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هنگامه قاضیانــى بازیگرى کــه در کارنامه خود ایفاى 
نقش هایى متفــاوت در آثارى همچــون «برف روى 
شــیروانى داغ»، «میگــرن» و «من مادر هســتم» را 
دارد در تازه ترین تجربه خود بــا گریمى کامًال متفاوت 
ایفاى نقش زنى آذرى را برعهده داشــته اســت. فیلم 
سینمایى«اردك لى» تازه ترین ساخته بهروز غریب پور به 
تازگى تصویربردارى خود را در لوکیشن شهرك سینمایى 
به پایان رسانده است؛ هنگامه قاضیانى در «اردك لى» 
ایفاگر نقش مادر کودکى آذرى است که محوریت داستان 
قرار دارد. بهروز غریب پور که پس از 16 ســال و بعد از 
حضور در ریاســت کاخ هاى جشــنواره فجر به سینما 
برگشــته، نام فیلم تازه خود را از ماجرایــى واقعى الهام 

گرفته است.
نزدیک به سه دهه پیش زمانى که غریب پور مدیر کانون 
پرورش فکرى کودکان بود، برحســب اتفــاق با دانش 
آموزى به نام فامیل «اردك لى» آشنا مى شود. او تصور 
مى کند او احتماًال از روســتایى نزدیک اردکان یزد آمده 
است و به همین دلیل چنین نامى دارد. اما کودك توضیح 
مى دهد که روســتاى آنها با همین نــام در حوالى 
آذربایجان بوده اســت اما پــدرش با مراجعه 

به ســازمان ثبت نام فامیلشــان را تغییر داده است. او از 
مشــکالتى که نام فامیلش براى خود و خانوده شان به 
وجود آورده مى گوید و قصه  نابى در ذهن بهروز غریب پور 
شکل مى گیرد. غریب پور همان زمان فیلمنامه اى با همین 

نام مى نویسد که تا امروز شرایط ساخت آن فراهم نشد.
غریب پور دربــاره  ایــن مدرســه مى گوید:قصه  فیلم 

«اردك لى» در ســال 1340 روایت مى شــود. از همین 
رو بخش هاى مربوط به مدرســه نیز کــه از مهمترین 
لوکیشــن هاى فیلــم اســت در یکــى از قدیمى ترین 
مدارس تهران فیلمبردارى شــده. مــا در حالى در این 
لوکیشن فیلمبردارى مى کنیم که مدرسه همچنان دایر

 است.

فرزند ملکه رنجبر گفت: منتظریم و باید ببینیم آیا پزشکان 
اجازه ترخیص به مــادرم مى دهند یا نه، امــا امیدوارم این 

اتفاق بیافتد.
فریبرز ایروانى فرزند ملکه رنجبر در گفتگو با میزان، درباره 
آخرین وضعیت جســمانى این هنرمند پیشکسوت اظهار 
داشت: روند بهبودى این بازیگر سرعت بیشترى نسبت به 
روزهاى گذشته گرفته است و پزشــکان از وضعیت مادرم 
رضایت دارند همچنین به احتمال زیاد دو روز آینده با توجه به 
تشخیص دکتر ماندگار مى توانیم وى را مرخص و به خانه 

منتقل کنیم.
وى تصریح کرد: دکتر ماندگار معتقد اســت که با توجه به 
مشکالت متعدد عفونت هاى بیمارستانى که  براى بیماران 
بســترى در طوالنى مدت وجود دارد به ویژه براى بیماران 
مسن تر بهتر اســت مادرم در خانه خود  بماند تا روند بهبود 

را سریع تر طى کند.
ایروانى درباره نتیجه جراحى و طــول درمان این هنرمند 
پیشکسوت اظهار داشت: نتیجه جراحى  خوب بوده اما باید 
دید واکنش هاى بدن در دراز مدت چگونه خواهد بود به هر 

حال ممکن اســت روند بهبودى بین سه تا شش ماه طول 
بکشد. تا امروز همه چیز اعم از وضعیت عمومى و فشار خون 
خوب و تحت کنترل اســت. منتها طوالنى شدن اقامت در 
بیمارستان از نظر روحى و جسمى مادرم را خسته کرده است.

وى افزود: باید ببینیم آیا پزشــکان اجازه ترخیص به مادرم 

مى دهند یا نه، اما امیدوارم این اتفاق بیافتد. باید به صورت 
هفتگى گزارش هاى پزشکى را به بیمارستان ارائه دهیم تا بر 
این اساس دستورات الزم و داروها تجویز شود که مدت سه تا 
شش ماه این روند طول مى کشد و در منزل نیز پرستار خانگى 

از مادرم مراقبت خواهد کرد.

کارگردان سریال «پایتخت5» مى گوید در این سریال اتفاقاتى عجیب 
و تخیلى رخ مى دهد و گویى یک خانواده از فضایى ســاده به مریخ 

پرتاب شده اند و همه اینها عجیب و شوك آور است.
ســیروس مقدم گفت: ما در ســریال «پایتخت 5» هرآنچه را فکر

 مى کردیم ممکن است به شکل ناخواسته براى یک خانواده از یک 
فضاى ساده به فضاى غیرقابل باور تبدیل شود، انجام دادیم. ما تالش 
کردیم این خانواده را به یک فضاى مریخى پرت کنیم، خانواده اى که 
شاید در تمام عمرش پایش را از على آباد بیرون نگذاشته و دورترین 
جایى که رفته تهران بوده ناگهان از بالنى در آســمان سردرمى آورد 
و اتفاقاتى برایش رخ مى دهد که به عنوان مخاطب ممکن اســت 

بگویید مگر مى شود! اما همه اینها رئال است و منطق روایى خود را
 دارد.

کارگردان ســریال «پایتخت» با اشــاره به اتفاقات مختلفى که در 
این فصل از ســریال رخ مى دهد، اظهار داشــت: در این مجموعه 
تراژدى در کنار کمــدى قرار گرفته اســت و اتفاقاتــى دارد که با 
خود فکر مــى کنیم براى فصــل بعدى دیگر چــه کارى مى توان

 انجام داد.
او در پاسخ به اینکه به فصل بعدى این ســریال هم فکر مى کنند یا 
خیر؟ یادآور شد: تا وقتى مردم دوست داشته باشند و پیگیر باشند ما 

هم وظیفه داریم که «پایتخت» را بسازیم.

مقــدم درباره اینکه ســریال اکنــون در چه مرحله اى قــرار دارد؟ 
توضیح داد: بخشــى از ایــن فضاى تخیلــى و غیرقابــل باور که 
گفته شــد از طریق ویژوال افکــت و دیگر تکنیک هــاى فنى در 
حال ســاخت اســت و اتفاقًا بخش سخت و نفســگیرى است که 
باید از جنس خود ســریال «پایتخت» رئال باشــد و از قصه بیرون

 نزند.
کارگردان سریال «پایتخت» اضافه کرد: ما اتفاقاتى را در این سریال 
داشتیم که جز از طریق تکنیک ویژوال افکت امکانپذیر نبود. به طور 
مثال وقتى مى خواهید یک بالن را با 13 نفر در یک اقیانوس بیاندازید، 

مجبورید براى حوادث پس از آن سراغ این تکنیک بروید.

مقدم درباره پرماجرا بودن این فصل از «پایتخت» یادآور شــد: این 
فصل از سریال پرماجراســت و در عین حال پر از حوادث و فضاهاى 
خیلى عجیب و جدید اســت که خود من هم تا به حال تجربه نکرده 

بودم.
وى در پایان درباره نحوه به تصویر کشــیدن داعش در این سریال 
عنوان کرد: مسئله این است که خانواده «پایتخت» براى کار دیگرى 
وارد یک کشــور مى شــوند و بنا بر حادثه اى در نقطه اى ســقوط 
مى کنند که حتى نمى دانند کجاست؟ ســوریه است؟ عراق است؟ 
مکان برایشان مشخص نیست و زمانى که چشمشان را باز مى کنند 

در موقعیتى قرار مى گیرند که شوکه مى شوند.

منتظر اتفاقات عجیب و غریب در «پایتخت5» باشید

 سقوط یک خانواده وسط داعشى ها!

بازیگر سریال سریال «محکومین» گفت: 
تاکنون 70 درصد فیلمبردارى ســریال 
«محکومین» انجام شده همچنین مراحل 
تدوین به شکل همزمان صورت مى گیرد.

 ساناز سماواتى درباره آخرین وضعیت تولید 
ســریال«محکومین» گفت: بازى من در 
سریال «محکومین» چند روز است شروع 
شده و در حال حاضر فیلمبردارى در غرب 

تهران انجام مى شود.
وى افزود: منزل، مغازه قصابى، مدرســه و 
کالنترى از لوکیشــن هایى است که این 

روزها ادامه سریال در آنها ضبط مى شود.
ســماواتى دربــاره تولیــد اپیزودهــاى 
«محکومین» اظهار داشت: این سریال 30 
اپیزود دارد که 20 اپیزود آن را سید جمال 
ســید حاتمى و ده اپیزود دیگر را حسین 
قناعت کارگردانى مى کند و تهیه کننده 

کار نیز بهروز مفید است.

این بازیگر درباره بازى خود در این سریال گفت: من در 
اپیزود 14 با نام «مهسا» در کنار بازیگرانى چون سوگل 
خلیق، رحیم نوروزى، لیال زارع و مهدى صباغى ایفاى 

نقش مى کنم.
ســماواتى خاطر نشــان کــرد: تاکنــون 70 درصد 
فیلمبردارى سریال «محکومین» انجام شده و تدوین 
به شکل همزمان نیز انجام مى شود، سریال اواخر آبان 
به پایان مى رسد و بعد از ماه صفر از شبکه یک سیما 

روى آنتن مى رود.

بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» گفت: مثل قدیم 
انگیزه دوران جوانى را براى حضور در جشنواره و 
درخشــیدن در آن ندارم. بیشتر سعى مى کنم به 
زندگى خود و اهدافم برســم. به نظر من ارزش 
زندگى و آرامش بسیار بیشــتر از جایزه جشنواره 

فیلم فجر است.
على دهکردى در خصوص فعالیت هاى کنونى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: هم اکنون نمایش 
«سهرودى» به کارگردانى شکرخدا گودرزى را 
هر شب در تاالر وحدت تهران روى صحنه دارم. 
در این نمایش با عزیزانى همچون اصغر همت، 
حبیب دهقان نســب، فخرالدین صدیق شریف، 

افسر اسدى همبازى هستم.
بازیگر فیلم ســینمایى «از کرخه تــا راین» در 
خصوص لزوم تماشــاى چنین آثارى از ســوى 
مخاطبــان تأکید کــرد: اشــخاصى همچون 
ســهروردى باید بهتر و بیشــتر از ســوى مردم 
شناخته شوند. درحال حاضر یکى از بزرگ ترین 
خیابان هاى تهران به نام سهروردى است اما اگر 
از مردم همان منطقه بپرسید شــاید درباره وى 

اطالعاتى نداشته باشند.
بازیگر فیلم «دریاچه ماهى» درباره حضور دوباره 
خود در تلویزیــون تأکید کرد: عــالوه بر پروژه 
ســهروردى فیلمبردارى ســریال «87 متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى را نیز طى این روزها 

پشت سر مى گذارم.
 وى «87 متر» را سریالى پربیننده توصیف کرد 
و ادامه داد: بدون شــک این ســریال با توجه به 
فیلمنامه قــوى و همینطور کارگردانى درســت 
کیانوش عیارى از کیفیت باالیى برخوردار بوده 
و مخاطبان بسیارى را جلوى تلویزیون مى نشاند.

