامه نداده چون مربى 

ذوب آهن قلعه نویى است.
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عروس جوان در بازگشت از ماه عسل ده روزه مالزى، 
با جمع آورى جهیزیه اش به خانه پدرى برگشــت و با 
درخواست مهریه 500 ســکه طال، به داماد پیغام داد 
حاضر به ادامه زندگى با او نیست. بهانه اصلى هم این 
بود که شکم داماد زیادى بزرگ است وبه همین علت 

طالق مى خواهد!
در یکى از روزهاى داغ تابستان، مجتمع قضائى ونک 
ساعات شلوغى را پشت سر مى گذراند. در همان دقایق 
«شهرام»- داماد جوان- با وکیل خود وارد اتاق شعبه 
244 دادگاه خانواده شــد. او مردى جوان با ته ریش و 
موهایى ژولیده بود. با اینکه شکایت «الزام به تمکین» 
همسرش «غزاله» را به دادگاه داده بود اما عروس در 

دادگاه حضور نداشت.
قاضى حمیدرضا رستمى نگاهى به پرونده انداخت و رو 
به مرد جوان گفت: «همسرتان در جلسه حضور ندارند، 
چند وقت است که منزل  مشترکتان را ترك کرده اند؟»

شهرام همانطورکه روى صندلى جا به جا شد، به وکیلش 
نگاهى انداخت و با اشاره خانم وکیل جواب داد:«پیغام 
فرستاده که دیگر به خانه برنمى گردد. یک ماهى است 
که به خانه پدرش رفته و حتى جواب تلفن هایم را هم 

نمى دهد. گفته؛ نمى خواهد با من زندگى کند...»
قاضى درپاســخ گفت:«شــماهم به همین ســادگى 

حرفشان را باور کردید؟»
تازه داماد با شــنیدن این حــرف جــواب داد: «دلم 
نمى خواهد باور کنم. اما متأســفانه واقعیت دارد. آقاى 
قاضى! همسرم بعد از جشــن نامزدى اصرار کرد که 
جشن عروسى نمى خواهد. پایش را در یک کفش کرد 
که ماه عسل برویم به مالزى. 30 میلیون تومان خرج 
کردم، براى ده روز ماه عسل رؤیایى. اما بعد که به خانه 
برگشــتیم هر روز یک بهانه پیدا مى کرد که دعوا راه 
بیاندازد. درست بیستمین روز شروع زندگى مشترکمان 
بود که بهانه آورد؛ شکم من زیادى بزرگ است و باید 
هر چه زودتر الغر شــوم. گفتم؛ چشم ورزش مى کنم. 
ولى اصرار مى کرد که باید با جراحى خودم را الغر کنم. 
همین شــد که بحثمان باال گرفت.  فرداى آن روز هم 
جهیزیه اش را بدون اطالعم جمع کرده و برده بود. دو 

روز بعد هم مهریه اش را از طریق دفترخانه درخواست 
کرده و از همان روز هم ندیدمش. روى هم رفته ما 24 
روز با هم زندگى کردیم که ده روز آن هم در ماه عسل 

گذشت...»
آشنایى این زوج جوان به چند ماه پیش بازمى گشت. 
شهرام که کارمند شهردارى است، گاهى براى انجام 
کارهاى ادارى به دفترخانه اى در نزدیکى محل کارش 
مى رفت که غزاله کارمندش بود. پس از چند هفته که 
او را زیر نظر گرفت، باالخره به خواستگارى اش رفت. 
خانواده غزاله ابتدا مخالفت کردند اما سرانجام با مهریه 
500 ســکه اى به این ازدواج رضایــت دادند. خانواده 
شهرام هم گفتند؛ «مهریه را کى داده و کى گرفته؟». 
شهرام آرزو داشت جشن عروسى بگیرد و فیلم  و آلبوم 

یادگارى ازمراســم داشته باشــد. اما غزاله مى گفت؛ 
«فامیل ودوستان مى آیند، مى خورند و مى روند وآخرش 
هم هزار تا عیب و ایراد  مى گیرند.» اما با اصرار شهرام 
باالخره جشــن نامزدى مختصرى با شرکت بستگان 
نزدیک برگزار شد. اما همان شــب بود که شهرام پى 
برد، همسرش روى نگاه و قضاوت دیگران حساسیت 
زیادى دارد. او در همان شــب چندین بار به شــهرام 
اعتراض کرد که «چرا زیــاد کیک خوردى؟ حاال همه 
با این شکم ُگنده ات به ما مى خندند»، «چرا لباسم مد 
روز نیست، حاال همه مسخره مى کنند!»، «کاش شام 
مراسم را به جاى معروف ترى سفارش داده بودیم». اما 
ایراد عمده اش این بود که شکم شوهرش بزرگ است 
و باید هر چه زودتر تن به عمل جراحى الغرى بدهد. 
با این حال شهرام سعى مى کرد روى حرف همسرش 
حرفى نزند و روزهاى خوش زندگى شان را تلخ نکند. 
در همان چند روزى که با هم زندگى کرده بودند غزاله 
چند بار دکــور مبلمان  را عوض کرده بــود. وقتى که 
مى خواستند بیرون بروند مرتب لباس و روسرى اش را 
عوض مى کرد و عکس مى گرفــت تا بهترین لباس را 

انتخاب کند. اما باز هم...
 قاضى به شهرام گفت: «بر اســاس مدارك و شواهد 
موجود دلیل موجهى بر ترك خانه از سوى همسر شما 
وجود ندارد و از آنجا که مسکن  مناسبى در اختیار دارید 
پس الزم است همسرتان به منزل مشترك برگردند و 

به زودى رأى دادگاه به شما ابالغ خواهد شد.»
همان موقــع وکیل تازه داماد شکســت خورده گفت: 
«موکلم بعد از ترك منزل از ســوى همسرش، همه 
وسایل الزم را خریدارى کرده و با همه نا مهربانى هاى 

این زن بهانه جو حاضر به ادامه زندگى است» و...
در پایان جلسه دادگاه شــهرام پیش از آنکه از دادگاه 
بیرون برود، رو به قاضى گفت: «زندگى مشــترك که 
چند سکه و کاسه وبشقاب جهیزیه نیست. اگرهمسرم 
باز هم بیاید و همه چیز را با خــودش ببرد برایم مهم 
نیست... مهم این اســت که من دوستش داشته ام که 
به خواستگارى اش رفته ام و حاال هم دوستش دارم...»

