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بهاره رهنمــا، بازیگر و نویســنده در گفتگوى مفصلى از 
رابطه اش با اجتماع و فیمنیسم گفته است. بخش هایى از 

این گفتگو را بخوانید:
دغدغه واقعى شما چیست؟ ورودتان 
به حوزه هاى مختلفى مثل نویسندگى، 
کارگردانى، بازیگرى، و...، گویى نوعى 
سراسیمگى را در روحیات شما نشان 

مى دهد. درست نیست؟
تئاتر، زندگى اصلى من است. از زندگى واقعى من هم مهمتر 
است. من بعضى وقت ها فکر مى کنم وقتى روى صحنه 
نیستم، زندگى ام َمجازى است. تئاتر براى من بسیار مهم 
است. انتخاب من تئاتر اســت ولى زندگى اجتماعى ما در 
شرایط جامعه ما کامًال روى دغدغه هاى فکرى من تأثیر 
گذاشته است. به خصوص مسئله عشق و رابطه متقابل؛ جزو 
موضوعاتى است که من در نوشتن آن سبک خاص خودم 
را دارم و ادامه داده ام. دغدغه ذهنى من هم بوده. در وهله 
اول، تئاتر دغدغه زندگى من است و بعد از آن دغدغه هاى 

اجتماعى برایم بسیار مطرح است.
مواضعتان در این گســتره شما را به 
عنوان یک فمینیست نیز براى عده اى 
برجسته کرده است، البته بگویم برخى 
حرکت هاى شما در زندگى خصوصى 
و اجتماعى تان که با تفکر قبلى آن را 
شخصاً منتشر مى کنید هم بر این امر 

تأثیر گذاشته.
من باز براى ده هزارمین بار، که فکر کنم این بار دیگر کافى 
باشــد، تأکید مى کنم که نه افتخار مى کنم، نه ناراحتم، نه 
خوشحالم ولى با تمام اینها، من فمینیست نیستم. اصًال طرز 
فکر من در هیچکدام از تعاریف فمینیسم نمى گنجد؛ چون به 
مردان اهمیت بسیارى مى دهم؛ روابط عاطفى خوبى با پدر 
و برادرم دارم و سال ها با آقاى قاسم خانى داشتم. خاطرات 
خوبى از ارتباطات مشترکم دارم. جالب است، چیزهایى که 
مى نویسند هیچ ربطى به زندگى خودم ندارند. بنابراین من 
باز تأکید دارم که فمینیست نیستم. اگر چه دنیاى ذهنى من 

خیلى زنانه است.
ولى از لحاظ رفتارى به تفکر فمینیستى 
نزدیک هســتید، برداشت جمعى از 
شما این است که پرچمى را در برابر 
مردان و خشونت و اصطالحاتى از این 
دست، باال برده اید. ارزیابى تان در این 

خصوص چیست؟
ما به آنها یــا آنها به ما در یک رابطه دو ســویه نیازمندیم. 
یکجاهایى ما نیاز داریم به مردان و یکجاهایى آنها به ما نیاز 
دارند و خیلى روى این مکمل بودن تأکید دارم. این مسئله اى 
جداى فمینیسم است ولى به هر حال وقتى در جامعه اى مثل 
ایران زندگى مى کنیم که تبعیض هاى قومیتى و نژادى و 
حتى قانونى زیادى در مورد زنان وجود دارد، نمى توانیم از 
حقوق خود دفاع نکنیم. ممکن است به من خیانت نشده 
باشد اما بخشى از این رنج هاى مشترك را من هم دیده ام. 

مثًال من وقتى باردار بودم، همیشــه مسئله حضانت یکى 
از مســائل ذهنى من بود. چون من دانشکده حقوق درس 
مى خواندم، یک روز ته کالس نشســته بودم، آقاى دکتر 
شــاه  بیاتى هم تدریس مى کردند، حقوق خانواده بخش 
ازدواج بود و من گریه مى کردم. مى گفت چرا گریه مى کنى؟ 
گفتم چون فرزند در شکمم دختر است و این چیزهایى که 
دارید مى گویید خیلى ترسناك است. منظورم این است که 
این مرز باید رعایت بشود. مثًال یک نفر ادعاى فمینیستى 
بودن مى کند، شاید بد باشد شاید خوب باشد، بدون افتخار 
یا با افتخار من فمینیست نیستم ولى من خیلى زن هستم و 
خیلى دوست دارم از آن نژاد یا قوم یا قبیله اى که به اسم زن 

خلق شده، حرف بزنم.
پس مى تــوان گفت موضــوع کار و 
نوشته هاى شما زن است نه لزوماً تفکر 

فمینیستى.
بله، چون من خیلى خوب زنان را مى شناسم. من در میان 
زن ها بزرگ  شده ام. سعى کردم کمک کنم و رسالتى که 
در داستان هاى عاشقانه اى که خودم مى نویسم،  دارم، این 
است که زن هاى قوى ترى داشته باشم. من در شروع یکى 
از مجموعه داستان هایم که هنوز جزو پرفروش ترین هاى 
ایرانى اســت و چاپ چهاردهم، نوشــته ام: «براى پریا و 
دخترکان ســرزمینم که نمى دانم آرزو کنم روزى عاشق 
بشوند یا نشوند.» چیزى که من دوست دارم در درازمدت 
اتفاق بیافتد، یا به صورت کلیشه اى آن پیامى که مى خواهم 
از عاشقانه هایى که مى نویســم یا کار مى کنم، یا انتخاب 
مى کنم، یا حتــى کارهاى زنانه اى مثــل «دیگرى» که 
عاشقانه نیست اما به هرحال پیامى از دنیاى زنانه دارد، این 
است که کاش ما زنان، قوى تر شویم و جهان مى طلبد که 
ما زنان یک دگردیسى احساسى پیدا کنیم؛ بتوانیم از عشق 
بگذریم و دوباره زندگى کنیم.  براى من عشق اینگونه بود. 
یعنى وقتى تمام شد و خیلى عذاب کشــیدم تا از آن حال 
عاشقانه بیرون بیایم، وقتى بعد از شش هفت ماه خودم را 

جمع کردم، خیلى قوى تر شدم.
گویا خودتان خیلى زود به این قدرت 

رسیده اید.
من اصوًال آدم زودى هستم. من به یکى از دوستانم مى گفتم 
که من چیزى را یاد گرفته ام که به نظرم همه زنان قوى باید 
آن را یاد بگیرند. آن هم این اســت که «تر» من را «تر» 
مى کند. یعنى با من بد رفتار کنند من بدتر رفتار مى کنم و 

خوب رفتار کنند من خوب تر رفتار مى کنم. 
فکــر مى کنید اگر این اتفــاق بیافتد 

و دخترهــا بتواننــد 
سقراط وار این قدرت 
احساســى را درك 

 ، چــه کننــد

چیزهایى دچار تغییر خواهد شد؟ یعنى 
مى خواهم بدانم اهمیت آن چیست؟

همه آقایان از اینکه زنان به لحاظ احساسى قوى تر شوند، 
نگران مى شــوند. بله مســلماً زنى که به لحاظ احساسى 
مسلط تر است، مدیر و مادر بهترى است و از بقیه دروازه هاى 
زندگى هم با سالمت بیشترى مى گذرد. این بزرگ ترین 
اهمیت اســت. اهمیتى که یک ضعف به لحاظ احساسى 
در جامعه ما را برطرف مى کند.آدم ها باید قدرتمند و قوى 
باشند. اگر مردها هم این ضعف را داشتند، من دوست داشتم 
کمکشان کنم. فمینیســت ها به دنبال حقوق سراسر برابر 
هستند و من اعتقاد دارم این حقوق، سرتاسر برابر نمى تواند 
باشد. این یک منحنى سینوسى در خلقت است. جنگى در 

کار نیست.
در جایى خوانده بودم که تاریخ جدال بر 
سر سه چیز است، زن، قدرت و ثروت.

زن ها قدرت خــود را گم کرده اند وگرنــه من با این خیلى 
موافقم. زن یک چیز گرانبهاست مثل قدرت و ثروت. زن 
موجود جذاب و گرانبها و پر از کشف و شهود است. بدیهى 
است که بر سرش دعوا باشــد. من از بچگى در بازى هاى 
مهدکودك و مدرسه که سر من دعوا مى شد، کلى خوشحال 

مى شدم. دوست داشتم پسرها را سر خودم دعوا بیاندازم.
لذت مى بردید؟

بله. یک چیز عجیب زنانه اســت. به آدم احساس قدرت 
مى دهد.

اآلن در زندگــى احســاس قدرت 
مى کنید؟

حتمًا. من یک آذر ماهى هســتم و به یکسرى خصایص 
ماه ها، باوجود اینکه مى دانم احمقانه است، اعتقاد دارم. اگر 
دنیا دست زن ها بود قطعاً نظم آن  هم بیشتر بود ولى شاید 

استبدادش هم کم نبود. مردان نظم ندارند.
مردانى هم هستند که منظمند.

این استثناست ولى در ذات زن یک نظم و مدیریتى وجود 
دارد. باالخره دنیا، دنیاى آرام ترى بود. من وقتى پیش آقاى 
آتیال پســیانى بازى مى کردم، فکر مى کردم که چرا این 
شخصیتى که نقشش را در این نمایش ایفا مى کنم، پناه این 
خانه برایش مهم است. بعدها فکر کردم که ما در بازى هاى 
بچگى خود همیشه یا چادر مى زدیم یا کوسن ها را طورى 
مى چیدیم که سقف داشته باشد و پسرها همه را مى زدند و 
مى گفتند بروید در کوچه بازى کنید. مى دانید! مردها نیاز 
به رهایى و زیر آســمان بودن دارند و زن ها نیاز به سقف و 
امنیت. این تفاوت هاست که به آدم ها 
ویژگى هاى خــاص مى دهد. براى 
همین خانم ها در کارهاى مدیریتى 
بسیار ویژه هســتند و طبیعتًا آن 
خشونِت زیر آسمان و آن عربده زدن 
و دویدن و اینهــا را ندارند. با صلح 
بیشترى شاید جهان را اداره مى کردند. 

همین خصیصه مادرى.

نگار جواهریان، على مصفا و هانیه توسلى در راه جشنواره فجر

به گفته عباس نظام دوست کارگردان «گرگ بازى»، تمام مراحل فنى این اثر 
به پایان رسیده و آماده نمایش شده است.

عباس نظام دوست، کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایى 
«گرگ بازى» گفت: تمام کارهاى فنى این فیلم به طور کامل به پایان رسیده 

و آماده نمایش شده است و در نظر داریم آن را براى اولین بار در سى و ششمین 
جشنواره ملى فیلم فجر به نمایش بگذاریم.

وى افــزود: ما فــرم جشــنواره فیلم فجــر را هم پر کــرده ایم بــه همین 
دلیــل امیــدوارم در ایــن جشــنواره پذیرفتــه و بــه نمایــش گذاشــته

 شود.
 «گرگ بازى» روایت کننده داستان چند دوست قدیمى است که یک شب در 
خانه  موروثى یکى شان جمع مى شــوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، 

ماجراهاى عجیبى رخ مى دهد.

على مصفا، هانیه توســلى، نگار جواهریان، سهیال گلستانى، سعید چنگیزیان، 
مهســا عالفر، فهیمه امن زاده، احسان گودرزى، امیرحســین قدسى، حمید 
پورآذرى، ژرژ پطرســى، منوچهر زنده دل، محمدرضا مالکى، سوده سعدایى و 

قاسم فرمانبردار در این اثر به ایفاى نقش مى پردازند.
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«تایتانیک» 
دوباره مى آید

 «نهنگ عنبر 2» 
خوراك شبکه هاى ماهواره اى شد!

عنایت بخشى: نمى  خواهم در 
 سینماى این دوره زمانه کار کنم

«جیمز کامــرون» مى گوید، ســینماروهاى 
آمریکایــى بــه زودى مى تواننــد یکــى از 
شاهکارهاى ماندگار سینما را در فرمتى جدید 

به گونه اى تماشا کنند که انگار بار اول است.
به مناســبت بیســتمین ســالگرد اکران فیلم 
«تایتانیک» ســاخته جیمز کامرون، این فیلم 
دوباره روى پرده هاى بزرگ خواهد رفت. این 
خبر را کمپانى «دالبى» اواخر روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته در شــراکت با اســتودیوهاى 
«پارامونت پیکچرز» و «فاکس قرن بیســتم» 

اعالم کرد.
این فیلم برنده جایزه اســکار بــا نقش آفرینى 
«کیت وینســلت» و «لئوناردو دى کاپریو» در 
حالى براى یک نمایش ویــژه یک هفته اى در 
87 سینما به نمایش درمى آید که براى نخستین 
بار از تکنولوژى سینماى دالبى استفاده مى کند. 
پخش این اثر ماندگار از روز اول دســامبر آغاز 
مى شود و در هر دو فرمت دو بعدى و سه بعدى 

روى پرده خواهد رفت.

فیلم «تایتانیک» که نخستین بار روز نوزدهم 
دسامبر سال 1997 اکران شــد، هنوز هم بعد 
از دیگر فیلم جیمز کامــرون یعنى «آواتار» به 
عنوان دومین فیلم پرفروش تاریخ ســینماى 
جهان شناخته مى شود. این فیلم بدون احتساب 
تورم، چیزى نزدیک به 2/2میلیارد دالر فروخته

 است.
کامرون در بیانیه اى گفت: مــا تنها چند دقیقه 
از صداى «تایتانیــک» را در قالب دالبى ویژن 
مســتر کردیم و همه مان بهت زده شده بودیم. 
مثل این بود که داریم فیلم را براى نخســتین 
بار تماشا مى کنیم. حاال که کل فیلم مستر شده 
است، بسیار هیجان زده هستم که مى توانم آن 
را با مخاطبان سراسر ایاالت متحده به اشتراك 
بگذارم. این فراتر از ســه بعــدى، فراتر از 70 
میلیمترى و فراتر از هر چیزى خواهد بود که تا 

به حال دیده اید. 
«داگ دارو»، معاون ارشــد کمپانى دالبى هم 
اضافه کرد: شــراکت ما با جیمــز و پارامونت 
به ما اجــازه داده شــاهکارى از ســینما را به 
خارق العاده تریــن شــیوه ممکن بــه نمایش 

بگذاریم.

از چند روز پیش نســخه غیر قانونى فیلم ســینمایى «نهنگ 
عنبر 2» به بازار قاچاق آمد و در کمتر از چند ســاعت بسیارى 
از ســایت ها و کانال هاى تلگرامى، لینک دانلود این فیلم را در 
دســترس قرار دادند. اما نکته عجیب در مورد نســخه قاچاق 
این فیلم، کیفیت نســبتًا خوب آن اســت. پیش تر فیلم هایى 
که به صورت قاچاق وارد بازار شــده بودنــد، کیفیت پایینى 
داشتند. با ورود نسخه قاچاق فیلم ســامان مقدم، بسیارى از 
شبکه هاى ماهواره اى این فیلم را به روى آنتن فرستادند و به 
نظر مى رسد تا امروزکه نسخه قانونى این فیلم در شبکه نمایش 
خانگى توزیع مى شــود، این فیلم بارها دیده یا دانلود شــده

 باشد.
«نهنگ عنبر 2» ساخته ســامان مقدم با بازى رضا عطاران، 
مهناز افشار، ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى و... از اواخر 
اردیبهشت ماه در سینماهاى کشور به نمایش درآمد. این فیلم 
برخالف قسمت اول توانست در سینماهاى حوزه هنرى هم 
به نمایش درآید و در پایان با فروش بیش از 20 میلیارد تومانى 
خود به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران تبدیل

 شد.

