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آگهى مزایده نوبت اول
چاپ دوم

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 380/ش/96 مورخ 96/05/18 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد تعداد 1 پالك با کاربرى مسکونى واقع در شهرك غرب (ایثارگران) و یک پالك با کاربرى تجارى واقع در نبش 
خیابان هاجر و خیابان توحید و 2 پالك با کاربرى تجارى واقع در بلوار امام على با مشخصات ذیل را از طریق مزایده 

عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/07/22 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات 
پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

عباسعلى ابراهیمى- سرپرست شهردارى سده لنجان

شماره ردیف
قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىپالك

(ریال)
615/500/000بلوار امام علىتجارى11
73/755/200/000بلوار امام علىتجارى22
28/9410/000/000نبش خیابان هاجر و توحیدتجارى-3
194/756/000/000شهرك غرب (ایثارگران)مسکونى-4

آگهى مزایده (مرحله اول)

على امیرى- سرپرست شهردارى دهاقان

نوبت  دوم
شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 263 مورخ 96/04/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش یک قطعه پالك زمین مسکونى به متراژ 273/59 مترمربع 
واقع در بلوار گلستان را از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت 
در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد 
امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده 

مزایده مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031 
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گرفتند!
 بنزین ریختند، آتش زدند و سلفى 

تقویت جبهه
 حامیان نویدکیا
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براى نودمین دوره از آکادمى اسکار سال 2018، تاکنون 
84 کشــور نماینده خود را به آکادمى علوم و هنرهاى 
ســینمایى معرفى کرده اند. در بین این کشــورها، 27 
کشور از قاره آســیا نماینده هاى خود را به اسکار اعالم  
کرده اند که البته در بین این تعداد کشور آسیایى تاکنون 
ده کشور، فیلم هایى معرفى کرده اند که کارگردان  آنها از 

فیلمسازان زن هستند.
در این بین، کشور ایران نیز براى نخستین بار و بعد از 21 
دوره که نماینده به اسکار مى فرستد، امسال فیلم یک 
سینماگر زن را به این مراسم معرفى کرده است. ناگفته 
نماند که از طرفى نماینده کشور ارمنستان در این مراسم 
نیز با ایران ارتباط دارد چرا که کارگردان آن ایرانى تبار و 
تهیه کنندگى آن نیز به عهده بنیاد سینمایى فارابى است 
که با این اوصاف هرکدام از این دو فیلم («نفس» و «یه 
وا») برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان شوند، 

افتخارى دیگر براى کشور ایران خواهد بود.
از این رو در نودمین دوره از مراسم آکادمى اسکار، فیلم 
ده سینماگر زن از آسیا از کشورهاى ایران، ارمنستان، 
افغانستان، فلسطین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، تایوان، 
گرجســتان و الئوس مورد قضاوت داوران قرار خواهد 
گرفت و با این حجــم از فیلمســازان زن از یک قاره 
مى توان گفت که شــانس دریافت اسکار بهترین فیلم 

غیرانگلیسى زبان از کشور آسیا باال خواهد بود.
فیلم ســینمایى «نفس» به کارگردانى نرگس آبیار که 
انتخاب آن در میان آثار دیگرى که در لیســت انتخاب 
بودند، حــرف و حدیث هاى زیادى را هــم به دنبال 
داشــت؛ اما در نهایت به عنوان نماینده کشور ایران 
در نودمین دوره از آکادمى اسکار انتخاب شد. این بار 
اولى است که نماینده ایران براى حضور در مراسم اسکار 
فیلمى به کارگردانى یک سینماگر زن است و از این نگاه 
مى توان گفت نودمین دوره اسکار یک چالش و ریسک 

براى سینماى ایران محسوب مى شود. این فیلم ماجراى 
درمانگى و سختى هاى زندگى کودکى را نشان مى دهد 
که در بطن انقالب و جنگ بوده و همه ماجرا را به چشم 

دیده و آن را به همان زبان کودکانه اش روایت مى کند.
اما یکى از مهمترین رقباى اثر نرگس آبیار در اســکار، 
فیلم «آنها اول پدرم را کشتند» به کارگردانى «آنجلینا 
جولى»، هنرمند مشــهور آمریکایى از کشور کامبوج 

است که قرار است در بخش آثار غیرانگلیسى زبان 
با سایر کشورهاى جهان رقابت کند.

کمیته انتخاب ســینماى کامبوج در بیانیه اى 
رسمى، این فیلم را نماینده شایسته اى براى 
کامبوج توصیف کرد، اثرى تکان دهنده و 
تأثیرگذار که فصــل تاریکى از تاریخ این 

کشور را به تصویر مى کشد.
این کمیته ضمن ستایش فیلم، از آنجلینا 
جولى براى پرداختن به این نسل کشى 
دهشــتناك با هدف تسکین دردهاى 
گذشــته و جلوگیرى از تکــرار چنین 

فجایعى تقدیر کرد.
«آنها اول پدرم را کشــتند» به فجایع 
کامبوج در دهه هاى 70 و 80 میالدى 
مى پردازد و کشــتار مردم بیگناه توسط 

خمرهاى سرخ را به تصویر مى کشد.
این فیلم اقتباسى است از کتابى با همین 
عنوان نوشته «النگ اونگ» که بر اساس 
داستان واقعى زندگى او نگاشته شده است.

آنجلینا جولــى این فیلم را به درخواســت 
پسرش «مداکس»  ساخته، او که در کامبوج 
متولد شده، بسیارى از اعضاى خانواده و 

اقوامش را در این حواث مرگبار از دست 
داده است.

حضور 10 زن از آسیا در اسکار 2018

نرگس آبیار با آنجلینا جولى رقابت مى کند
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اینفیلم ماجراى شود.
نشان مى دهد  ودکى را
همه ماجرا را به چشم 

نه اش روایت مى کند.
در اســکار، گس آبیار
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ســخنگوى شــوراى صنفى نمایش از اکران فیلم 
سینمایى «زرد» خبر داد و گفت: نمایش فیلم سینمایى 

«من و شارمین» نیز ادامه خواهد داشت.
غالمرضا فرجى اظهار داشت: فیلم سینمایى «زرد» 
به کارگردانى مصطفى تقى زاده از روز چهارشنبه 12 
مهر ماه(امروز) به نمایش در مى آید. در فیلم سینمایى 
«زرد» بهرام رادان، ســاره بیات، مهرداد صدیقیان، 
شهرام حقیقت دوســت، بهاره کیان افشار و آناهیتا 

درگاهى ایفاى نقش مى کنند.
وى افزود: همچنین مصوب شــد که اکــران فیلم 
سینمایى «من و شارمین» به کارگردانى بیژن شیرمرز 

در گروه سینمایى آفریقا همچنان ادامه داشته باشد.
تعطیلى پنج روزه ســینما به مناســبت ایام عزادارى 
اباعبدا... الحسین (ع) امروز چهارشنبه به پایان خواهد 
رســید و از این روز نمایش فیلم ها در سراسر کشور 
از ســرگرفته خواهد شــد و فیلم «ایتالیا ایتالیا» به 
کارگردانى کاوه صباغ زاده در گروه سینمایى استقالل 

به جاى فیلم «ماجان» اکران خواهد شد.

همچنین دو فیلم «قهرمانان کوچک» به کارگردانى 
حسین قناعت در گروه سینمایى آزادى به جاى فیلم 
«سارا و آیدا» و «ماالریا» به کارگردانى پرویز شهبازى 
در گروه سینمایى آزاد نیز در کنار فیلم «ایتالیا ایتالیا» 
از چهارشنبه نخستین روز نمایش خود را آغاز خواهند 

کرد.
قیمت بلیت سینماها که از 21 شهریورماه و همزمان 
با روز سینما نیم بها شــده بود با شروع فعالیت مجدد 
سینماهاى پس از ایام تعطیالت به پایان خواهد رسید 
و از روز 12 مهر، بهاى بلیت سینما به روال سابق خود 

باز خواهد گشت.
بنا بر این گزارش، اکنون فیلم هاى «نگار» ســاخته 
رامبد جوان، «ملى و راه  هاى نرفته اش» به کارگردانى 
تهمینــه میالنــى، «دریاچه ماهى» ســاخته مریم 
دوســتى، «من و شارمین» ســاخته بیژن شیرمرز و 
«بیســت و یک روز بعد» بــه کارگردانى محمدرضا 
خردمندان در سینماهاى سراسر کشور در حال اکران

 است.

شیرین یزدان بخش، بازیگر ســینما و تلویزیون که به 
تازگى بازى در فیلم ســینمایى «جاده قدیم» را پشت 
سر گذاشته درباره حضور خود در عرصه بازیگرى طى 
سال جارى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در فیلم 
ســینمایى «لس آنجلس-تهران» به کارگردانى تینا 
پاکروان هستم و شــب ها فیلمبردارى این اثر را پشت 

سر مى گذارم.
وى درباره نقش خود در این فیلم افــزود: در این فیلم 
نقشى کامًال متفاوت از سایر نقش هایى که تاکنون بازى 
کرده ام را ایفا کردم و در شخصیتى کمدى ظاهر شده ام.

وى بازى در نقش کمدى را همســان با سایر نقش ها 
دانســت و تأکید کرد: براى من بازى در نقش جدى و 
کمدى تفاوت چندانى ندارد. من آنچه متن و کارگردان 
از من بخواهند را بازى مى کنم. البته همه مى گویند باید 
فرق داشته باشــد و دلیل این عدم تفاوت براى من را 

خودم هم نمى دانم.
بازیگر فیلم «ابد و یک روز» با اشاره به کهولت سن خود 

در مورد سایر پیشنهادات ارائه شــده براى بازى اذعان 
کرد: پیشنهادات زیادى براى بازى طى این ماه ها شده 
اما من سن و سالى را پشت سر گذاشته ام و براى بازى در 
چند فیلم توأم توان کافى را ندارم و امیدوارم بعد از این 
کار فیلمى به من پیشنهاد نشود. البته به جز این کار فیلم 

«آکاردئون» را هم براى فجر امسال دارم.
وى با اشــاره به حضــور «لس آنجلس-تهــران» در 
جشنواره فیلم فجر تصریح کرد: فکر نمى کنم نقشم در 
فیلم «لس آنجلس-تهران» جایزه اى را برایم به همراه 
داشته باشــد. واقعیت امر جایزه گرفتن و نگرفتن براى 
من اصًال اهمیتى ندارد و براى این چیزها بازى نمى کنم 

و اولویتم نیست.
یزدان بخش تجربه بازى در کنار پرویز پرستویى را لذت 
بخش خواند و خاطرنشان کرد: این براى اولین بار است 
که با پرویز پرستویى همبازى شده ام. از تجربه بازى در 
کنار پرستویى فقط همین را مى توانم بگویم که از بازى 

در کنار وى  بى نهایت افتخار مى کنم.

على احمدزاده، کارگردان فیلم «مادر قلب اتمى» به اظهارات محمدرضاگلزار درباره کاراکترى که خودش در فیلم 
«مادر قلب اتمى» خلق کرده واکنش نشان داد.

این کارگردان در این باره در اینســتاگرام نوشت: 
«آقاى گلــزار آنچه شــما تا حاال خلــق کردى 
پســر بچه اى اســت که براى ماله کشى به روى 
خودشیفتگى و خشم هم نسالنش استخدام شده. 
در "بوتیک" و "اتمى" خوبى، چون بیرون این بازى 
هســتى و خلق در محدوده شما نیست، خط قرمز 

شماست.»
گلزار پیش از این در مصاحبــه اى با مجله 
«دنیاى تصویر» گفته بــود: «کاراکترى را 
که در "مادر قلب اتمى" بازى کرده ام، خودم 
ساختم و روى تمام نماهاى آن فکر کردم. هیچ نقشى در فیلم هاى ایرانى نیست که شما بتوانى به آن اشاره 

کنى و بگویى که گلزار از آن الگو گرفته است.» او همچنین  گفته در ســینماى ما قبل از شروع پروژه، همه 
صحبت از ساختن فیلمى در سطح «آواتار» مى کنند اما خروجى ها در حد «هادى و هدى»  است.

عصبانیت کارگردان «مادر قلب اتمى» از گلزار

بر خالف دوشنبه هاى هر هفته که قســمت جدید فصل دوم سریال «شهرزاد» در شبکه نمایش خانگى توزیع 
مى  شد، عوامل این ســریال ترجیح دادند به دلیل ایام عزادارى امام حسین (ع) آخرین قسمت از فصل دوم این 

مجموعه دوشنبه این هفته توزیع نشود.
فصل دوم سریال «شهرزاد» در 15 قسمت آماده 
شده است و بر اساس زمانبندى قسمت آخر باید 10 
مهر ماه عرضه مى شد اما ســازندگان این سریال 
تصمیم گرفتند با توجه به فرا رســیدن تاسوعا و 
عاشوراى حسینى و ایام عزادارى شهادت اباعبدا... 
الحسین(ع)، آخرین قسمت این مجموعه را با یک 

هفته تأخیر (17 مهر ماه) عرضه کنند.
همچنین تصویربردارى فصل ســوم سریال نیز 
همزمان با پخــش فصل دوم ادامــه دارد و زمان 

عرضه آن در شبکه نمایش خانگى به زودى اطالع رسانى خواهد شد.
ترانه  علیدوستى، شهاب حسینى، پریناز ایزدیار، رؤیا نونهالى، آزاده عباسى، امیر جعفرى و ... از جمله بازیگرانى 

هستند که در سریال «شهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى ایفاى نقش مى کنند.

چرا «شهرزاد» دوشنبه توزیع نشد

«کژال» به کارگردانى نیما یار و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى پس از سه سال موفق به دریافت پروانه نمایش شد.
این فیلم سینمایى که نخستین تجربه کارگردانى نیما یار محسوب مى شود، روایتگر داستان دخترى دانشجو 
به نام «کژال» است که به دلیل مشکالت خانواده، 

تهران را به مقصد روستاى شان در منطقه مرزى 
کردســتاِن ایران و عراق تــرك مى کند و 

سپس با مشکالتى مواجه مى شود که 
راه بازگشــت را بر او مى بندد و ناچار به 

کولبرى مى شود.
اکثر صحنه هاى ایــن فیلم در فضاها و 

موقعیت هاى واقعى و با حضور 
بازیگــران بومــى فیلمبردارى 
شده و از معدود آثارى است که 

مصائب کولبران را نیز به تصویر مى کشد.
این فیلم که تاکنون در سکوت خبرى بوده، سه سال پیش مراحل تولید خود را پشت سر گذاشته است و به تازگى 
با انجام برخى اصالحات فنى آماده نمایش شــده و هم اکنون متقاضى اکران در گروه هنر و تجربه است تا به 

 زودى روى پرده سینما برود.

 «کژال»، پروانه نمایش گرفت
رونمایى از واقعیت تلخ زندگى یک دختر کولبر 

در حالى که هفته گذشته محسن چاوشى با انتشار متنى تند و تیز همکارى با سریال «هاتف» را تکذیب کرده و 
گفته بود تا اطالع ثانوى با تلویزیون همکارى نمى کند، تهیه کننده این سریال اعالم کرده تصمیم گرفته شده 
تا با چاوشــى همکارى نکنند. خواننده پاپ وقتى 
واکنش نشــان داد که خبر همکارى او به عنوان 
خواننده تیتراژ در بازدید معاون سیما از پشت صحنه 

اعالم شد.
نعمت چگینى، تهیه کننده سریال «هاتف» به ایسنا 
گفته است: «به دالیل مختلفى تصمیم گرفته شد 
که با آقاى چاوشى در این پروژه همکارى نداشته 
باشیم. همچنین هنوز براى انتخاب خواننده بعدى 
که قرار اســت در این پروژه با ما همکارى داشته 

باشد به نتیجه قطعى نرسیده ایم.»
چاوشى در اینستاگرام خود ضمن تکذیب حضور به عنوان خواننده این مجموعه تلویزیونى نوشه بود: «تا اخالق و 

منش اهالى تلویزیون تغییر نکند هیچ همکارى با این رسانه و رسانه هاى مشابه نخواهم داشت.»
«هاتف» یکى از دو سریال مناسبتى تلویزیون براى ماه محرم است که براى پخش در دهه اول محرم آماده نشد. 

داریوش یارى،  کارگردان این سریال است و اعالم شده که در دهه دوم ماه محرم روى آنتن مى رود.