درخواست طالق عروس 10 روزه به یک دلیل عجیب و غریب

شکمت بزرگ است؛ مهریه ام را 
مى خواهم!

2 مرد افغان که شبانه به خانه یک زوج دستبرد 
زده و پــس از ضرب و جرح این زن و شــوهر و 
دزدیدن پول و طالهایشان گریخته بودند هفته 
گذشته با حکم قضائى به 20 سال زندان، شالق 

و رد مال محکوم شدند.
رسیدگى به این پرونده از پاییز سال 95 به دنبال 
تماس یک مــرد جوان با کالنتــرى دماوند در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. مرد 37 ساله به نام 
«احمد» به پلیس گفت: «من و همسرم "زیبا" 
و فرزندم در خانه مان در روســتاى جابان بودیم 
که یکباره صداى زنگ در حیاط به گوش رسید. 
همان موقع پسر خرد ســالم مقابل در رفت و در 
خانه را گشود. چهار مرد که صورت هایشان را با 
پارچه پوشانده بودند وارد خانه شدند و آنها به روى 
من و همسرم چاقو کشیدند و دست و پاهاى ما را 
با طناب بستند. آنها حتى به شدت من و همسرم 
را کتک زدند و تهدید کردند تا سر و صدا نکنیم. 
مردان خشن همه طالهاى همسرم و 1/5 میلیون 
تومان پول نقدى را که در خانه داشتیم دزدیدند 
و گریختند. پسرمان که به شــدت ترسیده بود 
توانست طناب هاى دست و پاى مرا باز کند تا با 

پلیس تماس بگیرم.»
به دنبال اظهارات این مــرد تالش پلیس براى 
یافتن ردى از مردان خشــن آغاز شد. مأموران 
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به پرس و جو 
از اهالى محل پرداختند تا اینکه اظهارات یکى از 

همسایه ها سرنخ اصلى را به پلیس داد.
یکى از همسایه ها گفت که چهار مرد جوان را که 
صورت هایشان را با پارچه پوشانده بودند شبانه 
دیده که وارد یک باغ شــده انــد. به این ترتیب 
پلیس به باغ مورد نظر رفت و دو نگهبان افغان 
باغ را بازداشت کرد. متهمان سعى داشتند خود را 
بى گناه نشان دهند اما وقتى «زیبا» لباس هاى 
کشف شده در اتاقک سرایدارى باغ را شناسایى 
کرد و گفت این همان لباس هایى است که تن 
دزدان ناشناس بوده است دو مرد افغان به ناچار 
لب به اعتراف گشودند و به سرقت شبانه اعتراف 
کردند. آنها گفتند دو دوست دیگرشان بالفاصله 
پس از سرقت به مکان نامعلومى گریخته اند. در 
حالى که نشانى از دو متهم فرارى به دست نیامده 
بود دو متهم بازداشت شده در شعبه پنجم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران پــاى میز محاکمه 

ایستادند.
در این جلســه که هفته گذشته به ریاست قاضى 
بابایى و با حضور مستشار حســام الدین تولیت 
برگزار شد دو متهم جرمشان را گردن گرفتند. یکى 
از آنها گفت: «من و دوستانم نگهبان باغ بودیم. 
دیده بودیم که احمد و همسر و فرزند خردسالش 
همیشه در خانه شان تنها هستند و به همین علت 
به فکر سرقت افتادیم. ما حاال پشیمان هستیم و 
رضایت احمد و همسرش را جلب کرده ایم.» متهم 
دیگر نیز ابراز پشیمانى کرد و گفت از مخفیگاه دو 

متهم فرارى پرونده اطالعى ندارد.
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد و با 
توجه به اعالم رضایت شاکى پرونده هر یک از 
متهمان را به دلیل سرقت مقرون به آزار به ده سال 

زندان، ضربه شالق و رد مال محکوم کرد.

حمله شیطانى 
2مرد نقابدار به 

زن و شوهر جوان 

رئیس کالنترى 101 تجریش از دستگیرى دو سارق مزون لباس فروشى هاى شمال 
تهران و کشف تعدادى از اموال مسروقه در مخفیگاه آنان، خبر داد.