اما در حالــى که بســیارى از مخاطبان منتظر ورود نســخه 
شــبکه نمایش خانگى ایــن فیلم بودند، نســخه غیرقانونى 
این فیلم به بازار آمــد. نکته عجیب نســخه قاچاق «نهنگ 
عنبر: سلکشــن رؤیا»، کیفیت مناســب آن اســت در حالى 
که پیش از این نســخه قاچاق برخى از فیلم هاى ســینمایى 
از جملــه «فروشــنده»، «50 کیلــو آلبالو» و «گشــت 2» 
کیفیت پایینى داشــتند و یا بر روى آنها جمالتى نظیر براى 
بازبینــى وزارت ارشــاد یا بازرگانى صداوســیما درج شــده 

بود.
با ورود نســخه قاچاق فیلم «گشــت 2»، ســعید سهیلى به 
دلیل عدم حمایت خانه ســینما از فیلمــش، کارت عضویت 
کانون کارگردانان و خانه ســینما خود را جلوى دوربین آتش 
زد. این اتفاق در حالى رخ داد که نســخه قاچاق «گشــت 2» 
داراى کیفیت آنچنانى نبود و بســیارى از مردم نسخه اصلى 
و با کیفیت آن را تهیه و یا از شــبکه هاى ماهواره اى تماشــا 

کردند.
اما بــا ورود نســخه غیرقانونــى «نهنگ عنبر: سلکشــن 
رؤیا» به بــازار قاچــاق، بســیارى از کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى بــه کیفیت باالى آن اشــاره کردند و بســیارى از 
صفحــات اجتماعى کــه ســکانس هاى جالــب فیلم ها و 
ســریال ها را بارگذارى مى کننــد، بخش هایــى از این فیلم 
کمدى را بــراى دنبــال کننــدگان خود بــه نمایش 

درآوردند.

عنایت بخشــى بازیگــر ســینما و تلویزیون، 
درخصــوص آخریــن وضعیــت جســمانى 
خود گفت: خدا را شــکر در حال حاضر بســیار 
از گذشــته بهترم. چند بار بــراى رادیولوژى پا 
اقدام کردم و خوشبختانه با درمان مداوم، سر پا

 هستم.
وى دربــاره فعالیت خود در عرصــه بازیگرى 
افزود: به تازگى بازى در سریال «محکومین» 
به کارگردانى حســین قناعت را به پایان 
رســانده ام. در این سریال نقش 
کوتاهى دارم و فیلمبردارى 

به اتمام رسیده است.

بازیگــر ســریال «والیــت عشــق» درباره 
کم کار شــدن خــود در عرصه ســینما تأکید 
کرد: کم کارى من در ســینما یــک یا دو دلیل 
نــدارد. در ابتدا چند ســالى به علــت بیمارى 
نمى توانســتم در ســینما حضور پیــدا کنم و 
از طرفــى فیلمنامه هاى خوبى هم پیشــنهاد 
نمــى شــد و ترجیــح دادم از ســینما فاصله

 بگیرم.
وى ادامه داد: خیلى دوست دارم در سینما بازى 
کنم و دلتنگ هم هســتم و اتفاقًا پیشــنهادات 
زیادى بــراى بــازى دارم اما نمــى  خواهم در 
ســینماى ایــن دوره زمانــه کار 

کنم.

بار از تکنولوژى سینماى دالبى استفاده مى کند. 
پخش این اثر ماندگار از روز اول دســامبر آغاز 
مى شود و در هر دو فرمت دو بعدى و سه بعدى 

روى پرده خواهد رفت.

میلیمترى و فراتر از هر چیزى خواهد بود که تا 
به حال دیده اید. 

«داگ دارو»، معاون ارشــد کمپانى دالبى هم 
شــراکت ما با جیمــز و پارامونت اضافه کرد:
داده شــاهکارى از ســینما را به به ما اجــازه

خارق العاده تریــن شــیوه ممکن بــه نمایش 
بگذاریم.

اقدام کردم و خوشبختانه با درمان مداوم، سر پا
 هستم.

وى دربــاره فعالیت خود در عرصــه بازیگرى 
افزود: به تازگى بازى در سریال «محکومین» 
به کارگردانى حســین قناعت را به پایان

رســانده ام. در این سریال نقش 
کوتاهى دارم و فیلمبردارى

به اتمام رسیده است.

نمى توانســتم در ســینما حضور پیــد
از طرفــى فیلمنامه هاى خوبى هم پیش
نمــى شــد و ترجیــح دادم از ســینم

 بگیرم.
ادامه داد: خیلىدوست دارم در سینم وى
کنم و دلتنگ هم هســتم و اتفاقًا پیشــ
اما نمــى  خو زیادى بــراىبــازى دارم
ســینماى ایــن دوره زمانـ

کنم.

ى
ثل
دى و

وانیم از 
ت نشده 
هم دیده ام. هم دیده ام.

رسیده اید
ًالآدم زودى هستم. من به یکى

 چیزى را یاد گرفته ام که به نظرم همه زنان قوى
ا یاد بگیرند. آن هم این اســت که «تر» من را «تر» 
ى کند. یعنى با من بد رفتار کنند من بدتر رفتار مى کنم و 

خوب رفتار کنند من خوب تر رفتار مى کنم. 
فکــر مى کنید اگر این اتفــاق بیافتد 

و دخترهــا بتواننــد 
سقراط وار این قدرت 
احساســى را درك 

، چچچچچچچچچچــه کننــد

مى چ
در مى گفتند بروید

به رهایى و زیر آســمان بودندارن
امنیت. این تفاوت هاست ک

وووویژگى هاى خــاص مى دهد. براى
همین خانم ها در کارهاى مدیریتى
بسیار ویژه هســتند و طبیعتًا آن
خشونِت زیر آسمان و آن عربده زدن
و دویدن و اینهــا را ندارند. با صلح
بییبببیبیببیبببببیبیشترى شاید جهان را اداره مى کردند.

همین خصیصه مادرى.
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میزان نیاز روزانه بدن شــما به ویتامین C، در روز 75 
میلى گرم است. شــما مى توانید به غیر از مرکبات از 
طریق مصرف شش  ماده غذایى دیگر ویتامین C مورد 
نیاز روزانه را تأمین کنید. ویتامین C مواد مغذى زیادى 
را داراست؛ یکى از عوامل الزم رشد و ترمیم بافت  هاى 
متعدد بدن نظیر تاندون  ها، رباط  ها و عروق خونى بوده 
و به بدن در ساخت کالژن که پروتئین مورد نیاز براى 

پوست است، کمک مى  کند.
 این ویتامین، از مؤثرترین ویتامیــن ها براى تقویت 
سیستم ایمنى بدن و کاهش طول دوره بیمارى هاى 
ویروسى اســت. ویتامینC محلول در آب است به این 
معنى که بدن نمى  تواند آن را بسازد و یا در خود نگه دارد. 
پس شما باید از طریق خوردن، میزان مورد نیاز بدن به 

ویتامین C را تأمین کنید.

  فلفل دلمه اى: تمام رنــگ هاى فلفل دلمه اى 
حاوى مقادیر زیادتر ویتامین C نسبت به یک عدد پرتقال 
است. به طورى که یک عدد فلفل دلمه اى سبز 95 میلى 
گرم و یک عدد فلفل دلمه اى زرد 341 میلى گرم ویتامین 

C دارد. 

نخود فرنگــى: نخــود فرنگى منبــع خوب 
پروتئین  هاى گیاهى و آهن است که براى گیاه  خواران یک 
ماده  غذایى مفید محسوب مى  شود. نخود فرنگى احتمال 
پیشــرفت بعضى از ســرطان  ها را کاهش مى  دهد و از 
افســردگى، باال رفتن کلســترول و بیمارى دژنراسیون 

ماکوالى چشم پیشــگیرى مى  کند. ویتامین C با اثرات 
منفى رادیکال  هــاى آزاد مقابله مى  کنــد و براى همین 

مى  تواند از بیمارى آب مروارید پیشگیرى کند. 

آناناس: آناناس یک میوه گرمسیرى است که در 
هر فنجان، 79 میلى گرم ویتامیــن C دارد. بر خالف 
بسیارى از میوه هاى دیگر، آناناس سرشار از آنزیمى به 
نام بروملین اســت که مى تواند به هضم بهتر پروتئین 

کمک کند. 

کلم پیچ: در هــر فنجان حــاوى 84 میلى گرم 
ویتامین C اســت. از آنجا که کلم پیچ به طور معمول در 
ساالد استفاده مى  شود، معموًال میزان کافى از آن خورده 

مى  شود که به نســبت پرتقال ویتامین C بیشترى را فرد 
دریافت خواهد کرد. 

اســفناج: باید بدانید این ماده غذایى سرشار از 
کاروتنوئید است. این مواد مغذى با همیارى ویتامین  ها، 
باعث پیشگیرى از سرطان و کلسترول باال شده و اجازه 

نمى  دهد قدرت بینایى  تان کاهش یابد.

کیوى: فقط دو عدد کیوى کوچک حاوى 128 میلى 
گرم ویتامینC  است و تحقیقات نشان مى دهد مصرف 
این میوه به خواب سریع تر، و بهبود کیفیت خواب از طریق 
افزایش سطح ســروتونین، هورمونى که نقش مهمى در 

شروع خواب بازى مى کند، کمک مى کند. 

فشــار خون باال یکى از عوامل اصلــى افزایش خطر 
سکته مغزى، حمالت قلبى، نارســایى قلبى، آنوریسم 
آئورت، بیمارى شــریانى محیطى و بیمارى مزمن کلیه 
اســت. با این حال تغییرات ســاده غذایى مى تواند در 
کنار داروهاى تجویز شــده، به کنترل فشار خون کمک 

کند.

منیزیم
منیزیم براى شل شدن عضالت بعد از انقباض نیاز است 
و مى تواند به کنترل فشار خون باال کمک کند. منیزیم را 
از سبزیجاتى بگیرید که برگ هاى سبز و تیره دارند مانند 
اسفناج، کلم بروکلى، برگ چغندر و از غالت کاملى مانند 
برنج قهوه اى، آجیل ها و دانــه هایى مانند بادام هندى 

خام، کنجد و تخم کدو دریافت کنید.

 انار
انار خواص بســیارى براى ســالمت قلبى عروقى مان 
دارد. براى دریافت بیشترین بهره، دانه هاى انار را روى 
ماست طبیعى و معمولى بریزید و مقدارى هم بذر کتان 

خرد شده اضافه کنید. با نوشــیدن روزانه یک لیوان 
کوچک آب انار نیز مى توانید کمک شایانى به کنترل 

فشار خون خود 
کنید.

Cآنتى اکسیدان و ویتامین 
میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتى اکسیدان و ویتامین 
C عبارتند از: هویج، مارچوبه، کلم بروکلى، جوانه گندم، 

کاکائو، کلم، گوجه فرنگى، زغال اخته و کیوى. 

  سیر خام
اگر در خطر فشار باالى خون هســتید، ارزشش را دارد 
که دهان تان بوى بد بگیرد. ســیر حاوى آلیسین است، 
یک آنتى بیوتیــک طبیعى که با بهبود فشــار خون در 
ارتباط است. ســیر باید خام و فراوان باشــد، بنابراین 

مى توانید آن را روغن زیتــون و آب لیمو اضافه کنید و 
به عنوان سس ساالد به کار ببرید و یا مى توانید همین 
ترکیب را در انتهاى پخت برخى غذاها به آنها اضافه کنید.

  چغندر
چغندر حاوى نیترات است که از واژینوز (انقباض عروق 
خونى) حمایت مى کند و در نتیجه به کاهش فشار خون 

منجر مى شود. 

  ماهى چرب
ماهى هاى چرب مانند قزل آال، ســالمون وحشى، ساردین 
و ماهى خال مخالى حاوى اســید چرب هــاى ضد التهابى 
هســتند که به عنوان کلســترول هاى خوب نیز شناخته
 مى شوند. سعى کنید هفته اى دو تا سه مرتبه ماهى میل کنید.

   فیبر
فیبر دریافتى خود را افزایــش دهید. در غذاهاى خود 
مانند ساالد از بذر کتان خرد شده استفاده کنید به عنوان 

میان وعده آجیل هاى خام، هویج و یا قطعات کرفس 
میل کنید. تمام کربوهیدرات ها را به غالت کاملى 
مانند برنج قهوه اى، نان و پاستاى سبوس دار تغییر 
دهید. به سوپ خود سبزیجات اضافه کنید و در کنار 

ساندویچ خود به جاى خوردن چیپس،  سبزیجات و 
ساالد ها را بخورید.

خواب زیادى مى تواند عالمتى از بیمارى ها یا عوارضى 
گوناگون باشــد که شامل خســتگى مزمن، مشکالت 
تیروئیــدى، بیمارى قلبــى، آپنه خواب، افســردگى، 

نارکولپسى (حمله خواب) و داروهایى خاص مى شود.
همچنین خواب خوب با چاقى، دیابت، بیمارى هاى قلبى 
و مرگ زودرس و ... مقابله مى کند. اما این دلیل نمى شود 
که شما ســاعت هاى زیادى را در خواب سپرى کنید. 
خواب با کیفیت براى سالمتى شما یک ضرورت است، 

اما اگر زیاده روى کنید به ضررتان است.
 مؤسســه ملى خواب رهنمودهاى زیر را در مورد اینکه 
یک نفر، بســته به سن و ســالش، واقعاً به چقدر خواب 
روزانه نیاز دارد ارائه کرده است. حاال قبل از اینکه شروع 
کنید به محاســبه مقدار خواب مورد نیازتان، الزم است 

دلیل مضر بودن زیاد خوابیدن را بدانید. 

ممکن است به بیمارى قلبى دچار شوید
اگر زیاد بخوابید، قلب تان آســیب خواهد دید. در واقع 
شــما خودتان را در معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى 
قرار مى دهید همچنین خوابیــدن براى مدت طوالنى، 
خطر افزایش شــاخص توده بطن چپ را به دنبال دارد. 
با افزایش ضحامت بطن چپ قلب، خطر نارسایى قلبى 

هم بیشتر مى شود. 

چاق مى شوید
بین زیاد 

خوابیدن و چاقى هم ارتباط وجود دارد. اگر ساعت هاى 
طوالنى بخوابید، یعنى از نظر فیزیکى در این ساعت ها 
غیر فعال هســتید. فعالیت بدنى کم هــم یعنى اینکه 
بدن تان کالرى کمترى مى سوزاند و در نتیجه دچار اضافه 

وزن خواهید شد.

 ممکن است دچار دیابت شوید
خواب بیش از حد مى تواند روى توانایى بدن شما براى 
فرآورى قند اثر بگذارد و تحمل گلوکزتان را مختل کند 
که همان مقاومت انسولینى اســت که ریسک فاکتور 
متداولى براى دیابت نوع 2 به شمار مى آید. ضمناً، خواب 
زیاد به معنى فعالیت کمتر اســت که براى کاهش خطر 

دیابت اهمیت زیادى دارد.

 افسرده تان مى کند
اختالل خواب یکى از عالئم رایج افســردگى اســت، 
اما زیــاد خوابیدن هم مى توانــد روى خلق و خوى تان 
اثر گذاشته و حتى منجر به افســردگى شود. خواب بر 
روى فرارســان هاى عصبى در مغز اثر مى گــذارد. از 
آنجایى که خواب طوالنى منجر به کاهش فعالیت بدنى 

ســطح مى شود، 

فرارسان هاى عصبى چون دوپامین و سروتونین کاهش 
پیدا کرده و مى تواند خطر افسردگى را بیشتر کند.

مغزتان آسیب مى بیند
زیاد خوابیدن مى تواند قدرت مغزتان را هم تحت تأثیر 
قرار بدهد و باعث شود مغزتان زودتر پیر شود. همچنین 
بیش از اندازه خوابیدن مى  تواند از نشانگرهاى اختالل در 
ساعت درونى یا مشکالتى دیگر در سالمتى باشد که در 
نتیجه موجب تغییرات ساختارى مغز و ضعف در عملکرد 

ادراك و شناخت مى شود. 