تصمیم گرفته شد با محسن چاوشى همکارى نکنیم
واکنش تهیه کننده «هاتف» به تکذیبیه خواننده پاپ

خبرگزارى میزان نوشــت: از گفتگوى آخــر ما با الهام 
چرخنده در تاریخ 22 تیر ماه سال 1395 تا به امروز 15 
ماه مى گذرد، بعد از ایــن مصاحبه الهام چرخنده، بازیگر 
ســینما و تلویزیون ایران در تاریخ 14 شهریور 1395 به 
دلیل حمله عصبى راهى بیمارســتان شد، موضوعى که 
با انتقاد خانواده خواهر چرخنده از بى توجهى هنرمندان 
به وضعیت وى مواجه شد. بعد از گذشت بیش از یکسال 
بى خبرى و عدم حضور چرخنده در صحنه هنر، جویاى 

احوال وى شدیم. 
الهام چرخنده که به ســختى حاضر به پاسخ سئواالت 
خبرنگاران میزان شد، در نهایت پذیرفت تنها بخشى از 

این مصاحبه منتشر شود.

بعد از اینکه از بیمارســتان مرخص 
شدید، وضعیت جسمى شما چطور 

است؟
من حالم خوب است و آخرین بارى هم که به بیمارستان 
رفتم ناشى از استرس، هیجان و حمله هاى عصبى بود و 

هیچ مشکل قلبى نداشته و ندارم.
این روزها مشــغول چه کارهایى در 

عرصه هنر هستید؟
در چهار سال گذشته بیکارم و هیچ کارى نکرده ام، شما 
اســم این را چه مى گذارید آیا این ممنوع کارى نیست؟ 
وگرنه چرا باید هنرمنــدى مثل من که حرفه اصلى اش 
سینماست بیکار باشــد. در مدتى کوتاه کار کارگردانى 

انجام مى دادم که جلوى آن هم گرفته شد.
کدام کارها را مى گویید؟

مــن دو کار با نام هــاى «با من قدم بــزن» با موضوع 
آسیب هاى اجتماعى و «از زمین تا بهشت» با موضوع 
شهداى اقلیت را در دست ساخت داشتم که ناخودآگاه از 
من گرفته شد و نگذاشتند که ســاخت آن را ادامه دهم. 
در حوزه بازیگرى نمى دانم چرا هیچ پیشنهادى به من 
نمى شود. مگر من چه کرده ام که باید چهار سال بیکار 
باشم و هیچ کارى به من پیشنهاد نشود؟ جالب است که 
هیچکس پاسخگو نیست و نمى دانم در آینده مى توانم 
کار کنم یا نه،  چون هیچکس به من چیزى نمى گوید و 

چیزى به من ابالغ نشده است.

الهام چرخنده: 
4 سال است بیکارم

«رادان»
 از امروز 
روى پرده 
مى رود

بازیگر «ابد و یک روز» براى اولین بار در نقشى کمدى

نقش اصلى تازه ترین محصول حوزه هنرى 
به بازیگر «فرح» رسید

«رادان»
 از امروز 
روى پرده
مى رود

ســاغر عزیزى، بازیگــرى که علیرغــم فعالیت بیش 
از یک دهه اى بیــش از هر چیز به دلیــل ایفاى نقش 
«فــرح دیبا» در ســریال «معماى شــاه» شــناخته 
مى شــود نقش اول فیلمى شــد از محصوالت حوزه 

هنرى.
گروه «کات» از زیرمجموعه هاى باشگاه فیلم سوره-به 
مدیریت محمدرضا شــفاه تهیه کننده «21روز بعد»- 
که وابســته به حوزه هنرى اســت، فیلمــى ویدئویى 
به نام «چاى جوشــیده» را در دســت تولیــد دارد به 
کارگردانــى محمد علیــزاده و تهیه کنندگى حســین 
دارابــى؛ نقش اصلى ایــن فیلم را ســاغر عزیزى ایفا 

مى کند.
مدیریت فیلمبردارى این فیلم را علیرضا برازنده برعهده 
دارد و علیرضا استادى، ساغر عزیزى، مریم خدارحمى، 

ســامان غنائمى، آرش ماهان و کیمیا مالیى بازیگران 
این اثر هستند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: «اعضاى خانواده 
آقامحمود در تدارك برگزارى جشن تولد سمانه، دختر 
کوچک خانواده هستند که حضور یک بسته چاى شرایط 

را تغییر مى دهد...»
علیزاده پیش از این فیلم هاى کوتاهى چون «حقیقت 
مجــازى»، «تراس»، «ســحرى» و «همســایه» را 

کارگردانى کرده بود.
این فیلــم محصول جدیــد گروه «کات» مى باشــد. 
«کات» دو  سال پیش توسط باشــگاه فیلم سوره براى 
حمایت از فیلمســازان جوان در عرصه تولید فیلم هاى 
کوتاه و نیمه بلند و با مدیریت حســین دارابى تشکیل

 شد.

پایان 5 روز تعطیلى سینماها
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اثرات ســرکه ســیب روى کاهش وزن و 
ســرعت بخشــیدن بــه آن و همچنین 
درمان بســیارى از بیمارى ها مشــخص 
شــده اســت اما تاکنون کســى به اثرات 
آرایشــى و زیبایى آن توجه اى نکرده

 است.
ســطح پوســت بدنمــان بــه طــور 
طبیعى اندکى اســیدى اســت اما بیشتر 
صابون هایى که استفاده مى کنیم، موجب 

قلیایى شدن آن مى شود.
این وضعیت باعث مى شود که بسیارى 
از باکترى ها و بیمارى هاى دیگر به 

پوستمان هجوم بیاورند.
اما ســرکه ســیب کمک 
مى کند که پوســت 
ویژگــى هــاى 
محافظتى خود 
را بازیابــد و 
شاداب و زیبا 

به نظر رسد.
در ادامــه بــه 

برخى از کاربردهاى سرکه ســیب در زیبایى اشاره شده 
است.

در حمام
یکى از رایج ترین استفاده از سرکه سیب، زمانى است که 

در حمام هستید.
PH از آنجایى که سرکه سیب مى تواند سطح طبیعى
پوست را تنظیم کند، بیشــتر مردم از این سرکه، هنگام 

حمام استفاده مى کنند.

مراقبت از پوست صورت
سرکه ســیب مى تواند با از بین بردن سلول هاى مرده 
پوست به بازسازى پوست بدن و به ویژه صورت بپردازد.

همچنین مى تواند از ابتال به آکنه و لکه هاى پوســتى 
پیشگیرى کند. 

مراقبت از موها
مى توانید از سرکه ســیب به عنوان یک شستشوکننده 
طبیعــى اســتفاده کنید.بدیــن ترتیــب موهایتــان

 درخشــان خواهــد شــد و موهــاى صدمــه دیده، 
بازسازى مى شــوند.در ضمن سرکه ســیب مى تواند

 باکترى هایى که موجب شوره ســر مى شوند را از بین 
ببرند.

زیبایى پاها
سرکه سیب براى تمام قسمت هاى بدن، از سر گرفته تا 
نوك پا، بسیار مفید است و مى تواند اثرات زیبایى بخش 

داشته باشد.
بنابرایــن بهتــر اســت در اســتفاده از آن بــراى 
پاهایتــان هــم غفلــت نکنیــد. از ســرکه ســیب 
مــى تــوان بــراى درمــان پینــه و میخچــه 

استفاده کرد.
همچنین با اســتفاده از این ســرکه مى توان بوى بد پا 
و خســتگى آن را نیز برطرف کرد. خاصیت اســیدیته 
ســرکه ســیب تمام باکترى هاى موجود در پاها را که
باعــث بدبویــى هســتند و همچنیــن قــارچ هاى

 ایجادکننده بیمارى قارچى پاى ورزشــکاران را از بین 
مى برد.

بهداشت دهانى
براى خوشبو شــدن و پاکســازى باکترى هاى دهان

مى توانید از محلول سرکه سیب استفاده کنید. 

آناناس داراى ویتامین C است و این ویتامین پیش ساز ماده اى به اسم کالژن است که 
در سالمت پوست و سالمت عروق خونى کاربرد فراوان دارد. 

در هنــگام کالژن ســازى قــوام پوســت وعــروق خونــى افزایــش مى یابــد. 
ویتامیــن C موجــود در آنانــاس باعــث مــى شــود کــه داراى خاصیــت 
آنتى اکســیدانى باشــد و از ویتامین هــاى محلــول در آب محســوب مى شــود 
کــه باعــث جلوگیــرى از صدمــات و بازتــر شــدن عــروق جهت گــردش خون 

بیشتر مى شود.
همچنین سه چهارم لیوان آناناس  یک واحد میوه حساب مى شــود و معادل 60 کالرى 

انرژى دارد ولى اگر به صورت کمپوت مصرف شود، 
به دلیل شــکر موجود درآن، میــزان کالرى 

افزوده مى شود.

سالمت بافت هاى بدن به اکســیژن بستگى دارد. هدف از تنفس 
نیز این اســت که اکســیژن الزم براى ادامه حیات ارگان ها وارد 
خون شود. تنفس نادرست اثرات منفى روى سالمت روح و جسم 

دارد.
با وجود اینکه تنفس یک عمل اتوماتیک و در ظاهر ساده است اما 
اکثر افراد بد نفس مى کشند. براى اینکه تنفس نادرست براى بدن 
مشکل آفرین نباشد ابتدا الزم است که تنفس آگاهانه و درست را 
یاد بگیریم تا بدن به آن عادت کند و به شیوه اى ناخودآگاه تبدیل 

شود.
گاهى مواقع تنفس نادرست از عادت شــکل مى گیرد و یا اینکه 
سبک زندگى آمیخته به استرس باعث تنفس نادرست مى شود. در 
هر صورت تنفس نادرست سالمتى ارگان ها را به خطرمى اندازد 

و باید اصالح شود.

تنفس نادرست چیست؟
3 نوع تنفس وجود دارد: تنفس شــکمى، تنفس سینه اى و تنفس 
دهانى. تنفس شکمى مناسب ترین نوع تنفس است و دو نوع دیگر 

مى تواند باعث بروز مشکالتى شود.
متخصصان معتقدند که تنفس دهانى نامناســب ترین نوع تنفس 
اســت، چون بینى هوا را فیلتر کند و در نتیجه عوامل آسیب رسان 

وارد بدن نمى شوند.
 اما در تنفــس دهانى این فیلتر صورت نمى گیرد و ممکن اســت 
عوامل بیمارى زا به راحتى وارد بدن شوند. بهتر است تا حد امکان 

عادت به تنفس شکمى داشته باشید.

عوارض تنفس نادرست کدام است؟

*اختالالت خواب
اگر در حین خواب تنفس درست نداشته باشــید مغز به درستى از 
اکسیژن برخوردار نمى شود و نمى توانید وارد خواب عمیق شوید. 
در واقع تنفس نادرســت باعث مى شــود که در طول شب بیش 

از یک بار از خواب بیدار شــوید که این امر باعث ایجاد خســتگى 
مى شود. 

عالوه براین، مســئله تنفس نادرســت در خواب همچنین باعث 
ایجاد سردردهاى صبحگاهى یا سردردهاى طوالنى تر مى شود. 
در نتیجــه در طول روز به دنبــال راه هایى براى خالص شــدن

 از ســردرد خواهید بــود و وضعیت نرمــال زندگى را از دســت
 خواهید داد.

*خستگى
بدون اکســیژن زندگى بــراى انســان غیرممکــن خواهد بود. 

اگر اکســیژن به میــزان کافى به بافت ها نرســد، بــدن مجبور 
مــى شــود بــه طــور افراطــى از بافــت هــا و عضــالت

 کار بکشد.
 در نتیجه در آخر روز احساس خستگى زیادى خواهید داشت که با 

استراحت نیز به این راحتى ها برطرف نمى شود.

*افسردگى
کامًال طبیعى است که خستگى مداوم روى تمام زمینه هاى زندگى 

تأثیر بگذارد. 
از یک طرف مشــکالتى در تمرکــز فرد در کارهــا پیش مى آید 
که در محیط کار وى مشــکالت زیادى ایجاد مى کند و از طرف 
دیگر فــرد میل به معاشــرت با دوســتان و خانواده را از دســت

 مى دهد.
 چون مدام تمایل دارد اســتراحت کند. نتایج منفى این مســئله 
روى کار و زندگــى اجتماعى باعث مى شــود که فــرد اعتماد به 
نفس خود را نیز از دســت بدهد و به مرحله افسردگى برسد. تمام

 این مسائل ممکن است که به واســطه تنفس نادرست بروز کرده 
و ادامه دار باشد.

*تخریب سیستم ایمنى بدن
عالوه بر اثرات آســیب روحى روى سیســتم دفاعى بدن، تنفس 
نادرست به طور مستقیم قدرت دفاعى را مورد هدف قرار مى دهد. 
این تأثیر مخرب نیز در نتیجه کیفیت و کّمیت نامناســب اکسیژن 

وارد شده به بدن رخ مى دهد. 
در نتیجــه بــدن در برابر ویــروس هــا، عفونت هــا و بیمارى 
ها آســیب پذیر مى شــود و نمى تواند آنطور که بایــد به وظایف 
روزانه اش بپردازد. در نتیجه خیلى زود احساس بیمارى و ناخوشى 

خواهید کرد.

*خطرات قلبى عروقى
بــا تنفــس نادرســت و کمبــود اکســیژن، قلــب تــالش 
دو چندانــى مــى کند چــون انــرژى کافــى در اختیار نــدارد. 
عــالوه برایــن، قلــب بــا خونــى ســر و کار دارد کــه حاوى 
عناصر نامناسب است و این مســئله نیز روى عضالت تأثیر منفى 

مى گذارد.
 به همین دلیل نیز دســتگاه قلب و عروق تحت تأثیر منفى تنفس 

نادرست قرار مى گیرد. 

عواقب خطرناك نفس کشیدن از راه دهان

کاربردهاى سرکه سیب در زیبایى
ااثراتســرکه ســیب روىک
سسسسسســرعت بخشــیدن بــه آن
ددرمان بســیارى از بیمارى ه
شــده اســت اما تاکنون کس
آن توج آرایشــى و زیبایى

 است.
ســطح پوســت بدنمــان
ططبیعى اندکى اســیدى اسـ
صابون هایى که استفاده مى

قلیایى شدن آن مىشود.
این وضعیت باعث مى شو
ها و بیمارى از باکترى
بیاو پوستمان هجوم
اما ســرکه س
مى کند
ویژگ
مح
ر
ش
ب
در

ر

پژوهشــگران بــه 
تازگــى دریافتــه 
اند پوســته  هسته 
داراى  آووکادو 
خــواص درمانى و 
کاربردهاى فراوانى 
در صنعت ســاخت 
لوازم آرایشى است. 
در این پژوهش، ابتدا 
پوسته خشک شده 300 هسته آووکادو پودر شد و پودر حاصل که حدود 600 گرم 
بود، به روش کروماتوگرافى گازى  ـ  طیف سنجى جرمى مورد بررسى قرار گرفت تا 

تمام ترکیبات شیمیایى موجود در پوسته و هسته آووکادو آشکار شود.
نتایج این بررسى نشان داد پوسته هســته آووکادو داراى الکل بِِهنیل است که در 
ساخت داروهاى ضدویروسى کاربرد دارد. پژوهشگران همچنین مشاهده کردند 
پوسته هسته آووکادو داراى ِهپتاکوزان است که مى تواند از رشد سلول هاى تومور 
جلوگیرى کند و نیز از مقادیرى دوِدکانوئیک اسید برخوردار است که از خطر ابتال به 

تصلب شرایین مى کاهد.
افزون بر اینها، پژوهشگران از وجود بیس فتاالت در موم هسته آووکادو خبر دادند 

که به عنوان نرم کننده در ساخت لوازم آرایشى کاربرد دارد.
همچنین100گرم از این میوه مغذى، مقادیر قابل توجهى ویتامین  و مواد معدنى دارد. 
به عالوه، با مصرف هر 100 گرم آووکادو درحدود 160 کالرى، دو گرم پروتئین و 
15 گرم چربى هاى مفید به بدن مى رسد. چربى موجود در این میوه، از نوع اسیدهاى 
چرب غیراشباعى است که به طور مثال در روغن زیتون یافت مى شود، با این حال 

مصرف روزانه یک عدد آووکادوى کامل کمى زیاده از حد است. 