ســرهنگ علیرضا ناصرى نژاد گفت: در پى اعالم یک فقره کش روى از یک مزون 
لباس فروشى توسط دو خانم جوان و سرقت مقدارى البسه و طال و جواهرات به ارزش 
تقریبى 20 میلیون تومان در خیابان فرشته، دستگیرى سارق یا سارقان در دستور کار 

مأموران انتظامى قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه چند روز قبل نیز دو فقره سرقت در مزون لباس فروشى هاى خیابان 

نیاوران و بوکان دربند اتفاق افتاده بود؛ گفت: تحقیقات میدانى در خصوص سرقت هاى 
انجام شــده، صورت گرفت و به دنبال پایش اطالعاتى جمع آورى شــده، در نهایت 

مشخص شد که سرقت ها توسط دو نفر سارق جوان خانم انجام مى شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در این تحقیقات پالك انتظامى خودروى 
سارقان شناسایى شد، ادامه داد: متهمان که از آدرس ثبتى در سامانه به مدت یکسال 
بود، نقل مکان کرده بودند، تالش براى شناســایى آدرس جدید متهمان آغاز که در 

نهایت مشخص شد که سارقان در فرمانیه سکونت دارند.
سرهنگ ناصرى نژاد عنوان داشت: تیمى از عوامل کالنترى با هماهنگى مقام قضائى 
براى دستگیرى سارقان اعزام و یکى از آنها که در منزل پدرى اش حاضر بود؛ دستگیر 

شد.
رئیس کالنترى تصریح کرد: متهم که چاره اى جز اعتراف نداشت؛ عالوه بر قبول بزه 
انتسابى، محل مخفیگاه سارق دوم را نیز اعالم کرد و عوامل کالنترى، براى دستگیرى 
سارق دوم و بازرسى از محل سکونتش اعزام شدند. سارق دوم نیز توسط مأموران پلیس 
دستگیر و در بازرسى از آن محل تعدادى اموال مسروقه از قبیل البسه، ساعت، کیف و 

کفش جمعًا به ارزش تقریبى حدود ده میلیون تومان کشف شد.

زنان سارق مزون لباس فروشى ها 
دستگیر شدند

وکیل پرونده «آتنــا اصالنى» با بیان اینکه متهــم به دو فقره قتل 
دیگر اعتراف کرده است، عنوان کرد: پس از بررسى تمام پرونده ها و 
مشخص شدن نتایج حاصل از آن و همچنین تأیید حکمى که اکنون 

صادر شده، امکان اعدام متهم وجود دارد.
رسول شجاعى با توجه به صدور حکم متهم، گفت: متهم بابت تجاوز 
به عنف محکوم به اعدام، بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص 

نفس و بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد.
وى با بیان اینکه با توجه به رأى دادگاه، خانواده آتنا نیازى به پرداخت 
فاضل دیه ندارند، افزود: بر اســاس قانون وکیل متهم ظرف 20 روز 
اجازه اعتراض به حکم را دارد که پس از آن پرونده براى بررســى به 
دیوان عالى کشور ارجاع مى شود؛ در صورت تأیید حکم در دیوان عالى 

کشور، تاریخ اجراى حکم مشخص خواهد شد.
شــجاعى با بیان اینکه اجراى حکم در حال حاضر با پیچیدگى هاى 
خاصى روبه رو اســت، یادآور شــد: همچنین متهم به دو فقره قتل 
دیگر اعتراف کرده است که بر اســاس قانون باید بررسى هاى الزم 
براى پرونده ها نیز انجام و پس از مشــخص شدن نتیجه در نهایت 

حکم اجرا شود.
وکیل پرونده آتنا اصالنى در پاسخ به سئوالى مبنى براینکه آیا قبل از 
مشخص شدن نتایج بررسى هاى پرونده هاى قتلى که متهم به تازگى 
اعتراف کرده، امکان اجراى حکم پرونده آتنا وجود دارد، گفت: خیر، 
زیرا بر اســاس قانون باید نتایج تمام پرونده ها مشخص و در نهایت 

حکم اجرا شود.

جزئیات صدور 
حکم قصاص براى قاتل آتنا

کارآگاهان جنایی پلیس شــیراز در جســتجوي داماد 
جنایتکاري هستند که به دلیل اختالف هاي خانوادگی، 
همســر و برادرزنش را با رگبار گلوله کشته و از صحنه 

جنایت گریخته است.
این جنایت هولناك نیمه شب چهارشنبه  هفته گذشته 
در یکی از کوچه هاي شهر شیراز اتفاق افتاد و ساکنان 
محل با شنیدن صداي شلیک گلوله ها و فریاد و شیون 
اعضاي خانواده اي از خانه ها بیــرون دویدند. آنها پس 

از ورود به داخل کوچه بــا پیکرهاي خونین زن جوان و 
برادرش روبه روشــدند. اهالی محل به گمان اینکه زن 
و مرد جوان نیمه جانی دارند با اورژانس شــهر تماس 
گرفتند اما امدادگران پس از حضور بربالین آنها ومعاینات 
الزم متوجه شدند که هر دو کشته شده اند. آنگاه مأموران 
پلیس در محل حاضر شدند و به تحقیق درباره چگونگی 
وقوع جنایت پرداختند و پی بردند قاتل، همسر زن جوان 
بوده که تا نیمه شب به انتظار رسیدن این زن و برادرش 

در تاریکی کوچه کمین کرده و هر دو را پیش از ورود به 
منزل به رگبار گلوله بســته و بعد هم از محل گریخته 
است.در بررسی ها مشخص شد، زوج جوان از مدت ها 
قبل با هم اختالف داشــته اند و زن به حالت قهر، خانه 
شوهر را ترك کرده و به منزل والدینش رفته بود که مرد 
جوان هم وقتی از بازگشت همســرش ناامید شد براي 
انتقامجویی دست به جنایت هولناك زد. جستجوهاي 

گسترده پلیس براي دستگیري قاتل فراري ادامه دارد.

انتقام هولناك داماد جنایتکار

پرادو در بزرگراه امام على(ع) تهران 
پــرواز کرد! 

بعداز ظهر چهارشنبه هفته گذشته یک پرادو به علت ناتوانى راننده از مسیر در بزرگراه 

امام على(ع)تهران خارج شد و از گل آرایى هاى کنار بزرگراه باال رفت. پس از این حادثه 

جرثقیل به محل اعزام شد و خودرو به مسیر اصلى بازگردانده شد.

سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى تهران گفــت: برخورد 
یکدســتگاه ســوارى پژو با گاردریل میانى 
بزرگراه رسالت منجر به مرگ راننده 22 ساله 

این خودرو شد.
ســید جالل ملکى افزود: حوالى ساعت 24 
چهارشنبه شب گذشــته وقوع این حادثه در 
مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت(محدوده 
کرمان)به سامانه 125 اعالم شد و مأموران 
دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام 
شــدند. وى اظهار داشت: در این حادثه یک 
دســتگاه خودروى ســوارى پژو به دالیل 
نامشــخص پس از انحراف از مسیر اصلى 

با گاردریل هاى میانى بزرگراه برخورد کرد. 
ملکى با اشــاره به اینکه براثر شــدت این 
برخورد، گاردریل هاى بزرگراه از قســمت 
جلو وارد و از قســمت عقب خــودرو خارج 
شــده افزود: دراین حادثه راننده و سرنشین 
جلو خــودرو به شــدت دچــار مصدومیت

 شدند. 
وى تصریح کرد: راننده خودرو(مرد 22 ساله) 
به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را 
از دســت داد و سرنشــین مصدوم (مرد 20 
ساله) نیز با حضور عوامل اورژانس از داخل 
خودرو خــارج و به بیمارســتان انتقال داده

 شد.

برخورد مرگبار خودروى سوارى با گاردریل 

درست 
بیستمین روز شروع 

زندگى مشترکمان بود 
که بهانه آورد؛ شکم 

من زیادى بزرگ است 
و باید هر چه زودتر 

الغر شوم. گفتم؛ چشم 
ورزش مى کنم. ولى 

اصرار مى کرد که باید 
با جراحى خودم را 

الغر کنم. همین شد 
که بحثمان باال گرفت.  

فرداى آن روز هم 
جهیزیه اش را بدون 

اطالعم جمع کرده و برده 
بود
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شــرکت نیکون به صورت رســمى از جدیدترین دوربین خــود با نام 
اختصاصــى«Nikon D850» رونمایى کرد. ایــن دوربین قدرتمند از 
لنزى 45,7 مگاپیکسلى بهره مى برد و از ضبط ویدئوهاى  4K پشتیبانى 
مى کند. قیمت دوربین مذکور برابر با سه هزار و300 دالر در نظر گرفته 

شده است.
نیکون تقریبًا شناخته شده ترین شــرکت تولید کننده دوربین در 
دنیاســت. این کمپانى به تازگى از جدیدتریــن دوربین خود با 
نام اختصاصى نیکــون D850 رونمایى کــرد. این دوربین 
فول فریم از سنســور جدیــد و نــوع BSI CMOS بهره 
مى برد. این سنســور احتماًال نمونه پیشرفته سنسور 
a7R II شــرکت ســونى محســوب مى شود. 
وضوح این سنســور هم 45,7 مگاپیکســل 
است. پردازشــگر دوربین نام برده شده 
EXPEED 5 نام دارد که پیش از 

 D5 این در دوربین نیکون
هم از آن استفاده 
ه  شــد

بود.
شرکت نیکون ضمن رونمایى از دوربین نیکون D850 اشاره داشته که این 
محصول با ارائه کیفیت و وضوح عکسبردارى باال، گستره  دینامیکى عالى 
و قدرت پردازشى فوق العاده یک دوربین برتر در بین دوربین هاى فول فریم 
خواهد بود. دوربین نام برده شده قابلیت ضبط تصاویر با فرمت RAW یا خام 
را در سه رزولوشن مختلف ارائه مى کند. رزولوشن هاى قابل پشتیبانى آن 
شامل رزولوشن 45.4 مگاپیکسلى، رزولوشن 25.6 مگاپیکسلى و رزولوشن 

11.4 مگاپیکسلى مى شوند.
دوربین نیکون D850 قابلیت ضبط تصاویر پشت سر هم با نرخ فریمى 
7 فریم در هر ثانیه را دارد و اگر از گریپ باترى در آن اســتفاده شود، این 
سرعت به 9 فریم در هر ثانیه هم خواهد رسید. بافر دوربین نام برده شده 
هم قابلیت ذخیره سازى 54 عکس 14 بیتى یا 170 عکس 12 بیتى را ارائه 
مى کند. فوکوس خودکارى که دوربین نیکون D850 از آن بهره مى برد 
همان تکنولوژى را ارائه کرده که پیــش از این در دوربین نیکون D5 هم 
شاهد آن بودیم. براى انجام فوکوس در این دوربین از اطالعات 153 نقطه 

که 99 عدد آنها از نوع متقاطع هستند استفاده خواهد شد.
صفحه نمایــش دوربین نیکون D850 یک نمایشــگر لمســى و 3,2 
اینچى اســت که در مجموع 2,359 میلیون پیکســل را به همراه دارد. 

نمایشگر این دوربین از قابلیت چرخش حول محور عمودى هم پشتیبانى 
مى کند. بنا به گزارش شــرکت نیکون، منظره یاب دوربین D850 یکى 
از شــفاف ترین نمونه از منظره یاب هاى موجود در بیــن دوربین هاى 
DSLR محسوب مى شود که بزرگنمایى 0,75 برابر را به همراه دارد. 

دکمه هاى تنظیم دوربین نیکون D850 از نور پس زمینه بهره مى برند 
و این امر به کارگیرى آنها را در شــرایط مختلــف و تاریک بودن 

محیط بهبود مى بخشــد. از دیگر ویژگى هــاى دوربین مذکور 
مى توان به پشتیبانى از کارت SD و XQD، امکان تغییر مکان 

فوکوس بعــد از ضبط عکس، بدنه مقــاوم در برابر گرد و 
غبار، پشتیبانى از اتصال بلوتوث و واى فاى اشاره کرد. 