دهکردى درباره نوع کارگردانى کیانوش عیارى 
و تجربه همکارى بــا وى افزود: عیــارى نگاه 
ویژه و خاصى نسبت به بازیگرى دارد. البته این 
خاص بودن از نظر من نگاهى صحیح به عرصه 
بازیگرى است که از سوى برخى کارگردانان به 
کلى فراموش شده اســت. عیارى، کارگردانى را 
تنها مدیریت پروژه نمــى داند و مدیریت و بازى 
گیرى ازبازیگران هم بخش عمده اى در فعالیت 

عیارى دارد.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» درمورد کمرنگ شدن 
خود در عرصه ســینما اذعان داشــت: من سال 
گذشته «دریاچه ماهى» را روى پرده داشتم اما در 
کل قبول دارم که نسبت به قبل کم کارتر شده ام. 
افزایش سن و مشغولیت در ســریال ها یکى از 
دالیل اصلى این کم کارى من در سینماست و از 
طرفى براى افراد میانسال نقشى نوشته نمى شود. 
گاهى معدود نقش هایى پیشــنهاد مى شود که 

بسیار کوتاه و بى رمق است. 
دهکردى درباره حضور خود در جشنواره فیلم فجر 
خاطر نشــان کرد: دیگر چندان به این جشنواره 
و گرفتن جایزه در آن فکــر نمى کنم. مثل قدیم 
انگیزه دوران جوانى را براى حضور در جشــنواره 
و درخشــیدن در آن ندارم. بیشتر سعى مى کنم 
به زندگى خود و اهدافم برسم. به نظر من ارزش 
زندگى و آرامش بسیار بیشــتر از جایزه جشنواره 

فیلم فجر است.

ساخت «محکومین» از 70 درصد گذشت

على دهکردى: 

افزایش سن
 مرا از سینما
 دور کرده است

پخش کننده فیلم ســینمایى «َشــنل» نســبت به 
ممیزى جدیــد تلویزیون بــراى این فیلــم، گالیه

 کرد.
سعید خانى با بیان اینکه اکران این فیلم از هفته گذشته 
آغاز شده است به ایسنا گفت: اتفاق عجیبى که افتاده، 
این است که بعد از اخذ مجوز براى تیزرهاى تلویزیونى 
«َشنل» دوباره با ما تماس گرفتند و تأکید کردند خانم 
باران کوثرى فقط در تیزرهاى این فیلم باید یک پالن 

حضور داشته باشند و این یک سانسور جدید است.
او ادامــه داد: آنها نگفتنــد کًال در تیزر نباشــد بلکه 
تأکیــد دارند فقط یک پــالن در تیزرها باشــد؛ این 
در حالى اســت که فیلم «شــنل» بازیگر اصلى اش 
باران کوثرى اســت و در تمامى پالن ها حضور دارد 
بنابراین ساخت تیزر براى این فیلم با این شرایط، کار 

سختى است و طبیعتًا از جذابیت هاى آن تیزر کاسته
 مى شود.

سعیدخانى در پاسخ به اینکه آیا تیزر فیلم این روزها از 
تلویزیون پخش مى شود؟ گفت: به هر حال با توجه به 
اینکه تبلیغات محیطى، فیلم هاى مستقل کم است، ما 
مجبور شدیم تیزرى را به خواست آنها بسازیم چون 
اگر بخواهیم تلویزیون را هم از دســت بدهیم دیگر 
محلى براى تبلیغات فیلم نداریم. اما به هر حال تیزر 
نمایش داده شده از «شنل»  در تلویزیون تأثیرگذارى 

همیشگى اش را ندارد.
او با بیان اینکه فیلم «شــنل» تاکنــون 55 میلیون 
فروش داشــته اســت، اظهار امیدوارى کرد با آغاز 
تبلیغات این فیلم در فضاى مجــازى از هفته آینده، 

فروش آن بیشتر شود.

تلویزیون، باران کوثرى را سان سور کرد

«فیلشاه» 
محصول 

دست 
50 انیماتور 
کامالً ایرانى

با انجام مراحل رندرینگ انیمیشن سینمایى «فیلشاه» 
تازه ترین محصول «هنر پویــا» در اوکراین، به زودى 
نسخه نهایى این انیمیشــن آماده خواهد شد. مسئولین 
«هنر پویا» با توجه به پروداکشن قوى این اثر و کیفیت 
درخور توجه، در نظر دارند اکران «فیلشــاه» را به تعویق 
بیاندازند و اولین نمایش این انیمیشن را در جشنواره سى 

و ششم فیلم فجر تجربه کنند.
«فیلشــاه» به تهیه کنندگى حامد جعفرى و کارگردان 
هادى محمدیان، انیمیشنى پرکاراکتر است که در تولید 
آن تیمى 150 نفره مشارکت داشته اند. بیش از 50 انیماتور 
در این گروه مسئولیت متحرك سازى انیمیشن «فیلشاه» 
را برعهده داشــته اند. یکى از چالش هاى اصلى این تیم 
بزرگ، متحرك سازى حیوانات چهارپا و دوپا پرتعدادى 
است که در این انیمیشن حضور دارند و از این لحاظ اثرى 

شاخص در سینماى انیمیشن ایران محسوب مى شود.
براى تولید «فیلشاه» بیش از 20 نرم افزار گرافیکى مورد 
استفاده قرار گرفته است. عالوه بر آن بخش قابل توجهى 
از پایپ الین تولید انیمیشــن در گروه «هنرپویا» توسط 

برنامه  نویسان ایرانى بومى شــده که کمک بسزایى در 
کاهش زمان و هزینه تولید انیمیشن هاى سینمایى این 

کمپانى کرده است.
داستان «فیلشــاه» در جنگلى در آفریقا رقم مى خورد. 
رئیس گله فیل ها صاحب فرزندى مى  شود که همه انتظار 
دارند جانشــین رئیس گله باشد، اما برخالف تصور همه 
«شادفیل» بسیار دست و پا چلفتى است و هیکل گنده اش 

همیشه سبب تخریب و خرابکارى مى  شود.
این گروه در اولین اقدام مشــترك انیمیشــن سینمایى 
«شــاهزاده روم» را در ســال 1394 با همین شعار در 
سینماهاى کشــور عرضه کرد و توانست با فروش پنج 
میلیــارد  تومانــى، عنوان 
سومین فیلم پربیننده 
سال 94 را از آن خود 

سازد.

در انتظارنظر پزشکان براى ترخیص ملکه رنجبر

رونمایى از شمایل متفاوت هنگامه قاضیانى

قرار دارد. بهروز غ
حضور در ریاســت
برگشــته، نام فیلم

گرفته است.
نزدیک به سه دهه
پرورش فکرى کو

آموزى به نام فامیل
مى کند او احتماًال
است و به همین دل
مى دهد که ر
آذربایج

بازی
تاکن
«مح
تدوین
 ساناز
ســر
سریا
شده

تهران
وىا
کالنت
روزها
ســم
«محک
اپیزو
ســ
قناع
کار

ر از جایزه جشنوارهزندگى و آرامش بسیار بیشــتر
فیلم فجر است.

ته

 از
 به 
 ما 
ن 
گر 
زر 
ى 

ن 
غاز 
ه، 

 تیم 
دى 
ثرى

د.
مورد 
جهى 
سط 

میلیــارد  تومانــى، عنوا
سومین فیلم پربینند
خو 94 را از آن 4سال

سازد.
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انتخاب شیوه زندگى امروز مى تواند به 
جلوگیرى یا به تاخیر انداختن مشکالت 
سالمت مربوط به افزایش سن در آینده 

کمک کند.
محققان براى بهبود وضعیت سالمت 
در دوره پیرى پنج پیشنهاد زیر را ارائه 

مى دهند:
1. حداقل 30 دقیقه در روز تحرك فیزیکى 

داشته باشید.
2. ورزش را جزء بخش ثابت و دائمى 

زندگى خود نمایید.
3. مقدار زیادى میوه و سبزیجات مصرف 

کنید.
4. مواد غذایى حاوى مقادیر کم قندهاى 

افزودنى، چربى اشباع شده و نمک استفاده 
نمایید.

5. غالت کامل حاوى سبوس 
و پروتئین ها و محصوالت لبنى کم چرب 

را انتخاب کنید.

رئیس پژوهشکده علوم و فناورى هاى 
پزشکى دانشگاه شهید بهشتى گفت: بر 

اساس مطالعات اختالالت خواب مى تواند 
احتمال ابتال به آلزایمر و افسردگى را 

افزایش دهد.
مجتبى زارعى اظهارداشت: بر اساس 

مطالعات انجام شده، امروزه مشخص شده 
که افراد دچار مشکل اختالالت خواب 

بیشتر دچار افسردگى و آلزایمر مى شوند.
وى به ارتباط کمبود شنوایى با آلزایمر نیز 
اشاره کرد و گفت: همه این عوامل، قابل 
تغییر و درمان هستند، بنابر این مى توانند 
مستقیماً بر روى میزان ابتال به بیمارى 

آلزایمر تأثیر بگذارند. 

یک متخصص طب کار گفت: اختالالت 
گوارشى، سردرد، آسم، بیمارى هاى قلب و 

عروق از پیامدهاى استرس شغلى است.
احسان رفیعى منش اظهارداشت: استرسى 

بخش اجتناب ناپذیر در زندگى است که 
بسته به فشار روانى و کیفیت انطباق فرد 
با آن، ممکن است منجر به بیمارى و یا 
برعکس به تجربه اى مثبت تبدیل شود.

وى افزود: عوامل روانى محیط  کار و 
استرس هاى شغلى برخالف سایر عوامل 
زیان آور محیط کار مختص شغل خاصى 

نیستند و در همه مشاغل به اشکال 
گوناگون و با درجات متفاوت وجود دارند.

این متخصص طب کار با بیان اینکه 
استرس شغلى هنگامى رخ مى دهد که 
بین نیازهاى شغلى با توانایى، قابلیت و 

خواسته  هاى فرد هماهنگى نباشد، عنوان 
کرد: پیامدهاى جسمانى استرس شغلى 

همچون تپش قلب، برافروختگى، لرزش 
و تحریک پذیرى، اختالالت گوارشى، 
سردرد، آسم، بیمارى هاى قلب و عروق 

مى باشند.

55

افسردگى 
و آلزایمر در 
کمین است

بالیى که بالیى که 
استرس هاى استرس هاى 

شغلى به همراه شغلى به همراه 
مى آوردمى آورد

ندگى امروز مى تواند به 
تاخیر انداختن مشکالت 
 به افزایشسن در آینده 

هبود وضعیت سالمت 
نج پیشنهاد زیر را ارائه

قیقه در روز تحرك فیزیکى 

ء بخش ثابت و
یید.