کاهش رشد موها 
و کچلــى به یکى 
از پدیده هاى رایج 
روزگار ما بدل شده 
اســت. اتفاقى که 
به دالیل مختلفى 
از جمله اســترس 
و آلودگــى هــاى 
محیطى رخ مى دهد. 

حال به نظر مى رسد براى حل این مشکل یک راه حل عجیب پیدا شده است؛ آب 
پیاز. بله درست است، گیاهى که بسیارى از افراد به دلیل بوى نامطبوع حتى با اکراه 
به آن دســت مى زنند و مهمترین کاربرد آن طعم دهى به غذاســت منبعى است 

شگفت انگیز براى رشد دوباره موها.
براى سنجش نقش پیاز در رشد مو، دانشــمندان زندگى گروهى از مردان و زنانى 
که دچار کچلى بودند را مورد مطالعه قرار دادند. شــرکت کنندگان در این پژوهش 
به مدت شش هفته و هر روز دو بار ریشه موى خود را با آب پیاز شستشو مى دادند. 
نتایج به دست آمده شگفت آور بود، تنها پس از دو هفته نشانه هایى از رشد مجدد 
مو مشاهده شد. تقریباً 74 درصد شرکت کنندگان پس از چهار هفته رشد واقعى مو 
را تجربه کردند.نکته جالب توجه، تأثیر بیشتر آب پیاز بر رشد موى زنان نسبت به 

مردان بوده است.
به باور کارشناســان، مواد مغذى موجود در پیاز نه تنها موجب درخشندگى بیشتر 
موها مى شود، بلکه حجم، درخشندگى و اســتحکام موها را نیز افزایش مى دهد. 
وجود ترکیب هاى گوگردى، ضد میکروب و آنتى اکسیدان چنین قدرتى را به پیاز 

مى دهد.

خواص تازه  کشف شده
 پوسته هسته آووکادو

تأثیر عجیب آب پیاز
 بر رشد مجدد مو 

ـکر موجود درآن، میــزان کالرى
شود.

میوه اى مفید براى قلب

  شیر براى بسیارى از مردم جهان بخش جدایى ناپذیر صبحانه است اما بسیارى بر این باورند که شیر نه تنها به سالمت 
انسان کمکى نمى کند بلکه ممکن است مضر نیز باشد! بسیارند کسانى که مصرف شیر را ناسالم مى دانند. تحقیقات 
در این زمینه به این نتیجه رسیده  است که شیر در صورت حســاس نبودن فرد به الکتوز مى تواند یکى از مهمترین 
بخش هاى تغذیه افراد باشد. کسى که به شیر و دیگر لبنیات آلرژى نداشته باشد مى تواند آن را با خیال راحت مصرف 
کند. تحقیقات نشان مى دهند که مصرف شیر و لبنیات، خطر سکته مغزى، بیمارى هاى قلبى- عروقى، دیابت و سرطان 
روده را کاهش مى دهد. تنها استثنا در این زمینه در ارتباط است با مردانى که روزانه بیش از یک لیتر و نیم شیر مى نوشند 

یا بیش از 100 گرم پنیر مى خورند. آنها بیش از دیگران در خطر ابتال به سرطان پروستات خواهند بود.
بعضى مواد موجود در شیر

*پروتئین: پروتئین یکى از مهمترین مواد درون شیر است که براى بدن انسان بسیار مفید است. پروتئین شیر 
شبیه پروتئین تخم مرغ است اما در صورتى که افراد نخواهند از منابع حیوانى تغذیه کنند، باید به سراغ غالت و 

حبوبات و انواع گردوها بروند. 
*الکتوز:الکتوز همان قندى است که به طور طبیعى در شیر وجود دارد. نوشیدن شیر براى افرادى که به الکتوز 

حساسیت دارند، مى تواند موجب دل درد، نفخ معده، اسهال و گرفتگى عضالت شکم شود.
*کلسیم: کلسیم به میزان فراوان در شیر وجود دارد که موجب رشد سالم و قوى استخوان ها و دندان ها شده 
و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند. کلسیمى که در شیر وجود دارد به خوبى جذب بدن مى شود و به حرکت 

عضالت، راه رفتن و کارکرد قلب کمک مى کند.
*آنزیم: شیر به طور طبیعى حاوى مقادیر زیادى آنزیم است. آنزیم ها گروهى از پروتئین ها هستند که توسط 
موجودات زنده تولید مى شوند. آنها بدون آنکه مصرف شوند انجام یک واکنش شیمیایى را میسر ساخته و سرعت 

آن را افزایش مى دهند.  

در مصـرف شیـر احتیاط کنید
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سقوط پرسپولیس به رده هشتم آسیا
 در جدیدترین رده بندى باشگاه هاى آسیا، شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» با یک پله سقوط در رده هشتم 
قاره کهن قرار گرفتند. در جدیدترین رده بندى برترین باشگاه هاى فوتبال جهان در سایت «فوتبال دیتا 
بیس» تیم فوتبال پرسپولیس که به تازگى به مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده است و 
در رده بندى ماه گذشته با یک پله صعود در آسیا به رده هفتم رسیده بود، پس از آنکه شکست سنگینى را 
مقابل الهالل با نتیجه 4 بر صفر  متحمل شد یک پله سقوط کرد و در قاره کهن در رده هشتم قرار گرفت. 

در رده بندى جدید اســتقالل با یک پله 
صعود در رده دوم ایران قــرار گرفت و 
تراکتورســازى با یک پله سقوط در رده 
ســوم باشــگاه هاى ایران قرار گرفته 
است.آبى پوشــان در رده آسیا نیز دو پله 
صعود کردند و در رده 21 قرار گرفتند و 
تراکتورسازى با دو پله سقوط در رده 24 

قرار گرفت.
تیم فوتبال الهالل عربستان که رقیب 
پرسپولیس در مرحله نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیاست در رده نخست قاره 
کهن ماند. تیم هاى چونبوك موتوز کره جنوبى، کاشیما آنتلرز ژاپن، گوانگژو چین و االهلى عربستان به 

ترتیب رده هاى دوم تا پنجم را از آن خود کردند.
در رده بندى بهترین باشگاه هاى جهان نیز به ترتیب رئال مادرید، بارسلونا، یوونتوس، پارى سن ژرمن و 

بایرن مونیخ رده هاى اول تا پنجم را از آن خود کردند.

تکذیب خداحافظى جپاروف

در شرایطى که  بعد از حضور «سرور جپاروف» در 
استقالل شایعه شد که او در پایان فصل از دنیاى 
فوتبال خداحافظى خواهد کرد اما اســتقاللى ها 
مى توانند امیدوار باشــند که هافبک تأثیرگذار 
ازبکســتانى شــان حداقل یک فصل دیگر هم 
در میادین حضور داشته باشــد. این نظر سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بازیکن 35 ساله 
تیم ملى ازبکستان است. ســایت AFC درباره 

جپاروف نوشته: «جپاروف براى موفقیت در لیگ 
قهرمانان آســیا و حضور در جام ملت هاى آسیا 
راهى تیم فوتبال اســتقالل ایران شده است. او 
امیدوار است که در سال 2018 در لیگ قهرمانان 
آسیا خوش بدرخشد و همچنین خودش را آماده 
جام ملت هاى آســیاى 2019 کنــد، جایى که 
احتماًال آخرین حضــور او در تیــم   ملى خواهد

 بود.»

سعید برخوردارى: فعالً مصدومم!
دروازه بان تیم هندبال سپاهان گفت: در دیدار مقابل نیروى زمینى تهران دچار آسیب دیدگى شدم و 

تا بهبودى 100در صد نمى توانم در ترکیب تیم حاضر شوم.
سعید برخوردارى در گفتگو با ایمنا در مورد دلیل عدم حضورش در ترکیب سپاهان در بازى روز پنج 
شنبه هفته گذشــته مقابل هپکو اراك در هفته دوم لیگ برتر هندبال، اظهار داشت: در بازى مقابل 
نیروى زمینى تهران از ناحیه زانو مصدوم شدم و به دلیل آســیبى که داشتم با صالحدید سرمربى 

تیم، بــازى با هپکــو را از روى نیمکت 
تماشا کردم. 

وى در مــورد بــازى بعــدى تیمش 
مقابل پتروشــیمى مــارون، گفت: به 
گفته پزشــک تیم در حال حاضر نیاز 
به استراحت دارم. از طرفى نیز با توجه 
به جایگزین هاى شایسته اى که در تیم 
حضور دارند و در بــازى مقابل هپکو 
اراك نیز نشان دادند که هیچ بازیکنى 
از دیگرى کم ندارد، مشــخص نیست 
بتوانم در میدان حضور داشته باشم یا 

خیر.  وى هدف از حضورش در تیم سپاهان را بازگشت شرایط هندبال اصفهان به گذشته دانست و 
گفت: مى خواهم هندبال اصفهان همان چیزى شود که مردم انتظارش را دارند و همانند بازى مقابل 
هپکو ورزشــگاه زمان برگزارى بازى ها از جمعیت هواداران و تماشاگران پر شود و مردم از تماشاى 

بازى لذت ببرند. 

نصف جهان طوالنى شــدن موضوع پیوستن اشکان 
دژآگه به یکى از تیم هاى اروپایى و یا آسیایى باعث شد 
تا مرحله پایانى جنگ پنهان سپاهان و پرسپولیس براى 

جذب این بازیکن شکل بگیرد.
هر چند رسانه هاى پرسپولیسى امیدوارند که  اشکان به 
این تیم بیاید ولى سپاهان هم در این زمینه تحرکاتى 
داشته و با توجه به نمایش ضعیف بازیکنان این تیم تا 
بدینجاى رقابت ها حضور بازیکنى در اشل دژآگه بیش 
از پیش در سپاهان مورد نیاز است.  اما در پرسپولیس 
حاال عزم  باالترى نســبت به قبل بــراى این انتقال 
بزرگ شــکل گرفته است.شــاید تا پیش از بازى با 
الهالل عربستان خیلى از پرسپولیسى ها فکر مى کردند 
محرومیت مهدى طارمى چیز چندان مهمى نیســت 
و با توجه به حضور «گادوین منشــا» در ترکیب این 

ماه تیم، سرخپوشان مى توانند چهار 
پیش رو را بــدون آقاى گل 
بوشهرى شان ســر کنند. با 
وجود این، نمایش خط حمله 
پرسپولیس در این دیدار همه 

معــادالت را عوض 
کــرد. البته که 

سرخپوشــان در این بازى در فــاز تهاجمى عملکرد 
درخشانى نداشــتند و توپ خاصى هم به منشا نرسید، 
اما واقعًا غیبت طارمى هم مؤثر بود و به چشم مى آمد. 
طارمى در پِرس فردى، تملک توپ، پیشروى با آن و 
گرفتن خطا مهارت زیادى دارد و این مســائل به تیم 
کمک مى کند. به عالوه منشا چه در بازى با گسترش 
و چه مقابل پیکان هم عملکرد خوبى نداشــت و حاال 
ســرخ ها بیش از پیش نگران روزهاى بدون طارمى 
هستند. در چنین شرایطى شاید بتوان شایعه اى را که 
قبًال به صورت سرسرى مطرح مى شد، جدى تر بازبینى 
کرد؛ حضور اشکان دژآگه در لیگ ایران، شاید سپاهان 

و شاید پرسپولیس!
اگرچه فدراســیون جهانى فوتبال باشگاه پرسپولیس 
را از جذب بازیکن در دو پنجره نقل وانتقاالتى محروم 
کرده، اما با اعالم مهدى تاج، سرخپوشــان تا آذرماه و 
فرا رسیدن پنجره زمستانى قادر به جذب بازیکن آزاد 
خواهند بود. دژآگه در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب 
مى شود و مدتهاســت که در تیم باشگاهى خاصى به 

میدان نرفته. همیشه شایعاتى در مورد حضور این 
بازیکن در لیگ باشــگاهى ایران و به خصوص 

باشگاه پرسپولیس بر سر زبان ها بوده و حتى 
برخى اخبار غیررســمى از عالقه اشکان 
به قرمزهــاى پایتخت حکایت 

داشته، با وجود این، به دالیل مختلف مذاکرات هرگز 
جنبه جدى پیدا نمى کرد. حاال اما وضع عوض شده و 
پرسپولیس فقط سه ماه فرصت دارد شرایط خودش را 
از نظر مهره و نیروى انسانى تا یکسال آینده بیمه کند. 
در این شرایط واضح است که اشکان دژآگه مى تواند 
یکى از مهمترین هدف هاى سرخپوشان باشد. انتقال 
او عالوه بر کمک فنى به پرســپولیس، مى تواند یک 
شوك روحى مناسب هم براى قرمزها باشد و ماجراى 
آن محرومیت هاى کذایى را تا حدى تحت  تأثیر قرار 
بدهد. البته اصًال باید دید دژآگه در شــرایط فعلى به 
حضور در لیگ ایران فکر مى کند یا نه؟ طبق شــنیده 
هاى نصف جهان که پیش تر هــم در این روزنامه در 
گزارش هایى حضور اشکان در ایران و احتماًال اصفهان 
را بررسى کردیم، چیزى که تاکنون مانع از این انتقال 
بزرگ به دو تیم سپاهان و پرسپولیس شده، قیمت باال 
و بسیار نجومى اشکان است، موضوعى که همچنان 
مى تواند به عنوان یک معضل بر سر راه سپاهان باشد، 
اما پرسپولیس با توجه به محرومیتش از دو 
پنجره نقل و انتقاالتى شاید با یک قرارداد 

سرسام آور اشکان را به تهران بیاورد.

جنگ پنهان اصفهان و  تهران
 بر سر اشکان

 گزارش نصف جهان از احتمال انتقال بزرگ

معاون فنى و مهندسى شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشى گفت: باید 30 هزار متر پارچه خاص چادر که 
در خارج از ایران تولید مى شود وارد کشور شود که از 
این میزان 20 هزار متر وارد شــده و نقشه بردارى از 
روى ســازه صورت گرفته و مراحل دوخت در حال 

انجام است. 
محمد عباسى در گفتگو با تســنیم درباره مشکالت 
به وجود آمده بــراى چمن ورزشــگاه نقش جهان و 
عدم نگهدارى مناســب از چمن این ورزشگاه اظهار 
داشــت: زمانى که از یک فروشــگاه گلفروشى گل 
تهیه مى کنیم اتفاقات حاصله براى آن گل بر عهده 
گلفروشى است اما زمانى که شــش ماه از خرید گل 
بگــذرد و گل از بین برود شــخص خریــدار مقصر 

است.
 وى افزود: حدود یکســال از زمان افتتاح ورزشــگاه 
نقش جهان ســپرى شــده و در زمان افتتاح، چمن 
ورزشگاه از کیفیت بسیار خوبى برخوردار بود و به دلیل 
کیفیت باالى چمن و یکدســت بودن، آن را با چمن 

مصنوعى اشتباه مى گرفتند.
معاون فنى و مهندسى شرکت توســعه و تجهیزات 
اماکن ورزشى خاطرنشــان کرد: چمن، یک موجود 
زنده است و باید از آن نگهدارى شود، البته به این معنا 
نیست که فوالد مبارکه در این مسئله مقصر است اما 
باید رسیدگى ها بیشتر شــود و نگهدارى خوبى از آن 

صورت گیرد.
وى درباره خاموش شدن پروژکتورهاى ورزشگاه در 
جریان بازى سپاهان و صنعت نفت و عدم کیفیت الزم 
آنها تصریح کرد: لوازم الکترونیک نیز تضمینى ندارد 
و پروژکتورهاى ورزشــگاه بهترین کیفیت را داشته، 
تعمیرات در لوازم الکترونیکى الزم است و حتى المپ 
خانه هم در سال تعویض مى شود، هر سیستمى باید 

تعمیر و نگهدارى شود.
وى دربــاره زمین هاى خاکى اطراف ورزشــگاه که 
ســبب به وجود آمدن گرد و غبار فراوان در ورزشگاه 
مى شود، اظهار داشــت: تپه خاکى کنار ورزشگاه از 
طریــق اداره کل ورزش و جوانان اســتان به مزایده 
گذاشته شده و به پیمانکار فروخته شد که با پرداخت 
مبلغى آن خــاك را از آن مکان خــارج کند اما به هر 
دلیل و مشــکلى پیمانکار این خاك  را از ورزشــگاه 
خارج نکرده کــه بحث  حقوقى در ایــن مورد مطرح

 است.
عباسى درباره آماده ســازى چادر نقش جهان و طبقه 
دوم این ورزشگاه افزود: اســتادیوم به بهره بردارى 
رســیده و اگر به خوبى نگهدارى شــود، اصفهان از 
ورزشگاه با کیفیتى بهره مى برد، چادر این ورزشگاه در 
تعهد مجموعه ما قرار دارد و پیمانکار نیز انتخاب شده

 است.
وى تصریح کرد: بایــد 30 هزار متــر پارچه خاص 
چادر که در خارج از ایران تولید مى شــود وارد کشور 
شــود که از این میزان 20 هزار متر وارد شده و نقشه 
بردارى از روى سازه صورت گرفته و مراحل دوخت 

در حال انجام است.