ضمن اینکه دوربین نیکون D850 از قابلیت ضبط 
ویدئوهاى  4K هم پشتیبانى مى کند. قیمت 

این دوربین برابر بــا 3300 دالر در نظر 
گرفته شده و عرضه آن به زودى 

(احتماالً  اواخر شهریور ماه) 
آغاز مى شود.

دوربین
    DD850850  نیکون 

با قیمت 33003300 دالر  دالر 
معرفى شد 

بود.شــرکت نیکون به صورت رســمى از جدیدترین دوربین خــود با نام 

 نیک نیک
با قیمبا قیم
مم

Runestone Keeper  (نگهبان سیاهچال) بازى جدید 

و سرگرم کننده در سبک بازى هاى استراتژیک، کارتى 
 INNOTEG و نقش آفرینى از استودیوى بازى سازى
LLC براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل 

 Runestone Keeper پلى عرضه شده است. در بازى
شما در داخل یک سیاه چاله گرفتار شده اید و ماجراجویى 
حماســى جدیدى را براى نجات  و رهایى از این مکان 
مرموز آغاز مى کنید! کوله پشتى خود را در دست بگیرید، 
شمشــیر خود را تیز و گرم کنید، وارد مکان هاى تاریک 

شوید و خود را براى مبارزه و رسیدن به شکوه و پیروزى 
 Runestone Keeper آماده کنید! هیوالهاى بــازى
ترکیبى از چند هیوال هســتند که مى توانند با دارا بودن 
استراتژى هاى مختلف کار شما را سخت کنند! آیتم، تله، 
دســتگاه ها و رویدادهاى مختلفى در طول مسیر وجود 
دارند که ممکن است شما را نابود کنند اما با انتخاب هاى 
عاقالنه مى توانید از آنها در برابر دشمن خود استفاده کنید! 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى گرافیکى هستید، قید 
بازى Runestone Keeper را بزنید ؛ گرافیک بازى به 

صورت پیکسلى است و بازى مخصوص افرادى طراحى 
شده است که به دنبال گیم پلى اعتیادآور هستند و همه 
 Runestone چیز را در گرافیک نمى بینند! در بــازى
Keeper شــما با انتخاب هاى خود تعییــن مى کنید 

که قادرید از این ســیاهچال به بیرون فرار کنید یا خیر؛ 
در طول ماجراجویى با طیف گســترده اى از آیتم هاى 
نظیر تیروکمان، ظرف معجون ســازى و... روبه رو مى 
شوید که قادرید از آنها استفاده کنید و ساعت ها سرگرم

 باشید. 

 اگر کامپیوتر شما مورد حمله یک باج افزار قرار بگیرد، 
ســریع متوجه مى شــوید. باج افزارها با آلوده کردن 
کامپیوتر قربانى، اطالعات داخل آن را بالك کرده و 
از دسترس کاربر خارج مى سازد. در مرحله بعد پیغامى 
به روى صفحه کامپیوتر کاربر ایجاد مى شود که از وى 
درخواســت وجه مى کند که معموًال صدها یا هزاران 
دالر یا ارز آنالین بیت کوین است و در غیر این صورت 
کاربر هرگز امکان دسترسى به اطالعات شخصى خود 

را نخواهد داشت. 
از آنجایى کــه اطالعات شــخصى کاربر به صورت 
رمزگذارى شده مصادره شــده است، معموًال راه حل 
خاصى براى بازپس گرفتن فایل هاى دزدیده شــده 

وجود ندارد.
 Symantec Norton طبق تحقیق تیم تحقیقاتــى
Cyber، تنها 47 درصد از قربانیانى که به باجگیر مبلغ 

مورد نظر را پرداخت کردند، موفق شــدند اطالعات 
خود را بازپس بگیرند. به گفتــه مدیر بخش خدمات 
مشــتریان، هیچ تضمینى وجود ندارد که شــخص 
باجگیر بعد از دریافت پول، فایل هــاى کاربر را پس 

دهد.
بهترین روش براى جلوگیرى از وقوع چنین اتفاقى، 

باالبردن امنیت دستگاه کاربر است. با بک آپ گرفتن 
از فایل ها روى درایو دیگر یا فضاى ابرى مى توان تا 
حد زیادى میزان خســارت کاربر را هنگام باجگیرى 

سایبرى کاهش داد.
 به عالوه، بهتر اســت همیشــه یک نوع نــرم افزار 
به روز شــده امنیتى بــه روى سیســتم کاربر نصب

 باشد.
همیشه مراقب ایمیل هاى اسپم (فیشینگ) نیز باشید. 
طبق گفته تیم تحقیقاتى IBM X-Force، 40 درصد 
از ایمیل هاى اسپم که در ســال 2016 مورد بررسى 
قرار گرفته اســت، به ویروس هاى باج افزارى آلوده 

بوده اند. 

به باج افزارها باج بدهیم؟

بر اســاس تحقیقات اخیر، تنها 18 درصــد از کاربران حاضر 
هستند گوشى گران قیمت آیفون 8 را خریدارى کنند.