میوه و سبزیجا

حاوى مقادیر کم
 اشباع شده و نم

یکى از بهترین گام ها براى حفظ ســالمت و اجتناب از بیمارى ها، دریافت کافى 
ویتامین ها و مواد مغذى مناسب است. منابع غذایى بهترین راه براى بدست آوردن 
فواید ویتامین ها هستند اما گر شما رژیم غذایى خاصى دارید و یا در معرض ابتال به 
برخى بیمارى هاى مزمن هستید، نیاز به دریافت مکمل هاى غذایى خواهید داشت. 
ویتامین B12: در سنین 40 سالگى به بعد براى تقویت سیستم عصبى و عملکرد 
عادى خون، نیاز به دریافت ویتامین B12خواهید داشــت. با افزایش سن جذب 
ویتامین B12سخت جذب بدن مى شود زیرا سطح اسید معده کاهش مى یابد. بین 
40 تا 50 سال بهترین رده سنى براى تامین ویتامین B12 از طریق قرص و مولتى 
ویتامین است. این ویتامین را مى توانید به میزان 2/4 میلى گرم در روز استفاده کنید. 
اصال نگران مصرف بیش از اندازه آن نباشید چون این ویتامین محلول در آب است 
و هرچه که بدنتان نیاز نداشته باشــد دفع خواهد کرد. ویتامین  B12در گوشت و 

محصوالت حیوانى مانند مرغ، ماهى، لبنیات و تخم مرغ وجود دارد.
کلسیم: خطر شکستگى اســتخوان ها در مردان و زنان باالى 50 سال شدت 
مى یابد. استخوان هاى شما این ماده معدنى را تا قبل از 30 سالگى جذب مى کند. 
کلسیم در حفظ سالمت استخوان ها و سایر فعالیت هاى اساسى بدن از جمله انقباض 

عضالنى،عملکرد عصب و قلب و سایر واکنش هاى بیوشیمیایى مورد نیاز 
است. البته با گذر از سن 40 سالگى نیاز نیست که کلسیم بیش از حد مصرف 
کنید بلکه این کار خطر ابتال به مشکالت قلبى را تشدید مى کند. میزان 
نیاز زنان 40 تا 50 سال به کلسیم هزار و 200 میلى گرم است. لبنیات، ماهى 

ساردین، کلم بروکلى، بادام، اسفناج و ... منابع سرشار از کلسیم هستند.
،MS ،با ابتال به بیمارى هــاى قلبى، دیابت D کمبــود ویتامین :D ویتامین
 ، D سرطان هاى سینه و کولورکتال مرتبط است. عالوه بر این، کمبود ویتامین 
جذب کلسیم را دچار اختالل مى کند. ماهى، غالت غنى شده و لبنیات، منابع سرشار 
از ویتامین D هستند با این حال شما براى جذب ویتامین D از طریق پوست، نیاز به 
قرار گیرى در معرض نور مستقیم خورشید نیز دارید. طبق توصیه هاى بین المللى 
زنان باالى 50 سال نیاز به دریافت حداقل 800 واحد بین المللى ویتامین D دارند. 

منیزیم: عملکرد کلیدى منیزیم، کمک به تنظیم فشــار خون است و این امرى 
مهم براى زنان 40 ســال به باال محسوب مى شــود چون بیشتر در معرض ابتال 
به فشار خون باال هســتند. کمبود منیزیم با بیمارى هاى قلبى، دیابت و التهاب 

بر این، منیزیم به جذب کلسیم کمک مى کند و نقش ارتباط دارد. عالوه 
عضلــه عصــب، قلب و مهمى در عملکرد 
قند خون دارد. سبزیجات همچنین کنترل 
سویا، آجیل، تیره رنگ، لوبیا و 
غنــى از و آووکادو از منابع 

منیزیم 

هستند. زنان 40 سال به باال نیاز به حداقل 320 میلى گرم منیزیم در روز دارند.
پتاسیم: نقش اصلى پتاسیم در تنظیم فشار خون است. میانگین مصرف پتاسیم 
مورد نیاز بدن زنان پس از یائسگى دو گرم در روز توصیه شده است تا خطر ابتال به 
سکته مغزى را کاهش دهد. مصرف بیش از حد پتاسیم براى قلب و آریتمى هاى 
قلبى و دستگاه گوارش مضر است. از بین غذاها، موز، سیب زمینى شیرین، برگ 

چغندر، عدس و لوبیا سرشار از پتاسیم هستند.
امگا 3: تمامى تغییراتى که در اثر باال رفتن سن ایجاد مى شوند را از بین مى برد، 
خطر ابتال به بیمارى هایى چون بیمارى هاى قلبى، فشار خون پایین را کاهش داده 
و براى حافظه و تنظیم کلسترول نیز مفید است. تحقیقات نشان داده کسانى که

 امگا 3 خونشــان زیاد اســت مغز بزرگ ترى دارند و حافظه آنها نیز نســبت به 
دیگران قوى تر اســت. در غذاها نیز ماهى، گردو، بذر کتان و سبزیجات سرشار از 
امگا 3 هستند. میزان مصرف آن براى افراد سالم 500 میلى گرم، براى افراد مبتال 
به بیمارى قلبى 800 تا هزارمیلى گرم و براى کسانى که ترى گلیسیرید باالیى دارند 

دو هزار تا چهار هزارمیلى گرم است.
پروبیوتیک ها: پروبیوتیک ها، مواد معدنى یا ویتامین نیستند اما مصرف آنها براى 
زنان 40 ساله به باال ضرورى است. پروبیوتیک ها منجر به حفظ سالمت روده ها و 
حفظ وزن در محدوده سالم مى شوند. مصرف آنها حتى باعث کاهش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى، دیابت و سکته مغزى مى شود. پروبیوتیک ها در محصوالت لبنى 

مانند کفیر و ماست و سایر محصوالت تخمیر شده وجود دارند.

6خوراکى بـراى مبـارزه با عفونت ها
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ى کم چرب 

رى هاى 
ىگفت: بر

اب مى تواند 
دگى را

ر اساس 
شخص شده 

ت خواب 
رمى شوند.

 آلزایمر نیز 
امل، قابل 
ن مى توانند 
مارى ه بیمارى هب

 
 در در 
تت

رك فیزیکى 

 دائمى

ت مصرف

م قندهاى 
مک استفاده 

بدن شما 
پیوسته به سختى کار مى کند 

تا با باکترى ها و میکروب ها و ویروس هایى 
که با آنها روبه رو مى شوید بجنگد. شما چه دچار یک 

سرماخوردگى معمولى شده باشید یا یک بیمارى پوستى و یا 
ناراحتى معده، میکروب هاى مضر ممکن است سیستم ایمنى تان را 
تهدید کرده و بدن تان را مستعد عوارض و بیمارى هاى جدى بکنند. 
اما با انتخاب هاى درست غذایى مى توانید به بدن تان کمک کنید 
از خودش در برابر این عوامل مضر دفاع کرده و به طور طبیعى 

با عفونت ها مبارزه کند. غذاهاى زیادى وجود دارند که با 
بیمارى هاى مى جنگند و باید در تمام آشپزخانه ها 

موجود باشند و مرتباً مصرف شوند.

 سرماخوردگى معده، تجربه اى بسیار ناخوشایند است چون مى تواند عالئم زیادى داشته باشد شامل درد معده، اسهال، استفراغ، 
سر درد، بدن درد، قولنج معده، تب خفیف، ضعف و حالت تهوع.

سرماخوردگى معده، نتیجه  ابتال به یک عفونت ویروسى است. براى درمان سرماخوردگى معده، زنجبیل بسیار مفید است. زنجبیل به 
دلیل ویژگى هاى ضد التهابى اش، از التهاب در روده و معده مى کاهد. ضمنا زنجبیل یک ضد ویروس طبیعى است که با ویروس هاى 

عامل سرماخوردگى و آنفلوآنزا هم مبارزه مى کند.

 گلو درد، مشکلى بسیار رایج و دردناك است. عفونت هاى باکتریایى، ویروسى یا قارچى مى توانند تبدیل به گلو درد بشوند. لیمو ترش در تسکین گلو درد 
و عالئم ناشى از آن بسیار موثر است.

 C لیموترش حاوى دو ترکیب به نام هاى کومارین و تترازین است که هر دو با عوامل بیماریزاى متعددى مبارزه مى کنند. همچنین مقدار زیاد ویتامین
موجود در لیموترش، به عنوان یک آنتى اکسیدان عمل کرده و با بیمارى هایى که رادیکال هاى آزاد در بدن ایجاد مى کنند مى جنگد.

 زنجبیل براى سرماخوردگى معده زنجبیل براى سرماخوردگى معده

لیموترش براى گلو دردلیموترش براى گلو درد

سیر براى عفونت قارچىسیر براى عفونت قارچى

فلفل براى عفونت سینوس هافلفل براى عفونت سینوس ها

چاى سیاه براى التهاب ملتحمهچاى سیاه براى التهاب ملتحمه

عفونت قارچى مى تواند پوست، دهان، مجارى ادرارى و واژن را مبتال کند. عفونت کاندیدا بسته به محل رشد قارچ، مى تواند موجب برفک دهان و یا 
یک عفونت قارچى در خانم ها شود. عفونت کاندیدا مى تواند عالئمى چون خارش و التهاب شدید داشته باشد.

برا مبارزه با این عفونت، سیر بسیار موثر است. سیر حاوى ترکیبات گوناگونى است که با رشد کاندیدا مبارزه کرده و از شما در برابر عفونت هاى قارچى 
محافظت مى کند. سیر خواص آنتى باکتریال و آنتى بیوتیک هم دارد که در ریکاروى بعد از بیمارى، نقش مهمى ایفا مى کند.

عفونت ســینوس معموال به علت ویروس روى مى دهد که موجب التهاب و تورم سینوس ها مى شود. این نوع عفونت اغلب به 
دلیل سرماخوردگى ایجاد شده و منجر به تولید موکوس مى شود، در نتیجه سینوس ها مسدود خواهند شد. این عفونت مى تواند 

زیادى ایجاد کند، شامل عالئمى چون سر درد، حساس شدن صورت، درد یا فشار، گرفتگى بینى، احساس ناراحتى 
تب.گلو درد، ســرفه و 
عفونت ســینوس، فلفل بسیار مفید اســت. فلفل کمک مى کند بــراى تســکین عالئم 

سینوس ها تخلیه و باز شــوند. همچنین سیستم ایمنى را تقویت 
کرده، از التهاب و تورم کاسته و جریان خون را بهبود مى دهد.

تنفسى فوقانى،عفونت ُمسرى بینى، گلو، سینوس ها و حنجره عفونت سیستم 
این عفونت ها، ویروسى بوده و فورا از یک فرد به فردى دیگر است. بیشــتر اوقات 
برخى موارد ممکن است عامل باکترى یا قارچ مسبب باشد.ســرایت مى کنند. اما در 

درمان این نوع عفونت ها کمک بگیرید. آنزیم هاى بســیار مى توانید از عسل براى 
با ویروس هاى عامل این عفونت، کمک مى کنند. همچنین مغذى عسل به مبارزه 
انواع خاصى از باکترى هاى را نابود مى کند.عســل به طور موثر، 

عسل براى عفونت سیستم تنفسى فوقانى

 
التهاب غشاء چشم، یک بیمارى بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده است که ورم ملتحمه یا 

مى تواند عامل باکتریایى، ویروسى یا آلرژیک داشته باشد. عالئمى چون قرمزى، خارش، التهاب، 
اشک ریزى و احساس جشم خارجى در چشم شایع هستند. ورم ملتحمه چه عامل باکتریایى 

داشته باشد و چه ویروسى، بسیار ُمسرى بوده و نیازمند کنترل فورى است.
چاى سیاه براى درمان چشم صورتى بسیار عالى است.