پارچه هاى نقش جهان 
آماده شد

مدیر عامل باشگاه سپاهان درباره مبلغ باالى اجاره 
ورزشگاه نقش جهان که به باشگاه ذوب آهن پیشنهاد 
شده است، گفت: هیئت مدیره باشگاه سپاهان مبلغى 
را تعیین کرده و به مســئوالن باشگاه ذوب آهن نیز 
اعالم شده اســت اما از سوى این باشــگاه جوابى 

دریافت نکردیم. 
پس از آنکه ورزشــگاه فوالدشهر، محل دیدارهاى 
خانگى تیم فوتبــال ذوب آهن به دلیــل عملیات 
تعویض و بازســازى چمن به مدت دو ماه خارج از 
دسترس است، باشــگاه ذوب آهن طى اطالعیه اى 
محل دیدارهاى خانگى این تیم را در این مدت زمان، 

ورزشگاه یادگار امام (ره) قم اعالم کرد.
این در حالى است که ورزشگاه نقش جهان به عنوان 
ورزشگاه اختصاصى تیم فوتبال سپاهان در اصفهان 
وجود دارد و منطقى است که تیم ذوب آهن با اجاره 
این ورزشــگاه دیدارهاى خانگى خــود را در نقش 

جهان برگزار کند.
طبق اعالم سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 

بودجه این باشگاه  نســبت به سال هاى گذشته 13 
میلیارد کاهش داشته و باشگاه ذوب آهن توان مالى 
براى پرداخت صد تا 120 میلیــون تومان براى هر 

بازى در نقش جهان را ندارد.
البته هزینه هاى کرایه اســتادیوم، عوامل برگزارى 
مسابقه، داورها، گرفتن هتل و... مبلغ هنگفتى است 

که به مبلغ فوق اضافه مى شود.
محسن طاهرى، مدیر عامل باشگاه سپاهان درباره 
ادعاى مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن مبنى بر اجاره 
باالى ورزشگاه نقش جهان، اظهار داشت: هر تعاملى 
قواعد و قوانین خاص خــود را دارد و امیدواریم در 

تعامل با باشگاه ذوب آهن قوانین مربوطه اجرا شود.
وى درباره مبلغ باالى اجاره ورزشــگاه نقش جهان 
که به باشگاه ذوب آهن پیشــنهاد شده است، گفت: 
هیئت مدیره باشگاه ســپاهان مبلغى را تعیین کرده 
و این مبلغ به مسئوالن باشگاه ذوب آهن نیز اعالم 
شده است اما از سوى این باشــگاه جوابى دریافت

 نکردیم.

بازگشت 
فرهادى به 
لیگ برتر؟

در صورت نهایى شدن انتقال اسماعیل فرهادى به گسترش فوالد این مهاجم 
اولین بار حضور در لیگ برتر را با پیراهن اصفهانــى براى 

از  غیر  ذوب آهن تجربه خواهد کرد.تیمى 
عیل  ســما فرهادى تصورش ا
هــم  نمى کــرد کــه را 

میتش  و حکم بــه پایان مصد
برتــر دهد امــا این حضور او در لیگ 

اتفاق تلخ دو ســال پیش افتاد. مهاجم ســابق 
ذوب آهن پــس از آنکه در پایــان دوران 

نقاهت با عدم تمایل باشگاه اصفهانى 
براى ادامه همــکارى با خود مواجه 
شــد به ناچــار ســر از لیگ یک 
درآورد. فرهــادى که تــا قبل از 
پیوستن به گیتى پســند پیراهن 
بر هیچ تیم دیگرى جــز ذوب آهن  را 

تن نکرده بود فصل پیش بــراى اولین بار در 
دوران حرفه اى خود اصفهان را ترك کرد تا در 
اکسین البرز به فعالیت ادامه دهد. این مهاجم 
اصفهانى در این تیم لیگ یکى به نوبت شاگرد 
دو سرمربى سابقش در ذوب آهن یعنى فیروز 

کریمى و یحیى گل محمدى شد.
فیروز کریمى که پس از غیبت در هفته هاى 
ابتدایى لیگ هفدهم بار دیگر به لیگ برتر 
بازگشته و در پى برکنارى «لوکا بوناچیچ» 
هدایت گســترش فوالد را بر عهده گرفته 
است به محض قبول مسئولیت تیم تبریزى 
خواهان جذب شاگرد سابقش در ذوب آهن 
و اکسین شد. اگر انتقال فرهادى به گسترش 
فوالد نهایى شود این مهاجم در 35 سالگى 
براى اولین بار حضور در لیگ برتر با پیراهن 
تیمى به غیر از ذوب آهــن را تجربه خواهد 

کرد.

ی ى ه ن چ چیز ى ر ى ه ی رو
و با توجه به حضور «گادوین منشــا» در ترکیب این

ماه تیم، سرخپوشان مى توانند چهار 
پیش رو را بــدون آقاى گل 
بوشهرى شان ســر کنند. با 
وجود این، نمایش خط حمله 
پرسپولیس در این دیدار همه 

معــادالت را عوض 
کــرد. البته که 

یس پو پر ب ل ب و ى یونجه ر رچ
نقل وانتقاالتى محروم در دو پنجره را از جذب بازیکن

کرده، اما با اعالم مهدى تاج، سرخپوشــان تا آذرماه و 
فرا رسیدن پنجره زمستانى قادر به جذب بازیکن آزاد 
خواهند بود. دژآگه در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب 
مى شود و مدتهاســت که در تیم باشگاهى خاصى به 

میدان نرفته. همیشه شایعاتى در مورد حضور این 
بازیکن در لیگ باشــگاهى ایران و به خصوص 
حتى باشگاه پرسپولیس بر سر زبان ها بوده و
برخى اخبار غیررســمى از عالقه اشکان 
به قرمزهــاى پایتخت حکایت 

ن ه نو یر ر ن ور یى رش ز
را بررسى کردیم، چیزى که تاکنون مانع از این انتقال
بزرگ به دو تیم سپاهان و پرسپولیس شده، قیمت باال
و بسیار نجومى اشکان است، موضوعى که همچنان
مى تواند به عنوان یک معضل بر سر راه سپاهان باشد،
اما پرسپولیس با توجه به محرومیتش از دو
پنجره نقل و انتقاالتى شاید با یک قرارداد

سرسام آور اشکان را به تهران بیاورد.

سپاهان به ذوب آهن قیمت داد

ایران به نحوى جالب، در فاصلــه بین دو جام جهانى، با 
میزبان جام جهانى بعدى مسابقه داده است وحاال باید 

به مصاف میزبان بعدى جام جهانى یعنى روسیه برود. 
ایران براى بار اول در جام جهانى 1978 آرژانتین شرکت 
کرد. در مــارس 1977 ایران در مصافى دوســتانه در 
مسابقات جشنواره مادرید برابر تیم ملى آرژانتین شرکت 
کرده وبا این حریف بزرگ 1-1 کــرد .گل ما را در این 
مسابقه محمد صادقى به ثمر رســاند .آرژانتین در جام 

جهانى 1978  قهرمان شد.
ایران براى بــار دوم در ســال 1998 به جــام جهانى 
رفت؛ اما این بار بــا میزبان یعنى فرانســه بازى نکرد 
وبــه جــاى آن برابر ســه باشــگاه فرانســوى بازى

 کرد.
ایران در سال 2006 براى بار سوم به جام جهانى رفت.

در این دوره کشــور آلمان میزبان جام جهانى بود. ایران 
در اکتبر 2004 برابر تیم ملى آلمــان در تهران دیدارى 
دوستانه برگزار کرد، در این بازى دوستانه، ایران که به 

دلیل حمایت آلمان از زلزله زدگان بم این بازى خوب را 
به دست آورده بود، خوب وعالى بازى کرد؛ اما 2بر صفر 

بازنده شد.
ایران در سال 2014 براى بار چهارم به جام جهانى صعود 
کرد. برزیل میزبان جام جهانى بــود. نکته جالب اینکه 

در اکتبر سال 2010  تیم ملى برزیل که در جام جهانى 
2010 خوب کار نکرده بود، بازى هایش را براى حضور 
در مسابقات آتى آغاز کرده بود در امارات با تیم ملى ایران 
بازى کرده و3 بر صفر برنده شد. سرمربى ما در این بازى 

افشین قطبى بود.

ایران و سابقه جالب بازى با میزبان ها

ت زگ ب
فرهادى به
لیگ برتر؟

اولین بار حضور در لیگ برتر را با پیراهننــى براى
از  ذوب آهنتجربه خواهد کرد.غیر 
عیل  فرهادى تصورش ما
نمى کــرد کــه هــم 
میتش حکم بــه پایانو

برتــر دهد امــا این  او در لیگ 
تلخ دو ســال پیش افتاد. مهاجم ســابق 

هن پــس از آنکه در پایــان دوران 
 با عدم تمایل باشگاه اصفهانى 

دامه همــکارى با خود مواجه 
به ناچــار ســر از لیگ یک
زززززززززز ازز . فرهــادى که تــا قبل
ن به گیتى پســند پیراهن

ذوبآهن  بریم دیگرى جــز را
رده بود فصل پیش بــراى اولین بار در 
حرفه اى خود اصفهان را ترك کرد تا در 
ن البرز به فعالیت ادامه دهد. این مهاجم 
دگرد نى در این تیم لیگ یکى به نوبت شا
مربى سابقش در ذوب آهن یعنى فیروز 

ى و یحیى گل محمدى شد.
کریمى که پس از غیبت در هفته هاى
ى لیگ هفدهم بار دیگر به لیگ برتر
ته و در پى برکنارى «لوکا بوناچیچ» 
ت گســترش فوالد را بر عهده گرفته 
ه محضقبول مسئولیت تیم تبریزى

ن جذب شاگرد سابقش در ذوب آهن 
ن شد. اگر انتقال فرهادى به گسترش 
5نهایى شود این مهاجم در 35 سالگى 
ولین بار حضور در لیگ برتر با پیراهن 
ه غیر از ذوب آهــن را تجربه خواهد 
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تکذیبى که دروغ بود

  «امیدواریم یک روزى شرایط حضور خانواده هاى 
ایرانى هم در ورزشــگاه ها فراهم بشــود».  این 
جمله اى بود که پیمان یوســفى در گزارش بازى 
ایران و ســوریه و بعد از حضور زنان ســورى در 
ورزشــگاه آزادى به زبــان آورد. گفتن این جمله 
روى آنتن زنده صدا و سیما از سوى یوسفى کمى 
عجیب و غیرمنتظره بود اما این کار او با واکنش هاى 
مثبتى روبه رو شــد. با این حال یک روز بعد خبر 
ممنوع التصویر شــدن او به دلیل به زبان آوردن 
همین جمله در رسانه ها منتشــر شد. خبرى که 
خیلى زود در صدر اخبار حاشــیه اى فوتبال قرار 
گرفت. اما چند روز بعد على ضیاء، مجرى برنامه 
«فرمول یک» با پخش ویدئویى کوتاه از پیمان 
یوسفى که به تبریک روز تولد آرش برهانى! توسط 
یوسفى اختصاص داشت در برنامه اش مدعى شد 
که این گزارشگر ممنوع التصویر نیست و به زودى 
اجرا و گزارش برنامه هاى ورزشى را از سر خواهد 
گرفت. چند روز بعد هم مرتضى میرباقرى، معاون 
رئیس سازمان صدا و ســیما هم در مصاحبه اى 
خبر ممنوع التصویر شدن یوسفى را تکذیب کرد 

و گفت: «پیمان یوســفى ممنوع التصویر نشده 
است با این حال ما به دوستان مجرى خود توصیه 
کرده ایم براســاس مصالح ملى و برنامه اى که در 
آن کار مى کنند، اظهار نظر کنند. وقتى ما به کسى 
تریبون مى دهیم آن شــخص مأموریت معینى 
دارد و اگر بدون کار کارشناســى نکته اى را بیان 
کند در نظر نمى گیرد کــه این حرف چه عواقب و 
هزینه اى را براى شــبکه، برنامه و خودش ایجاد

 مى کند.» 
با این حال پس از گذشــت حدود یک ماه از بازى 
ایران و ســوریه، هنوز خبرى از پیمان یوسفى در 
برنامه هاى ورزشى صدا و ســیما نیست. در این 
مدت اجراى تمــام برنامه هاى فوتبــال برتر بر 
عهده جواد خیابانى بــوده و در هفته ها و روزهاى 
مختلفى که ایــن برنامه پخش شــده فقط او به 
عنوان مجرى در این برنامه حضور داشــته است. 
با وجود تکذیب دوســتان مدیر، به نظر مى رسد 
یوســفى تاوان اظهارنظر غیرکارشناسى! خود را 
مى پردازد و فعًال ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت

 است.

شفر مثل آرى هان

سرانجام «وینفرد شفر» به عنوان سرمربى جدید 
استقالل معرفى شد. او حدود 9روز فرصت دارد تا 
شاگردانش را تمرین دهد و روى آنها شناخت پیدا 
کند و در اولین حضورش روى نیمکت استقالل به 
مصاف فوالد خوزستان برود. جالب اینکه دومین 
تجربه شفر روى نیمکت استقالل دربى تهران در 
هفته دهم لیگ برتر خواهد بود که در تاریخ 5 آبان 
برگزار خواهد شد. البته این در صورتى است که بین 
بازى هاى هفته نهم و دهم، جام حذفى برگزار نشود.

شفر اولین مربى نیست که در بدو ورود به ایران باید 
در دربى تهران حاضر شود. پیش از او «آرى هان» 
در سال 1384 هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت 
و در اولین بازى تیمش مقابل استقالل قرار گرفت. 
نمایش خوب پرسپولیس وتساوى بدون گل مقابل 
استقالل در آن بازى باعث اعتماد هواداران این تیم 
به آرى هان شد ولى او بعد از رساندن پرسپولیس 
به فینال جام حذفى به مرخصــى رفت و به دلیل 

بى نظمى و غیبت زیاد در تمرینات اخراج شد!

ادامه داستان آسیایى شدن اصفهانى ها

داستان احتمال آسیایى شدن تیم هاى اصفهانى با وجود ناکامى در کسب سهمیه، با تمدید 30 روزه مهلت 
AFC ادامه پیدا کرد.