 منجر به مرگ زودرس مى شود
بیش از اندازه خوابیدن حتــى مى تواند مرگ زودرس را 
به دنبال داشته باشد. هر چند احتماًال وحشتناك به نظر 
مى رسد اما تحقیقات زیادى این موضوع را ثابت کرده اند. 
بیشتر از هشت ساعت خوابیدن در شب، احتمال مرگ 
زودرس را تا 1/3 برابر بیشــتر مى کند. احتمال بیشــتر 
مرگ زودرس به دلیل زیاد از حــد خوابیدن مى تواند به 
دلیل افزایش احتمال دیابت، بیمارى قلبى، افســردگى 

و چاقى باشد.

 باعث سر درد مى شود
زیاد خوابیدن مى تواند باعث سر دردتان هم بشود. این 
اتفاق به دلیل نوسانات در فرارسان هاى عصبى مغز روى 

مى دهد شامل سروتونین که مى تواند عاملى براى 
سر درد باشد. همچنین 

اگر صبح دیر از خواب بیدار شوید، ساعت نرمال صبحانه را 
از دست مى دهید. در چنین شرایطى، ممکن است به دلیل 

افت قند خون، کم آبى بدن دچار سر درد شوید.
به عالوه آنهایى که در طول روز زیاد مى خوابند، به علت 
اختالل در خواب شبانه، صبح روز بعد احتماًال دچار سر 

درد خواهند شد.

 باعث کمر درد مى شود
اگر ساعت هاى طوالنى پشت میز کارتان مى نشینید و 
بعد هم یک راست به رختخواب مى روید و فردا صبح تا 
دیروقت مى خوابید، این احتمال وجود دارد که دچار کمر 
درد شوید. نشستن و خوابیدن براى ساعت هاى طوالنى، 
سطح فعالیت بدنى تان را کم کرده و به ضرر استخوان ها و 
عضالت شماست. بنابراین کمر درد مى تواند از عوارض 
زیاد خوابیدن هم باشد، مخصوصاً اگر مشکالت کمر هم 

داشته باشید.
دراز کشیدن براى ساعت هاى طوالنى یعنى قرار دادن 
طوالنى مدت بدن در یک وضعیت یکنواخت و تحرك 
نداشتن که مى تواند نشانگرهاى التهاب را افزایش بدهد 

و در نتیجه کمر درد بروز خواهد کرد.

فرهاد وحید، متخصص تغذیه و رژیــم درمانى درباره 
بهترین مواد غذایى براى مقابله بــا آلودگى هوا اظهار 
گفت: یکى از مواد غذایى که مصــرف آن در روز هاى 
آلوده توصیه مى شود،  لبنیات اســت؛ بنابراین افراد باید 
در روز هاى آلوده از لبنیات مانند ماست و شیر کم چرب 

استفاده کنند.
وى بیان داشت: افراد در روز هاى آلوده باید روزانه شش 
تا هشت لیوان آب بنوشند. همچنین آنها باید از مصرف 
نوشیدنى هایى مانند نوشــابه و آبمیوه هاى صنعتى به 
خصوص در ایــن روز ها خود دارى کننــد و آبمیوه هاى 

خانگى را جایگزین کنند.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى افزود: مصرف 
میوه هاى حاوى آنتى اکســیدان مانند سیب قرمز،  انار 
و انگور قرمز بــه علت رنگ دانه هایى کــه دارند نیز در 
روز هاى آلوده مفید اســت. وى ادامــه داد: همچنین 

سیب حاوى مقادیر باالیى پکتین  
یى است که تاثیر  ا ر بســز د

کاهش اثرات آلودگى هوا دارد.
وحید تأکید کرد: مصرف ســبزیجات حاوى فیبر نیز در 
روز هاى آلوده ضرورى است، زیرا این سبزیجات به مواد 
مضر موجود در بدن مى چسبند و مدت زمان باقى ماندن 

مواد سمى در بدن را کاهش مى دهند.
وى تصریح کرد: بیماران قلبى و عروقى و تنفسى باید در 
روزهایى که شاخص آلودگى هوا باالست در خانه بمانند و 
ترجیحا از ورزش و فعالیت بدنى در فضاى باز پرهیز کنند. 
وحید بیان داشت: اســتراحت و خواب نیز نقش مؤثرى 
براى مقابله با اثرات آلودگى هوا دارند، بنابراین افراد باید 

روزها 45 دقیقه و شب ها هشت ساعت بخوابند. 
وى عنوان کرد: افراد در روز هــاى آلوده باید از مصرف 
قند،  شــکر و موادى که چربى هاى اشباع باالیى دارند، 

خوددارى کنند. 
وحید گفت: افراد باید در روز هاى آلوده مصرف چربى هاى 
اشباع و جامد را به حداقل ممکن برسانند و از روغن هایى 
مانند، روغن زیتون،  کلزا  و کنجد در پخت و پز و ســاالد 

استفاده کنند. 

آیا اســتفاده از کرم هاى ضدپیرى مؤثر هستند؟ پاسخ 
این ســئوال مثبت اســت. اما باید در نظر داشته باشید 
زمان صحیح اســتفاده از این نوع کرم ها، قبل از ایجاد 
آسیب هاى جدى و پدیدار شدن چین و چروك هاى روى 

پوست است.
به طور ایده آل، در ســن 35 ســالگى. اما زمان مصرف 
صحیح این نوع کرم ها بیشــتر متناسب با نوع پوست و 

میزان آسیب دید گى آن است و نه سن و سال. 
در حقیقت، کرم هاى مخصوص دور چشــم مى توانند 
خیلى زودتر هم مورد اســتفاده قرار بگیرند، زمانى که 
لکه هاى سیاه دور چشــم، چین و چروك ها و یا پف زیر 
چشم به عنوان نشانه هاى پیرى کم کم شروع به پدیدار 
شدن مى کنند، باید بدانید هنگام استفاده و کمک گرفتن 
از این نوع کرم ها فرا رسیده است. تمام نشانه هاى ذکر 
شده مى توانند خیلى زود حتى در سنین 18 تا 20 سالگى 
ظاهر شوند و اگر از مواد تشکیل دهنده این کرم ها باخبر 
نباشید، ممکن است فکر کنید آنها فقط نوعى مرطوب 

کننده پوست هســتند. اما واقعًا مواد تشکیل دهنده این 
نوع کرم ها چیست؟

توصیه مى کنیم هنگام خرید هر یــک از این کرم ها بر 
روى جلد یا پشــت ِکرم به دنبــال کلماتى مثل رتینول 
(نوعى ویتامیــن A از نوع ویتامین هــاى محلول در 
چربى)، اسید هیالورونیک (یک ترکیب شیمیایى آلى)، 
پپتید (پلیمرهاى کوچکى هســتند که از به هم پیوستن 
اسیدهاى آمینه با ترتیب مشــخصى و با پیوند پپتیدى 
تشکیل شده اند.)، کوآنزیمQ10 (کمک آنزیم)، ویتامین  
C، ویتامین E، ویتامین K اِســتم ِســل ( سلول هاى 
بنیادى)، اســیدگلیکولیک (ترکیــب طبیعى موجود در 
شــکر) و الکتیک اســید باشــند بگردید و در انتها اگر 
تمایل دارید پوســت تان روشــن تر هم به نظر برسد به 

دنبال کرمى  با ترکیباتى شــامل 
لیکوریــس و یا کوجیک اســید 

باشید.
 

اثرات زیاد خوابیدن بر سالمتى

خطر افزایش شــاخص توده بطن چپ را به دنبال دارد. 
با افزایش ضحامت بطن چپ قلب، خطر نارسایى قلبى 

هم بیشتر مى شود. 

چاق مى شوید
بین زیاد

آنجایى که خواب طوالنى منجر به کاهش فعالیت بدنى 
ســطح مى شود، 

و چاقى باشد.

 باعث سر درد مى شود
زیاد خوابیدن مى تواند باعث سر دردتان هم بشود. این 
اتفاق به دلیل نوسانات در فرارسان هاى عصبى مغز روى 

مى دهد شاملسروتونین که مى تواند عاملى براى
سر درد باشد. همچنین 

و در نتیجه کمر درد بروز خواهد کرد.

خوراکى هاى فوق العاده براى کاهش فشار خون

قى مان 
روى   را
انتان ر ک
ییوان
ترل 

استفاده از کرم هاى ضدپیرى را 
از چه زمانى شروع کنیم؟

مل
ـید

ى را فرد 

از رشار

ین ر ى
ضدالتهابى
یز شناخته
 میل کنید.

ىخود
ه عنوان 

رفس
ملى

تغییر 
 کنار 

جات و 

سیب حاوى مقادیر باالیى پکتین  
یىاست که تاثیر  ا ربســز رد رد رد ررررررررررررررد

اشباع و جامد را به حداقل ممکن برسانند و از روغن هایى
مانند، روغن زیتون،  کلزا  و کنجد در پخت و پز و ســاالد

استفاده کنند.

هنگام آلودگى هوا چه بخوریم؟

تأمین ویتامینC با مصرف منظم 6 ماده غذایى
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عزت ا... پورقاز و حسین جعفرى دو مدافع سپاهان با 
صالحدید «زالتکو کرانچار» مى توانند در دیدار برابر 

تراکتورسازى به میدان بروند.
حســن جعفرى و عزت ا... پورقاز دو مدافع سپاهان 
هستند که شرایط آنها پیش از دیدار برابر تراکتورسازى 
در هاله اى از ابهام قرار دارد، اما پزشک باشگاه سپاهان 
مى گوید که این دو مــى توانند در صورت صالحدید 
کرانچار براى ســپاهان در دیدار روز سه شنبه(فردا) 

بازى کنند.
عباس ربیعى، پزشک باشــگاه سپاهان در خصوص 

شــرایط این دو بازیکن گفته اســت: عزت ا... پورقاز 
در حال حاضــر از لحاظ پزشــکى مشــکلى براى 
بازى با تراکتورســازى ندارد؛ ولى بازى کردن او به 
تصمیم کادر فنى مربوط مى شود. حسن جعفرى هم 
مصدوم نیســت و او هم به بازى برابر تراکتورسازى 

مى رسد. 
با این وصــف انتظار مى رود جعفــرى در دیدار برابر 
تراکتورســازى به ترکیب اصلى تیــم برگردد ولى 
حضور پورقاز همچنان به اما و اگرهاى زیادى بستگى 

دارد.

عراقى ها امیدوارنــد تا بتوانند بعد از ســال ها میزبانى 
مسابقات فوتبال را تجربه کنند.

شرایط میزبانى عراقى ها در کنگره بعدى فیفا که در ماه 
مارس برگزار مى شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 
کشور عراق سال هاى زیادى است که به دلیل مشکالت 
امنیتى نمى تواند میزبانى دیدارهاى رسمى را بر عهده 
بگیرد اما «شیخ سلمان» رئیس فدراسیون فوتبال آسیا 
بعد از جلسه با «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش عراق و 
«عبدالخالق» رئیس فدراسیون این کشور در کوآالالمپور 
اعالم کرد که میزبانى این کشور در مسابقات رسمى مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.
عراق در ماه ِمى 2017 اجازه دعوت از تیم هاى خارجى 
براى برگزارى دیدارهاى افتتاحیه ورزشگاه هاى خود را 
پیدا کرد و ورزشگاه کربال با دیدار این تیم و سوریه در هفته 
گذشته افتتاح شد. مقامات فوتبال این کشور در جلسه با 
رئیس فدراسیون فوتبال آسیا از فضاى مثبت عراق براى 
میزبانى از مسابقات فوتبال گفتند و درباره برگزارى بازى 
در شــهرهاى کربال و بصره توضیحاتى را ارائه کردند 
تا گام بلندى براى رفع مشــکالت میزبانى این کشور 

برداشته باشند.

  شانس مجدد عراق    پورقاز و جعفرى به تراکتور مى رسند   

رئیس هیئــت بدمینتون اســتان اصفهان گفت: 
در حــال حاضر اصفهــان از نظر ســخت افزارى 
شــرایط برگزارى مســابقات بین المللى را ندارد و 
در تالش بــراى فراهم کردن امکانات و شــرایط 
براى برگزارى تورنمنت هاى بــزرگ در اصفهان 

هستیم.
بیژن رجاییان در مــورد حضــور بدمینتون بازان 
اصفهانى در مســابقات بین المللى سمنان، اظهار 
داشــت:  دو نفر از بدمینتون بــازان اصفهان 
به نام هــاى یگانــه 

کرمانى و على باســتانى براى 
حضور در این تورنمنت از سوى فدراسیون 

معرفى شده اند. 

وى ادامه داد: اصفهان یک بازیکن دختر و دو بازیکن 
پسر دیگر نیز براى حضور در مسابقات بین المللى 
سمنان به فدارسیون معرفى کرده بود اما با توجه به 
شرایط این رقابت ها و تغییراتى که در لیست ورودى 
مسابقات انجام گرفت این سه بازیکن بنا به دالیلى 

و به دستور وزارت ورزش کنار گذاشته شدند. 
رئیس هیئت بدمینتون استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در مسابقات بین المللى ســمنان باید حداقل 
تعــداد بازیکن خارجى حضور داشــته باشــند. با 
توجه به اینکــه اولین دوره مســابقات بین المللى 
در ســمنان برگزار مى شــود تعــداد بازیکنان 
خارجى شــرکت کننده کم اســت و به همین 
دلیــل وزارت ورزش براى شــرکت کنندگان 
داخلى نیــز محدودیت تعداد درنظر گرفته اســت 
و به همین دلیل تعــدادى از بازیکنــان نه تنها از 

اصفهان بلکه از سایر استان ها از لیست کنار گذاشته 
شدند. 

رجاییان در پاســخ به این ســئوال که آیا اصفهان 
شرایط میزبانى تورنمنت بین المللى را نداشت، اشاره 
کرد: در حال حاضر اصفهان شرایط سخت افزارى 
از جمله خوابگاه و فضاى برگزارى مســابقه خوبى 
براى میزبانى مسابقات بین المللى ندارد. همچنین از 

سوى فدراسیون بدمینتون هم با هیئت استان براى 
برگزارى این تورنمنت در اصفهان صورت نگرفت 
چون سال ها طرح میزبانى مســابقات بین المللى 
در سمنان از ســوى هیئت بدمینتون این استان به 
فدراسیون ارائه شده بود که امسال موفق به کسب 
مجوز برگزارى از سوى فدراسیون جهانى بدمینتون 

شدند. 

ارتباط تعویض هاى جاللى با جادوگرى!

حضور 2 اصفهانى در
تورنمنت بین المللى بدمینتون 

نامزدهاى بهترین هاى ســال فوتبال آسیا اعالم 
شــد و ایران در چهار بخش مختلف نامزد شــده 

است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اسامى نامزدهاى 
کسب جایزه بهترین هاى سال 2017 را اعالم کرد. 
مراسمى که 29 نوامبر (8 آذرماه) در بانکوك تایلند 
برگزار مى شود تا فوتبال آسیا بهترین هاى خود را در 

بخش هاى مختلف بشناسد.
در این لیست، اسامى على اصغر حسن زاده بازیکن 
تیم فوتسال گیتى پســند و توحید لطفى به عنوان 
نامزدهاى بهترین بازیکن فوتسال آسیا به چشم مى 
خورد. در این لیست،  طاها شریعتى هم نامزد بهترین 

بازیکن جوان مرد سال شده است.

نصف جهــان  یکى از موارد عجیب نقل و انتقاالت 
امســال حضور ایمان موســوى در ذوب آهن بود. 
بازیکنــى کــه  در اســتقالل ســابقه همکارى 
با امیر قلعه نویى را داشــت و بعــد از جدایى از این 
تیم اتهامــات مختلفى را علیه قلعــه نویى و یکى 
از دوســتانش مطرح کرد. موســوى البته بعدها 
حرف خــود را پس گرفت و امســال دوبــاره در 
لیگ برتر شــاگرد ژنرال شــد با این حال به نظر 
مى رســد که این بار هم عمر همــکارى او و امیر 
چندان طوالنى نخواهد شــد چرا که سایت هاى 
مختلف خبرى از موســوى به عنوان بازیکنى نام 
برده اند کــه ســرمربى ذوب آهن نامــش را در 
فهرســت خروج این تیم در نقــل و انتقاالت نیم 
فصل قرار داده. باید دیــد در صورت تأیید این خبر، 
باز هم شاهد افشاگرى هاى موسوى خواهیم بود یا 

نه.