ىى

نجره
دیگر
شد.

ــیار 
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ویتامین هایى که بعد از 40 سالگى حتماً باید بخورید

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مایعات خیلى گرم 
براى گلو درد مناسب نیست و  بسیار خطرناك است، گفت: 

نوشیدن شیر در زمان سرماخوردگى توصیه نمى شود.
مرتضى صفوى درباره اینکه چه کنیم تا کمتر سرما بخوریم 
یا مبتال به آنفلوآنزا نشویم، اظهار داشت: با شروع پاییز و 
زمستان هوا سرد مى شود بنابراین سرماخوردگى، آنفلوآنزا 

و عفونت هاى ویروسى شیوع بیشترى پیدا مى کنند.
وى با بیان اینکه هنگام ســرماخوردگى دستگاه تنفسى 
فوقانى درگیر مى شود، افزود: با سرماخوردگى افراد دچار 
عالئمى همچون آبریزش بینى، گلودرد، بى حالى، ضعف 

و .. مى شوند اما آنفلوآنزا عالئم شدیدترى دارد و دستگاه 
تنفسى فوقانى و تحتانى فرد مبتال را نیز درگیر مى کند و 
فرد عالئمى همچون اســهال، تهوع، استفراغ، احساس 

سرما سرما شدن شدید و... نیز دارد.
این متخصص تغذیه عنوان کرد: با توجه به اینکه سیستم 
ایمنى افراد متفاوت است، نســبت به سرماخوردگى نیز 
برخى از افراد مقاوم تر هستند و برخى حتى با کوچکترین 
استرس نیز به دلیل ضعف سیستم ایمنى بدنشان سریع  
ســرما مى خورد. وى ادامه داد: بنابراین توصیه مى شود 
افراد به خصوص در فصل سرما مایعات زیاد مصرف کنند 

چراکه ویروس ها در محیط خشک بیشتر رشد مى کنند و 
مایعات با رقیق کردن ترشحات داخل حلق و بینى حال 

بیمار را بهبود مى دهد.
صفوى با بیان اینکه مایعات خیلى گرم بــراى  گلو درد 
مناســب نیســت و به عبارتى بســیار خطرناك است، 
خاطرنشان کرد: در غرب ایران به ویژه در کردستان که 
مردم آن عادت به نوشیدن مایعات داغ به ویژه چایى دارند 
سرطان هاى ناحیه سر و گردن بیشتر مشاهده شده است.

وى تاکید کرد: به افرادى که دچار سرماخوردگى یا آنفلوآنزا 
مى شوند توصیه مى شود به هیچ عنوان شیر ننوشند، چراکه 

موادى که در شیر وجود دارد ســبب جلوگیرى از رقیق 
شدن مخاط ترشح شده مى شوند و نه تنها عالئم بیمارى 
بهبود نمى یابــد، بلکه به عبارتى بیمارى را نیز تشــدید 

مى کند.
این متخصــص تغذیه بیان داشــت: مصــرف مایعات 
ولرم همچون چاى بى رنگ یا چاى ســبز، آب جوش، 
قهوه و مایعات، ســوپ، آش مصــرف میوه هاى حاوى 
ویتامین C براى این افراد توصیه مى شــود؛ همچنین 
مــواد غذایى که حــاوى ادویه هســتند نیز بــه بهبود 

سرماخوردگى کمک شایان توجهى مى کنند.

نوشیدن شیر
 در زمان سرماخوردگى، ممنوع

یک متخصص طب سنتى، کم خونى را بیمارى 
بســیار مضر در بدن افراد به خصوص زنان و 
دختر بچه ها دانست و علل ایجاد این بیمارى را 

تشریح کرد.
محمود قادرى به تشریح نشانه ها، علل ایجاد 
بیمــارى و همچنین درمان آن در طب ســنتى 
پرداخت و گفت: از جمله عوارض و نشانه هاى کم 
خونى مى توان به رنگ پریدگى صورت، احساس 
ضعف، خستگى، بى حالى،  سردرد،  بى اشتهایى، 
سیاهى رفتن چشم به ویژه موقع بلندشدن از 
زمین، خواب رفتن اعضاى بدن(دست ها و پاها)، 
تپش قلب، تنگى نفس، سرگیجه، پایین آمدن 
قدرت تمرکز، زود خسته شــدن، افسردگى، 
ناخن هاى شــکننده ، ســردى اندام انتهایى 
بدن(دست ها و پاها)، یبوست، تمایل به خوردن 
مواد غیرعادى (مثل کاغذ یا خاك) و... اشاره کرد.
وى با اشاره به اینکه براى اطمینان در تشخیص 
کم خونى باید تعداد بیش ترى از موارد ذکر شده 
در فرد مورد نظر مشاهده شود، گفت: با درمان 
کم خونى، تمامى عالئمــى که به دلیل کم خونى 

در بدن ایجاد شده است، برطرف خواهند شد.
وى راه هاى درمان از طریق طب سنتى را مصرف 
روزانه چهار شیره خونساز (انگور، توت، انجیر و 
خرما)، مصرف چهار مغز، پوشیدن طال در خانم ها 
به دلیل گرم و خون ساز بودن و خوردن میوه هاى 
قرمز مانند انــار، عناب، زرشــک، زغال اخته، 

اسفناج و کاهو گیالس و آلبالو، عدسى، 
عنوان کرد. 

توصیه هاى طب سنتى 
براى درمان کم خونى

قرمز مانند انــار، عناب، زرشــک، زغال اخته،
اسفناج و کاهوگیالس و آلبالو، عدسى، 

عنوان کرد.

توصیهتوصیه
 براى  براى 

جوان ماندنجوان ماندن
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سروش صحت هنرمند دوست داشتنى اصفهان 
که بارها در برنامه هــاى تلویزیونى و گفتگو با  
نصف جهان از تعصب و عالقه خود به تیم هاى 
اصفهانى به ویژه سپاهان سخن گفته، حاال در حالى 
که امروز دربى تهران برگزار مى شود، بار 
دیگر کرى معروف خود براى 
استقالل و پرسپولیس را 

تکرار کرد.
گفتگوى کوتاه ما با 
این هنرمند خاطره 
ســاز را از دست 

ندهید.

جناب صحت! در آســتانه دربى 
تهران هستیم. پیش بینى تان از 

این بازى چیست؟
پیش بینى کار خیلى ســختى است و من همیشه با 
این موضوع مشکل داشتم. اجازه بدهید پیش بینى 
نکنم ولى امیدوارم این دیــدار بتواند جذابیت هایى 
زیادى داشــته باشــد که وقتى خیلى ها زمان خود 

را براى تماشاى آن مى گذارند ضرر نکرده باشند.
آن کرى معروف دو ســال پیش 
شــما در برنامه 90 خیلى جالب 
توجه بود. گزارشــگر 90 اصرار  
مى کرد که شــما دوست دارید 
کدامیــک از دو تیم  اســتقالل 
یا پرســپولیس برنده شهرآورد 
تهران باشــد و شــما هم پاسخ 

دادید سپاهان!
بله، حاال هم کــه در آســتانه یکى دیگــر از این 
شهرآوردها هستیم باز هم تکرار مى کنم و امیدوارم 
که سپاهان برنده دربى تهران باشد. به هر حال من 
ســپاهانیم و تعلق خاطرى به دو تیم قرمز و آبى 
ندارم. البته در عین حال بــراى دو تیم احترام 
قائلم، هوادارانشــان را دوست دارم 
وخیلى از رفقــاى من هم هوادار 
این دو تیم هســتند. خیلى از 
هــواداران دو تیــم هم به 
مــن محبــت دارند و 
مى گویند درست 
اســت کــه 

شــما اصفهانى و ســپاهانى هستى  
ولى ما تو را دوســت داریــم و این 
باعث خوشحالى اســت که تفاوت

ســلیقه هاى فوتبالى نمى تواند 
در ابعاد دیگر زندگى ما شــکاف 

ایجاد کند. 
اى کاش ســپاهان و البته 
ذوب آهــن ایــن روزها 

بهتر نتیجه مى گرفتند که شــما 
مى توانســتید در تهــران براى 

رفقاى خود بیشتر کرى بخوانید.
البته من خیلى اهل کرى نیســتم ولى نتایج خوب 
ســپاهان و ذوب آهن مى تواند هم ما را خوشحال 
کند و هم اینکه باعث شــود در مباحث فوتبالى با 
قدرت بیشــترى صحبت کنیم. البته سپاهان هم 
در لیگ و هــم در جام حذفــى و ذوب آهن هم در 
جام حذفى آنقدر افتخار و جام به دست آورده اند که 
حاال حاالها سرمان باال باشد. شما نگاه کنید غیر از 
دو تیم اصفهانى هنوز هیچ تیم ایرانى  به فینال آسیا 
نرفته است و پرســپولیس که اخیراً تا مرحله نیمه 
نهایى رفته بود با شکستى ســنگین در مجموع دو 
دیدار با این رقابت ها وداع کرد و نتوانست به فینال 
برسد. آن هم پرسپولیســى که این روزها این همه 
مهره و ستاره دارد، یا مســابقات جام باشگاه هاى 
جهان که سپاهان هم در مورد سالگرد حضورش چند 
روز پیش اطالعیه اى منتشر کرد. در این تورنمنت 
فقط ســپاهان اصفهان حاضر بود. پس موضوعات 
افتخارآمیز زیاد داریــم. ولى خودم یک خصوصیت  
به نوعى منفى دارم که وقتــى به تیمى عالقه دارم 
و مدام نتیجه نمى گیرد  کم کم احساس دلسردى 
و نا امیدى به سراغم مى آید. البته مى دانم که این 
یک ویژگى بدى اســت و باید آن را اصالح کنم اما 
امیدوارم ســپاهان هر چه زودتر خود را پیدا کند تا 
خداى ناکرده احساس بى تفاوتى در مورد این تیم 

به سراغ من نیاید.
تصور مى کنید در ادامه وضعیت 

سپاهان بهتر شود؟
من فکر مى کنم این اتفاق مى افتــد، هر چند که 
به هر حال هفته هاى زیادى از لیگ گذشــته و 
این تیم امتیازات زیادى 
را مفت و مجانى از دست 
داده است. ولى سرمربى 
این تیــم آقــاى کرانچار با 
تجربه است و مى تواند دوباره روزهاى 
اوج را براى ســپاهان رقم بزند. باید حداقل تا پایان 

فصل به او فرصت داد و به او استرس وارد نکرد.
فکر مى کنم شما آقاى کرانچار را 
خیلى دوست دارید و او هم البته 
به شما حسابى عالقه دارد. یادم 
مى آید در یکــى از برنامه هاى 
سپاهان که چند سال پیش حاضر 
شــدید کرانچار بر روى صحنه 

حسابى از شما تمجید کرد و گفت 
که برخى از آثار شما را دیده است.