اوج گرفتن اختالفات ســرمربى سابق 
و مالک نفت تهران همزمان با نزدیک 
شــدن به مهلت AFC به باشگاه هاى 
ایرانى روز دوشــنبه این تصــور را به 
وجود آورد که شمارش معکوس براى 
حذف قهرمــان جام حذفــى ایران از 
لیگ قهرمانان آســیا آغاز شده است. 
در صورتى که این حالت ناخوشایند به 
واقعیت بپیوندد سهمیه آسیایى مستقیم 
تیم تهرانى احتماالً نصیب تراکتورسازى 
مى شود که در لیگ شانزدهم سوم شد و 
ذوب آهن هم که در رقابت با ســپاهان 

جایگاه چهارم را از آن خود کرد ممکن است مجوز حضور در پلى آف لیگ قهرمانان را بگیرد.
در همیــن حین، رئیــس فدراســیون فوتبال رســماً اعــالم کرد کــه کنفدراســیون فوتبال آســیا 
30روز دیگر به باشــگاه هاى ایرانى براى ارســال مدارکشــان جهت دریافت پروانــه حرفه اى فرصت 
داده است. البته این مهلت فقط براى نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان نیست بلکه شامل کلیه باشگاه هاى 
لیگ برترى مى شود اما از آنجا که اولین پیامد ناکامى در دریافت مجوز حرفه اى عبارت است از ممانعت از 
حضور در لیگ قهرمانان سال 2018، نمایندگان آسیایى باید بیش از سایرین آن را جدى بگیرند.به این ترتیب، 

گمانه زنى درباره آسیایى شدن یا نشدن تیم هاى اصفهانى احتماًال تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

نصف جهان  «آنهایى که مى گویند گزینه سرمربیگرى 
سپاهان هستم،  به من لطف دارند اما شرایط من خاص 
است، من به مسئوالن پیشــنهاد مى دهم که اگر قرار 
است تغییراتى در کادر فنى انجام بدهند محرم نویدکیا 
را بیاورند، چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و 
من از نظر فنى و اخالقى او را دوست دارم، دواى درد 

سپاهان نویدکیاست و مطمئنم هرکسى 
جز او بیاید شرایط همین 

مى شود. ســپاهان 
ن  یکنــا ز با

خوبى دارد و کادر فنى باتجربه اى هم باالى ســر این 
تیم اســت اما دیدید فرکى این تیم را 
قهرمان کرد فصل بعد شــرایط 
خوبش به هفته چهارم نرسید، 
شاید نویدکیا امسال جواب ندهد 
ولى براى ســال هاى بعد قطعًا 
به نتیجه مى رسد.» این سخنان 
على کریمى در جمــع خبرنگاران 
بود که  در حاشیه اختالفاتش با 
مالک نفت تهران بیان کرد. 
در کش و قوس اختالفات او 
با جهانیان واقعًا نفهمیدیم که 
بحث سپاهان و نویدکیا کجا 
بود که پیش آمد. اما به نظر شما 
و  با احترام به علــى کریمى آیا 
عاقالنه است که مثًال اگر سپاهان 
تصمیم به خداحافظــى و قطع 
همکارى با «زالتکو کرانچار» 
بگیرد، از کریمــى که رزومه
 مربیگرى اش هدایت چند 
روزه نفت تهــران بوده، 
دعوت بــه همکارى 
کنــد. کریمــى که 
اسطوره  پرسپولیس 
است سرمربى تیمى 
شود که هوادارانش 
به  آبى و قرمز آلرژى 
دارند و چند سال پیش هم قلعه 
نویى را با تبصره و به شرط اینکه 
در تعریف و تمجید اســتقالل 
صحبتى نکند در جمع خود قبول 

کردند.
کامًال مشخص است که بحث 
پیشنهاد ســپاهان و اینکه وى 
گزینه سرمربیگرى زردپوشان 
در صورت اخراج کرانچار است 
بــه هیــچ وجه 
صحت نــدارد. 
اما این بحث در 
یکى دو روز اخیر 
از کجا نشــأت گرفت؟ 
شــنیده هاى و پیگیــرى هاى

 نصف جهان حاکى از آن است که  محرم نویدکیا و على 
کریمى در کنار رابطه خوب با یکدیگر دوستان مشترکى 
هم دارند. یکى از این رفقــاى دو جانبه که از هواداران 
سپاهان است و  در تهران هم زیاد با على کریمى در رفت 
و آمد است در  دیدار و گفت و شنودهایش با جادوگر از 
شرایط این روزهاى ســپاهان گالیه مى کند و اعالم 
مى دارد که آبروى اصفهان و اصفهانى ها با نتایج این 
روزهاى زردپوشان رفته است و در ادامه هم مى گوید اى 
کاش محرم نویدکیا هدایت سپاهان را عهده دار شود 
تا تیم از این بحران خارج شود. وى از على کریمى هم 
مى خواهد تا اگر بحثى در این باره در رســانه ها پیش 
آمد از محرم نوید کیا حمایت هاى الزم را به عمل آورد. 
وى در توجیه این درخواستش به کریمى مى گوید که 
شما مدام  در معرض پردازش هاى رسانه اى هستید و 
حرف هاى شــما همه جا منتشــر مى شــود در حال 
حاضر محرم نویدکیا تریبــون خاصى ندارد و صحبت 
ها و حمایت هاى شــما مى تواند بحث بازگشــت او 
در کسوت ســرمربى به ســپاهان را داغ کند. کریمى 
این پیشــنهاد را قبول مى کند و عنوان مــى دارد که 
همانطور که در گذشته در برهه هاى خاص از نویدکیا 
حمایت کــرده این بار هــم اگر فرصتى دســت دهد 
حمایتش از نویدکیا براى بازگشت به سپاهان را علنى

 مى کند.
اینکه در کش و قوس دعواهاى کریمى با جهانیان، مالک 
نفت این پروژه عملیاتى شود را باید به پاى لطف کریمى 
به محرم نویدکیا دانســت. یکى از خبرنگاران  ســوژه 
خیالى عزم ســپاهان براى دعوت از کریمى را مطرح 
مى کند و جادوگر هم قول خود به رفیق سپاهانى اش 

را محقق مى کند.
 کامًال مشخص است که  کریمى حاالحاالها بعید است 
که گزینه تیمى مثل سپاهان باشــد اما همه اتفاقاتى 
که افتاد نشــان از آن دارد که این مصاحبه اخیر براى 
تقویت جبهه محرم نویدکیا صــورت پذیرفته تا بحث 
بازگشــت او به اردوگاه زرد  این بار در کسوت سرمربى 
داغ شود و نام او دوباره و از تریبون هایى قدرتمند بر سر

 زبان ها بیفتد. جادوگر به خوبى به وعده خود در این 
زمینه عمل کرد تا محرم و حامیانش جبهه خود 

را در اصفهان براى بازگشــت تقویت شده 
بدانند. بــه ویژه اینکه کرانچــار در بدترین 
شرایط ممکن به سر مى برد و اگر در یکى دو 

دیدار آینده نتواند نتایج الزم را کسب کند باید از 
سپاهان برود. 

گزارش نصف جهان از پشت پرده سخنان على کریمى

تقویت جبهه حامیان نویدکیا تیم ملى فوتبال ایران در هر پنج میزبانى اش در انتخابى 
جام جهانى 2018 روسیه با جریمه نقدى از سوى کمیته  
انضباطى فیفا روبه رو شد؛ جریمه اى که مجموع آن مبلغى 

در حدود یک میلیارد تومان مى شود.
هر چقدر تیم   ملى فوتبال ایــران در انتخابى جام جهانى 
2018 روســیه خوب بود و رکوردشــکنى کــرد، از نظر 
انضباطى رکورد اصًال خوبى از خود بر جاى نگذاشت چرا 
که هر پنج بازى ایران در انتخابى جام جهانى با اتفاقاتى 

توأم شد تا فدراسیون فوتبال ایران جریمه نقدى شود.

ایران– قطر
اولین بازى ایران در انتخابى جام جهانى روسیه برابر قطر 
برگزار شــد که در گزارش ناظر بازى، توهین و رفتار بد 
تماشــاگران ایرانى به تیم رقیب درج شد؛ جایى که فیفا 
فدراســیون فوتبال ایران را 40 هزار فرانک ســوئیس 

(41 هزار دالر) جریمه کرد.
همچنین به دلیل اتفاقات پیش آمده و درگیرى هاى آخر 
بازى، سردار آزمون و احسان حاج صفى، دو بازیکن تیم  
 ملى فوتبال ایران نیز هر کدام پنج هزار فرانک ســوئیس 

جریمه شدند.
جواد نکونام، دستیار کى روش نیز در پى اتفاقات این دیدار 

سه جلسه محروم و 25 هزار فرانک جریمه نقدى شد.

 ایران – کره جنوبى
در این بازى نیز اتفاقاتى رخ داد که از چشم ناظر فیفا دور 
نماند. برگزارى مراسم مذهبى در قبل از شروع بازى و در 
بین دو نیمه، اســتفاده از پهباد و رفتار بد تماشاگران علیه 
هواداران کره اى  در نهایت باعث شد فیفا هشدار جدى به 
فدراســیون فوتبال ایران بدهد و جریمه نقدى 45 هزار 
فرانک سوئیسى برابر 46 هزار دالر نیز علیه فوتبال ایران 

وضع کند.

 ایران – چین
در بازى ایران و چین نیز اتفاقات ناخوشــایندى رخ داد. 
ازدحام بیش از حد هواداران در ورزشگاه آزادى و استفاده 
از مواد آتش زا باعث شد فدراسیون فوتبال ایران 50 هزار 

فرانک سوئیس جریمه شود.
فیفا همچنین پس از این بازى اعالم کرد که حتى ممکن 

بود بازى بعدى ایران را بدون حضور تماشاگر اعالم کند.

ایران – ازبکستان
در بــازى با ازبکســتان فدراســیون فوتبال ایــران ده 
هزار فرانک جریمه شــد. در حالى که ایــن بار همه چیز 
براى میزبانــى فوتبال ایــران خوب پیش رفــت، فیفا 
فدراســیون فوتبال ایــران را به دلیل نبــود پرچم هاى 
فیفا در ابتداى مســابقه ده هزار فرانک سوئیس جریمه 

کرد.

 ایران – سوریه
آخرین میزبانى ایران در انتخابى جام جهانى 2018 روسیه 
هم با حاشیه به پایان رســید. این بار نیز فیفا، فدراسیون 
فوتبال ایران را به دلیل برگزارى مراسم جشن صعود پیش 
از شروع بازى و شعارهاى غیرفوتبالى هواداران 45 هزار 

فرانک سوئیس جریمه کرد.
همچنیــن در بــازى رفت ایــران و ســوریه در مالزى 
تماشــاگران ایرانى به دلیل پرتاپ اشیاء سه هزار فرانک 

سوئیس جریمه شدند.
مجمــوع جرایمــى کــه فیفا فقط بــراى فدراســیون 
فوتبــال ایران در نظر گرفته اســت مبلغــى حدود 228 
هزار فرانک ســوئیس (933 میلیون تومان) مى شود که 
فدراســیون فوتبال ایــران باید این جریمــه را پرداخت

کند.
انتظار مى رود که فدراسیون فوتبال ایران موارد یاد شده 
را در رأس آمــوزش نیروهاى خود بــراى میزبانى هاى 
دیگر قرار دهــد تا جلوى این جرایم گرفته شــود چراکه 
ممکن اســت در آینده فوتبــال ایران تاوان بیشــترى 
غیــر از جرایم مالــى (بازى بــدون حضور تماشــاگر) 

بپردازد. 

این همه جریمه؟!

نصف جهان  برخى رسانه ها در گزارش هاى دیروز خود به 
حمالت صفحات استقاللى در فضاى مجازى پرداختند که 
در آن مدام «برانکو ایوانکوویچ» از سوى هواداران آبى به 

دلیل دریافت 4 گل از الهالل  به سخره گرفته شد.
 آى اسپورت در این باره نوشــته:با وجود اینکه یک هفته 
از شکســت پرســپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا مى گذرد، اما مطابق معمول نیش و کنایه ها و زخم 
زبان زدن ها به تیــم بازنده همچنان ادامــه دارد. در این 
میان اســتقاللى ها که تا همین چند روز پیش مهمترین 
خواسته شان از وزیر ورزش استخدام یک مربى مثل برانکو 
براى تیم خودشــان بود، حاال به مربى کروات لقب هاى 
تمســخرآمیز مى دهند و او را ناتوان معرفى مى کنند. باید 
از استقاللى ها پرسید اگر مردى در اندازه هاى برانکو هم 
به درد نیمکت آنها نمى خورد، پس چه کسى باید استخدام 
شود؟ آیا فقط باید زمان را صرف مذاکره هاى بى حاصل با 
امثال «فاتح تریم» کرد؟  همشهرى آنالین هم در گزارشى 
آورده :برانکو یک فرصت استثنایى براى فوتبال ایران بود؛ 
یک مربى باتجربه و موفق که سابقه حضور در کشورمان را 

هم داشت و به همین دلیل با حداکثر تطبیق پذیرى با جامعه 
میزبان توانست به پرسپولیس کمک کند. استقاللى ها هم 
به جاى ریشخند کردن این مربى به دلیل فقط یک باخت 
سنگین که آن هم در اثر غیبت چند بازیکن کلیدى و شوك 
فیفا رقم خورد، بهتر اســت بگردند و یکى در قواره هاى 
برانکو براى نیمکت خودشــان پیدا کنند. به عالوه با این 

رویکردى که آبى ها در قبال باخت پرسپولیس به الهالل 
در پیش گرفته اند، این نگرانى به وجود مى آید که امروز اگر 
با هزار زحمت یک مربى خارجى براى آنها جذب شد که با 
حضور «شــفر» این کار عملیاتى شده و تیمشان دو بازى 
را باخت، دوب اره اعتراض ها از ســر گرفته شود و هواداران 
عجول کارى کنند که نیمکت اســتقالل براى یک دوره 
20ساله دیگر دست مربیان ایرانى بیفتد.  به گزارش نصف 
جهان هر چندحمله به برانکو و شــاگردانش البته از رقبا 
چندان عجیب و دور از انتظار نیســت، اما مسئله مهمتر 
این است که برخى هواداران پرسپولیس هم پشت تیم را 
خالى کرده اند. با این جماعت قدرنشناس هم نباید کارى 
داشت، غیر از طرح یک ســئوال؛ چطور به خودتان اجازه 
مى دهید هنگام پیروزى برابر االهلى بــا غرور کنار تیم 
بایستید، اما موقع باخت به الهالل راهتان را کج مى کنید؟ 
اگر همه درد این اســت که تیم تان از یک حریف ده نفره 
دو گل خورد، بد نیست یادتان بماند همین تیم در مرحله 
قبلى ده نفره بــه دیگر رقیب عربســتانى اش دو گل زده 

بود.

این هواداران بى معرفت 

بیش از شش ســال پس از تجربه اولین بازى لیگ 
برترى، محصول تیم هاى پایه سپاهان با درخشش 

در پیراهن پدیده به تیم ملى رسید.
اولیــن بار بیســت ویکم مــرداد ســال 90 بود که 
اکبــر ایمانــى در ترکیــب ســپاهان بــه میدان
 رفــت. در آن مســابقه کــه از هفته ســوم لیگ 
یازدهم برابر نفت آبادان در ورزشــگاه فوالدشــهر 
برگزار شــد «لوکابوناچیــچ» به ایــن بازیکن که 
از محصــوالت تیم هاى پایه باشــگاه بــود میدان

 داد.
ایمانى که در این فاصله شش ساله پیراهن تیم هاى 

ذوب آهن و فوالد را هم به تــن کرده در حال حاضر 
بازیکن پدیده اســت. این هافبک 25 ساله اردبیلى 
که نقش ُپررنگى در باالنشینى پدیده و قرار گرفتن 
نماینده مشــهد در رده دوم جدول لیگ برتر داشته 
است مزد درخشش در تیم باشگاهى اش را با دعوت 

به تیم ملى گرفت.
برخالف برخى دیگر از بازیکنان آماده لیگ برتر که 
با اضافه شدن لژیونرها خط خوردند ایمانى در لیست 
نهایى تیم ملى براى دیدار با تیم هاى توگو و روسیه 
حضور دارد تا پدیده ســابق اصفهانى ها پدیده جدید 

تیم ملى باشد.

طالب لو 
جانشین 
رحمتى 
مى شود؟

 شــایعات زیادى درباره مهدى رحمتى شنیده مى شــود. از یک طرف گفته 
مى شود اســتقالل عالقه اى به ادامه همکارى با این بازیکن ندارد و از طرف 
دیگر این بحث وجود دارد که به دلیل احتمال محروم شدن حسین حسینى از 
دربى، آبى ها به فکر بازگرداندن رحمتى به تیمشان هستند. با این همه گزارش 
اخیر خبرگزارى مهر به نظریه اول درباره رحمتى نزدیک است. به نوشته این 
سایت، در حالى شرط ادامه حضور رحمتى و جبارى در استقالل رضایت «شفر» 
اعالم شده که براساس اطالعات کسب شده اغلب اعضاى کمیته فنى استقالل 
و تصمیم سازان در این باشگاه روى بازگشــت رحمتى به این تیم نظر مثبتى 
ندارند.  البته این موضوع هنوز به تصویب نهایى نرســیده است و این تصمیم 
قطعى نیست.در همین رابطه احتمال اینکه بعد از قطع رسمى همکارى باشگاه 
با رحمتى، آبى ها باید یک دروازه بان جانشــین وى کنند. برخى شواهد نشان 
مى دهد استقاللى ها بى تمایل به آغاز دوباره همکارى با وحید طالب لو نیستند.