اواسط ســال 2016 بود که اپل اعالم کرد قصد دارد در سال 
2017 از گوشــى آیفون 8 خود رونمایى کند. از همان زمان 
گمانه زنى ها براى قیمت تقریبى این گوشــى آغاز شــد، اما 
کمتر کسى فکر مى کرد آیفون 8 با چنین قیمت باالیى ارائه

 شود.
بعد از اینکه شرکت سامسونگ هفته گذشته، گوشى پرچمدار 

نســل جدید خود یعنى Galaxy Note 8 را عرضه کرد، این 
گوشى 950 دالر قیمت گذارى شد و براى فروش در دسترس 
مشتریان قرار گرفت. اما گوشى آیفون 8 شرکت اپل قطعا از 
جدیدترین فناورى ها  برخوردار است و پس از عرضه نوت 8 
سامســونگ، تمامى نگاه ها به عرضه پرچمدار اپل معطوف 

خواهد شد.
گوشى هوشمند آیفون 8 در تاریخ 12 ســپتامبر 2017 (21 
شهریور) عرضه مى شود و  احتمال مى رود که قیمت تقریبى 

آن 1000 دالر باشد
بر اساس تحقیقاتى که اخیرا در ارتباط با  مخاطبان شرکت اپل  
صورت گرفته، اعالم شده است  تنها 18 درصد از کسانى که 
قصد داشتند گوشى هوشمند آیفون 8 را خریدارى کنند، بعد 
از شنیدن قیمت باالى آن باز هم به خرید این گوشى مصمم 
هســتند و الباقى تمایلى به خرج مبلغ 1000 دالر براى یک 
گوشى هوشــمند ندارند و معتقدند هزینه آیفون 8 بسیار باال 

و نجومى است.

قیمت نهایى آیفون 8 چند است؟

توشیبا یک پى ســى جدید مینیاتورى طراحى کرده 
که به آن «داینــااج موبایل مینى پى ســى» گفته 
مى شــود. با اینکه، پیش از این هم پى ســى هاى 
مینیاتورى دیگرى به بازار معرفى شده اما محصول 
توشیبا داراى مشــخصات فنى فوق العاده با قیمت 

منصربه فرد است.
این محصول نسبت به سایر رقباى خود یک برترى 
چشمگیر دارد: باترى. در طراحى مینى پى سى توشیبا 
یک باترى هم گنجانده شده تا بتوان آن را به راحتى 
و بدون مشکل از نمایشگر جدا کرد و به نمایشگرى 

که در جاى دیگر قرار دارد وصل کرد.
این کامپیوتر دسکتاپ توشیبا به قدرى کوچک است 
که داخل جیب یا کیف جــا مى گیرد و مانند لپ تاپ 
خاصیت پرتابل دارد. هرچند کــه در اینجا خبرى از 
نمایشگر و کیبورد نیست. مشخصات سخت افزارى 
داینااج موبایل مینى پى ســى، پردازنده نسل ششم 
سرى Core اینتل و سیســتم عامل ویندوز 10 پرو 

است.
محصول تازه توشــیبا مخصوص مقاصد و اهداف 
کسب وکار طراحى شده اســت. ولى به گفته توشیبا 
هر کسى بر حســب نیاز خود مى تواند از آن استفاده 
کند. محتمل ترین کاربردهاى این مینى پى سى در 

تابلوها و عالئم دیجیتال و راه اندازى کیوسک هاى 
اینتراکتیو اســت. توشیبا براى شــرکت هایى که 
از نرم افــزار Intel Unite اســتفاده مى کنند یک 
نســخه دیگر طراحى کرده که داینااج نام دارد و به 
Intel Unite مجهز اســت. طبیعى اســت که این 

نســخه نســبت به نســخه دیگر قیمت باالترى 
دارد.

باترى لیتیوم-یون این مینى پى ســى به آن کمک 
مى کند تا حتــى زمانى که به منبــع انرژى متصل 
نیست روشن باشد. دکمه هاى ناوبرى و Enter به 
کاربران این امکان را مى دهد تا بدون نیاز به اتصال 
یک دستگاه جانبى در داخل نرم افزار حرکت کنند. از 
دیگر مشخصات این سخت افزار جالب 16 گیگابایت 
رم، گرافیک اینتل اچ دى، پردازنده اینتل Core M و 

واى فاى/بلوتوث است.
انواع پورت ها روى این دســتگاه درنظر گرفته شده 
 microSD، USB 3,0، که از آن جمله مى توان به
USB-C و پورت صدا اشــاره کــرد. در کنار این 

دســتگاه، یک ماوس و کیبــورد وایرلس به همراه 
آداپتر مســافرتى براى پــورت USB-C هم ارائه 
مى شود. این پى سى با قیمت ,619 99 دالر به بازار 

عرضه شده است.

مینى پى سى جدید توشیبا 
به باترى داخلى مجهز است

بازى استراتژى «نگهبان سیاهچال» 

 مایکروســافت در حــال رونمایى از یــک ویژگى 
جذاب براى اپلیکیشــن اسکایپ اســت که مطمئنًا 
باعــث خوشــحالى بســیارى از کاربــران خواهد 

شد.
ایــن شــرکت قصــد دارد بخــش کدنویســى 
(Code editor) را هم به برنامه اسکایپ اضافه کند. 
این بخش به کاربران این امکان را مى دهد که در حین 
مکالمه بتوانند برنامه نویســى هم انجــام دهند. این 
ویژگى جدید اسکایپ از 7 زبان برنامه نویسى مختلف 
از جمله، C،C++، C#، جاوا، جاوا اسکریپت، پیتون و 
روبى (Ruby) پشتیبانى مى کند. همچنین با استفاده 
از این ویژگى امکان تست و اجراى لحظه اى کدهاى 