بله! همینطور است. این نظر لطف زالتکو کرانچار 
بود و باعث خوشــحالى من اســت که ایشان هم 
کارهاى من را دیده اســت. مــن کرانچار را فردى 
جنتلمن مى دانم و احســاس مى کنــم مردى که 
هم در جام جهانــى و هم در جام ملت هاى آســیا 
ســرمربیگرى کرده، کسى نیســت که به راحتى 
بخواهیم از او بگذریم. قطعًا او در ســایه فرصت و 

آرامش نتیجه مى گیرد.
در مــورد دربــى تهــران دیگر 

صحبتى باقى نمانده؟
امیدوارم نتیجــه اى رقم بخورد کــه در درجه اول 
سپاهانى ها راضى باشند و البته دوستان استقاللى 
و پرسپولیســى من هم راضى باشند و هیچکدام در 

پایان بازى ناراحت نباشند!
 پس به نوعــى دوســت دارید 

مساوى شود؟
 مساوى هم بد نیست. ببینیم در  نهایت چه مى شود!

امیـــدوارم سپاهان برنده دربى تهران باشد!

رکورد باورنکردنى 
سپاهان

دلیل شکست نوجوانان

با سپرى شــدن یک ســوم از رقابت هاى لیگ 
هفدهم، ســپاهان هنوز موفق به گلزنى در نیمه 
اول نشده و در نیمى از مسابقات هم هیچ گلى به 

ثمر نرسانده است.
سپاهان در لیگ هفدهم رکوردهاى منفى زیادى 
از خود به جاى گذاشــته است اما شــاید یکى از 
عجیب ترین آنها این باشد که با گذشت یک سوم 
از رقابت ها تیم اصفهانى هنوز موفق به گلزنى در 

نیمه اول نشده است.
زودترین گلى که سپاهان در لیگ هفدهم به ثمر 
رسانده را شاهین ثاقبى در چهل ونهمین دقیقه از 
دیدار با پارس جنوبى از هفته ســوم در ورزشگاه 

نقش جهان وارد دروازه حریف کرده است.
با وجود سپرى شــدن ده هفته از مسابقات تعداد 
گل هاى سپاهان هنوز دو رقمى نشده است تا تیم 
اصفهانى پس از استقالل تهران، گسترش فوالد 
تبریز، استقالل خوزستان و مشترکاً با سیاه جامگان 
مشهد و نفت تهران با هشت گل صاحب چهارمین 
خط حمله ضعیف لیگ برتر باشد. ظرف این مدت، 
سپاهان در پنج مسابقه اصًال موفق به گلزنى نشده 
است. به عبارت دیگر، دروازه حریفان در نیمى از 
دیدارهاى سپرى شده از لیگ هفدهم به روى تیم 

اصفهانى بسته مانده است.

اگر فکر مى کنید دلیل اصلى باخت تیم نوجوانان 
به اسپانیا قدرت حریف اروپایى شاگردان عباس 
چمنیان بوده کامًال در اشتباهید چرا که باخت تیم 

ملى یک دلیل دیگر هم داشته است.
 این دلیل را یونس دلفى توضیــح داده. بازیکن 
کلیدى تیم ملى که به دلیــل محرومیت، دیدار 
مقابل اسپانیا را از دست داد درباره شکست مقابل 
این تیم گفته:«ترسى از اسپانیا نداشتیم. اوًال که 
دور و بر ما رسانه اى نبود که بدانیم کدام بازیکن 
اســپانیا در کدام تیم بازى مى کند. ضمن اینکه 
مســئوالن تیم تلفن ها را براى مدت طوالنى از 
ما گرفتند تا حواشى اطراف روى ما تأثیر نگذارد. 
همانطور که گفتم تنها دلیل شکســت ما مقابل 
اسپانیا این بود که روز بدى را پشت سر گذاشتیم. 
هر تیمى یــک روز بد دارد و ما هم برابر اســپانیا 

چنین شرایطى را تجربه کردیم.»

جهــان  نصــف 
جــدال یــک 

کــروات با یک 
آلمانــى نامــدار 
قطعــًا مــى تواند 

جذابیت هاى شهرآورد 
پایتخت را بیشــتر کند. 

باید دید «برانکو ایوانکوویچ» 
از دیار متفقین(یوگسالوى سابق) 
پیروز این دیدار مى شود یا «وینفرد 

شفر»، مردى از سرزمین آلمان، 
کشورى که در جنگ جهانى  در 
نقش قدرت اصلى نیروهاى 

محور و متحدین بود.  
در آخریــن دیــدار هفته 
دهم لیگ برتــر در حالى 
پرســپولیس و استقالل 
هشــتاد و پنجمین دربى 

پایتخــت را برگزار مى کنند 
که پس از حدود 40 ســال و براى نخســتین 

بار بعد از انقالب، هدایت هر دو تیم را سرمربیان 
خارجى برعهده دارند و انگیزه زیادى براى کســب 
3 امتیاز این دیدار دارند ســرمربیانى کــه با توجه به 
ملیت شــان بهانه تیترهاى متحدین و متفقین را به 

ما داده اند.
  در دربى تهران که همانند یــک جنگ تمام عیار 
است، تهران و قسمت هایى از ایران را براى ساعاتى 
به دو رنگ قرمز و آبى تقسیم مى کند. این بازى براى 
بســیارى از هواداران دو تیم تفاوت خاصى دارد و 
گاهى نیز پیروزى در این دیدار بــراى هواداران 

افتخارى باالتر از کسب جام دارد.
نبرد قرمز و آبى پایتخت فقط در حد یک بازى فوتبال 

نیســت بلکه این دیدار چهره  دیگرى در نگاه هواداران 
دو تیم دارد. رقابتى که مى تواند سرنوشــت یک بازیکن یا مربى را عوض کند و او را از عرش به فرش 
بیاورد. نمونه واضح آن براى سرمربى حال حاضر پرسپولیس و ســرمربى قبلى استقالل اتفاق افتاد. 

برانکو توانســت در اولیــن تجربه دربى 
خود، پرسپولیس را به عنوان برنده 
شهرآورد هشــتادم معرفى کند 
و یک بار هم بــا برترى 4 بر 2، 
خودش را در دل سرخ ها جا کند. 
فصل گذشته نیز در حالى که تیم 
منصوریان انتظــارات هواداران را 
برآورده نکرده بود، توانست با نمایشى 
جــذاب، پرســپولیس را شکســت دهد و 

ناکامى هایش در کسب جام را کمرنگ کند.
 بارزترین تفاوت هشتاد و پنجمین دربى پایتخت حضور مربیان 
خارجى بر روى نیمکت دو تیم است. برانکو در قامت سرمربى 
پرسپولیس پنج بار مقابل اســتقالل قرار گرفته است که دو 
پیروزى، دو تساوى و یک شکست حاصل کار این مربى 
بوده اســت. برانکو در فصل گذشــته در حالى بازى را با 
نتیجه 3 بر 2 به آبى ها واگــذار کرد که اختالف امتیاز 
دو تیم بیــش از 8 امتیاز بود و پرسپولیســى ها با 
خیال راحت ترى به میدان آمده بودند اما شاگردان 
منصوریان موفق شــدند با درخشش فرشید اسماعیلى به 
پنج سال شکست ناپذیرى سرخ ها مقابل اســتقالل پایان دهند و روند رو به رشد فصل 
گذشته خود را ادامه دهند. سرمربى اهل کرواسى پرسپولیس انگیزه زیادى براى گرفتن 
انتقام شکســت بازى برگشت فصل گذشــته و همچنین باخت هایش مقابل وینفرد شفر

 دارد.
در سوى دیگر میدان، شفر براى سومین بار است که حضور بر روى نیمکت استقالل را تجربه 
مى کند و یک تســاوى در لیگ مقابل فوالد و یک پیروزى در جام حذفى مقابل تیم دسته اولى 
نساجى کسب کرده است. سرمربى آلمانى استقالل ســابقه جدال با قرمزهاى پایتخت را ندارد 
اما دو بار مقابل سرمربى کروات این تیم به عنوان مربى قرار گرفته است که هر دو بار موفق به 
شکست برانکو شده است. در آن زمان، شفر سرمربى بوروسیا برلین بود و برانکو هدایت هانوفر 
را بر عهده داشت.  شهرآورد هشــتاد و پنجم تهران،  امروز پنج شنبه ساعت 16و40دقیقه در 

ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.
 به گزارش نصف جهــان ، اگر به تاریخ عالقه مند باشــید 
مى توانید این  به این دیدار به چشم یک جنگ تمام عیار 
نگاه کنید. جنگى میــان دو ارتش یکى به فرماندهى 
مردى از سرزمین یوگسالوى سابق  و دیگرى از آلمان، 

دو کشور متخاصم در جنگ جهانى!

جنگ بزرگ این بار در تهران

خداحافظى رسمى 
جعفرى 

هادى جعفرى، بازیکن ســابق سپاهان رســمًا از دنیاى 
فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظى کرد.

وى که دوران درخشانى را در سپاهان گذراند و با این تیم 
ســابقه دو قهرمانى لیگ برتر، سه قهرمانى جام حذفى و 
حضور در جام باشگاه هاى جهان را در کارنامه دارد، پس از 
سپاهان در تیم هایى مثل گسترش فوالد تبریز، ابومسلم 
خراسان و شهردارى اراك بازى کرد و امسال نیز به طور 

رسمى با مستطیل سبز وداع کرد.
جعفرى در این باره گفت: امسال ترجیح دادم که دیگر بازى 
نکنم و به عنوان بازیکن از  دنیاى فوتبال  با همه خاطراتى 
کــه از آن دارم خداحافظى کنم. اخیــراً در کالس هاى 
مربیگرى شــرکت کرده ام و اگر خدا بخواهد امیدوارم در 

این عرصه موفق باشم.
وى ادامه داد: از همه  کسانى که در این سال ها مرا یارى 
کردند به ویژه هواداران سپاهان که هنوز هم مرا فراموش 
نکرده اند بى نهایت سپاســگزارم. من بهترین خاطرات 
عمرم را در این تیم داشــته ام و حاال هــم که دیگر بازى 
نمى کنم خود را هوادار سپاهان مى دانم و امیدوارم این تیم 

هر چه زودتر دوباره اوج بگیرد. 

سروش صحت، کرى معروف خود را تکرار کرد

الهه مهرى دهنوى

سروش صحت هنرمند دوست داشتنى اصفهان 
بارها در برنامه هــاى تلویزیونى و گفتگو با   که
نصف جهان از تعصب و عالقه خود به تیم هاى 
اصفهانى به ویژه سپاهان سخن گفته، حاال در حالى 
که امروز دربى تهران برگزار مى شود، بار 
دیگر کرى معروف خود براى 
استقالل و پرسپولیس را 

تکرار کرد.
گفتگوى کوتاه ما با 
این هنرمند خاطره 
ســاز را از دست 

ندهید.

جناب صحت! در آســتانه دربى
پیش بینى تان از  تهران هستیم.