طالب لو فصل گذشــته محافظت از دروازه تیم فوالد را برعهده داشت اما از 
ابتداى فصل به دلیل سفر به آمریکا و تولد فرزندش در هیچ تیمى عضویت ندارد 
و بازیکن آزاد اســت و در صورتى که آبى ها 
قصدشان براى به خدمت گرفتن او جدى 
باشد، طالب لو مى تواند به عنوان بازیکن 

آزاد به این تیم بپیوندد.

 

اصفهان،مشهد و تیم ملى
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ربى مى دهد استقاللى ها بى تمایل به آغاز دوباره همکارى با وحید طالب لو نیستند.ر
داشت اما از  فصل گذشــته محافظت از دروازه تیم فوالد را برعهده
رسفربه آمریکا و تولد فرزندش در هیچ تیمى عضویت ندارد  صل به دلیل 
وو بازیکن آزاد اســت و در صورتى که آبى ها 
قصدشان براى به خدمت گرفتن او جدى 
باشد، طالب لو مى تواند به عنوان بازیکن 

آزاد به این تیم بپیوندد.

یبون هایى قدرتمند
بى به وعده خود در ای
میانش جبهه خود
ـت تقویت شده 
چــار در بدترین 
و اگر در یکى دو 

کسبکند باید از  را

 بر سر
ننننین

مى دهد اس
ف طالب لو
بابابتداى فص

و ى ى ه
سپاهانهستم،  به من لطف دارند اما شرایط منخاص

است، من به مسئوالن پیشــنهاد مىدهمکه اگر قرار 
نویدکیا  است تغییراتى در کادر فنىانجام بدهند محرم
را بیاورند، چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و
من از نظر فنى و اخالقى او را دوست دارم، دواى درد 

سپاهان نویدکیاست و مطمئنم هرکسى 
جز او بیاید شرایط همین 

مى شود. ســپاهان 
ن  یکنــا ز با

ن م ى و ى و
ر فرکى این تیم اســت اما دیدید تیم
قهرمان کرد فصل بعد شــرایط
خوبش به هفته چهارم نرسید
شاید نویدکیا امسال جواب نده
ولى براى ســال هاى بعد قطع
به نتیجه مى رسد.» این سخنان
على کریمى در جمــع خبرنگاران
ببوود که  در حاشیه اختالفاتش
ممالک نفت تهران بیان کرد
ا کش و قوس اختالفات ددر
با جهانیان واقعًا نفهمیدیم ک
بحث سپاهان و نویدکیا کج
بود که پیش آمد. اما به نظر شم
و  با احترام به علــى کریمى آ

عاقالنه است که مثًال اگر سپاهان
تصمیم به خداحافظــى و قطع
همکارى با «زالتکو کرانچار
بگیرد، از کریمــى که رزوم
 مربیگرى اش هدایت چن
روزه نفت تهــران بوده
دعوت بــه همکارى
ککنــد. کریمــى ک
اااااسسطوره  پرسپولیس
است سرمربى تیمى
شود که هوادارانش
به  آبى و قرمز آلرژى
دارند و چند سال پیش هم قلع
نویى را با تبصره و به شرط اینک
در تعریف و تمجید اســتقالل
صحبتى نکند در جمع خود قبول

ککردند.
ککککامًال مشخص است که بحث
پپپپپپپپپپپیپپپپپپیپییشنهاد ســپاهان و اینکه وى
گگگزینه سرمربیگرى زردپوشان
در صورت اخراج کرانچار است
بــه هیــچ وج
صحت نــدارد
اما این بحث د
دو روز اخی یکى
از کجا نشــأت گرفت
شــنیده هاى و پیگیــرى هاى
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معاون دادستان مشــهد از رســیدگى ویژه و خارج از 
نوبت به پرونده تجاوز گروهى بــه یک زن، معروف به 

«شیاطین جلگه وحشت» خبر داد.
 قاضى سیدجواد حســینى اظهار داشت: طبق تأکیدات 
دادســتان مرکز خراســان رضوى، پرونده هاى جرائم 
خاص و به ویژه جرائمى کــه در آن نوامیس مردم مورد 
تعرض قرار مى گیرند، در زمره پرونده هایى هستند که 
به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار مى گیرد و 
قضات با تجربه به اینگونه پرونده ها رسیدگى مى کنند.

سرپرست ناحیه 4 قضائى مشــهد اضافه کرد: دستگاه 
قضائى در برخورد با جرائمى که موجب بروز خدشه اى در 
امنیت مردم شود، اغماض نخواهد کرد و اینگونه جرائم 
از لحظه گزارش به دستگاه قضائى شبانه روز پیگیرى

مى شــود تا همه عوامل و افراد مرتبط با جرم دستگیر 
شوند. قاضى حسینى با اشاره به متوارى بودن چند نفر 
دیگر در پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» به 
فراریان هشدار داد قبل از آنکه با فرارشان جرائم دیگرى 

مرتکب شوند خود را تسلیم کنند.
بازپرس ویژه جرائم خاص مشــهد ادامه داد: دو تن از 
متهمان که در چند روز گذشــته دستگیر شدند با صدور 
قرار بازداشــت موقت از ســوى بازپرس پرونده، روانه 
زندان شده اند تا به اتهامات مختلف آنان پس از تکمیل 

مستندات و مدارك رسیدگى شود.

قاضى حســینى همچنین به آزادى یکــى از متهمان 
این پرونده با وثیقه ســنگین اشــاره کرد و گفت: طبق 
تحقیقات صورت گرفته این فــرد در ماجراى تجاوز به 
عنف یا آدم ربایى نقشى نداشــت و تنها براى متهمان 
اصلى پرونده، مشــروبات الکلى تهیه کرده اســت که
 این جرم وى نیز مورد رسیدگى قرار مى گیرد به همین 
علت و با نظر بازپرس شعبه 409 مجتمع قضائ ى شهید 
بهشتى این متهم با ســپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده 

است.
سى و یکم تیر گذشــته چند زن و مرد که مدعى بودند 
از چنگ اعضــاى یک باند گریخته اند، هراســان خود 
را بــه مأموران انتظامى رســاندند و پــرده از ماجرایى 
وحشتناك برداشــتند. آنها گفتند حدود ده نفر که سوار 
بر یک دســتگاه پراید و چند موتورسیکلت بودند با قمه

 و چوب و چماق اطرافمان را محاصره کردند و با تهدید 
به مرگ از ما خواستند به ســوى «خانه باغ جلگه اى» 
حرکت کنیم. یکى از آنها به زن 35 ساله اى که همراه 
ما بود، گفت: «تــو باید قربانى دیگران شــوى! اگر به 
خواسته هاى ما تن بدهى با زنان و دختران دیگر کارى 
نداریم!» دو نفر از آن شیاطین، زن 35 ساله را به پشت 
خانه بردند و راننده پراید را نیز نزد خودشان نگه داشتند. 
ما هم از این فرصت اســتفاده کردیم و در تاریکى شب 

از آنجا گریختیم.

قاضى خوش ذوق گنبد کاووسى، احکام خالقانه اى 
براى برخى مجرمان صادر مى کنــد که از آن جمله 
مى توان به تحت تکفل قراردادن کودکان یتیم، مطالعه 
کتب، شــرکت در دوره آموزش مقررات راهنمایى و 

رانندگى و... اشاره کرد.
 قاضى نقى زاده، رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى 
2 گنبــدکاووس همچنین بــه محکومیت متهمان 
به صد ها ســاعت خدمات عمومى رایگان شــامل 
پاکســازى جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، تفرجگاه ها 
و حتى حاشــیه جاده ها از زباله هاى ر ها شده یا حتى 
استفاده از تخصص آنها در آموزش افراد گروه هدف 

اقدام کرده است.
قاضى نقــى زاده که 17 ســال ســابقه قضاوت در 
کارنامــه کارى خــود دارد در برخــى از آراء صادره 
مجازات جایگزین حبس به مطالعه پنج جلد کتاب در 
موضوعات دینى، اخالقى اجتماعى و فرهنگى اشاره 
مى کند و مى گوید: متهم به اتهام سرقت باترى خودرو 
متعاقب شــکایت شــاکى تحت تعقیب قرار گرفت. 
دادسرا مجرمیت وى را با توجه به دالیل ذکر شده در 
پرونده محرز دانسته و دادستان با صدور کیفرخواست 

تقاضاى مجازات متهم را از دادگاه کرده است. متهم 
که نوجوان است و 16 سال سن دارد دانش آموز است. 
وى با پرداخت خسارت شــاکى رضایتش را به دست 
آورده است. نامبرده فاقد سابقه کیفرى است و به جرم 
خود اقرار کرده و از این رو به محکمه در کشف واقعیت 
کمک کرده است و باعث تسریع در دادرسى شده و نیز 
اظهار ندامت و پشیمانى کرده است. دادگاه وى را بابت 
اتهام سرقت به یکسال نگهدارى از کانون اصالح و 
تربیت محکوم کرد اما از آنجایى که خسارت شاکى 
را جبران کرده است و رضایت وى را اخذ کرده و فاقد 
سابقه کیفرى و نوجوان است، دادگاه وى را مستحق 
مدارا دانست و حبس وى را به مدت دو سال تعلیق کرد 
تا چنانچه وى در مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدى 

شود، مجازات معلق اجرا مى شود. 
این نوجوان موظف است ضمن عضویت در کتابخانه 
عمومى شهر ماهانه و به مدت یکسال پنج جلد کتاب 
در موضوعات دینى، اخالقــى اجتماعى و فرهنگى 
مطالعه و خالصه آن را به اجراى احکام تحویل کند 
و همچنین کتابدار نســبت به تأیید صحت مطالعه 
کتاب ها با بررسى دقیق اقدام خواهد کرد. در صورت 

استنکاف متهم از این امر براى بار اول یکسال به مدت 
تعلیق قبل اضافه مى شود و در صورت تخلف براى بار 

دوم مجازات حبس وى اجرا مى شود.
از دیگر رأى هاى صادره از ســوى قاضى نقى زاده، 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى گنبدکاووس مى توان 
به تحت تکفل قرار دادن چهار کــودك یتیم از ایتام 

تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد.
وى در توضیح صدور این رأى مى گوید: در اثر تصادف 
بین یک دستگاه کامیون با یکدستگاه خودروسوارى 
در جاده گنبد مینودشــت تعدادى کشــته و مجروح 
شدند. مأموران در محل حاضر شــدند و کارشناس 
تصادفات علت حادثه را بى احتیاطى از سوى راننده 
کامیون اعالم کرد. شکایت شکات و نظریه پزشکى 
قانونى اخذ شــد. متهم اتهام را پذیرفت و دادستان با 
صدور کیفرخواســت تقاضاى مجازات متهم به جرم
بى احتیاطى در رانندگى منجــر به قتل غیرعمدى و 
صدمه بدنى کرد. دادگاه متهم را از جنبه خصوصى جرم 
به پرداخت دیه در حق شکات و از جنبه عمومى جرم به 
دو سال حبس محکوم کرد. نظر به اینکه متهم با بیمه 
نمودن خودرو خود در برابر حوادث، ترتیبات پرداخت 
خسارت شکات را فراهم کرده است و از طرفى متأهل 
و فاقد سابقه کیفرى بوده اســت لذا دادگاه مجازات 
حبس وى را به مدت دو ســال تعلیق کرد تا چنانچه 
وى در مدت دو ســال مرتکب جرائم عمدى شود از 
مجازات معلق مذکور رفع تعلیق شــده محکومیت 

حبس اجرا مى شود.
قاضى نقى زاده خاطرنشان مى کند: دادگاه وى  را به 
شرکت در دوره آموزش مقررات راهنمایى و رانندگى 
به مدت صد ساعت و به عنوان مجازات تکمیلى نیز 
وى را به پذیرش و تحت تکفل قرار دادن تعداد چهار 
کودك یتیم محتاج از ایتام تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى (ره) محکوم کرده اســت که در صورت 
تخلف از دســتورات مذکور متهم با مجازات حبس 

مواجه خواهد شد.

رئیس دادگســترى مراوه تپه گــرگان گفــت: رؤیاى کوزه هــاى پر از 
سکه هاى طال، دو نفر را در مراوه تپه به کشتن داد و دو نفر را روانه بیمارستان

 کرد.
مرتضى اسعدى درباره حادثه در نیروگاه برق این شهرستان اظهار داشت: در 
پى عملیات ساخت نیروگاه برق شهرستان مراوه تپه، مهندسان به تکه هایى 
از کوزه هاى قدیمى برخورد کردند و به طمع پیدا کردن عتیقه و سکه هاى 
قدیمى، دو نفر از این مهندسان به همراه سه نفر دیگر اقدام به حفر غیرمجاز 

کانال مى کنند.
وى افــزود: دو نفــر از ایــن افراد حیــن حفارى بــر اثر ریــزش خاك 
فوت کردند و دو نفر هم راهى بیمارستان شدند همچنین یک نفر دیگر هم 

دستگیر شد. 

جزئیات جدید از آتش زدن پسر 19 ساله مهابادى

 بنزین ریختند، آتش زدند و سلفى گرفتند!
جزئیات جدیدى از پرونده زنده سوزانده شدن جوان 
19 ساله مهابادى منتشر شد. بر اساس این گزارش،  
چهار پسر جوان پس از قتل دوست صمیمى شان با 
ضربه هاى ساطور و چاقو، او را به آتش کشیدند و از 
تمام این اقدامات خود فیلــم گرفتند. پلیس مهاباد، 
متهمان را دســتگیر و بازجویى از آنها را آغاز کرده 

است.
سوم مهر امسال، یکى از چوپان هاى مهاباد با جسدى 
سوخته کنار جاده روبه رو شــد و به پلیس خبر داد. با 
حضور مأموران در محل، جســد به پزشکى قانونى 

منتقل و شناسایى هویت او آغاز شد.
همزمان خانواده اى نیز با مراجعه به کالنترى از مفقود 
شدن پسر 19 ساله شان به نام «صادق» خبر دادند و 
گفتند: «صادق دیشب همراه چهار نفر از دوستانش 
سوار خودروى پراید شد و از خانه بیرون رفت. آنها هم 

دانشگاهى و از دوستان چندین ساله هم هستند.»
پس از تشخیص هویت مشخص شد، جسد سوخته 
متعلق به صادق است. با کشف این سرنخ، بازداشت 

متهمان به جریان افتاد و آنها در عرض 24 
ساعت از سوى پلیس دستگیر شدند و در 

بازجویى ها به قتل صادق به دلیل اختالفات شخصى 
اعتراف کردند.

همزمان با دستگیرى متهمان، فیلمى از صحنه قتل 
پسر جوان به دســت آمد که در آن متهمان از صحنه 

قتل و آتش زدن مقتول فیلم گرفته بودند.
صادق، دانشــجوى حســابدارى بود و یک خواهر 
کوچک تر از خود دارد. یکى از بســتگانش که فیلم 
لحظه قتل و آتش زدن او را دیــده، درباره جزئیات 
حادثه گفت: «هر چهار پسرى که دستگیر شده اند بین 
18 تا 20 سال دارند و همیشه در دانشگاه و بیرون با 
صادق بودند. آنها شب حادثه، صادق را به بهانه تفریح 
ســوار پراید کردند و با هم به چند کیلومترى مهاباد 
رفتند اما در یک لحظه با ساطور و چاقو او را مجروح 
کردند و صبح روز بعد نیز او را در حالى که هنوز نفس 

مى کشید با بنزین آتش زدند.»
او دربــاره محتــواى فیلمى که 

متهمــان از صحنه قتل و ســوزاندن تهیه کرده اند، 
گفت: «فیلم حدود 15 دقیقه اســت و چندبار قطع و 
وصل مى شــود. اولین ثانیه هاى آن نیز صادق را در 
حالى که سرش زخمى است و به حالت تقریباً بیهوش 
در صندلى عقب ماشین نشسته و سرش روى بالشتک 
خودرو افتاده، نشان مى دهد. متهمان خیلى خونسرد 
و آرام هستند، صداى ضبط خودرو را بلند کرده اند و 
ماشین هم در حال حرکت است. آنها دستکش سفید 

دارند و به صورتشان نیز ماسک زده اند.»
وى افزود: «فیلم لحظه اى قطع مى شود اما در شروع 

دوبــاره مى بینیــم متهمان 
ماشین را به بیرون از شهر 

برده اند و در حال 
پیاده شدن از آن 

هستند. سپس با ســاطور و چاقو ضرباتى به صادق 
مى زنند. در این لحظه، صداى یکى از متهمان مى آید 
که به دیگرى مى گوید برو تو هم بــزن... داره بلند 

مى شه...»
آشناى صادق، لحظه آتش زدن مقتول را نیز اینگونه 
توضیح مى دهد: «فیلم خیلى فجیع است و نمى توان 
به راحتى به آن نگاه کرد. ثانیه هاى آخرش، صادق را 
در حالى که در آتش است، نشان مى دهد. آنها بنزین 
ریختند و او را آتش زدند. در بخشى از فیلم دو نفر از 
متهمان را دیدم که دوربین را بــاال مى آورند وـ  به 

حالت سلفىـ  ژست مى گیرند.»
به گفته وى، مراسم تشییع صادق روز جمعه در مهاباد 
برگزار شــد و پدر و مادر او نیز با حضور در دادســرا، 

درخواست قصاص کردند.