 در شرایطى که سرمربى گسترش فوالد در اظهار نظر چند روز قبلش از عالقه اش به جذب مجتبى جبارى 
خبر داده، گویا شرایط براى بازگشت شــماره 8 شاکى به استقالل در حال مهیا شــدن است. بعد از آنکه 
مسئوالن اســتقالل، تصمیم گیرى درباره جبارى را به عهده «وینفرد شــفر» گذاشته اند، حاال سرمربى

 آبى ها قصد دارد ابتدا با مجتبى صحبت کند و بعد درباره او تصمیم بگیرد. شفر در بخشى از مصاحبه اش 
اخیرش با رسانه ها گفته:«هنوز این شانس را نداشته ام که با جبارى رودررو حرف بزنم ولى مى دانم جبارى 
بازیکن بزرگى بوده و براى هواداران محبوب است و آنها دوســتش دارند. از یک طرف هواداران را داریم 
و از طرفى هم باشگاه را. فکر مى کنم باید رودررو بنشینیم و گفتگو کنیم تا بهترین تصمیم براى باشگاه، 

هواداران و جبارى رقم بخورد.»

شفر: باید با جبارى صحبت کنم

بازیکن گیتى پسند 
نامزدعنوان بهترین 
بازیکن آسیا

باز هم 
افشاگرى مى کنى؟

با پخش گزارشــى عجیب درباره وجــود جادوگر و 
استفاده از طلسم و راهکارهاى جادوگرى در فوتبال 
ایران در برنامه 90، بحث تازه اى در فوتبال ایران به 
راه افتاد  و مسائلى از جمله فساد و شفاف سازى مالى 
که على کریمى مطرح کرده بود به حاشــیه رفتند. با 
این اوصاف آنچه از گــزارش برنامه 90 درباره بحث 
جادوگرى در رســانه ها گســترش یافت این بود که 
برخى مربیان و تیم ها از این مســئله براى موفقیت 

استفاده کرده اند.
براســاس این گزارش و طى مصاحبه اى که با برخى 
بازیکنان قدیمى فوتبال ایران انجام شد این ذهنیت 
به وجود آمد که مجید جاللى یکى از مربیانى اســت 
که از این حربه استفاده کرده است و یکى از مسائلى 
که در مصاحبــه بازیکنان، جاللى را به این مســائل 
مرتبط مى کرد تعویض هاى او بود. محســن بیاتى نیا 
عنوان کرد کــه جاللى در یک بازى هــر 30 دقیقه 
یک مهاجم را به میدان فرســتاد و بازیکنى را که به 
زمین مى فرســتاد نیز تعویض مى کــرد و این را به 
مسئله سحر و جادو مرتبط دانســت. هرچند در این 
باره برخى مدعى شــدند که جاللــى تعویض هایش 
را بــه دلیــل مصدومیــت بازیکنانش انجــام داده

 است. 
از این رو نگاهى داشته ایم به پنج فصل اخیر مربیگرى 
مجید جاللى در لیگ برتر و  از فاصله لیگ دوازدهم 
تا هفدهم تعویض هاى او را بررســى کردیم و آنچه 
مشخص است دســتکم دررابطه با فصل هاى اخیر 
مربگیــرى او نکتــه عجیــب و دور از ذهنى وجود 
ندارد که بتوان آن را به مســائل غیرفوتبالى مرتبط 

دانست.

تعویض هاى عجیب جاللى
1-ربیع خواه و احمدزاده

جاللى در لیگ دوازدهــم مربیگرى نکرد اما در لیگ 
ســیزدهم او هدایت تیم تراکتورســازى تبریز را به 
عهده داشت. او در هفته دوازدهم این مسابقات و در 
بازى تراکتور برابر راه آهن در دقیقه 11 بازى دســت 
به تعویض زد. محســن ربیع خواه، بازیکن محبوب 
«برانکوایوانکوویــچ» در دقیقــه 11 از بازى بیرون 
کشیده شــد و به جاى او فرشــاد احمدزاده به میدان 
رفت. تراکتور  در این بازى با گل هاى سعید دقیقى و 
فرشــاد احمدزاده با نتیجه 2 بر یک مقابل راه آهن به 

پیروزى رسید.

2-شاه على دوست و دقیقه 44
مجید جاللى در لیگ چهاردهم مربى تیم سایپا بود. 
اگر بخواهیم در بازى هاى این تیــم دنبال تعویض 
عجیب بگردیم شــاید بتوانیم بــه دو تعویض روزبه 
شاه على دوســت در دو هفته هفدهم و بیست و یکم 
اشــاره کنیم. در هفته هفدهم و در بازى سایپا برابر 
پیکان که به تســاوى یک - یــک انجامید، جاللى 
در دقیقه 44 روزبه شــاه على دوست را از بازى بیرون 
کشید و به جاى او میالد میداوودى را به زمین فرستاد. 
در هفته بیســتم همین تعویــض و در همان دقیقه 
تکرار شد و این بار در دقیقه 44 شــاه على دوست از 
زمین بیــرون آمد و به جاى او مجیــد ایوبى به بازى 

رفت. 

3-برهانى بعد از 11 سال
آرش برهانــى یکى از بازیکنانى بــود که در گزارش 
برنامه 90 راجع به جــادو و جادوگرى صحبت کرد و 
مسائلى را البته درباره ســال هاى قبل و حضورش در 
تیم پاس مطرح کرد که برخى آن را منتسب به مجید 
جاللى مى دانستند. برهانى اما در لیگ شانزدهم نیز 
در پیکان شاگرد مجید جاللى شــد اما در هفته دوم 
و در بازى پیکان برابر صبا، جاللى در دقیقه 35 آرش 
برهانى را از زمین بیرون کشــید و به جاى آن بهادر 
عبدى را به میدان فرســتاد. البته کــه برهانى در آن 
بازى نمایش خوبى نداشت و کامًال از فرم ایده آل هم 

دور بود.

4- بازهم دقیقه 44
در هفتــه شــانزدهم لیــگ شــانزدهم و در بازى 
پیکان و گســترش فوالد مجید جاللى در دقیقه 44 
هایراپتیان بازیکن ارمنى تیمــش را از زمین بیرون 
کشید و به جاى او آرمان قاسمى را به میدان فرستاد. 
این بازى در نهایــت با نتیجه یک - یــک به پایان 

رسید.

5- تعویض در دقیقه 14
در هفته نوزدهم لیگ شــانزدهم شــاگردان مجید 
جاللى به مصاف پیکان رفتنــد و در نهایت این بازى 
با نتیجه 3 بر2 به نفع استقالل به پایان رسید. در این 
بازى و در دقیقه 14 بازى، جاللى ماهان رحمانى را از 
زمین بیرون کشید و به جاى مهران موسوى به بازى 

رفت. 

ورزشورزش 3090 6 آبان  ماه   1396 سال چهاردهمدوشنبه  29

ارتباط تعویض هاى جاللى با جادوگرى!
وجــود جادوگر و  با پخش گزارشــى عجیب درباره
استفاده از طلسم و راهکارهاى جادوگرى در فوتبال 
ایران در برنامه 90، بحث تازه اى در فوتبال ایران به 
راه افتاد  و مسائلى از جمله فساد و شفاف سازى مالى 
که على کریمى مطرح کرده بود به حاشــیه رفتند. با 
این اوصاف آنچه از گــزارش برنامه 90 درباره بحث 
جادوگرى در رســانه ها گســترش یافت این بود که 
برخى مربیان و تیم ها از این مســئله براى موفقیت 

استفاده کرده اند.
براســاس این گزارش و طى مصاحبه اى که با برخى 
بازیکنان قدیمى فوتبال ایران انجام شد این ذهنیت 
به وجود آمد که مجید جاللى یکى از مربیانى اســت 
است و یکى از مسائلى که از این حربه استفاده کرده

که در مصاحبــه بازیکنان، جاللى را به این مســائل 
مرتبط مى کرد تعویض هاى او بود. محســن بیاتى نیا 
عنوان کرد کــه جاللى در یک بازى هــر 30 دقیقه 
فرســتاد و بازیکنى را که به  را به میدان یک مهاجم
زمین مى فرســتاد نیز تعویض مى کــرد و این را به 
مسئله سحر و جادو مرتبط دانســت. هرچند در این 
باره برخى مدعى شــدند که جاللــى تعویض هایش 
را بــه دلیــل مصدومیــت بازیکنانش انجــام داده

 است.
از این رو نگاهى داشته ایم به پنج فصل اخیر مربیگرى 
مجید جاللى در لیگ برتر و  از فاصله لیگ دوازدهم 
تا هفدهم تعویض هاى او را بررســى کردیم و آنچه 
مشخص است دســتکم دررابطه با فصل هاى اخیر 
او نکتــه عجیــب و دور از ذهنى وجود مربگیــرى

ندارد که بتوان آن را به مســائل غیرفوتبالى مرتبط 

دانست.

تعویض هاى عجیب جاللى
1-ربیع خواه و احمدزاده

جاللى در لیگ دوازدهــم مربیگرى نکرد اما در لیگ 
هدایت تیم تراکتورســازى تبریز را به  ســیزدهم او
عهده داشت. او در هفته دوازدهم این مسابقات و در 
1بازى تراکتور برابر راه آهن در دقیقه 11 بازى دســت 
به تعویض زد. محســن ربیع خواه، بازیکن محبوب 
«برانکوایوانکوویــچ» در دقیقــه 11 از بازى بیرون 
کشیده شــد و به جاى او فرشــاد احمدزاده به میدان 
رفت. تراکتور  در این بازى با گل هاى سعید دقیقى و 
2 بریک مقابل راه آهن به 2فرشــاد احمدزاده با نتیجه

پیروزى رسید.

4-شاه على دوست و دقیقه 44 2
مربى تیم سایپا بود. مجید جاللى در لیگ چهاردهم

اگر بخواهیم در بازى هاى این تیــم دنبال تعویض 
عجیب بگردیم شــاید بتوانیم بــه دو تعویض روزبه 
شاه على دوســت در دو هفته هفدهم و بیست و یکم 
اشــاره کنیم. در هفته هفدهم و در بازى سایپا برابر 
پیکان که به تســاوى یک - یــک انجامید، جاللى 
4در دقیقه 44 روزبه شــاه على دوست را از بازى بیرون 
کشید و به جاى او میالد میداوودى را به زمین فرستاد. 
در هفته بیســتم همین تعویــض و در همان دقیقه 
4تکرار شد و این بار در دقیقه 44 شــاه على دوست از 
زمین بیــرون آمد و به جاى او مجیــد ایوبىبه بازى 

رفت. 

3-برهانى بعد از 11 سال
آرش برهانــى یکى از بازیکنانى بــود که در گزارش 
برنامه 90 راجع به جــادو و جادوگرى صحبت کرد و 
مسائلى را البته درباره ســال هاى قبل و حضورش در 
تیم پاس مطرح کرد که برخى آن را منتسب به مجید 
جاللى مى دانستند. برهانى اما در لیگ شانزدهم نیز 
در پیکان شاگرد مجید جاللى شــد اما در هفته دوم 
5و در بازى پیکان برابر صبا، جاللى در دقیقه 35 آرش 
برهانى را از زمین بیرون کشــید و به جاى آن بهادر 
عبدى را به میدان فرســتاد. البته کــه برهانى در آن

مبازى نمایش خوبى نداشت و کامًال از فرم ایده آل هم 
دور بود.

4- بازهم دقیقه 44 4
دهم و در بازى در هفتــه شــانزدهم لیــگ شــانزده

44 4جاللى در دقیقه پیکان و گســترش فوالد مجید جال
ـش را از زمین بیرون هایراپتیان بازیکن ارمنى تیمــش

سمى را به میدان فرستاد. کشید و به جاى او آرمان قاسم
 نتیجه یک - یــک به پایان این بازى در نهایــت با نتی

رسید.

14 4ض در دقیقه - تعویض د 5
وزدهم لیگ شــانزدهم شــاگردان مجید در هفته نوزد

 به مصاف پیکان رفتنــد و در نهایت این بازى جاللى به
3 بر2 به نفع استقالل به پایان رسید. در این  3تیجه با نتیج
14 بازى، جاللى ماهان رحمانى را از 4بازى و در دقیقه باز

زمین بیرون کشید و به جاى مهران موسوى به بازى 
رفت. 

ملى پوش ایرانى تیم شارلوا گل هایش در هفته پانزدهم 
ژوپیلر لیگ بلژیک را به زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم 

کرد.
سایت DHNET بلژیک نوشت: کاوه رضایى، مهاجم 
دو گله تیم شارلوا در مصاف برابر میشلن به شدت تحت 
تأثیر زلزله ایران که منجر به کشته شدن 400 نفر شد 
قرار داشت. میان خوشــحالى و نگرانى گاهى راهى 
بسیار کوتاه اســت. کاوه رضایى بابت به ثمر رساندن 
دو گل با پیراهن شارلوا در بازى هفته پانزدهم ژوپیلر 
لیگ بلژیک خوشحال اســت اما همچنان تحت تأثیر 
زلزله اخیر ایران قرار دارد. زلزله اى که یک شنبه هفته 
گذشته در استان کرمانشاه رخ داد و 433 کشته برجاى 
گذاشــت. وى به همین دلیل بعد از گلزنى خوشحالى

 نکرد.
رضایى در این رابطه گفت: خیلى غمگین هستم. تمام 
فکرم معطوف مردمى است که بابت زلزله رنج مى برند. 

این زلزلــه در جایى رخ داد که زادگاهم اســت. 
دوســتانى در آنجا دارم که با آنها بزرگ 

شدم. عده اى از آنها قربانى شدند و 
بعضى ها نیز آسیب دیده اند. 

یک هفته از این حادثه 
بــر گذشت و من بازى  ا بر

آنها آغاز کردم میشلن را با یاد 
به زلزله زدگان تقدیم و گل هایم را 

مى کنم.
شادى گلزنى خود را با بلند کاوه رضایى 

کردن یک دست به سمت آسمان و بوسه فرستادن با 
دســت دیگر انجام داد. او این کار را با گلزنى در دقایق 
پایانى بازى یک بار دیگر پس از نمایش فوق العاده اش 
تکرار کرد. مهاجم ایرانى شــارلوا ادامه داد: در شرایط 
فعلى همه چیز براى من خــوب پیش مى رود. ما فعًال 
در نیمه  راه ژوپیلر لیگ هستیم و مى دانم که همچنان 
مى توانم پیشرفت کنم، کارهاى بیشترى انجام دهم و 

خوشحالم که همراه تیم شارلوا پیشرفت کردم.

رئیس هیئــت بدمینتون اســتان اصفهان گفت: 
در حــال حاضر اصفهــان از نظر ســخت افزارى 
شــرایط برگزارى مســابقات بین المللى را ندارد و 
شــرایط  تالشبــراى فراهم کردن امکانات و در
براى برگزارى تورنمنت هاى بــزرگ در اصفهان 

هستیم.
بیژن رجاییان در مــورد حضــور بدمینتون بازان 
اصفهانى در مســابقات بین المللى سمنان، اظهار 
داشــت:  دو نفر از بدمینتون بــازان اصفهان 
به نام هــاى یگانــه 

کرمانى و على باســتانى براى 
حضور در این تورنمنت از سوى فدراسیون 

معرفى شده اند. 