این بازى چیست؟
پیش بینى کار خیلى ســختى است و من همیشه با 
این موضوع مشکل داشتم. اجازه بدهید پیش بینى 
نکنم ولى امیدوارم این دیــدار بتواند جذابیت هایى 
زیادى داشــته باشــد که وقتى خیلى ها زمان خود 

نکرده باشند. را براىتماشاى آن مى گذارندضرر
آن کرى معروف دو ســال پیش

شــما در برنامه 90 خیلى جالب 
توجه بود. گزارشــگر 90 اصرار

که شــما دوست دارید  مى کرد
کدامیــک از دو تیم  اســتقالل 
یا پرســپولیس برنده شهرآورد 
تهران باشــد و شــما هم پاسخ

دادید سپاهان!
این بله، حاال هم کــه در آســتانه یکى دیگــر از
تکرار مى کنم و امیدوارم شهرآوردها هستیم باز هم
برنده دربى تهران باشد. به هر حال من که سپاهان

ســپاهانیم و تعلق خاطرى به دو تیم قرمز و آبى 
در عین حال بــراى دو تیم احترام  ندارم. البته
قائلم، هوادارانشــان را دوست دارم

وخیلى از رفقــاى من هم هوادار 
این دو تیم هســتند. خیلى از 
هــواداران دو تیــم هم به 
مــن محبــت دارند و

مى گویند درست 
اســت کــه 

ســپاهانى هستى شــما اصفهانى و
ولى ما تو را دوســت داریــم و این 
باعث خوشحالى اســت که تفاوت
ســلیقه هاى فوتبالى نمى تواند 
در ابعاد دیگر زندگى ما شــکاف 

ایجاد کند. 
و البته اى کاش ســپاهان

ایــن روزها  ذوب آهــن

م بهتر نتیجه
مى توانســ
ب رفقاى خود
البته من خیلى اهل کرى
ســپاهان و ذوب آهن م
کند و هم اینکه باعث ش

قدرت بیشــترى صحبت
در لیگ و هــم در جام ح
و جام حذفى آنقدر افتخار
حاال حاالها سرمان باال
دو تیم اصفهانى هنوز هی

نرفته است و پرســپولیس
نهایى رفته بود با شکستى
دیدار با این رقابت ها ود
برسد. آن هم پرسپولیسـ
مهره و ستاره دارد، یا مس
م جهان که سپاهانهم در
پیشاطالعیه اى من روز
اصفهان فقط ســپاهان
افتخارآمیز زیاد داریــم.
به نوعى منفى دارم که و
و مدام نتیجه نمى گیرد
و نا امیدى به سراغم مى
یک ویژگى بدى اســت
امیدوارم ســپاهان هر چ
احساس بى خداى ناکرده

به سراغ من نیاید.
تصور مى کن
سپاهان بهتر
من فکر مى کنم این اتف
هفته هاى به هر حال

این
تجربه است
اوج را براى ســپاهان رق
ب فصل به او فرصت داد و
فکر مى کنم
خیلى دوست
به شما حسا
مى آید در ی
سپاهانکه
شــدید کر

ان انه ته تد د اا ن نا گا گز ز نگنگ

الههمهرى دهنوى

 وقتى به تیمى عالقه 
دارم و مدام نتیجه 
نمى گیرد  کم کم 

احساس دلسردى و 
نا امیدى به سراغم 

مى آید.
 البته مى دانم که 

این یک ویژگى بدى 
است و باید آن را 

اصالح کنم

یوانکوویچ» 
وگسالوى سابق) 
ى شود یا «وینفرد
سرزمین آلمان، 
گ جهانى در 
ى نیروهاى 

بود.  
ـدار هفته 
در حالى
ستقالل 
ین دربى 

مى کنند  زار
40 ســال و براى نخس
س  هدایت هر دو تیم را
ارند و انگیزه زیادى ب
 دارند ســرمربیانى کـ
ه تیترهاى متحدین و

که همانند یــک جنگ
سمت هایى از ایران را بر
آبى تقسیم مى کند. این
اران دو تیم تفاوت خا
ى در این دیدار بــراى

 کسب جام دارد.
یتخت فقط در حد یک

نکو تو
خو

ش

من
برآور

ر
ند
آو
ـت

 
د 
ورد

تر کند. 

 در نگاه هواداران 
ــت یک بازیکن یا مربى را عوض کند و او را از عرش به فرش 
استقالل اتفاق افتاد.  حال حاضر پرسپولیسو ســرمربى قبلى

جــذ
ناکامى هایش در کسب جام
 بارزترین تفاوت هشتاد و
خارجى بر روى نیمکت
پرسپولیس پنج بار مق
پیروزى، دو تساوى
اســت. برانک بوده
2 به 2 بر 3نتیجه 3

دو تیم بیــش
خیال راحت
منصوریان موفق ش
پنج سال شکست ناپذیرى سرخ ها مقابل اســتق
گذشته خود را ادامه دهند. سرمربى اهل کرواسى
انتقام شکســت بازى برگشت فصل گذشــته و ه

دارد.
سوى دیگر میدان، شفر براى سومین بار است که حض
د و یک تســاوى در لیگ مقابل فوالد و یک پیروز
ى کسب کرده است. سرمربى آلمانى استقالل ســا
و بار مقابل سرمربى کروات این تیم به عنوان مربى
ست برانکو شده است. در آن زمان، شفر سرمربى بو
ر عهده داشت.  شهرآورد هشــتاد و پنجم تهران، ا

رزشگاه آزادى برگزار مى شود.
 به گزارش نصف ج
مى توانید این
ج نگاه کنید.
مردى از سر
دو کشور مت

ســتین 
 سرمربیان

براى کســب 
توجه به ـــه با
 متفقین را به

گ تمام عیار 
راى ساعاتى 
ن بازى براى 
صى دارد و 
ى هواداران

کبازى فوتبال 

 د
س در
مى کند
نساجى
دو اما

شکس
را بر
ور

بران

حمله دوباره متحدین به متفقینحمله دوباره متحدین به متفقین
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در شهرآورد تهران 
عشـق است فقط اصفهــان!

تالش ذوب آهنى ها 
براى اصالح!

  تیم ملى با ونزوئال 
بازى مى کند 

تعدادى از بازیکنان ذوب آهن در کانون اصالح و 
تربیت حضور یافتند.

تعــدادى از بازیکنان و پرســنل باشــگاه ذوب 
آهن بــه کانــون اصــالح و تربیــت اصفهان 
رفتند تا براى بازگشــت افرادى که اشــتباهى 
بــزرگ داشــته اند به مســیر زندگــى تالش

 کنند.
ذوب آهنــى هــا در این دیــدار با افراد نــادم از 
اشتباهات گذشته خود صحبت هایى انجام دادند 
و همدل شــدند تا روزهاى بهترى در انتظار آنها

 باشد.

کادرفنى تیم ملى برنامه هاى خود براى اردوى 
بعدى که در آبان ماه برگزار مى شود را اعالم 

کرد.
تیم ملى به برنامه آماده سازى خود براى جام 
جهانى 2018 روسیه با انجام دو دیدار تدارکاتى 
مقابل دو تیم از آمریکاى مرکزى و جنوبى در 
ماه نوامبــر (آبان ماه) در روزهــاى فیفا ادامه 

خواهد داد.
بر اســاس اعالم کادرفنى تیم ملى در مدت 
زمان اردوى آینده که روزهاى فیفا محسوب 
مى شود، شــاگردان «کارلوس کى روش» دو 
بازى تدارکاتى انجــام مى دهند. همانطور که 
از قبل اعالم شده بود، اولین مسابقه تدارکاتى 
با پاناما خواهد بود. این بازى در تاریخ 18 آبان 
(9نوامبر) در استادیوم اشتروم گراتس اتریش 

برگزار  مى شود.
درباره بــازى تدارکاتى دوم تیــم ملى در این 
تاریخ صحبت هاى زیــادى مطرح بود و گفته 
مى شد توافقات براى برگزارى بازى با اوکراین 
انجام شده اما فدراســیون فوتبال اعالم کرد 
حریف بعدى ونزوئالست.  تیم ملى در تاریخ 
22 آبان ( 13 نوامبر) در استادیوم گلردم شهر 
آرنهم هلند رو در روى تیــم ملى ونزوئال قرار

 مى گیرد. 
گفتنــى اســت، اردوى تمرینــى تیــم ملى 
از 10 آبــان آغاز مى شــود و تــا 14 آبان در 
تهــران ادامــه مى یابــد. ســپس بازیکنان 
دعوت شــده به تیم ملى توسط کارلوس کى 
روش از 15 تــا 19 آبان در اتریــش به آماده 
ســازى خود ادامــه داده و بعــد از آن اردوى 
خود را از تاریخ 19 تا 23 آبــان در هلند ادامه 

مى دهند.

ســرمربى ذوب آهن اصفهان تصمیم به 
تغییر در لیســت بازیکنان خود در نیم 

فصل رقابت هاى لیگ برتر دارد. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا 

پایان هفته دهم رقابت هاى 
لیگ برتر با کسب 12 امتیاز 
در رده هشتم قرار گرفته 
است و در آخرین دیدارش 

نیز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب 
مهمان خود پارس جنوبى جم شد.

تیمى که هواداران ذوب آهن اصفهان انتظار 
داشــتند با حضور امیر قلعه نویى در رأس 
کادر فنى اش به یکى از مدعیان قهرمانى 
در لیگ برتر تبدیل شود اما این اتفاق تا 
اینجاى فصل نیفتاده است تا انتقادها 

از قلعه نویى شروع شود.
سرمربى ذوب آهن نیز که بابت 
باخت سنگین تیمش در بازى با 
پارس جنوبى جم ناراحت است 
به چند بازیکن خود هشدار داده 
است با ادامه این روند جایى در 
لیست بازیکنان ذوب آهن در 
نیم فصل دوم نخواهند داشت 

و این باشگاه هم دنبال بازیکنان 
جدید خواهد رفت.

استارت قلعه نویى 
براى تغییرات  

جمع جرایم سپاهان به دلیل رفتار تماشــاگرانش در پنج میزبانى اول تیم 
اصفهانى در لیگ هفدهم به 75 میلیون تومان رسید.

سپاهان تا به اینجا پنج مســابقه از لیگ هفدهم را در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار کرده است. عجیب آنکه به ازاى هر میزبانى سپاهان در ورزشگاه نقش 
جهان باشگاه اصفهانى بدون استثنا از ســوى کمیته انضباطى فدراسیون 

فوتبال به علت رفتار تماشاگرانش جریمه شده است.
آخرین جریمه اى که از ســوى کمیته انضباطى شامل حال سپاهان شده 

مربوط به دیدار این تیم از هفته نهم لیگ برتر برابر سیاه جامگان است. 
در آن مســابقه تیم اصفهانى اولین پیروزى خانگى خود را جشــن 
گرفت. شکسته شــدن طلسم نبردن در ورزشــگاه نقش جهان 
براى ســپاهان بدون تبعات نبود زیرا جریمه صد میلیون ریالى 
باشگاه اصفهانى را در پى داشــت. این جریمه به دلیل فحاشى 

تماشاگران علیه داور مسابقه به سپاهان تعلق گرفت.
سپاهان تا پیش از این در مجموع 650 میلیون ریال از سوى 
کمیته انضباطى به دلیــل رفتار هوادارانش جریمه شــده 
بود. به این ترتیب، جمع جرایم نقدى باشــگاه اصفهانى در 
پایان یک ســوم ابتدایى لیگ هفدهم به 750 میلیون ریال 
رســید. این جرایم به دلیل تخلفاتى چون پرتاب نارنجک، 
شعارهاى زننده نسبت به تیم مقابل، انداختن لیزر به صورت 
بازیکنان حریف و فحاشــى به داور نصیب ســپاهان شده

 است.