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى درباره حادثه 
گفت: «سوم مهر امسال، جسد سوخته مجهول الهویه 
در جاده اى روستایى کشف شد و بالفاصله مأموران 
و بازپرس شعبه اول دادسراى مهاباد در محل حاضر 

شدند.»
توکل حیدرى با بیان اینکه جســد متعلق به صادق، 
متولد 77 است، افزود: «در این زمینه چهار نفر دستگیر 
شده اند که ســه نفر از آنها به اتهام مشارکت در قتل 
عمد با قرار بازداشــت موقت و یک نفر دیگر هم به 
اتهام معاونــت در قتل عمد با قــرار وثیقه به زندان 
معرفى شدند.» وى با بیان اینکه تحقیقات تکمیلى 
درباره انگیــزه متهمان ادامه دارد، افزود: «هر ســه 
متهم به قتل، به انجام اعمالى که منجر به قتل شده 

اعتراف کرده اند.» 

اعدام در انتظار متهمان پرونده 
«شیاطین جلگه وحشت»

قاضى پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس از نمونه این احکام مى گوید

مجازات: مطالعه ماهانه 5 جلد کتاب
در پى یک نزاع خانوادگى، پدر خانواده 
ناخواسته باعث کشته شدن پسرش 

شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند 
گفت: جــوان 35 ســاله متأهلى که 
ساکن یکى از روستاهاى بخش خزل 
نهاوند است دوشنبه شب هفته جارى 
با خانواده خود مشــاجره لفظى پیدا 
مى کند. در این شرایط پدر این جوان 
براى واســطه گرى و پایان مشاجره 
ســعى مى کند جوان خود را آرام کند 
اما چاقوى در دست پسر در این میان 
ناخواســته به پهلوى خودش اصابت 
مى کنــد. بر اثــر این حادثــه جوان 
به بیمارســتان منتقل مى شــود اما

 متأســفانه جــان خود را از دســت 
مى دهد. پرونده ایــن حادثه در اختیار 
مراجع قضائ ــى قرارگرفته و پدر این 
جوان هم دستگیر و روانه زندان شده 

است.

13 نفــر از اعضاى یک خانــواده در 
واژگونى خودروى نیسان وانت در روز 
تاسوعاى حسینى به بیمارستان منتقل 

شدند.
صبح شنبه 8 مهرماه امسال مأموران 
پلیس آبــادان در جریــان واژگونى 
خودروى نیسان وانت در بلوار ساحلى 
آبادان قرار گرفتند و خیلى زود تیمى از 
مأموران و امدادگران اورژانس در محل 

حاضر شدند.
مأموران بــا حضور در محــل حادثه 
مشــاهده کردند که 20 نفر از اعضاى 
یک خانواده براى شــرکت در مراسم 
عزادارى روز تاســوعا به سمت هیئت 
در حال حرکت بودند که راننده خودرو 
به دلیل  ناتوانى درکنترل خودرو باعث 

واژگونى نیسان وانت شده است.
تیم هاى امدادى در محــل 13 تن از 
مصدومان این حادثه را به بیمارستان 
شهید بهشــتى منتقل کردند که همه 
مصدومان به صورت ســرپایى درمان 
شــده و تنها یک کودك در بیمارستان 
بسترى شد که پس از اقدامات پزشکى 

وى نیز از بیمارستان ترخیص شد.

پدر باعث کشته شدن 
پسرش شد

نیسان وانت با 20 مسافر 
چپ شد

جستجوى گنج
 2 مهندس 
نیروگاه برق را 
کشت

مدیر روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى اســتان زنجان گفت: در پى حادثه اى در شرکت کاغذسازى راشا 
کاسپین زنجان، سرِ کارگر و قهرمان ووشوى جهان قطع شد.

به گزارش جام جم آنالین و به نقل از فارس، جواد مرادى اظهار داشت: طى ساعت 14 و 30 دقیقه روز سه شنبه  با 
مرکز اورژانس استان زنجان تماس گرفته شد.

وى با اشــاره به اینکه بالفاصله پس از دریافت گزارش تماس، یک دستگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس شهرك 
الهیه به شرکت راشا کاسپین زنجان اعزام شــد، تصریح کرد: این شخص قبل از رسیدن نیروهاى اورژانس در دم 

فوت شده بود.
مدیر روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى استان زنجان با بیان اینکه به احتمال زیاد دست کارگر، در دستگاه گیر 

کرده بود، افزود: در حین تالش براى درآوردن دست خود از زیر دستگاه، سر این کارگر هم گیر مى کند.
مرادى با بیان اینکه تقریبًا ســر این کارگر قطع شده اســت، یادآور شد: طى ســال جارى حوادثى از این قبیل در 

شرکت هاى مختلف استان زنجان رخ داده است.
 شایان ذکر است، اسم این کارگر «محمد جعفرى»، حدود 28 ساله و قهرمان ووشوى جهان بوده است که در حین 

کار در کارخانه کاغذسازى راشا کاسپین فوت شده است.

درگذشت دلخراش و تکان دهنده قهرمان سابق ووشوى جهان
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حتمًا مى دانید که iOS 11 به صورت رسمى براى آیفون 
و آیپدهاى مجهز به پردازنده هاى 64 بیتى اپل منتشــر 
شــد. این آپدیت ویژگى هاى جالب و جدیدى را براى 

کاربران آیفون و آیپدهاى اپل به ارمغان مى آورد.
یکى از جالب ترین ویژگى هایى که در iOS 11 ارائه شده 
است مربوط به امکان جابه جایى همزمان چند آیکون یا 
پوشه در هوم اسکرین دستگاه مى شود. حتماً مى دانید که 
تا پیش از این مى توانستیم به صورت تک تک آیکون و 
 iOS 11 پوشه هاى هوم اسکرین را جابه جا کنیم، اما در

دیگر محدود به یک آیکون یا پوشه نخواهید بود! 
به منظور جابه جایى همزمان چند آیکون یا پوشه در هوم 
 Drag» از قابلیت iOS 11 اسکرین آیفون هاى مجهز به
Drop &» یا اصطالحًا «کشیدن و رها کردن» استفاده 
مى کنیم. بدین منظور دقیقًا مراحل زیر را به ترتیبى که 

نام مى بریم طى کنید:
به هوم اسکرین آیفونتان مراجعه کنید.

انگشت خود را روى یکى از آیکون ها یا پوشه هایى که 

تمایل دارید جابه جا شود قرار دهید و کمى نگه دارید تا 
حالت «ویرایش» آیکون ها پدیدار شود. انگشت خود را 

از روى نمایشگر و آیکون آن برنامه بر ندارید.
حاال با انگشت دست دیگرتان سایر آیکون و پوشه هایى 
که تمایل دارید به همراه آن آیکون اول جابه جا شوند را 
انتخاب کنید. براى انجام این کار کافى اســت به آرامى 
بر روى آیکون و پوشــه هاى مورد نظرتان ضربه لمسى 

بزنید.
بعد از انتخاب تمام آیکون ها و پوشــه ها، انگشتى که از 
ابتدا روى نمایشگر دستگاه بود را روى آن ُسر دهید و به 
صفحه اى بروید که تمایل دارید آیکون هاى انتخاب شده 

به آن قسمت منتقل شوند.
حاال انگشت خود را از روى نمایشگر بردارید تا جابه جایى 

آیکون ها انجام شود.
به همیــن ســادگى در iOS 11 مى توانیــد به صورت 
همزمان چند آیکون یا حتى پوشــه را در هوم اسکرین 

دستگاه جابه جا کنید.

بر اساس پوستر منتشرشــده در اکانت هواوى، برند 
آنر که یکى از زیرمجموعه هاى این شرکت چینى 
است، در نظر دارد جانشــینى براى گوشى  میان رده  

آنر 6X ارائه کند.
روى این پوستر شعارى با این مضمون به زبان چینى 
نوشته شده است: «مى خواهید بیشتر از مردم عادى 
ببینید؟ باالتر؟ گسترده تر؟ همه جا دنیاى شماست». 
این جمله احتماًال به استفاده از نسبت تصویر 18 به 
9 در نمایشگر محصول جدید آنر اشاره دارد؛ نسبت 
تصویرى که در محصوالت جدید بــازار رواج پیدا 
 7X کرده  است.بر اساس گزارش هاى غیر رسمى، آنر
با نمایشگر 5.5 اینچى و پردازنده  کرین 670 عرضه 
خواهد شد. حافظه  رم این دستگاه 4 گیگابایتى است 
و حافظه  ذخیره ســازى آن ظرفیت 64 گیگابایتى 
خواهد داشت. با توجه به این مسئله که نسخه  جدید 
رابط کاربرى Emotion UI هواوى هنوز ارائه نشده 
است، آنر 7X احتماًال از نسخه  5.1 این رابط کاربرى 

با اندروید 7.1 نوقا استفاده خواهد کرد.
قیمت احتمالى این گوشى بین 1500 تا 1800 یوان، 

معادل 220 تا 270 دالر خواهد بود.

اپل با انتشار iOS 11 ، پشتیبانى 
خود را از نرم افزارهاى 32 بیتى به 
طور کامل قطع کرد. به این ترتیب 

در iOS 11 فقط نرم افزار هاى 
64 بیتى اجرا مى شود.

با این تغییر اپل، توسعه دهندگان 
و صاحبان نرم افزارها براى بقا 

در سیستم عامل iOS مجبورند 
تا برنامه هاى خود را از 32 به 64 

بیتى تغییر دهند. ممکن است شما 
از کاربرانiOS 10 باشید که با 

به روز سانى به iOS 11 برخى از 
نرم افزار هاى تان به دلیل 32 بیتى 

بودن از کار بیفتد.
اگر آخرین نسخه iOS 10 را 

روى آیفون خود نصب کرده باشید 
مى توانید با طى کردن مراحل زیر 
فهرستى از نرم افزارهایى را که 

در iOS 11  کار نمى کند و 
نیاز به به روز رسانى دارد، 

مشاهده کنید:
 Settings -> General ->

 About -> Applications
on your iPhone

کدام نرم افزارها 
در iOS 11 اجرا 

مى شود؟

اپلیکیشــن هــاى هنــگ کــرده 
گوشــى هــاى اندرویــدى یکى از 
خســته کننده ترین بخش هــاى این 
اسمارتفون ها هســتند؛ زمانى که در 

حال اجراى برنامه یا بازى هســتید و 
ناگهان همه چیز قفل شــده و زدن دکمه 

بازگشت نیز حالل مشکل نیست. شاید تنها 
راه  حل این دردســر بزرگ، بستن اپلیکیشن هاى 

هنگ کرده گوشى باشد. از این پس با اجراى مراحل زیر، 
به راحتى برنامه هاى قفل شده گوشى خود را ببندید. این 
روش، مخصوص کاربرانى ا ســت که به تازگى تجربه 
اســتفاده از سیســتم عامل محبوب اندروید را کسب 

کرده اند. بنابراین، شاید بیش از حد ساده به نظر بیاید!
دکمــه Recent Apps را در گوشــى اندرویدى خود 
لمس کنید تا منوى Multitasking ظاهر شود. در بیشتر 
موبایل ها، این دکمه به شــکل مربع در سمت راست 
نوار ناوبرى مجازى در صفحــه نمایش قرار دارد. البته 
کاربران گوشى هاى سامســونگ مى توانند این دکمه 
را در ســمت چپ اسمارتفون خود مشــاهده کنند. اگر 
موبایل شما فاقد این گزینه است، دکمه هوم را گرفته 

و نگه دارید.
اپلیکیشن هاى هنگ کرده گوشى را گرفته و آنها را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا بسته شوند. شما همچنین 
مى توانید با زدن دکمه X در گوشه باالیى آنها، این نرم 
افزارهاى دردسرســاز را ببندید. با این کار، برنامه مورد 
نظر از لیست حذف شده و بدین ترتیب، بسته مى شوند.

در برخى گوشــى هاى هوشــمند اندرویدى، ممکن 
اســت با زدن دکمه Recent Apps، گزینه اى تحت 
عنوان Close All، یا به فارســى، «بســتن همه» را 
مشــاهده کنید. با لمس این گزینه، همه اپلیکیشــن 

بهتر هاى در حال اجرا بسته خواهند شد.  اما 
است بدانید که همیشه بســتن همه اپلیکیشن هاى در 
حال اجرا، کارى منطقى و به صرفه نیســت. بســیارى 
از کاربران اندرویــد و iOS مرتبًا اقدام بــه باز کردن 
منوى Multitasking و بســتن برنامــه هاى در حال 
اجراى گوشــى خود مى کنند. این کار باعث مى شــود 
تا ســرعت گوشــى پایین آمده و راندمان نیز کم شود. 
دلیل آن این اســت که اسمارتفون شــما براى اجراى 
مجدد این برنامه ها به وقت زیاد و صــرف انرژى نیاز 
دارد، در حالى که مى توانست به راحتى و بدون زحمت، 
اپلیکیشن هاى در حال اجرا را فراخوان کند. بنابراین، 
تنها در صورتى از روش گفته شده در باال استفاده کنید 
که با اپلیکیشــن هاى هنگ کرده گوشى مواجه شده 
باشید. امروزه سیستم عامل اندروید به قدرى هوشمند 
است که بتواند تشخیص دهد کدامیک از اپلیکیشن هاى 
گوشى به مدت طوالنى بدون اســتفاده باقى مانده اند. 
بنابراین، شــما نیاز به انجام هیچ عملیاتى نداشــته و 
سیستم عامل این کار را براى شــما انجام خواهد داد. 
اما اگر گوشى شــما به طور مرتب هنگ مى کند، قطعًا 
نرم افزارهایى بر روى آن نصب اســت که باید حذف

 شوند.