وى ادامه داد: اصفهان یک بازیکند
پسر دیگر نیز براى حضور در مسا
ب سمنان به فدارسیون معرفى کرده
شرایط این رقابت ها و تغییراتى کهد
مسابقات انجام گرفت این سه بازیک
و به دستور وزارت ورزش کنار گذاش
رئیس هیئت بدمینتون استان اصف
کرد: در مسابقات بین المللى ســم
تعــداد بازیکن خارجى حضور داش
توجه به اینکــه اولین دوره مســا
در ســمنان برگزار مى شــود ت
اس خارجى شــرکت کننده کم
دلیــل وزارت ورزش براى شـ
داخلى نیــز محدودیت تعداد درنظ
از بازیک همین دلیل تعــدادى و به

تأثیر زلزله ایران که منجر به کشته شدن 400 نفر شد 
قرار داشت. میان خوشــحالى و نگرانى گاهى راهى 
بسیار کوتاه اســت. کاوه رضایى بابت به ثمر رساندن

دو گل با پیراهن شارلوا در بازى هفته پانزدهم ژوپیلر 
لیگ بلژیک خوشحال اســت اما همچنان تحت تأثیر 
زلزله اخیر ایران قرار دارد. زلزله اى که یک شنبه هفته 
433 کشته برجاى استان کرمانشاه رخ داد و 3گذشته در
گذاشــت. وى به همین دلیل بعد از گلزنى خوشحالى

 نکرد.
رضایىدر این رابطه گفت: خیلى غمگین هستم. تمام

فکرم معطوف مردمى است که بابت زلزله رنج مى برند. 
این زلزلــه در جایى رخ داد که زادگاهم اســت. 

دوســتانى در آنجا دارم که با آنها بزرگ 
شدم. عده اى از آنها قربانى شدند و 

بعضى ها نیز آسیب دیده اند. 
یک هفته از این حادثه 

من بازى بــرگذشت و ا بر
آنها آغاز کردم میشلن را با یاد 

به زلزله زدگان تقدیم و گل هایم را 
مى کنم.

با بلند کاوه رضایى شادى گلزنى خود را
کردن یک دست به سمت آسمان و بوسه فرستادن با 
دســت دیگر انجام داد. او این کار را با گلزنى در دقایق 
پایانى بازى یک بار دیگر پس از نمایش فوق العاده اش 
ادامه داد: در شرایط ایرانى شــارلوا تکرار کرد. مهاجم

فعلى همه چیز براى من خــوب پیش مى رود. ما فعًال 
در نیمه  راه ژوپیلر لیگ هستیم و مى دانم که همچنان 
مى توانم پیشرفت کنم، کارهاى بیشترى انجام دهم و 

پیشرفت کردم. خوشحالمکه همراه تیم شارلوا

چرا کاوه رضایى 
بعد از گل هایش 
ابراز خوشحالى نکرد
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نصف جهان یکى از روزنامه هاى ورزشــى در پاسخ به 
مصاحبه اخیر سرمربى ذوب آهن در مذمت دروغگویى 
نوشــت که قلعه نویى خود با دروغگویى بیگانه نبوده 

است.
 این روزها کنفدراسیون فوتبال آســیا به شدت روى 
مدارك باشگاه هاى خواهان حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا وسواس به خرج مى دهد.  AFC سخت به دنبال 
آن است که همه باشــگاه هاى حاضر در این تورنمنت 
اسناد مالى شفاف و درست داشته باشند و بدون بدهى 
معوقه و فراموش شــده در این تورنمنت حضور بیابتد. 
همین مســئله تردیدهاى زیادى را در مورد شــرکت 
باشــگاه هاى ایرانى در فصل آتى لیــگ قهرمانان به 
وجود آورده. گفته مى شود پیش از این باشگاه هاى ما 
مدارك و اسناد صورى به AFC ارسال مى کردند و در 
این زمینه فدراســیون فوتبال هم به آنها یارى مى داد! 
امسال اما فدراسیون اصرار دارد اسناد مالى باشگاه ها 
به شکل واقعى ارسال شده؛ هرچند هنوز در این مورد 

تردیدهایى وجود دارد.
در راســتاى ایــن بحث ها، امیــر قلعه نویــى هم در 
مصاحبه اى جالــب به دروغگویى مســئوالن ایرانى 
به کنفدارســیون فوتبال آسیا طى ســال هاى گذشته 
اعتراض کرده اســت. قلعه نویى ســرمربى ذوب آهن 
اســت و مدارك هر کدام از تیم هاى ایرانى که توسط 
AFC تأیید نشود، ذوب به جاى آن راهى آسیا مى شود. 
حاال امیر در این مورد به رادیو تهران گفته:  ما سالیان 
سال به AFC و مردم دروغ گفتیم. دین ما کامل ترین، 
آســان ترین و زیباترین دین دنیاست. چرا مدیران باید 
دروغ بگویند که وجهه بین المللى از بین برود؟ همین 
االن هم دروغ مى گوییم. من هشتصد نهصد میلیون 
تومان از تراکتورســازى و همین مقدار از اســتقالل 
طلب دارم. چــرا مى گویند همه بدهى هــا را پرداخت

 کردیم؟ 
 روزنامه گل در این باره به ســرمربى ذوب آهن حمله 

کرده و نوشته:خب البته این خیلى خوب است که جناب 
قلعه نویى تــا این حد به دروغگویــى در فوتبال ایران 
حساســیت دارد و نه تنها از نظر حرفه اى، بلکه از نظر 
اخالقى هم آن را مذموم و ناپســند به شمار مى آورد. 
با این حال مشــکل از جایى شروع مى شــود که یاد 
مصاحبه حدود 100 روز پیش قلعه نویى با خبرگزارى 
فارس مى افتیم. امیر روز چهارم مرداد در بخشــى از 
گفتگوى بلندش با این رسانه در مورد آخرین قراردادش 
با استقالل گفته بود: «مى خواهم با مردم رك صحبت 
کنم و به آنها چیزهایى را بگویم. من با اســتقالل یک 
میلیارد و 600 میلیون قرارداد بســتم که آقایان به من 
گفتند قرارداد تو را در سازمان لیگ یک میلیارد و 200 
میلیون ثبت مى کنیم. همان ابتدا 400 میلیون به من 
دادند و 200 میلیون هم در طول سال به من پرداخت

 کردند. یک میلیارد این پول باقى مانده و کلى مالیات 
برایش پرداخت کردم اما بقیه پول من مانده اســت.» 
حاال ســئوال مهم از امیرخان این اســت که او چرا در 
آن زمان پذیرفت در مورد رقم قراردادش دروغ به آن 
بزرگى به مردم ایران گفته شود؟ چرا او قبول کرد رقم 
دستمزدش را 400میلیون تومان کمتر به مردم اعالم 
کنند و دســتکم با ســکوتش به موفقیت خالفگویان 
کمک کرد؟ آیا اگر آن زمان کل رقم قرارداد قلعه نویى 
پرداخت مى شد و این یک میلیارد کذایى باقى نمى ماند، 
باز هــم او با یکســال ونیم تأخیر اصــل حقیقت را به 
هواداران فوتبال مى گفت و یا همه چیز را به فراموشى 
مى ســپرد؟ خب همه آنهایى هم که بــه AFC دروغ 
مى گویند و یا با راست نگفتن شان به دروغگوها کمک 
مى کنند، مثل امیرخان استدالل هاى خاص خودشان را 
دارند. پس چه بهتر که اگر به چیزى اعتراض داریم، اول 
از خودمان شروع کنیم. اصالح از پایین، همیشه بهترین 
روش براى توسعه است؛ وگرنه آسان است که دهانت 
بوى خرما بدهــد، اما دیگران را از خــوردن خرما منع

 کنى.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم شــورش را درآورده. در شرایطى 
که تیم ملــى ایران مدتهاســت خودش را به عنــوان بهترین 
تیم فوتبال آســیا و قدرت اول این قاره بــزرگ اثبات کرده و 
همه دنیا هم به این مســئله اذعان دارند، مســئوالن AFC در 
اقدامى عجیب و در معرفى بهترین هاى قاره در ســال 2017، 
هیچ اشــاره اى به تیم ملى ایران نکرده اســت. کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، البته در بخش هاى دیگر ایــران را نامزد کرده. 
علــى اصغر حســن زاده یکــى از نامزدهاى کســب بهترین 
بازیکن فوتســال اســت و در بخش بهتریــن بازیکن جوان 
هم طاها شــریعتى باید با دو بازیکن کــره جنوبى رقابت کند. 
فدراســیون فوتبال ایــران در بخش الهام بخشــى هم نامزد 

شده است.

استرالیا این بار هم خیلى سخت و با مسیرى 
طوالنى به جام جهانى رســید. آنها دو سالى 
مى شــود که به یک تحول بزرگ در فوتبال 
ملى شــان فکر مى کنند. کارلوس کى روش 
که گفته جام جهانــى 2018 پایان حضورش 
در ایران اســت و مــى خواهــد تجربه اى 
جدید را داشــته باشــد، گزینه اول آنهاست. 
ترســى ندارند از این که این حــرف را درباره 
ســرمربى تیم ملى یک کشــور دیگر، مدام 
تکرار کنند اما آنهــا باور دارند گیــر فوتبال 
شــان داشــتن یک مدیر عالى براى انقالب 
در فوتبال شــان اســت. تجربــه موفق کى 

روش در ایران و انقالب 6 ســاله او در فوتبال 
مان، ســبب شــده مــدام از او بــراى آینده 
شــان نام ببرند. کــى روش امــا فعال روى 
هدف اصلــى اش فکر مى کنــد. او صعود به 
مرحله هــاى باالتر جــام جهانى را در ســر
 دارد . چیزى که برایش البته محاسن زیادى 
به همراه خواهد داشت. تنها نگاه مالى به آن 
10 درصــد از پاداش هاى هر مرحله اســت. 
که رقمش چند برابر رقم قــراردادش خواهد 
بود. چیزى کــه البته حداقل حق ســرمربى 
خواهد بــود در صــورت رخ دادن آن اتفاق

 بزرگ. 

AFC اقدام عجیب استرالیایى ها و خواب کى روش!

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون 
فوتبال نســبت به اعتراض دو باشگاه 
تراکتورســازى و ســپاهان به انتخاب 

محمدرضا اکبریان واکنش نشان داد. 
 تیم هاى سپاهان و تراکتورسازى امروز 
در چارچوب هفتــه دوازدهم لیگ برتر 
فوتبال باشگاه هاى کشــور به مصاف 
یکدیگــر مى روند که بــا اعالم کمیته 
داوران، محمدرضا اکبریان کار قضاوت 

این دیدار را برعهده خواهد داشت.
  با اعالم این موضوع، هــواداران تیم 
ســپاهان در فضاى مجازى نسبت به 

انتخاب این داور اعتراضاتى انجام دادند. 
در ســوى مقابل نیز کاظم محمودى، 
سرپرست تیم تراکتورسازى اعالم کرد 
که با توجه به اتفاقــات رخ داده، بهتر 

است داور دو تیم تغییر پیدا کند.
 فریدون اصفهان دربــاره اعتراض دو 
تیم تراکتورسازى و سپاهان به انتخاب 
محمدرضــا اکبریان به عنــوان قاضى 
دو تیم،گفت: ما کارى به اعتراض آنها 
نداریم، آقــاى اکبریان به عنوان قاضى 
این بازى انتخاب شده و قضاوتش را هم 

انجام خواهد داد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت 
اعتراض رســمى دو باشــگاه، احتمال 
تغییر داور بازى وجود دارد یا خیر، گفت: 
کمیته داوران یک نهاد مســتقل است 
و دو باشگاه تراکتورســازى و سپاهان 
هــم نمى توانند ایــن را بگویند که چه 
کسى براى شان قضاوت کند و چه کسى 
براى شــان قضاوت نکند. آنها که داور 
بازى را تعیین نمى کنند. اگر ما بخواهیم 
با حرف باشــگاه ها داورها را بچنیم که 

سنگ روى سنگ بند نمى شود.

 قلعه نویى هم با 
دروغگویى بیگانه نیست!

طبق تصمیم باشگاه سپاهان آخرین بازى مهدى شریفى براى 
تراکتورسازى امروز و در دیدار رو در رو با آنها در ورزشگاه نقش 

جهان رقم خواهد خورد.
خدمت سربازى مهدى شریفى هفته 
پیش به پایان رســید اما او اجازه 
ندارد تا قبل از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت زمســتانى و آغاز دور 
برگشت لیگ هفدهم براى سپاهان 

بازى کند.
باشــگاه اصفهانــى بــه این 
مهاجم اجازه داده اســت تا در 
یک مســابقه دیگر هم براى 
تراکتورســازى به میدان برود. 
از قضا این بازى دیــدار رو در 
رو برابر سپاهان اســت. به این 
ترتیب، احتماًال امروز آخرین بازى 
شریفى با پیراهن تراکتورسازى آن 
هم در ورزشــگاه نقش جهــان برابر 

سپاهان رقم خواهد خورد.
جالــب آنکه ســپاهانى ها فقط براى 
این مســابقه از هفته دوازدهم 
لیگ برتر به شــریفى مجوز 
بازى براى تراکتورســازى 
را داده اند. طبــق تصمیم 
مسئوالن باشگاه اصفهانى 
ایــن مهاجم نباید در ســه 
هفته پایانــى دور رفت براى 

تیم اصفهانى بازى کند.
 

گودباى پارتى ویژه 
کارى به شریفى

اعتراض 
سپاهان و 

تراکتور نداریم

حمله به سرمربى ذوب آهن

 دهم آذرماه قرعه کشى رقابت هاى جام جهانى 2018 برگزار 
خواهد شد و تیم ملى ایران حریفان خود در این رقابت ها را 

خواهد شناخت.
طبق برنامه اعالمى از سوى فیفا، تیم هاى سید 3 و سید4، 
در هفته اول رقابت ها به مصاف هــم خواهند رفت. پس 
به این ترتیب و با توجه به اینکه ایران با تیم هاى آســیایى 

مواجه نخواهد شد، از بین تیم هاى نیجریه،مراکش،پاناما و 
یا صربستان، یک تیم اولین بازى رقابت هاى جام جهانى را 

مقابل ایران برگزار خواهد کرد.
تیم هاى سید سوم-که ایران هم در آنجا حضور دارد- دومین 
بازى خود را مقابل تیم هاى سید اول برگزار مى کنند و آخرین 

بازى مرحله گروهى نیز با تیم سید دوم برگزار خواهد شد.

اولین حریف ایران در جام جهانى از سید 4 است

توییتر رسمى لیگ قطر اقدام به انتخاب 
بهترین شــماره 8 تاریخ این لیگ کرده 
و على کریمى ســتاره ایرانى نیز یکى از 
بازیکنانى اســت که در این نظر سنجى 

نامش وجود دارد.
توییتر رسمى رقابت هاى لیگ ستارگان 
فوتبال قطر در یــک توییت جالب اقدام 
به انتخاب بهترین شــماره 8 تاریخ این 
مســابقات کرده اســت. در این لیست 
نام برخى از ســتاره هاى مطرح که در 
فوتبال قطر بــازى کرده اند به چشــم 
مى خورد کــه در آن سرشــناس ترین 
آنها «پــپ گواردیوال» بازیکن ســابق 
االهلــى قطر کــه شــماره 8 را در این 
تیم به تن مى کرده اســت، به چشــم 

مى خورد. «صبرى الموشى» فرانسوى، 
«ریکاردینهــو» برزیلــى و «ســعد 
الشمرى» ستاره قطرى الغرافه نیز دیگر
 ســتاره هاى حاضر در این نظر سنجى 
هستند اما این نظر ســنجى یک چهره 
مطرح و آشنا هم دارد و آن کسى نیست 
جز على کریمى، جادوگر فوتبال آسیا که 
یک فصل پیراهن شــماره 8 القطر این 
کشور را به تن مى کرد. نکته جالب این 
است که  در میان ســتاره هاى مطرحى 
مثل گواردیوال و صبرى الموشى ، على 
کریمى ســتاره ایرانى و ســابق القطر 
یکى از کســانى اســت که تــا به حال 
بیشترین رأى را به خود اختصاص داده

 است. 

رقابت کریمى
 با گواردیوال و صبرى الموشى

داور بین المللــى فوتبال ایران 
که جواز حضــور در جــام جهانى را به 

دســت آورده به توضیح در این خصــوص و البته 
گالیه پرداخت.