ســتاره ســابق فوتبــال خوزســتان بــه  دلیــل 
بدهــى 20 میلیــون تومانــى راهــى زنــدان

 شد.
 یک ستاره سابق فوتبال خوزستان که اخیراً در عرصه 

مربیگرى فعالیت داشته است، به دلیل 
بدهى 20میلیــون تومانى و با حکم 

قضائى بازداشت شــد و پس از 
اینکه نتوانســت رضایت فرد 

شاکى را جلب کند، با دستور 
مقــام قضائى روانه 

زندان شد.
 این ورزشکار که از ستارگان سابق فوتبال خوزستان 
بــوده و در دهه 80 شمســى بازوبنــد کاپیتانى یک 
تیم صاحبنــام خوزســتانى را در لیگ برتــر به بازو 
مى بست، طى چند سال گذشــته به کسب و کار در 
بازار اهواز روى آورد، اما بعــد از عدم موفقیت 
در اداره مغــازه و نقد نشــدن چک هایى که 
صادر کرده بود، روز یک شــنبه هفته جارى 
در حــال ورود بــه محل تمریــن تیمش، 
توســط مأمــوران انتظامى بازداشــت

 شد.
   سایت استانى خوزستان اسپورت در این باره پیشنهاد 
داده با توجه به اینکه ورزشــکار مذکور تا پیش از این 
هیچ سابقه کیفرى نداشته و به دلیل عدم توانایى مالى 
در بازپرداخت بدهى 20 میلیون تومانى بازداشــت و 
ســپس روانه زندان شده اســت، جا دارد که مدیران 
ارشــد ورزش و فوتبال خوزســتان، همچنین مربیان 
و بازیکنان صاحبنام اســتان، براى رفع مشــکل این 
بازیکن سابق و مربى فعلى فوتبال خوزستان، پیش قدم 

شوند.

آقاى 
ستاره
 در زندان

محمد رویانیان، مدیرعامل ســابق پرســپولیس  در گفتگــو با ایلنا 
ناخواســته اســم یکى از بازیکنان ســابقًا قلیانى فوتبال ایران را لو 

داده اســت. رویانیان گفته:«یادم اســت که یک بازیکن پرسپولیس 
در زمان من که بازیکن مؤدب و با شــخصیتى بود عده اى ســعى داشتند 
خرابش کننــد و فوتبالش را نابــود کنند. چند وقتى بود ســراغ قلیان رفته 
بود کــه من به ایــن موضــوع ورود کــردم و مانعش شــدم. او آن زمان 
از دست من ناراحت شد ولى در نهایت به نفعش تمام شد و االن در اروپا بازى 
مى کند.»  اشاره رویانیان به حضور بازیکن مربوطه در فوتبال اروپا هویت آن 
بازیکن را مشخص کرده و بازیکن مربوطه کسى نیست جز کریم انصارى 
فرد که در دوران مدیریت رویانیان عضو پرسپولیس بود و در حال حاضر 

در تیم المپیاکوس توپ مى زند.

 رویانیان لو داد

 بى خیال قلیان هاى عباس آباد
 مالصدرا و هزار جریب!

سعید نظرى
چندى پیش در گزارشى با عنوان «سپاهانى ها به شب 
نشینى پایان دهند» نســبت به  برخى شب نشینى ها و 
برنامه هاى دورهمى بازیکنان سپاهان که تا پاسى از شب 

به طول مى انجامید هشدار دادیم.
براى نشر آن گزارش، مدیر عامل سپاهان  در یادداشتى 
که در سایت باشگاه متبوعش منتشر کرده بود، به خوبى 
سرنخ مى داد که خبرهایى است.  محسن طاهرى حدود 
دو ماه پیش در دست نوشــته اى ضمن تحلیل برخى 
شرایط تیم فوتبال سپاهان، از بازیکنان خواست که چه 
در زمان تمرین و چه در تایم هاى دیگر زندگى حرفه اى 
داشته باشند.این کار او نشان داد که برخى از مطالبى که 
در قالب کامنت هوادارى در فضاى مجازى در رابطه با 
شب زنده دارى ها و دورهم نشینى هاى بازیکنان سپاهان 

منتشر شده، واقعیت دارد و شرایط به سمت 
و سو یى رفته که موضوع از تذکر محرمانه 
عبور کرده و طاهرى احساس کرده که باید 

هشدار خود را علنى کند.
 همان زمان و قبــل تــر از آن در نصف 
جهان بارها نوشتیم که موضوع زندگى غیر 
حرفه اى و غیر اســتاندارد در فوتبال ایران  
زیاد دیده شده و ســاز و کارى هم براى نظارت 
و جلوگیــرى از آن تقریباً وجود نــدارد و آنگونه که 
مشــخص اســت، این زندگى غیر حرفه اى تأثیر خود 
را در کیفیت بازى بازیکن نشــان مى دهــد. هواداران 
سپاهان در آن زمان در واکنش به برخى نتایج ضعیف و

 نمایش هاى دور از انتظار بازیکنان تیمشان که هنوز هم 
ادامه دارد، در پست ها و مطالبى که در اینستاگرام منتشر 
کرده بودند، از آنها خواستند تا جلسات قلیان کشى و شب 
زنده دارى هایى که دور هم دارند را کاهش دهند تا این 
حاشــیه ها و تفریحات اینقدر  برکیفیت بازى آنها تأثیر 
نگذارد.  آن زمان برخى هواداران پا را فراتر گذاشــتند و 
تهدید کردند که در صورتى که بازیکنان ســپاهان در 
زمین به همین شکل ظاهر شوند، آدرس پاتوق هاى آنها 
که تا نیمه هاى شب به محل تفریحشان تبدیل شده را 
منتشر مى کنند. این هواداران به بازیکنان هشدار دادند که 
باشگاه با قراردادى باال شما را به اصفهان آورده که کیفیت 
هاى قبل را داشته باشید نه اینکه بیشتر انرژى  خود را در 
برنامه هاى شب نشینى هدر دهید!  و در تمرینات و بازى 

ها خسته و متوسط ظاهر شــوید.  حاال در روزهایى که 
بحث قلیان به یک موضوع داغ در فوتبال ایران تبدیل 
شــده و نزدیک بود دو بازیکن استقالل و پرسپولیس را 
در مخمصه اى بزرگ و محرومیت چند ماهه قرار دهد، 
بد نیست بازیکنان دو تیم اصفهانى بر روى  پاتوق هاى 
خود تأملى کنند و بدانند که هیچ بعید نیست دیر یا زود 
تصاویرى از قلیان کشى هاى آنها هم منتشر شود تا همه 
بدانیم که موضوع قلیان و  شب زنده دارى ها  سر دراز دارد.

همانگونه که اشــاره کردیم، هواداران سپاهان پیش تر 
تهدید کرده بودند که آدرس برخى از پاتوق هاى استعمال 
قلیان بازیکنان در اصفهان را افشا مى کنند و در روزهاى 
اخیر یکى دو نفر از آنها در کامنت هایى که در اینستاگرام 

منتشرکردند به این وعده خود عمل کردند.
چایخانه هایى مخفــى در خیابان هاى عبــاس آباد، 
مالصدرا و هزار جریب توســط این هواداران نام برده 
شــده که اعالم کرده اند در این خیابان ها، بازیکنانى از 
سپاهان و ذوب آهن  اوقات فراغت خود را به قلیان کشى 
مى گذرانند. در روزهاى آینده باز هم در مورد این موضوع 
خواهیم نوشت، اما در کنار دالیل مختلف، مى توان یکى از 
علت هاى حضور سپاهان و ذوب آهن بر روى نوار ناکامى 
را در زندگى غیر حرفه اى  برخى بازیکنان دو تیم و افراط 
در برخى تفریحات جستجو کرد. موضوعى که  در گذشته 
باعث  محو زودهنگام برخى از بازیکنان نامدار از مستطیل 
سبز بوده و ظاهراً قرار نیست که بازیکنان این روزها از 

گذشتگان عبرت بگیرند.

آزاده زارعى در گفتگو با نصف جهان:

گرانش در پنج میزبانى اول تیم 
مان رسید.

فدهم را در ورزشگاه نقش جهان 
یزبانى سپاهان در ورزشگاه نقش 
ـوى کمیته انضباطى فدراسیون 

شده است.
باطى شامل حال سپاهان شده 

تر برابر سیاه جامگان است. 
ى خانگى خود را جشــن 
رزشــگاه نقش جهان 
مه صد میلیون ریالى 
یمه به دلیل فحاشى 

لق گرفت.
یون ریال از سوى 
شجریمه شــده 
ـگاه اصفهانى در 
75 میلیون ریال

 پرتاب نارنجک، 
به صورت ن لیزر
ب ســپاهان شده

س  در گفتگــو با ایلنا 
یانى فوتبال ایران را لو 

 یک بازیکن پرسپولیس 
عده اى ســعى داشتند بود ى
 وقتى بود ســراغ قلیان رفته
آن زمان مانعش شــدم. او  و
 تمام شد و االن در اروپا بازى
طه در فوتبال اروپا هویت آن 
ى نیست جز کریم انصارى 
ولیس بود و در حال حاضر 

اد

بهاره حیاتى
آزاده زارعى هنرمند جوان اصفهانى و ایفاگر نقش «باران» در سریال 
به یاد ماندنى «آواى باران» که معرف حضورتان هســت! وى به 
شدت فوتبالى و عاشــق تیم هاى اصفهانى است و در چندین 
گفتگو با نصف جهان نشان داده که اطالعات فوتبالى خوبى 

دارد.
میزان تعصب  و عالقه او به ســپاهان وقتى  در شهر آورد دو 
سال پیش که در نهایت با پیروزى 4 بر 2 پرسپولیس همراه 
بود، معلوم شد. جمعى از هنرمندان استقاللى و پرسپولیسى 
در مکانــى این دیدار 
را از تلویزیون 
شــا تما

 مى کردند. 
آزاده زارعى هم در آن 
جمع بــود و در ویدئویى که 
از آنجا منتشــر کرد در حالى که 
همه محو تماشاى این دیدار بودند، 
گفت: «ســپاهان! فقط سپاهان!» 
انتشار این ویدئو باعث شد تا انبوهى از 
پیــام هــاى تمجیــد و قدردانى از ســوى 
اصفهانى ها و هواداران سپاهان در فضاى مجازى 
به سوى او سرازیر شود و به نوعى سپاهانى ها از 
کرى خوانى او حســابى تمجید کنند. حاال در 
آســتانه یکى دیگر از دربى هــاى تهران، به 
یاد آن کرى خوانى معروف دوباره به ســراغ

 آزاده زارعى رفته ایم.
خانم زارعى! در آســتانه دیدار 
استقالل و پرســپولیس هستیم 
و وقتى از دربى تهران صحبت