نوشته شده هم وجود دارد.
مایکروسافت این ویژگى را به ویژه براى مصاحبه هایى 
کــه در آن بایــد توانایى هــاى برنامه نویســى فرد 
مصاحبه شــونده آزمایــش شــود، معرفــى کرده 
اســت. با این حال از این ویژگى مى تــوان در موارد 
مختلفى اســتفاده کرد و تنها محدود به یک موقعیت 
خاص نمى شــود. براى مثــال مى توانیــد یک خط 
برنامه نویسى ساده را با اســتفاده از این ویژگى براى 
همکار یا دوســتتان ارســال کنید. البته این ویژگى 
فعًال در اپلیکیشن دسکتاپ اســکایپ قابل استفاده 
نیست و تنها با استفاده از نســخه وب این برنامه که 
از طریــق گوگل کــروم و و مایکروســافت اج قابل 
دسترســى اســت، مى توانید از این ویژگى استفاده 

کنید.
البته اسکایپ به تازگى تست نسخه جدید و مدرن این 
برنامه براى سیستم عامل ویندوز و مک را آغاز کرده که 
گفته مى شود بر اساس فناورى هاى مدرن وب طراحى 
شده اســت. پس مى توان انتظار داشــت که ویژگى 
«برنامه نویســى لحظه اى»  در آینده بســیار نزدیک 
به نســخه دســکتاپ این برنامه محبوب هم اضافه 

شود.

با اسکایپ در لحظه 
برنامه نویسى کنید

امروزه بسیارى از وب ســایت ها حاوى ویدئوهایى 
هستند که به طور خودکار پخش شده و سروصداى 

آنها ممکن است باعث آزار مخاطب شود.
 طراحان مرورگر کروم با درك این مشــکل، نسخه 
جدید این مرورگر را به گونه اى طراحى کرده اند که 
ساکت کردن کامل هر وب سایتى را ممکن مى کند. 
تنظیمات اجرا شده به این شیوه به طور دائمى بر هر 

سایتى قابل اعمال خواهد بود.
کروم از چندســال قبل عالمت زدن ســایت هاى 
پرسروصدا و آزاردهنده و ارسال اطالعات مربوط به 
آنها را براى گوگل ممکن کرده بود و حاال این قابلیت 
را به طور آزمایشى توسعه داده و در حال تست آن در 

نسخه Canary است.
براى فعال کردن این قابلیت تنها کافیســت بر روى 
گزینه مربوط به بخش امنیت یــا security کلیک 
کنید که در گوشه سمت چپ آدرس وب سایت قرار 
دارد و ســپس گزینه ســاکت کردن وب سایت را از 
فهرســت جزییات و مجوزها انتخاب کنید. کاربران 
در صورت تمایل مى توانند ایــن تنظیمات را تغییر 

دهند.
انتظار مــى رود با ارائــه خدمات مشــابه در دیگر 
مرورگرهــا، طراحان وب ســایت هــا از گنجاندن 
ویدئوهاى پرســروصدا که به طــور خودکار پخش 

مى شوند خوددارى کنند.

با کلیک روى یک گزینه؛
مرورگر کروم سایت هاى پرسروصدا را 

ساکت مى کند
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 معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 60 درصد از شهرداران 107 شهر استان 
اصفهان توسط اعضاى دوره پنجم انتخاب شده اند و کلیه شهردارى هاى استان تا 
زمان صدور حکم نهائى با حکم سرپرستى  معمول اداره مى شود و فعالیت آن ها طبق 
روال گذشته در حال اجراست ، صدور احکام شهرداران جدید استان طبق روال قانونى 

در حال اجراست. 
 محمدعلى طرفه  بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگى خدماتى 
شهید نیل فروش زاده خمینى شهر اظهار کرد:طبق قانون توسط احکام شهرداران 
4 شهر اصفهان،خمینى شهر،کاشان و نجف آباد باید توســط وزیر کشور امضاء  و 

صادر شود.
وى گفت:خوشبختانه توسط شهرداران سه شهر مهم استان ازجمله خمینى شهر 
شوراى شهر این شهرها انتخاب شده اند و مدارك آن ها براى صدور احکام  نهائى به 

وزارت کشور ارسال شده است .
معاون عمرانى استاندارى با اشاره سازمان مدیریت شهرى و روستایى در دولت جدید 
در حال شکل گیرى است ادامه داد: در انتخابات اخیر در سطح استان اصفهان 571 
عضو شوراى شهر پنجم انتخاب و از ابتدا شهریورماه فعالیت رسمى خود آغاز نمودند .

امیدواریم با صدور نهائى احکام شهرداران استان اصفهان سازمان مدیریت واحد 
شهرى با شوراى هاى جدید و شهرداران منتخب شکل بگیرد به  کمک رسانى به مردم 

استان موفق باشند. 
 طرفه در دولت یازدهم فعالیت هاى قابل توجه اى در استان اصفهان انجام شد گفت:در 
چهار سال اخیر بالغ بر 14 هزار پروژه و طرح هاى مختلف معادل 13 هزار میلیارد تومان 

به بهره بردارى و مورد افتتاح قرار گرفت .
  محمدعلى طرفه ادامه داد: در هفته دولت سال جارى 1655 طرح عمرانى خدماتى 
فرهنگى به ارزش دوهزارو560 میلیارد تومان در ســطح اســتان اصفهان افتتاح و 

بهره بردارى رسید .
 وى بابیان مشــارکت بخش غیردولتى مهم ترین ویژگــى بهره بردارى طرح هاى 
بهره بردارى شده جدید در استان اصفهان است ادامه داد:بیش از 30 درصد طرح هاى 
افتتاح شده طرح هاى بوده که توسط شــهردارى ها و دهیارى هاى استان اصفهان و 
48 درصد توسط بخش هاى خصوصى غیردولتى، مشارکت خیرین تکمیل ، اجرا و 

به بهره رسید  . 
 معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان افزود:در هفته دولت35 طرح در شهرستان 