علیرضا فغانى بار دیگر با کسب جواز حضور در جام جهانى 
افتخارى دیگر براى فوتبال ایران شــکل داد. فغانى که 
ســابقه قضاوت در فینال جام کنفدراســیون ها و فینال 
المپیک را نیز در کارنامه دارد، در خصوص انتخابش به 
عنوان یکى از داوران حاضر در جام جهانى روسیه گفت: 
البته این انتخاب نهایى نیســت و فقــط از داوران براى 
حضور در کالس دعوت شده است. از انتخاب مسئولین 
فیفا تشکر مى کنم این باعث شد انگیزه ام بیشتر شود البته 
هنوز هیچ چیزى تمام نشده و دو کالس تا حضور در جام 

جهانى باقى مانده است.
فغانى با اشاره به انگیزه هاى خود در روسیه گفت: همانطور 
که گفتم هنوز چیزى تمام نشــده و در فرصت باقیمانده 
بیشترین تالشــم را خواهم کرد تا نماینده موفقى براى 
کشورم باشم. امیدوارم در جام جهانى نیز بتوانم قضاوت 

خوبى داشته باشم و تا مراحل پایانى پیش بروم.

 

علیرضا فغانى: از 
انتخاب فیفا 

خوشحالم
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 روزنامه گل

درو

ورزشگاه نقش آنها در رو در رو با تراکتورسازى امروز و در دیدار
جهان رقم خواهد خورد.

خدمت سربازى مهدى شریفى هفته 
پیش به پایان رســید اما او اجازه 
تا قبلاز باز شدن پنجره نقل ندارد

و انتقاالت زمســتانى و آغاز دور 
برگشت لیگ هفدهم براى سپاهان 

بازى کند.
باشــگاه اصفهانــى بــه این 
مهاجم اجازه داده اســت تا در 
یک مســابقه دیگر هم براى 
میدان برود. تراکتورســازى به
از قضا این بازى دیــدار رو در

رو برابر سپاهان اســت. به این 
ترتیب، احتماًال امروز آخرین بازى 
شریفى با پیراهن تراکتورسازى آن 
هم در ورزشــگاه نقش جهــان برابر 

سپاهان رقم خواهد خورد.
جالــب آنکه ســپاهانى ها فقط براى 
این مســابقه از هفته دوازدهم 
لیگ برتر به شــریفى مجوز 
ببازى براى تراکتورســازى 
ررا داده اند. طبــق تصمیم 
مسئوالن باشگاه اصفهانى 
ایــن مهاجم نباید در ســه 
هفته پایانــى دور رفت براى 

تیم اصفهانى بازى کند.

ىویژ ر ىپ ب و
شریفى

توییتر رسمى لیگ قطر اقدام به انتخاب 
8بهترین شــماره 8 تاریخ این لیگ کرده 
و على کریمى ســتاره ایرانى نیز یکى از 
بازیکنانى اســت که در این نظر سنجى

نامش وجود دارد.
توییتر رسمى رقابت هاى لیگ ستارگان 
فوتبال قطر در یــک توییت جالب اقدام 
8به انتخاب بهترین شــماره 8 تاریخ این 
مســابقات کرده اســت. در این لیست 
نام برخى از ســتاره هاى مطرح که در 
فوتبال قطر بــازى کرده اند به چشــم 
مى خورد کــه در آن سرشــناس ترین 
آنها «پــپ گواردیوال» بازیکن ســابق 
8االهلــى قطر کــه شــماره 8 را در این 
تیم به تن مى کرده اســت، به چشــم 

ب ر
 با گواردیوال و ص

داور بین المللــى فوتبال ایران 
که جواز حضــور در جــام جهانى را به

دســت آورده به توضیح در این خصــوصو البته 
گالیه پرداخت.

علیرضا فغانى بار دیگر با کسب جواز حضور در جام جهانى 
افتخارى دیگر براى فوتبال ایران شــکل داد. فغانى که 
ســابقه قضاوت در فینال جام کنفدراســیون ها و فینال 
المپیک را نیز در کارنامه دارد، در خصوص انتخابش به 
عنوان یکى از داوران حاضر در جام جهانى روسیه گفت: 
البته این انتخاب نهایى نیســت و فقــط از داوران براى 
حضور در کالسدعوت شده است. از انتخاب مسئولین

فیفا تشکر مى کنم این باعث شد انگیزه ام بیشتر شود البته 
جام  هنوز هیچ چیزى تمام نشده و دو کالس تا حضور در

جهانى باقى مانده است.
فغانى با اشاره به انگیزه هاى خود در روسیه گفت: همانطور 
که گفتم هنوز چیزى تمام نشــده و در فرصت باقیمانده 
بیشترین تالشــم را خواهم کرد تا نماینده موفقى براى 
کشورم باشم. امیدوارم در جام جهانى نیز بتوانم قضاوت 

خوبى داشته باشم و تا مراحل پایانى پیش بروم.

علیرضا فغانى: از 
انتخاب فیفا 

خوشحالم
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یک هفته از زلزله 7/3 ریشترى کرمانشاه مى گذرد، هوا  
هر روز سردتر مى شــود اما داغ  از دست دادن عزیزان 

همچنان بر دل مردم این دیار زلزله زده باقى است.
«بدرى آزادى»، یکــى از این افراد داغدار اســت که 
داخل چادر سفیدرنگ هالل احمر، به سوگ شش تن  
از اعضاى خانواده اش نشسته، با زن هایى که آمده اند 
براى عرض تسلیت. همسایه هایى که مى دانند زلزله از 
این زن 60 ساله، شش قربانى گرفته. بدرى خودش هم 
باور نمى کند یک تــکان کوچک زمین، اینطورى داغ 
روى دلش گذاشته باشد. «کریم» پسر کوچک ترش 
که چشم هایش سرخ شــده از گریه، مى گوید:«مادرم 
نمى داند براى کدامشان گریه کند. براى برادرم با زن و 

بچه هایش یا خواهرم و پسرش؟!»
کریم با بقیه مردهاى فامیل خودشان آنها را یکى یکى 
از زیر آوار کشیده اند بیرون، خودشان براى آخرین بار 
صورتشان را دیده اند، کبود و خون آلود. خودشان آنها را 
توى قبر گذاشته اند:«چکار مى کردیم؟ مرده هایمان بو 
مى گرفت، نمى توانستیم نگه شان داریم. همه را همان 
موقع خاك کردیم.» همان موقعى که کریم مى گوید، 
همان روز اول است، صبح بعد از زلزله. وقتى آفتاب باال 
آمد. اینجا قبرها، یک تل خاکند. از ســنگ قبر و نام و 
نشــان خبرى نیســت. مردم جاى مرده هایشان را از 
حفظند. روى تل خاك، یک سنگ مى گذارند و همین 

سنگ مى شود نشانه.

2 کودك، از  زیر آوار رهایى یافتند
زلزله اخیر کرمانشاه و غرب کشور، آسیب ها و خسارات 

جانى و مالى زیادى در پى داشــت. ایــن حادثه جان 
بسیارى از هموطنان ُکرد زبانمان را گرفت و بسیارى 
را هم مصــدوم و داغــدار کرد. تعــدادى از نیروهاى 
امدادى چند روز پس از وقوع حادثه در حین آواربردارى 
دو کودك را یافتند کــه زیر آوار گرفتار شــده بودند. 
امدادگران موفق شــدند کودکان را زنــده از زیر آوار 

بیرون بکشند.

مرگ 4 عضو یک خانواده زیرآوارهاى 
مسکن مهر! 

خانواده «رحمتى» که هنگام زلزله ویرانگر غرب کشور 
در بالکن خانه حضور داشتند در زیر آوارهاى مسکن مهر 
جان باختند. نام این افراد «قدرت»، «حسین»، «متین» 
و «پرستو» است که هنگام زلزله در بالکن منزل شان 

حضور داشتند و نتوانستند خود را از مرگ نجات دهند.
*دخترى جسد مادرش را پنهان کرده بود تا دفن نشود!

جواد خیابانى، گزارشگر و مجرى برنامه هاى ورزشى 
این روزها بــراى کمک، در مناطــق زلزله زده حضور 
دارد و در گفتگویى تلفنى با شبکه ورزش، در حالى که 
اشک مى ریخت، یکى از خاطرات دردناك این حادثه 
را بازگو کرد.  خیابانى گفت: «در یکى از مناطق زلزله 
زده در حال کمک رســانى بودم که یکى از مسئوالن 
گفت، دختر خانمى چیزى را پنهان کرده و نمى گذارد 
کســى او را ببیند. رفتم ببینم موضوع چیست که آن 
دختر خانم از من خواست آن چیزى که پنهان کرده بود 
را ببینم و به کســى در موردش صحبتى نکنم. او پیکر 
مادرش را پنهان کرده بود که کسى او را دفن نکند. بعد 

از کلى اصرار توانستیم او را راضى کنیم که مادرش را 
خاك کنیم.»

ساز زدن کودك روستایى روى خرابه ها 
پســربچه کرمانشــاهى در یکى از مناطق زلزله زده 
بر ســر خرابه ها ســاز مى زد. این کــودك که همه 
چیزش را در زلزله یک شــنبه شــب هفته گذشته از 
دســت داده اســت، در حالى که مشــغول زدن ساز 
بر روى آوارهاى به جــا مانده در روســتاى قره بالغ 
ســرپل ذهاب بود، با ســوز ســازش اشــک همه را

 در آورد. 

 نجات کودك 40 روزه 
فرمانده گردان بهداشت و درمان غرب ارتش که اولین 
پزشکى بوده که در مناطق زلزله زده کرمانشاه حاضر 
شده، در مورد مشــاهدات خود از لحظات اولیه زلزله 
گفت: آمار کشــته ها زیاد بود و حال مجروحان وخیم، 
به دلیل اینکه تجهیزات نرســیده بــود مصدومان را 
در تخت هاى بیمارستان تخریب شــده درحیاط قرار 

دادیم.  بیماران با گرفتن لباس هر کســى که روپوش 
سفید داشــت، فریاد مى زدند به داد ما برسید. یکى از 
مردانى که مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده بود 
به من گفت9 نفر اعضاى خانواده ام را از دست داده ام، 
اجازه ندهید دو نفر باقیمانده جان خود را از دست بدهند. 
متأسفانه همسر او به علت انتقال نامناسب قطع نخاع 
شــد. فرد دیگرى گریه کنان وارد محوطه بیمارستان 
شد و از من خواســت اجازه ندهم پدرش که در وانت 
است جانش را ز دســت بدهد. وقتى رفتم کنار وانت تا 
کار احیا را شــروع کنم فهمیدم متأسفانه سه ساعت از 

فوت پدرش مى گذرد.
سرهنگ پزشک محمد امیرى افزود: عصر روز جمعه 
زن جوانى به همــراه15 نفر دیگر، سرآســیمه نوزاد 
40 روزه اى را به داخل بیمارســتان آورد. بسیار نگران 
شدم، وقتى به سمت آنها رفتم متوجه شدم فرزندنشان 
در چادر دچارگازگرفتگى شــده است با کمک خداوند 
توانســتم این کودك را بار دیگر به زندگى برگردانم 
و او از مــرگ نجات یافــت. این اتفاق بســیار خوب 

بود.

باور نمى کند یک تــکان کوچک زمین، اینطورى داغ 
روى دلش گذاشته باشد. «کریم» پسر کوچک ترش

که چشم هایش سرخ شــده از گریه، مى گوید:«مادرم 
نمى داند براى کدامشان گریه کند. براى برادرم با زن و 

بچه هایش یا خواهرم و پسرش؟!»
کریم با بقیه مردهاى فامیل خودشان آنها را یکى یکى 
بار آوار کشیده اند بیرون، خودشان براى آخرین زیر از

صورتشان را دیده اند، کبود و خون آلود. خودشان آنها را 
توى قبر گذاشته اند:«چکار مى کردیم؟ مرده هایمان بو 
مى گرفت، نمى توانستیم نگه شان داریم. همه را همان 
موقع خاك کردیم.» همان موقعى که کریم مى گوید، 
همان روز اول است، صبح بعد از زلزله. وقتى آفتاب باال 
آمد. اینجا قبرها، یک تل خاکند. از ســنگ قبر و نام و 
نشــان خبرى نیســت. مردم جاى مرده هایشان را از 
حفظند. روىتل خاك، یک سنگ مى گذارند و همین

سنگ مى شود نشانه.

رهایىیافتند آوار زیر از 2کودك،

مرگ 4 عضو یک خانواده زیرآوارهاى 
مسکن مهر! 

خانواده «رحمتى» که هنگام زلزله ویرانگر غرب کشور 
در بالکن خانه حضور داشتند در زیر آوارهاى مسکن مهر 
جان باختند. نام این افراد «قدرت»، «حسین»، «متین» 
و «پرستو» است که هنگام زلزله در بالکن منزل شان 

را از مرگ نجات دهند. حضور داشتند و نتوانستند خود
*دخترى جسد مادرش را پنهان کرده بود تا دفن نشود!

جواد خیابانى، گزارشگر و مجرى برنامه هاى ورزشى 
این روزها بــراى کمک، در مناطــق زلزله زده حضور 
دارد و در گفتگویى تلفنى با شبکه ورزش، در حالى که 
اشک مى ریخت، یکى از خاطرات دردناك این حادثه 
را بازگو کرد.  خیابانى گفت: «در یکى از مناطق زلزله 
زده در حال کمک رســانى بودم که یکى از مسئوالن 
گفت، دختر خانمى چیزى را پنهان کرده و نمى گذارد 
کســى او را ببیند. رفتم ببینم موضوع چیست که آن 
دختر خانم از من خواست آن چیزى که پنهان کرده بود 
پیکر او موردشصحبتىنکنم. کســىدر به و ببینم را

از کلى اصرار توانستیم او را راضى کنیم که مادرش را 
خاك کنیم.»

ساز زدن کودك روستایى روى خرابه ها 
پســربچه کرمانشــاهى در یکى از مناطق زلزله زده 
بر ســر خرابه ها ســاز مى زد. این کــودك که همه 
چیزش را در زلزله یک شــنبه شــب هفته گذشته از 
دســت داده اســت، در حالى که مشــغول زدن ساز 
بر روى آوارهاى به جــا مانده در روســتاى قره بالغ 
ســرپل ذهاب بود، با ســوز ســازش اشــک همه را

 در آورد. 

 نجات کودك 40 روزه 
فرمانده گردان بهداشت و درمان غرب ارتش که اولین 
پزشکى بوده که در مناطق زلزله زده کرمانشاه حاضر 
شده، در مورد مشــاهدات خود از لحظات اولیه زلزله 
و حال مجروحان وخیم، گفت: آمار کشــته ها زیاد بود

به دلیل اینکه تجهیزات نرســیده بــود مصدومان را 

دادیم.  بیماران با گرفتن لباس هر کســى که روپوش 
سفید داشــت، فریاد مى زدند به داد ما برسید. یکى از 
مردانى که مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده بود 
اعضاى خانواده ام را از دست داده ام،  به من گفت9 نفر
اجازه ندهید دو نفر باقیمانده جان خود را از دست بدهند. 
متأسفانه همسر او به علت انتقال نامناسب قطع نخاع 
شــد. فرد دیگرى گریه کنان وارد محوطه بیمارستان

شد و از من خواســت اجازه ندهم پدرش که در وانت 
است جانش را ز دســت بدهد. وقتى رفتم کنار وانت تا 
متأسفانه سه ساعت از کار احیا را شــروع کنم فهمیدم

فوت پدرش مى گذرد.
افزود: عصر روز جمعه  سرهنگ پزشک محمد امیرى
زن جوانى به همــراه15 نفر دیگر، سرآســیمه نوزاد 
40 روزه اى را به داخل بیمارســتان آورد. بسیار نگران 
شدم، وقتى به سمت آنها رفتم متوجه شدم فرزندنشان 
در چادر دچارگازگرفتگى شــده است با کمک خداوند 
توانســتم این کودك را بار دیگر به زندگى برگردانم

و او از مــرگ نجات یافــت. این اتفاق بســیار خوب 

3یک هفته از زلزله 7/3 ریشترى کرمانشاه مى گذرد، هوا  
هر روز سردتر مى شــود اما داغ  از دست دادن عزیزان 

همچنان بر دل مردم این دیار زلزله زده باقى است.
«بدرى آزادى»، یکــى از این افراد داغدار اســت که 
داخل چادر سفیدرنگ هالل احمر، به سوگ ششتن

از اعضاى خانواده اش نشسته، با زن هایى که آمده اند 
براى عرض تسلیت. همسایه هایى که مى دانند زلزله از 
0این زن 60 ساله، شش قربانى گرفته. بدرى خودش هم 

جانى و مالى زیادى در پى داشــت. ایــن حادثه جان 
بسیارى از هموطنان ُکرد زبانمان را گرفت و بسیارى 
را هم مصــدوم و داغــدار کرد. تعــدادى از نیروهاى 
امدادى چند روز پس از وقوع حادثه در حین آواربردارى 
گرفتار شــده بودند.  دو کودكرا یافتند کــه زیر آوار
امدادگران موفق شــدند کودکان را زنــده از زیر آوار 

بیرون بکشند.