چگونه اپلیکیشن هاى هنگ کرده 

بر اساس گزارش هاى منتشر شده، بانک کشاورزى 
چین در تعداد محدودى از دســتگاه هاى خودپرداز خود، 
براى انجام و ارائه خدمات بانکى، به جاى دریافت کارت 
هاى بانکى از فناورى تشخیص چهره استفاده کرده است. 
با به کارگیرى این روش دیگر نیازى به همراه داشتن کارت 
بانکى نخواهد بود و مشتریان مى توانند با فناورى تشخیص 
چهره وارد حساب بانکى خود شــده و از تمام امکانات و 

خدمات دستگاه هاى خودپرداز استفاده کنند.
مشتریان و کاربران براى استفاده از این خودپردازها تنها 
کارى که باید انجام دهند، فشــار دادن کلید دریافت پول 
با استفاده از تشــخیص چهره است. پس از فشردن کلید 
مورد نظر، دوربین دستگاه خودپرداز اقدام به اسکن چهره 
مشترى مى کند و در صورت مثبت بودن شناسایى، کاربر 
باید شماره تلفن و شماره شناسایى خود را وارد کند. سپس 
در مرحله  بعدى، مشترى باید عدد و میزان پول مورد نیاز 
خود را براى برداشــت در کنار رمز عبور وارد کند. پس از 
موفقیت تراکنش و اتمام این مراحل، مشتریان مى توانند 

پول خود را دریافت کنند.
دالیل جایگزین سازى اســتفاده از کارت هاى بانکى با 
فناورى تشخیص چهره بســیار منطقى به نظر مى رسد. 
این بانک چینى اعالم کرده است که با استفاده از سیستم 
تشخیص چهره مى توان مانعى براى کپى کردن کارت هاى 
بانکى به منظور ســوء اســتفاده ایجاد کرد. همچنین در 
صورت استفاده از فناورى تشخیص چهره در دستگاه هاى 
خودپرداز، شانس گیر کردن کارت در دستگاه و مشکالت 

بعدى آن به مراتب کاهش پیدا مى کند.
یکى از کارکنان بانک کشــاورزى چین بر این باور است 
که استفاده از سیستم تشخیص چهره همزمان با دریافت 
شماره شناسایى، شماره تلفن و رمز عبور از امنیت بیشترى 

در مقایسه با کارت هاى بانکى برخوردار است. همچنین با 
توجه به در اختیار داشتن تصاویر مشتریان، دوربین هاى 

امنیتى تعبیه شده در بانک مى توانند به سرعت مشتریان 
خود را شناسایى کنند و بدین ترتیب احتمال انجام 
فعالیت هاى بانکى غیرقانونى بســیار کاهش 

پیدا مى کند.
بانک کشاورزى چین در نظر دارد فناورى تشخیص چهره 
را در تمام  دستگاه هاى خودپرداز خود قابل دسترس عموم 
قرار دهد. البته الزم به ذکر اســت که ســقف برداشت از 
دستگاه خودپرداز به این روش به 457 دالر محدود شده 
است. در اینجا باید گفت که بانک کشاورزى چین اولین 
بانکى نیست که از فناورى تشخیص چهره در دستگاه هاى 
خودپرداز خود استفاده کرده اســت و پیش از این، بانک 

بازرگانى چین این فناورى را به کار گرفته بود.
هرچند این سیستم مزایاى بســیارى دارد، اما چالش ها و 
مشــکالت زیادى را نیز پیش روى بانک ها و دولت این 
کشور قرار مى دهد. به عنوان مثال هزینه  باالى نگهدارى 
از دستگاه هاى مجهز به فناورى تشخیص چهره و اعتماد 
مشتریان از جمله مهمترین چالش هاى استفاده از این روش 
هستند که البته بانک هاى چینى، مشکل اعتماد مردم را 

قابل حل مى دانند.

جابه جایى همزمان چند آیکون در هوم اسکرین

ایســوس به تازگى جدیدترین مــدل از لپ تاپ هاى 
ســرى زن بوك پرو را تحت عنوان UX550 معرفى 
کرده است. بنا به ادعاى شرکت تایوانى، این لپ تاپ 
سریع ترین، باریک ترین و ســبک ترین مدل از سرى 

زن بوك پرو مى باشد.
با اینکــه UX550 به عنــوان ســریع ترین مدل از 
لپ تاپ هاى ســرى زن بوك پرو معرفى شــده، اما از 
لحاظ مشخصات ســخت افزارى چندان هم رده باال 
نبوده و سنت شــکنى خاصى انجام نداده است. این 
 Core i7 لپ تاپ جدید مجهز به پردازنده نسل هفتم
مى باشد و این در حالى است که اینتل اخیراً نسل هشتم 
از پردازنده هاى این سرى را نیز معرفى کرده است. در 
 GTX زمینه قدرت گرافیکى نیز با اینکه کارت گرافیک
Ti 1050 قدرت مناسبى دارد اما مدل هاى پیشرفته ترى 

نیز از جانب انویدیا معرفى شده اند که کارآیى به مراتب 
باالترى دارند. صفحه نمایش UX550 اندازه اى 15.6 
اینچى داشــته و وضوح تصویرى آن نیز حداکثر برابر 
1080p مى باشــد که تاحدودى ناامید کننده به نظر 

مى رسد.
شاید بتوان گفت مهمترین نقاط قوت UX550 از لحاظ 
سخت افزارى، حافظه ذخیره سازى 512 گیگابایتى از 
نوع SSD، حافظه رم 16 گیگابایتى و همچنین یک 
جفت پورت تاندربولت 3 و USB-C (در کنار دو پورت 
USB 3.1 نوع A) است. البته یک سنسور تشخیص اثر 

انگشت نیز براى این لپ تاپ در نظر گرفته شده که از 
Windows Hello هم پشتیبانى مى کند.

یکى از نکات جالــب توجه در UX550، پشــتیبانى 
از فناورى شارژ ســریع اســت؛ قابلیتى که کمتر در 
لپ تاپ هایى در این ســطح مشــاهده مى شود. بنا به 
ادعاى ایســوس، تنها با اتصال 49 دقیقه اى شــارژ، 
مى توان باترى زن بوك پــرو UX550 را تا حدود 60 

درصد شارژ کرد که عملکرد بسیار قابل توجهى است.
در مجموع بایــد گفت زن بوك پــرو UX550 اصًال 
لپ تاپ بدى نیست (به خصوص با در نظر گرفتن قیمت 
1/699 دالرى آن)، اما با این حــال اگر به دنبال یک 
رایانه قابل حمل قدرتمند با به روزترین سخت افزارهاى 
موجود در بازار هســتید، این محصول جدید ایسوس 

نمى تواند آنطور که باید و شاید شما را راضى کند.

چند 
قبل  ماه 
بود که آتارى رسمًا 
اعالم کرد در حال کار بر روى 
کنسول جدید خود به نام آتارى باکس است. 
هنوز جزئیات نامعلومى باقى مانــده بود که نیاز به 
تأیید شرکت داشــت. امروز در گزارشى تازه، قیمت 
و جزئیاتى از زمان عرضه این کنســول منتشر شده 

است.
 کنســول جدید آتارى از پردازنده AMD به عنوان 
قلب تپنده خــود بهره خواهد گرفــت. خالق آتارى 
باکس و مدیر شرکت، Feargal Mac، تأیید کرده 
که پاییز امسال پویشى براى سرمایه گذارى جمعى 
پروژه تشکیل خواهد شد و بهار ســال آینده نیز از 
کنسول رونمایى مى شود. این کنســول به همراه 
برخى عنوان هاى خاطره انگیز کنسول آتارى عرضه 
خواهد شــد. هدف شــرکت از تولید این محصول، 
برگرداندن خاطرات خوش کاربران اســت. در هر 
صورت، کنسول توانایى اجراى بازى هاى نه چندان 

قدیمى چون Minecraft را نیز دارد.
آتارى باکس داراى پردازنــده مخصوص AMD و 
گرافیــک Radeon خواهد بود. این کنســول بر 
مبناى لینوکس بوده و رابط کاربــرى تلویزیون را 
نیز خواهد داشــت. کنســول جدید آتارى قابلیت 
اجراى بازى هاى کامپیوترى، شبکه استریم، اجراى 
نرم افزارها، گردش در اینترنت، پخش موســیقى و 
برخى امــور دیگر را دارد. البته قابل ذکر اســت که 
بازى هاى کامپیوترى میان رده توسط این کنسول 
پشتیبانى خواهند شد و نمى توان توقع زیادى از آن 

داشت.
آتارى بازخورد کاربــران و طرفدارها را در خصوص 
مسائلى چون رنگ، محتوا، نسخه هاى مخصوص و 
طراحى آن، در نظر خواهد گرفت. طراحى اولیه اداى 
دینى به کنسول هاى کالســیک آتارى، همچون 
آتارى 2600، خواهد بود. آتارى باکس ســال آینده 
عرضه مى شــود و قیمتى حدود 250 تا 300 دالر 

خواهد داشت.

بازى «قلمــرو قلب ها 3» پس از 13 ســال انتظار 
مخاطبانش مى آید.

کینگدم هارتــس 3 (قلمرو قلب هــا) یک بازى 
ویدئویى در سبک اکشن است که به زودى توسط 

شرکت اســکوئر انیکس در سال 2018 
منتشر خواهد شد. این نســخه جدید در سرى 
بازى هاى کینگدم هارتس و دنباله بازى کینگدم 
هارتس 2002 و 2005 اســت کــه با همکارى 
شــرکت هاى والت دیزنى و اســکوئر، عناصر 
مختلفى را به یک بازى اکشن تبدیل کرده است.

«ســورا» شــخصیت اصلى و قابل کنترل در 
نسخه هاى پیشــین همراه با دوســتان خود با 
نام هاى «دونالد، گوفى، وودى، و باز» یک گروه 
تشکیل مى دهند. صحنه هاى جنگى عجیب و 
غریب و کیفیت تصویر فــوق العاده این بازى را 
بسیار جذاب مى کند. حتمًا خبر ساخت این بازى 
طرفدارانش را بعد از 13 سال انتظار از انتشار سرى 

دوم بسیار خوشحال مى کند.

«کینگدم هارتس 3 » 
فناورى تشخیص چهره جایگزین کارت هاى بانکىفناورى تشخیص چهره جایگزین کارت هاى بانکىپس از 13 سال مى آید

راه هاى باز کردن قفل گوشى هاراه هاى باز کردن قفل گوش

در گذشته، بازکردن قفل گوشــى ها به سادگى انجام
 مى  شد و کاربر با فشار دادن دو کلید، مثًال در گوشى هاى 
قدیمى نوکیا، به ســادگى مى توانست گوشى را باز کند. 
اما اکنون گوشى ها و قفل هایشــان پیچیده تر شده اند. 
اثر انگشت و حتى فناورى تشخیص چهره حاال دیگر 

عادى شده است.
اپل ابتدا روش لغزشى را براى باز کردن قفل گوشى ها 
محبوب کرد. روشــى که «استیو جابز»، مدیر عامل 
اسبق شــرکت اپل، معرفى آن را به منظور جلوگیرى از 
باز شدن آیفون به طور تصادفى در هنگام جابه جایى در 

داخل جیب عنوان کرد.
سپس، اندروید با روش خاص خود آمد، که در آن کاربران 
آزاد بودند که به دلخواه، یک الگوى 3 × 3 را به عنوان رمز 

عبور خود ایجاد کنند. این روش، الگو نامیده شد.
اما راه حل اندروید آنچنان امن نیســت. مطالعه جدیدى 
نشــان داده اســت که چگونه یک الگوى قفل اندروید 
به راحتى قابل لو رفتن اســت، آن هم نه توسط کارهاى 
پیچیده و هک کردن، بلکه توسط کسى که دست کاربر را 

نگاه مى کند و به سادگى این الگو را حفظ کند.
محققان امنیتى در «آکادمى نیــروى دریایى آمریکا»، 
همراه با دانشگاه «مریلند بالتیمور»، یک مطالعه را منتشر 
کردند که نشان مى دهد چگونه یک بیننده عادى مى تواند 
از لحاظ بصرى یک الگو را حفظ کند و آن را به راحتى به 
خاطر بسپارد. آنها در آزمایشات دریافتند که دو نفر از هر 
سه نفر توانســتند صرفًا با نگاه کردن از فاصله 1/5تا 2 
مترى، الگوهاى شش نقطه اى را بازسازى کنند. سپس 
شرایط مشابه با یک کد شش رقمى سنتى تکرار شد که 
حدس زدن و به خاطر سپردنش بسیار دشوار بود و تنها 

یکى از ده ناظر قادر به باز کردن گوشى بود.
اما چرا اینطور اســت؟ این مطالعه ادعا مى کند باز کردن 
گوشى هاى اندرویدى به روش الگو بیشتر براى مغز انسان 
به یاد ماندنى است، زیرا مغز عاشق الگوها و اشکال است.

«آدام آویو»، استاد آکادمى نیروى دریایى آمریکا گفت: 
الگوها واقعاً خوب در حافظه مى مانند و الگوها قطعاً کمتر 

ز  ا
رمزهاى عبور شماره اى امن هستند.

این مطالعه هزار و173شرکت کننده 
را مورد بررسى قرار داد تا بازکردن 
قفل گوشى را از زوایا و فاصله هاى 
مختلف، از هر دو روش پین و الگو 
از طریق فیلم و در اینترنت تماشا 
کرده و ســعى کنند آنها را حدس 

بزنند.
آنها این مطالعــه را تقریبًا با صد 
نفر به صورت حضــورى انجام 
دادند تا ببینند آیا با آزمایش هاى 
اینترنتى تفاوت وجود دارد یا نه.
در آزمایشــات آنالیــن، 64 
درصد توانستند الگوى اندروید 
را پس از تنها یک مشــاهده 
بازسازى کنند، اما پس از دو 
بار مشــاهده، به 80 درصد 

افزایش یافت.
در حالــى که پیــن کدها 
میزان بــه مراتب کمترى 
از آســیب پذیرى را نشان 
مى دهند: تنها 11 درصد 
قــادر به شناســایى یک 
پین شــش رقمى پس از 

یک بار مشــاهده و 27 درصد پس از دومین مشاهده
 بودند.

اما راه حل چیست؟ کاربرانى که حساسیت بیشترى راجع 
به امنیت گوشى خود دارند باید به ناچار از پین کد شش 
رقمى استفاده کنند. هر چند که روش الگویى ساده تر و 
روش پین کد کمى آزاردهنده و وقتگیر اســت اما براى 
اطمینان از امنیت اطالعات خود، طبق نتایج و پیشنهاد 
مطالعه اخیر، استفاده از روش پین کد شش رقمى براى 

باز کردن قفل گوشى هاى اندرویدى بسیار امن تر است.

ما  ا
ســمت جهان در ایــن زمینه در حــال گذار به 

روش هاى غیرالگویى همچون فناورى تشخیص چهره 
است که تعبیه این فناورى روى آیفون X یکى از بزرگ 

ترین نشانه هاى آن است.
روش هاى باز کردن قفل بیومتریک در حال تبدیل به یک 
ضرورت هســتند و روش هاى جارى و سنتى تنها براى 
زمانى به کار گرفته خواهند شــد که فناورى هاى جدید 

دچار اخالل شوند.

 از گذشته تا امروز! از گذشته تا امروز!
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3کینگدم هارتــس 3 (قلمرو قلب هــا) یک بازى 
ویدئویى در سبک اکشن است که به زودى توسط 

بسیار خوشحال مى کند. ددددددددوم
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سرعت مشتریان
مال انجام
ر کاهش 

ى تشخیص چهره 
بل دسترس عموم 
ســقف برداشت از 

چند
قبل ماه 
بود که آتارى رسمًا
اعالم کرد در حال کار بر روى
کنسول جدید خود به نام آتارى باکس است.
به از ن که بود ده مان باق لوم نام ات جزئ هنوز

تازه ترین خبرها از تازه ترین خبرها از 
کنسول جدید آتارىکنسول جدید آتارى

ببندیم؟گوشى اندرویدى خود را 
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تمرین تیم ملى فوتبال

نشست خبرى 
سخنگوى دولت

عزادارى حسینى در بازار تبریز

مراسم آیینى 
«مهرگان» 

شامگاه دوشنبه 
با حضور جمعى 

از زرتشتیان در 
تهران برگزارشد.

گو با مقامات نظامى و امنیتى 
ش ترکیه که براى دیدار و گفت

ژنرال «خلوصى آکار»، رئیس ستاد مشترك ارت

شنبه دهم مهر با دریابان على شمخانى
سفر کرده است بعد از ظهردو

کشورمان به تهران 

شورمان دیدار و گفتگو  کرد.
ده مقام معظم رهبرى و دبیر شوراى عالى امنیت ملى  ک

 نماین

در شب دوازدهم ماه محرم، از بعضى محالت قدیم گرگان، دسته چوبى عازم محالت 
دیگر مى شوند در دسته چوبى افراد یک چوب به طول یک متر را به طور عمودى به 

دست مى گرفتند و بر باالى سر مى بردند و آن را به باال و پایین حرکت مى دادند و با 
دست دیگر سینه مى زدند و اشعار خاصى را در مسیر راه مى خواندند تشکیل دسته 

چوبى با روشن کردن چند مشعل و به دست گرفتن چوب انجام مى شود.

جلسه هیئت مدیره و مسئولین مجمع خیّرین 
سالمت به ریاست اسحاق جهانگیرى، معاون 

اول رئیس جمهورى برگزار شد.

هیئت «سقا» با قدمتى 
بیش از 50 سال در 
محدوده بازار تهران 
عزادارى مى کنند و 

دسته عزاداران این 
هیئت در روزهاى 
تاسوعا و عاشورا با 

لباسى متحدالشکل به 
بازار تهران مى روند و 
سیب نذرى بین مردم 

توزیع مى کنند.

تعزیه در 
نوش آباد کاشان