خمینى شهر به ارزش 51 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.  
 وى با اشاره به اینکه شاهد مشارکت بسیار خوب مردمى در اجراى طرح هاى فرهنگى ، 
مذهبى ، بهداشت و درمان بوده ایم گفت: خوشبختانه زمینه مشارکت مردمى در اجراى 
طرح هاى فرهنگى ، بهداشتى و درمانى توسط خیرین ، خانواده شهدا، شهردارى هاى 

استان اصفهان  رو به رشد است .
معاون عمرانى بابیان اینکه بهره بردارى از مجموعه فرهنگى ،خدماتى شهید مهدى 
نیلفروش زاده به عنوان یک حرکت ارزشــمند مشارکتى توســط خانواده شهید و 
شهردارى در سطح استان محسوب مى شــود گفت:با توجه شعار سال توجه ِویژه 
به توسعه مراکز اشتغال زائى و فنى و حرفه اى از مهم ترین محورهاى فعالیت دولت 

دوازدهم در استان اصفهان است .
وى بابیان اینکه ازجمله شاخصه مهم اقتصاد مقاومتى درون زا بودن و توجه به شاخصه ها 
و ظرفیت هاى انسانى هر منطقه در استان است اعالم کرد: آموزش فنى و حرفه امکان 

باال رفتن ظرفیت  و توانمندى نیروهاى جوان و ایجاد اشتغال بسیار مؤثر است .
 وى تصریح کرد:  به عنوان مسئول حوزه عمرانى استان وظیفه خود مى دانم  در توسعه 
آموزش حرفه ، ارتقاء ظرفیت و توانمندســازى نیروهاى جوان در بخش اشتغال در 

شهرستان خمینى شهر و حمایت کنم .
 شــهردار خمینى شــهر در ادامه این مراســم با تشــکرازخانواده شهید مهدى 
نیلفروش زاده براى اهداء یک زمین  براى احداث مجموعه فرهنگى و یک قطعه زمین 
براى فروش و حمایت از ساخت  این مجموعه  گفت:  شهردارى خمینى شهر در دوره 
چهارم شوراى شهر این مجموعه فرهنگى در مرحله سفت کارى و تحویل گرفت در 

سال هاى گذشته تکمیل شد .
وى بابیان اینکه در ساخت این مجموعه از بهترین مصالح استفاده شد تصریح گفت: 
یک طبقه از این مجموعه به مساحت 500 متر در اختیار نهاد کتابخانه هاى شهرستان 

براى راه اندازى و تجهیز سالن مطالعه قرار گرفت .
 شهردار خمینى شهر  بابیان اینکه اشــتغال زائى بانوان و جوانان در منطقه یکى از 
مهم ترین دغدغه هاى مسئولین شهرستان بود یک طبقه از مجموعه فرهنگى شهید 
نیل فروش زاده در اختیار سازمان فنى و حرفه اى براى آموزش اشتغال جوانان دختر 
و پسر در رشته هاى فنى و حرفه اى با ظرفیت 300 نفر در دو نوبت صبح و بعدازظهر 

قرار گرفت.
 على اصغرحاج حیدرى با اشاره به اینکه منطقه جوى آباد قدیم نیاز به سالن اجتماعات 
براى برگزارى برنامه فرهنگى و آموزشى داشت  گفت: یک طبقه از مجموعه نیل فروش 

زاده براى احداث سالن اجتماعات عمومى طراحى و برنامه ریزى شد .
 وى خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اینکه منطقه جوى آباد قدیم فاقد سالن ورزشى براى 
بانوان بود با برنامه ریزى انجام شــده  یک طبقه از این مجموعه براى ورزش بانوان 

تجهیز و مورداستفاده عموم قرار خواهد گرفت .

 شهردار خمینى شهر با اشاره به اینکه در چهارمین  دوره شوراى شهر با 
احداث جایگاه سوخت گاز ،سه میدان، یک بلوار، آسفالت و آزادسازى 
معابر اصلى و فرعى, فضاى ســبز، روشــنایى معابر اصلى اقدامات  و 
طرح هاى عمرانى بسیار خوبى در منطقه جوى آباد باوجود کمبود اعتبارات  

انجام شد.
 وى در ادامــه گفــت: در آینــده نزدیــک پــارك بــزرگ منطقه 
وازیچه از مناطق محروم خمینى شــهر به مســاحت 6 هــزار متر به 

ارزش 5 میلیــارد تومــان آزادســازى  و در آینده نزدیــک  کلنگزنى
خواهد شد . 

 به گزارش  خبرنگار ما مجموعه فرهنگى خدماتى شهید نیلفروش زاده 
به  مســاحت 600 متر و زیربناى حدود 2 هزار متر به صورت مشارکتى 
توسط خانواده شــهید مهدى نیلفروش زاده و شهردارى خمینى شهر 
با هزینه اى حــدود 25 میلیارد ریال در منطقه جوى آباد قدیم ســاخته 

شد.

 این مجموعه داراى چهار طبقه است که یک طبقه به نهاد کتابخانه براى 
راه اندازى کتابخانه و سالن مطالعه ، یک طبقه براى آموزش رشته هاى 
فنى حرفه اى ِویژه دختران و پسران و یک طبقه براى سالن اجتماعات 

عمومى و یک طبقه براى ورزش بانوان ساخته و راه اندازى شد. 
در انتهاى این مراسم از پدر شهید مهدى نیلفروش زاده و عوامل اصلى و 
کسانى که در ساخت این مجموعه نقش داشتند  توسط معاون عمرانى 

ومسئولین شهرستان خمینى شهر تجلیل به عمل آمد .

سـاخت مجموعه   شهید نیلفـروش زادهشهید نیلفـروش زاده
 در منطقه جوى آباد قدیم

60 درصد شهرداران استان 
انتخاب شده اند 

ی  داری 