اآ ا ک ک ا ا ا ا ا ا کل کا ک ا ل ف گ ا ا ا ا

سوز سازدر سرماى سوزناكسوز سازدر سرماى سوزناك
خاك آوار زلزله هنوز داغ دل ها را سرد نکرده استخاك آوار زلزله هنوز داغ دل ها را سرد نکرده است

مرد افغانســتانى که چندى قبل وقتى دختر 25 ساله به 
جواب خواســتگارى او جواب منفى داده بود، او رابه قتل 

رسانده بود، سرانجام دستگیر شد.
30 شهریور ماه امسال فردى با مراجعه به کالنترى 172 
حرم عبدالعظیم اعالم کرد دخترش که براى بازگشت به 
خانه از محل کارش در شهررى خارج شده، مفقود شده و 

دیگر به خانه بازنگشته است.
همزمان با آغاز رسیدگى به پرونده گم شدن «حمیده» 
25 ساله، پدر فقدانى با مراجعه به پایگاه نهم پلیس آگاهى 
اعالم کرد: «فرد ناشناسى از طریق گوشى تلفن همراه 
دخترم با من تماس گرفت و عنوان داشت که جسد دخترم 

در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان آستانه قرار داد.»
با حضور کارآگاهان در محل اعالم شــده از سوى فرد 
ناشناس، جسد متعلق به حمیده که از ناحیه  سینه و شکم 
مورد اصابت ضربات متعدد جســم تیز قرار گرفته بود، 

کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى شهررى، پرونده براى 
رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
پدر حمیده در اظهارات تکمیلى اش به کارآگاهان گفت: 
«فرد ناشناسى از طریق گوشى تلفن همراهم با من تماس 
گرفت و ضمن معرفى خود به عنوان خواســتگار دخترم 
عنوان داشــت که جنازه دخترم در یک ساختمان نیمه 

کاره افتاده است.»
کارآگاهان در ادامه  اطالع پیدا کردند که حمیده از چندى 
پیش با جوانى افغانى به نام «مراد» 30 ساله طرح دوستى 
ریخته و محل کشف جسد نیز، همان محل کار مراد بوده 

که همزمان با کشف جسد حمیده او نیز متوارى شده است. 
با شناسایى مراد به عنوان متهم پرونده، مشخص شد که 
او از حدود چهار سال پیش و پس از مرگ خانواده اش، به 
ایران آمده و طى این مدت به عنوان کارگر ســاختمانى 
مشغول به کار بوده است. با وجود بالمکان بودن مراد به 
علت ورود غیرقانونى اش به ایران، سرانجام کارآگاهان 
با انجام اقدامات ویژه پلیسى دریافتند که او به تازگى به 
عنوان کارگر روزمزد مشــغول کار است. سرانجام محل 
تردد مراد شناسایى و در ساعت 19روز پنج شنبه 25آبان 
ماه دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
منتقل شد. مراد پس از دســتگیرى صراحتًا به ارتکاب 
جنایت اعتراف کــرد و گفت: «مدتى بــود که با حمیده 
آشنا شده بودم؛ پس از مرگ پدر، مادر و برادرم، از لحاظ 
عاطفى وابستگى شــدیدى به حمیده پیدا کردم؛ تصور 
مى کردم که او نیز همین احساس را به من دارد؛ هر بار که 
موضوع ازدواج را مطرح مى کردم حمیده جواب مشخصى 
نمى داد تا اینکه یک روز که حمیده به محل کار من آمد 
از او خواســتم تا جواب نهایى اش را دراین باره بدهد و او 
گفت که قصد ازدواج با مرا ندارد. کنترلم را از دست دادم؛ 
با چاقویى که داخل اتاقک نگهبانى بود چندین ضربه به 
سینه و شکم حمیده زدم. او روى زمین افتاد؛ گوشى تلفن 
همراهش را برداشــتم و فرداى آن روز با پدرش تماس 

گرفتم و موضوع را اطالع دادم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ،  با اعالم این خبر گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشت موقت از 
سوى بازپرس پرونده صادر شد و متهم در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

 عروس یک خانواده از شوهر سابقش خواست تا هنگامى 
که همه فامیل شوهرش در یک میهمانى هستند، دست به 

سرقت بزند.
یکم آبان ماه سال جارى، سرقت منزل در خیابان شادمان به 
کالنترى 118 ستارخان تهران اعالم شد.  با حضور مأموران 
کالنترى در محل و انجام بررسى هاى اولیه، صاحبخانه 
(مالباخته) اعالم کرد که سارق یا سارقان اقدام به سرقت 
پول، طالجات و... داخل خانه اش بــه ارزش تقریبى 30 

میلیون تومان کردند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت منزل» و به 
دستور دادیار شعبه سوم دادسراى ناحیه 34 تهران، پرونده 
براى رســیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
مالباخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت 19 به 
قصد مهمانى از خانه خارج شدیم و حدوداً ساعت 12 شب 
برگشتیم که متوجه باز بودن در اصلى ساختمان و روشن 
بودن المپ ها و شکستن در چوبى واحد آپارتمان شدیم. 
پس از ورود به منزل متوجه شدیم سارقان اقدام به سرقت 
سکه طال، وجه نقد، تابلو فرش و سرویس طالى همسرم 

مجموعاً به ارزش تقریبى 30 میلیون تومان کردند.»
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ با حضور 
در محل سرقت و انجام بررسى هاى تخصصى اطمینان پیدا 
کردند که سارق یا سارقان با داشتن اطالعات دقیق اقدام 
به انجام ســرقت کردند. لذا تحقیقات روى افراد مرتبط با 

مالباخته در دستور کار گرفت.
در تحقیقات پلیســى، کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که 
اختالف شــدیدى بین یکى از عروس هاى خانواده به نام 
«میترا» 33 ســاله با اعضاى خانواده همســرش از جمله 

مالباخته به عنوان برادر شوهرش وجود دارد.

در شرایطى تحقیقات از میترا در دســتور کار قرار گرفت 
که مشخص شد او نیز در شــب سرقت در مهمانى حضور 
داشته است. با وجود این کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى 
اطالع پیدا کردند که میترا در درخواستى از همسر سابقش 
به نام «مجید»38 ساله درخواست کرده تا سرقت از منزل 

برادرشوهرش را انجام دهد.
میترا در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از ســرقت و 
پیشنهاد انجام آن به همسر سابقش شد اما پس از ارائه دالیل 
و مدارك انکار ناپذیر، لب به اعتراف گشــود و به طراحى 
سرقت و پیشــنهاد آن به مجید اعتراف کرد و در خصوص 
انگیزه اش گفت: «به دلیل داشتن اختالف شدید با خانواده 

همسرم اقدام به این کار کردم تا از آنها انتقام بگیرم.»
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در ادامه 
رســیدگى به پرونده اطالع پیدا کردند که مجید به اتهام 
نگهدارى موادمخدر دستگیر شده و در حال حاضر در زندان 
به سر مى برد که ضمن هماهنگى با مقام قضائى به پایگاه 

دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
مجید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «نزدیک به هشت 
سال است که از میترا متارکه کردم؛ طى این مدت نیز از او 
هیچ اطالعى نداشتم تا اینکه در تماســى که میترا با من 
داشت، درخواست کرد که چون با خانواده همسرش مشکل 
دارد این سرقت را برایش انجام دهم. کلید محل سرقت را 
میترا به من داد و من نیز پس از ورود به خانه اقدام به سرقت 

وسایل باارزش کردم.»
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: «با توجه به 
اعتراف صریح متهمان، قرار قانونى از سوى دادیار محترم 
پرونده صادر شــد و متهمان در اختیار مقــام قضائى قرار 

گرفتند.»

انتقام 
خواستگار 
شکست خورده 
از دختر جوان 
با ضربات 
چاقو

سرقت 30 میلیونى به دلیل اختالف با برادر شوهر 

مرد جوان بخاطر اختالفات خانوادگى، همســرش را در شرق تهران هدف ضربات مرگبار 
چاقو قرار داد.

سرکالنتر چهارم پلیس پایتخت صبح روز جمعه  از دستگیرى مردى خبر داد که همسرش را 
با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

سرهنگ فرزاد تاجره اظهار داشت: حسب اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى مبنى بر درگیرى 
خانوادگى منجر به مصدومیت شدید زنى در خیابان آیت سریعاً معاون پیشگیرى کالنترى 
127 نارمک به همراه مأموران در محل حاضر شدند. وى با بیان اینکه مأموران پس از حضور 
در محل با مردى 41 ساله که آثار خون بر روى دســتانش مشهود بود و در کنار همسرش 
حضور داشت، روبه رو شدند، افزود: وضعیت جسمى زن نیز وخیم و آثار خون بر بدنش قابل 
مشاهده بود.سرکالنتر چهارم پلیس پایتخت با بیان اینکه مأموران، مرد را دستگیر کردند، 
عنوان کرد: پس از بررسى مشخص شد مظنون همســر 34 ساله اش را بخاطر اختالفات 

خانوادگى با چاقو از ناحیه پهلو، قفسه سینه و پا مضروب کرده است.
به گفته سرهنگ تاجره، مصدوم پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت 
کرد.  بنا به این گزارش، مرد همسرکش به دستور بازپرس ویژه قتل براى تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار گرفته است.

قتل همسر با چاقو  
به علت اختالف خانوادگى

قتل همسر با چاقو  
به علت اختالف خانوادگى

سقوط کارگر در کانال میراب دستگاه چغندر خردکن مرگ وحشتناك او را رقم زد.
رئیس پلیس شهرستان فریمان استان خراسان رضوى با اعالم این خبر گفت: در پى گزارش سقوط مرگبار کارگر کارخانه قند در داخل کانال میراب دستگاه 
چغندر خردکن کارخانه قند این شهرستان پلیس و نیروهاى امدادى بالفاصله در محل حاضر شدند. سرهنگ على اکبر قربانى افزود: امدادگران جسد قطعه 
قطعه شده کارگر کارخانه را از دستگاه خارج کردند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که کارگر بخت برگشته در زمان وقوع حادثه هولناك به تنهایى در محل 
کانال میراب دستگاه چغندر خردکن مشغول کار بوده است. وى اظهار داشت: تحقیقات درباره علت و چگونگى وقوع حادثه با دستورات مقام قضائى ادامه دارد.

کارگر کارخانه قند،  قطعه قطعه شد

رئیس پلیس راه شمال اســتان فارس گفت: 
تصادف یک دســتگاه خــودروى پیکان و 
یک دستگاه اتوبوس شــامگاه پنج شنبه در 
جاده فسا – سروستان پنج کشــته به دنبال 

داشت.
ســرهنگ احمد احمدى افزود: در این حادثه 
که در 30 کیلومترى جاده فســا – سروستان 
به وقوع پیوســت، همه سرنشینان خودروى 
پیکان در لحظه تصادف جان ســپردند. وى 
اظهار داشت: بنا بر اعالم کارشناسان پلیس 
راه، اظهار نظر درباره علت این حادثه نیازمند 

تحقیقات بیشتر است. 

 5  کشته 
در تصادف 

پیکان و اتوبوس 



فناورىفناورى 15153090 سال چهاردهمدوشنبه  29 آبان  ماه   1396

نصف جهان روبات ها، پهپادها و دیگر اختراعات بشر، 
چگونه هنگام وقوع بالیاى طبیعى به کمک ما مى آیند.
آمریکاى شــمالى، منطقه اى زلزله خیز و طوفان خیز 
است. آسیاى جنوبى نیز زمین پرلرزشى دارد و قحطى 
نیز در آفریقا رواج دارد. تغییــرات جوى و آب و هوا در 
ســال 2017 تقریبا روى همه قاره ها تأثیر گذاشــته 
است. از سال 1970، تعداد بالیاى طبیعى در سرتاسر 
جهان بیش از چهار برابر شــده و به 400 عدد در سال 

رسیده است.
بالیــاى طبیعى دلیــل آوارگــى میلیون هــا نفر و 
ویرانى بســیارى از زیرســاخت هاى حیاتى مى شود. 
بــا وجود اینکــه هنــوز هم یــک راه کار ســریع و 
ساده برى مدیریت بحران هنگام وقوع بالیاى طبیعى 
وجود ندارد، امــا فناورى مى تواند کورســوى امیدى 

روشن کند.
بعد از زلزله سال 2015 نپال، جستجوگر ناسا که یک 
دستگاه کوچک چمدان مانند بود، توانست ضربان قلب 
تعدادى از قربانیان دفن شده زیر آوار را شناسایى کرده 
و به آنها کمک کند. برخى از دیگر فناورى  ها نیز براى 
پیدا کردن افراد گمشده و یا درخواست کمک از طرف 

قربانیان، کارآمد بوده است.
 Trilogy Emergency Relief  برنامــه
Application (TERA)، شــکلى ابتکارى از 
صلیب سرخ است که به جستجوگرها کمک مى کند تا 
گوشى هاى موبایل موجود در تمام منطقه آسیب دیده 
را شناســایى کنند و از طریق آنها پیغام هاى همگانى 
مرتبط با مکان هاى امداد و نجات ارســال کند.  این 
برنامه اولین بار در هائیتى توسعه پیدا کرد و بعد به دیگر 

نقاط دنیا نیز گسترش پیدا کرد.
 ثابت شده است که جمعیت رسانه  اى یکى از بهترین 
ابزارها براى برقرارى ارتباط و منبع دریافت اطالعات 
حیاتى محسوب مى شود که بعد از وقوع بالیاى  طبیعى 
 Ushahidi-Haiti به کمک مردم مى آید. پروژه

توانست با استفاده منابع رسانه هاى اجتماعى، اطالعات 
مربوط به جمعیت آســیب دیده در کشــور هائیتى را 
دریافت کند. توییتر نیز در زلزله ســال 2011 توانست 

به شیوه اى مشــابه در زلزله ناشى از ســونامى ژاپن، 
کمک رسانى انجام دهد.

 ابزارهایى مانند MicroMappers هم مى توانند 

اطالعات دریافتى از شبکه هاى اجتماعى را در مواقع 
وقوع فاجعه، تجزیه و تحلیل کننــد و به نوبه خود به 
حادثه دیدگان کمک کنند. این ابزار با کمک فناورى 

هوش مصنوعى مى تواند اطالعات جمعى رسانه هاى 
اجتماعى را با اطالعات جغرافیایى تلفیق کرده و از آنها 
براى بهره بردارى در زمینه کمک به آســیب دیدگان 

استفاده کند. نقشه ها نیز به صورتى تغییر پیدا مى کنند 
که تیم هاى امدادى بتوانند آســیب دیده ترین نقاط را 

سریعًا شناسایى کرده و به کمک مصدومین بشتابند.
سازمان هاى غیردولتى امداد و نجات و خیریه ها مانند 
Télécoms Sans Frontières (TSF)  و 
Vodafone Foundation مى تواننــد حیــن 
وقوع بالیــاى طبیعى ابزارهاى ارتباطــى حیاتى راه 
اندازى کنند. TSF   به خصوص اینکار را در  منطقه 
Caribbean در هنگام وقــوع طوفان ایرما انجام 
داد. آنها تالش کردند با همکارى با تیم امداد و نجات 
 Vodafone Foundation’s Instant
Network  تا راه هاى ارتباطــى با حادثه دیده گان 

ایجاد کنند. 
 Vodafone Foundation’s Instant
Network یک شــبکه موبایلى به خصوص ارائه 
مى دهد که یکى از فناورى  هــاى کاربردى در زمینه 
بازیابى راه هاى ارتباطى در زمان وقوع بالیاى طبیعى 

محسوب مى شود. 
این شبکه هاى قابل حمل، همراه با شارژرهاى متعدد 

به نقاط آسیب دیده منتقل مى شوند.
ربات ها و پهپادهــا در مواقع اورژانســى بعد از وقوع 
بالیاى طبیعى، پتانسیل هاى فراوانى دارند و مى توانند 
در مناطق در حال توســعه یافته کمک رسان باشند. 
ربات ها مى توانند به قســمت هاى تخریب شده و یا 
خطرناك وارد شــوند و عملیات هاى امداد و نجات را 
جلوتر بیندازنــد. پهپادها هم مى توانند براى ارســال 
کمک هاى امدادى به مردم و نقاط دور از دســترس 

به کار بیایند.
تأثیرات این فناورى هاى جدیــد هنگام وقوع فجایع 
طبیعى هنوز به طور کامل درك نشــده است و قطعاً  
مى تواند در آینده به یکى از اساســى ترین قســمت  
عملیات هاى امداد و نجات تبدیل و به کمک دولت ها 

و سازمان هاى بین المللى بشردوستانه بیایند.

یکى از مشکالتى که بســیارى از افراد همیشه با آن رو 
به رو هستند بیدار شــدن از خواب در هنگام استفاده از 
اپلیکیشن هاى آالرم مى باشد؛ به گونه اى که در برخى 
از آنها در زمان تعیین شــده داراى صدایى بلند بوده و یا 
برخى دیگر از امکانات بســیار کم و یا ابتدایى برخوردار 

مى باشند.
 Glimmer (luminous alarm clock)  Full 
Unlocked عنوان یک آالرم هوشــمند و بى نظیر 
مى باشد که توســط vuxia براى اندروید توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر شده است. این نرم افزار 
فوق العاده با پشتیبانى از مجموعه امکاناتى خاص کاربران 
را بدون هیچگونه مشکلى در زمان تعیین شده بیدار کرده 
و استرســى به آنها وارد نمى کند. سیستم فعالیت هاى 
این نرم افزار با دیگر آالرم هاى موجود در مارکت هاى 
اندرویدى متفاوت مى باشد به گونه اى که مى توان گفت 
یکى از بهترین ایده ها در زمینه بیدار کردن کاربران به 
شمار مى رود. شیوه کار گلیمر به گونه اى است که چندین 
دقیقه قبل از شروع آالرم صفحه نمایش و یا فلش دوربین 
شروع به روشن شدن شده و تا قبل از زمان تعیین شده 
سعى مى کند تا کاربر را با استفاده از نور بیدار کند. عالوه 
بر سیستم ذکر شده مجموعه اى از صدا هاى طبیعى نظیر 
پرندگان نیز در دسترس مى باشند که به درخواست شما 
امکان اســتفاده از آنها را مهیا بوده و همانند روش ذکر 
شده شدت صداها نیز رفته رفته زیاد مى شود. تنها کافى 

ا ست در حین این فرآیند صفحه نمایش را لمس کرده تا 
آالرم ها متوقف شود و دیگر افراد خانواده از خواب بیدار 
نشوند. عالوه بر این دو حالت شب و روز در لیست امکانات 
موجود مى باشــد که باعث مى شــود صفحه نمایش

 شــما در هر زمانى همان لحظه از شــبانه روز را شبیه 
سازى کند.

شرکت Uber بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات تاکسى یاب در جهان اخیراً همکارى هاى 
جدیدى را با سازمان فضایى ناسا آغاز کرده تا به کمک محققان این مرکز بتواند سیستم 
ترافیکى جدید براى پروژه تاکســى هاى پرنده خود ارائه کند و در سال 2020 میالدى 

بتواند نخستین تاکسى هاى پرنده جهان را مورد آزمایش قرار دهد.
شرکت Uber سال گذشــته براى نخســتین بار جزییات طرح خود در مورد ساخت 
تاکسى هاى پرنده را نمایان کرد و توضیح داد که چگونه به کمک شرکت هاى هوانوردى 
و سازمان هاى فضایى قصد دارد تاکسى پرنده را به یک ابزار روزمره و معمول تبدیل کند.

همکارى Uber و ناسا بزرگ  ترین گام در این زمینه محسوب مى شود و جزئیات مربوط 
به آن در کنفرانس جهانى Web Summit که در شــهر لیسبون برگزار شده است 

منتشر شده است.
بر اساس این همکارى ها شرکت Uber طبق قوانین رســمى آمریکا قراردادى را با 
سازمان فضایى ناسا به امضا رسانده اســت تا به موجب آن «سیستم مدیریت ترافیک 

هوایى با وسایل حمل و نقل خودران» توسعه یابد.
ناسا بر اساس این قرارداد تصمیم دارد سیستم هاى هوانوردى خودران (UAS) را که 
هم اکنون در انواع مختلف پهپاد ها و برخى سفینه هاى فضایى مورد استفاده قرار مى گیرد،  

در تاکسى هاى پرنده به کار برد.

شرکت Uber نخستین استارت آپى است که با یک سازمان دولتى در آمریکا قرارداد 
همکارى بسته است و البته سازمان فضایى ناسا پروژه ساخت اتومبیل پرنده خودران را به 

صورت همزمان با دیگر شرکت ها از جمله گوگل پیش مى برد.

به تازگى دانشمندان توانسته اند تا تعریف جدیدى از هوش 
مصنوعى ایجاد کنند که مى تواند بر اساس یک الگوریتم 

ویژه، احتمال خودکشى در فرد را تشخیص بدهد.
الگوریتم هاى هوش مصنوعــى کاربرى هاى متعددى 
دارند که بسیارى از آنها به کاربرى هاى مرتبط با کامپیوتر 
مربوط هستند، ولى به تازگى دانشمندان علوم پزشکى نیز 

به سراغ استفاده از این الگوریتم ها رفته اند.
آخرین کاربرى پزشکى تعریف شده براى الگوریتم هاى 
واقعیت مجازى شــامل یک سیســتم جدید است که 
موجب مى شود تا بتوان احتمال خودکشى را در بیماران 

تشخیص داد.

این سیســتم جدید بر پایه یک اســکن مغزى طراحى 
شده است و در طول این اسکن مغزى، رفتار مغز فرد را 
تحلیل کرده و از روى عکس العمل هاى مغزى به احتمال 

خودکشى پى مى برد.
روش انجام این کار به این ترتیب است که سیستم هوش 
مصنوعى یاد شده با اسکن کردن قسمت هاى مختلف 
مغز، عکس العمل آنها نسبت به هر یک از کلمات مختلف 

را تحلیل مى کند.
به این ترتیب با نتیجه تحلیل انجام شده، هوش مصنوعى 
مى تواند تشخیص بدهد که کدام یک از عکس العمل ها با 
عکس العمل مغزى افرادى که سابقه خودکشى داشته اند 

مقایسه مى کند.
این سیســتم هوشمند مى تواند با اســتفاده از یادگیرى 
ماشینى به سراغ بهبود کیفیت تشخیص برود و به تدریج 

بهبود پیدا کند.
البته یکى از مشــکالت اصلى این سیســتم این است 
که در حال حاضر نمى توان آن را در ســطح گســترده 
مورد اســتفاده قرار داد، زیرا بیمار باید براى مدت زمان 
طوالنى در دستگاه اسکن حضورداشته باشد و به همین

 دلیل نیز در حال حاضر به دلیل  مشکالت سخت افزارى 
نمى توان از این سیســتم نرم افزارى هوشمند استفاده 

کامل کرد.

 مایکروسافت اخیراً مشغول اعمال تغییراتى در نسخه مخصوص دسکتاپ برنامه اسکایپ 
خود بوده است. این تغییرات اکنون براى کاربران سیستم عامل هاى مک و ویندوز قابل 
مشاهده است. مایکروسافت در ماه ژوئن گذشته نیز، نسخه متفاوتى از اسکایپ مخصوص 
موبایل را معرفى کرد که با بازخورد مثبتى روبرو شد و حاال مشتاق است تا تغییرات جدیدى 

را براى برنامه خود عرضه کند.
برنامه جدید اسکایپ از یک سرى تم هاى قابل تنظیم تشکیل شده که رنگ هاى متفاوتى 
 ،(Time)عرضه مى کند، به عالوه این امکان وجود دارد تا لیست َچت ها بر اساس زمان
خوانده شدن (unread)و وضعیت(Status)، مرتب شود. همچنین پنل جدید مخصوص 
اعالنات یا نوتیفیکیشن ها اضافه شده است که مى توان از طریق آن به پیغام ها پاسخ داد و 
یا لیست تماس هاى از دست رفته را مشاهده کرد. مایکروسافت همچنین قابلیت دیگرى 
مخصوص نسخه Preview دسکتاپ ارائه کرده که کاربر از طریق آن تصاویر با فرمت 

Gif و یا ویدئ وهاى یوتیوب را به صورت مستقیم به چت هاى خود اضافه مى کند.
آخرین نسخه برنامه اسکایپ اکنون به صورت اتوماتیک براى مک، ویندوز 7، ویندوز 8، 
یا نسخه هاى قدیمى تر ویندوز 10 در دســترس خواهد بود. آپدیت جدید برنامه اسکایپ 

همچنین به زودى براى آخرین نسخه ویندوز 10 عرضه خواهد شد.

کمک فنــاورى در زمان وقوع زلزله

پروژه تاکسى هاى پرنده ناسا چگونه پیش مى رود؟

طراحى جدید اسکایپ براى ویندوز و مک

اپلیکیشن آالرم هوشمند و فوق العاده اندروید

یک معمار ایتالیایى خانه ماژولى طراحى 
کرده کــه در کمتر از یــک روز احداث 

مى شود و ضدزلزله است.
«رناتو ویــدال»، معمــار ایتالیایى یک 
خانه از پیش ساخته تاشو طراحى کرده 
که در کمتر از یــک روز در محل مذکور 
 M.A.Diاحداث مى شود. این خانه که
نام گرفته، چنان محکم ساخته شده که 
در برابر زلزله نیــز مقاومت مى کند. این 
خانه ماژولى ضد زلزله از چوب ســاخته 

مى شود.
درهرحــال خانــه مذکــور در دو حالت 
دو طبقــه(27، 46 و 56  مترمربعى) یا 
ســه طبقه( 70و 84 مترمربعى) ساخته 

مى شود. 
هر خانــه داراى آشــپزخانه، غذاخورى 
و حمام اســت که در طبقــه اول تعبیه 
مى شوند. اتاق هاى خواب در طبقه هاى 
باالیى قرار مى گیرند. چه ارچوبA  مانند 

این خانه به تاشو بودن آن کمک مى کند.
همچنیــن چهارچــوب خانــه از فوالد 

گالوانیزه ساخته شده است.

خانه هاى مقاوم 
در برابر زلـــزله

فناورى ARKit اپل که نمونه آن را در آیفون 10 این شرکت 
مشاهده کردیم، نشان دهنده تصمیم اپل براى آغاز یک سفر 
طوالنى در زمینه واقعیت افزوده است. حال شایعات جدید نشان 
مى دهند که هدست واقعیت افزوده این شرکت ظرف یکى دو 

سال آینده رونمایى خواهد شد.
خبرگزارى بلومبــرگ در گزارش جدیدى که منتشــر کرده 
ادعا مى کند که اپل قصد دارد هدســت واقعیــت افزوده خود 
را در ســال 2019 معرفى و در ســال 2020 هم رسمًا عرضه 
کند. طبق گفته هاى منابــع نزدیک به اپل، این هدســت از 
یک صفحه نمایــش کامًال جدید، چیــپ پردازنده متفاوت و 
همچنین سیســتم عامل جدید بهره خواهد برد. گفته مى شود 
نام سیستم عامل این هدست «rOS» خواهد بود که مخفف 

«reality operating system» است.
گفته مى شود این هدست از طریق پنل هاى لمسى، حرکات سر 
و دستیار صوتى Siri قابل کنترل خواهد بود. هنوز مشخص 
نیست که این دیوایس از واقعیت افزوده هم پشتیبانى مى کند یا 
خیر اما گفته مى شود شرکت در حال تست نوعى هدست است 

که به وسیله آیفون تصاویر را نمایش مى دهد.
احتمــاًال رونمایى از هدســت واقعیت افــزوده اپل همزمان 
با هدســت واقعیت ترکیبــى  «هولولنز» مایکروســافت که 

مدت هاست کاربران منتظر عرضه آن هستند، رونمایى شود.

هدست واقعیت افزوده اپل
 سال 2019 معرفى مى شود

استفاده از 
هوش مصنوعى 
براى پیشگیرى 

از خودکشى

بر ىبرر لپیش و زج ر ر ی نب ز ودور مى
هر خانــه داراى آش
و حمام اســت که
مى شوند. اتاق هاى
باالیى قرار مى گیر
این خانه به تاشو بو
همچنیــن چهارچ
گالوانیزه ساخته ش

ARKit فناورىt
ن مشاهده کردیم،
طوالنى در زمینهو
مى دهند که هدس
سال آینده رونمایى
خبرگزارى بلومبـ

ادعا مى کند که اپل
9را در ســال019
کند. طبق گفته ها

ک

هدست
9 سال9

 از 
صنوعى 
شگیرى 

شى



1616دریچهدریچه 3090 سال چهاردهمدوشنبه  29 آبان  ماه   1396

ـه
یچ
در

منبع: ایرنا

منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: مهر 

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: ایسنا

منبع:  رکنا

ساعت به وقت زلزله

زلزله به 
اتومبیل ها هم 
رحم نکرد

پاى پیاده تا 
زیارت 

امام رضا(ع)

منطقه هستیم.برخى پرندگان مهاجر در این فصل زمستان هم شاهد حضور بومى و غیر بومى است و حتى در شیرین سو، زیستگاه پرندگان گردشگران نیز است.تاالب سال پذیراى کوهنوردان و مهاجر است، در فصول مختلف که پناهگاهى براى پرندگان قرار دارد. این تاالب زیبا آهنگ در استان همدان شیرین سوى شهرستان کبودر تاالب «شیرین سو» در بخش 

«پالنگان» یکى از روستاهاى دهستان «ژاورود» از توابع شهرستان 
کامیاران در استان کردستان است. خانه هاى این روستا که در دو 
طرف دره تنگى ور بنا شده اند عمدتًا با چیدمانى از سنگ ها ساخته 
شده اند. معمارى این روستا به صورت پلکانى است، به طورى که 

پشت بام منزل پایین، حیاط منزل باال محسوب مى شود.

طبخ بزرگ ترین آش نذرى جهان 
همزمان با 28 صفر سالروز رحلت 
پیامبر اکرم(ص) با کاهش 40 تنى 
از 84 تن، به دلیل کمک به مناطق 

زلزله زده با 44 تن در شیراز 
برگزار شد.

مسابقات لیگ برتر 
پرش با اسب 
(جام والیت)

ى مردمى ارسالى از 
کمک ها

ر بین زلزله زدگان 
سراسر کشو

 مناطق مختلف این 
کرمانشاه در

استان توزیع شده که باعث 

ى مردم این نواحى 
قدردان

شده است.