 مى شــود  براى اصفهانى ها 
خاطره آن ویدئوى جالب شما  

هم مى تواند زنده شود.
بله! آن ویدئو را در حالى منتشر کردم که خیلى از همکاران و دوستان 
خوبم در آن فضــا جمع بودند و خب من ســپاهانى بودم وعالقه اى 
هم به هیچکدام از دو رنگ نداشتم. انتشــار آن ویدئو در اینستاگرام 
حداقل کارى بود که مى توانســتم انجام بدهم که مشخص شود نه

 پرسپولیسى ام و نه استقاللى و عاشق سپاهان هستم. پس از آن هم 
خیلى از ســپاهانى ها از من قدردانى کردند و  خوشحالم که توانستم 

همشهریان خودم را خوشحال کنم.
باز هم در هنگام تماشاى دربى تهران ویدئوى 

جدیدى منتشر مى کنید؟
به هر حال باید دید آن موقع کجا هســتیم و دوستان و آشنایانى که 
به همراهشان بازى را تماشــا مى کنیم چه کسانى هستند. ولى چه 
ویدئویى منتشر بشود و چه نشود من طرفدار سپاهان هستم و همیشه 
دوست دارم این تیم و البته ذوب آهن دیگر تیم شهرم را در اوج ببینم. 
از قول من بنویسید در شــهرآورد تهران، عشق است فقط سپاهان. 
امیدوارم پرســپولیس و استقالل همیشــه در جدول لیگ، بعد از دو  
تیم سپاهان و ذوب آهن باشند ومدام شاهد جشن هاى قهرمانى در 

اصفهان باشیم.
البته این آرزوى ما هم هســت ولــى دو تیم 

شهرمان فعًال حال و روز مناسبى ندارند.
بله در جریان هســتم و بابت این موضوع هم حســابى متأسفم. من 
تصورم این بود که سپاهان با «زالتکو کرانچار» و ذوب آهن با قلعه 
نویى امســال وضعیت خوبى خواهند داشت ولى حداقل تا بدینجاى 
لیگ که اینطور نبوده و نتایج باعث ناراحتى مان شــده اســت. ولى 
طبق آن شعارى که سپاهانى ها حتى برایش یک آهنگ هم ساخته 
اند(ببرى، ببازى، بازم دوســتت داریم) ما تیممان چه ببرد و چه ببازد 
باز هم دوســتش داریم و با  چند تا برد عاشق ســپاهان نشدیم که با 
چند ناکامى بخواهیم  از آن دل بکنیم. من اطمینان دارم که سپاهان 
و ذوب آهن با این شــرایط کنار نمى آیند و بخاطر گذشــته  خوب و 
با افتخارى کــه دارند قطعاً  با کمک هــواداران اصفهانى دوباره اوج

 مى گیرند.
در مورد دربى تهران صحبتى باقى نمانده؟

در این دربى یادى کنیم از پیشکسوتان دو تیم که دیگر در جمعمان 
نیستند. به ویژه ناصرخان حجازى که من با دخترشان افتخار دوستى 
دارم و واقعاً جایشان در استقالل خالى است. منصور پورحیدرى، هادى 
نوروزى و خیلى از بزرگان این دو تیم که فارغ از رنگ ها محبوب همه 
مردم بودند و دیگر اینکه حتمًا حتمًا بنویســید و تکرار کنید که شعار 
ما اصفهانى ها و ســپاهانى ها براى این دیدار این است: در شهرآورد 

تهران، عشق است فقط اصفهان!
حتماً مى نویســیم و این جمله را هم تیتر این 

مصاحبه مى کنیم!

خرج 7575 میلیونى  
روى دست سپاهــان

هناصفهان تصمیم به 
زیکنان خود در نیم 

یگ برتر دارد. 
ن اصفهان تا
ابتهاى
1 امتیاز 
 گرفته 
دارش 

ر مغلوب 
جنوبى جم شد.

وب آهن اصفهان انتظار 
میر قلعه نویى در رأس 
ى از مدعیان قهرمانى 
 شود اما این اتفاق تا 
دهاست تا انتقادها 

شود.
نیز که بابت  ن
ش در بازى با 
راحت است 
هشدار داده 
دجایى در 
ب آهن در 
هند داشت 

بال بازیکنان

قلعه نویى 
ییرات  

 یک ستاره سابق فوتبال خوزستان که اخیرا در عرصه 
مربیگرى فعالیت داشته است، به دلیل 
بدهى 20میلیــون تومانى و با حکم 

قضائى بازداشت شــد و پس از 
اینکه نتوانســت رضایت فرد 

شاکى را جلب کند، با دستور 
مقــام قضائى روانه 

تیم صاحبنــام خوزســتانى
سال گذ چند مىبست، طى
بازار اهواز روى آورد،
در اداره مغــازه و ن
صادر کرده بود، رو
در حــال ورود بــ
توســط مأمــور

تاره
ندان

شب

سعید نظرى
دى پیش در گزار
ینى پایان دهند»
مه هاى دورهمى
طول مىانجامیده
ى نشر آن گزارش
 در سایت باشگاه
نخمى داد که خبر
 ماه پیش در دست
ایط تیم فوتبال س
زمان تمرینو چه
شته باشند.این کار
 قالبکامنت هواد
دبزندهدارىهاود

چند
نشی
برنا
به ط
براى
که
سرن
م دو
شرا
در ز
داش
ق در
شب
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جانشین پلیس راه خراســان جنوبى گفت: بر اثر تصادف 
خونین محور «بیرجند - اسدیه» پنج نفر کشته شدند.

ســرهنگ نیکمرد اظهار داشــت: حادثه دیدگان تصادف 
کیلومتر 34 محور بیرجند به اســدیه شش نفر بوده اند که 
سه زن و یک مرد از سرنشینان سمند جان خود را از دست 
داده اند و یک زن دیگر نیز به بیمارستان اعزام شده است. 
وى افزود: راننده سوارى پژو پارس نیز جان خود را از دست 

داده است.
جانشین پلیس راه خراسان جنوبى ادامه داد: از سرنشینان 
سمند سه زن فوت شــده کارمند شبکه بهداشت و درمان 
اسدیه و مصدوم حادثه کارمند دادگسترى این شهرستان 

بوده است.
ســرهنگ نیکمرد تصریح کرد: علت این حادثه از سوى 
پلیس راه بى احتیاطى از جانب راننده ســوارى پژو پارس 
به علــت انحراف بــه چپ و ســرعت زیاد اعالم شــده 

است.

مرد جوانى پس از اطالع از رابطه تلگرامى همسرش با یکى از دوستانش قصد انتقام جویى 
داشت که نتوانست نقشه اش را عملى کند و از سوى دوستش به گروگان گرفته شد.

مرد جوان که تبعه خارجى اســت، فهمید همسرش با یکى از دوســتانش از طریق تلگرام 
ارتباط دارد.

او که به این دلیل دچار اختالف هاى خانوادگى شده بود از مشهد به تهران نقل مکان کرد. 
مرد جوان پس از چند روز به مشهد بازگشت. او قصد داشت دوستى که عامل این نقل مکانش 
بود را ببیند اما نتوانست با این فرد دیدار کند. مرد جوان تصمیم گرفت از این فرد انتقام بگیرد 
اما دوستش که متوجه ماجرا شده بود با همدستى چند نفر دیگر او را گرفته و دست و پایش را 

بستند و در ساختمانى نیمه تمام زندانى کردند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى در این باره گفت: مرد گروگان با سرو صدا از شهروندانى که 

در حال گذر از کنار ساختمان بودند درخواست کمک کرد.
سردار قادر کریمى اظهار داشــت: با گزارش تقاضاى کمک این فرد به فوریت هاى پلیسى 
110، مأموران کالنترى مهرگان در محل حاضر شدند و مرد جوان که دست و پایش بسته 
شده بود را رها کردند. وى افزود: متهم پرونده نیز دستگیر شد و تحقیقات درباره ادعاى رابطه 

تلگرامى و آدم ربایى از سوى مرد جوان ادامه دارد.

فردى شامگاه سه شنبه در حوالى باغ دلگشاى شیراز در اثر اصابت گلوله به قتل رسید.
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان فارس در گفتگو با ایرنا با تأیید این خبر اظهار داشت: قاتل 

از بستگان نزدیک مقتول و همسایه وى بوده است. 
سرهنگ کاووس محمدى افزود: قاتل پس از تیراندازى متوارى شد و مأموران پلیس در حال تالش 
براى دستگیرى وى هستند. به گفته وى، مقتول در زمان فوت، در حال ایزوگام کردن پشت بام 
منزل خود بود. در همین حال، یک منبع مطلع دیگر در استان فارس، تأیید کرد که فرد مقتول یک 
روحانى بوده است و با توجه به نسبت فامیلى با قاتل، به نظر مى رسد که اختالفات خانوادگى در این 
قتل تأثیرگذار بوده است؛ با وجود این، انگیزه قتل پس از دستگیرى قاتل و شنیدن اظهارات وى به 

صورت دقیق مشخص مى شود.

پسر 24 ســاله که تازه از زندان آزاد شده بود به جرم تجاوز سریالى 
به زنان دستگیر شد. 

به گزارش میزان، رسیدگى به  این پرونده روز 13 مردادماه امسال 
با شــکایت زن جوانى در کالنترى 128 تهران نو آغاز شد. این زن 
هراسان، مدعى شده بود توسط یک راننده پراید سفیدرنگ ربوده 
شده و با تهدید و ضرب و شتم شدید، مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «آدم ربایى همراه با آزار و 
اذیت» و به دستور ســهرابى، بازپرس شــعبه نهم دادسراى امور 
جنایى تهران، پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. همزمان با آغاز رسیدگى به اولین پرونده،شکات 
دیگرى با مراجعه به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى اعالم داشتند 

که به این شیوه و شگرد، توســط راننده خودروهاى مختلف پراید 
با رنگ هاى متفاوت و همچنین یک دســتگاه خودرو مزدا 3 مورد

 ضرب و شتم، تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند.
یکــى از قربانیان این متجــاوز گفت: «من هرچه بــه او التماس 
کردم که با من کارى نداشــته باش قبول نکرد. گریه مى کردم و 
مى گفتم که اگر دستگیر شوى اعدامت مى کنند اما او مى خندید و 
مى گفت حکم اعدام من خیلى وقت اســت که صادر شده و ترسى 
ندارم.» شــاکى دیگرى که توســط راننده یک دســتگاه خودرو 
مزدا 3 تیــره رنگ مــورد آزار قرار گرفتــه بــود ، در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفــت: «بعد از اینکه توســط این پســر مورد آزار 
و اذیــت قــرار گرفتــم او مــن را از ماشــین بیرون پــرت کرد 
و مــن هم بــا اســتفاده از فرصــت از پــالك ماشــین عکس

 گرفتم.» 
با توجه بــه اظهارات شــکات پرونــده، کارآگاهان در بررســى

 شماره هاى به دست آمده از خودروهاى مورد استفاده در آدم ربایى 
و آزار و اذیت شکات اطالع پیدا کردند که تمامى خودروها در چند 
روز گذشته سرقت شده و پس از مدت کوتاهى به صورت رها شده 

در سطح شهر تهران کشف شدند .
در ادامه و با توجه به اظهارات مشــابه شــکات در خصوص متهم 
پرونده و چهره نــگارى تصویر متهم، کارآگاهــان با بهره گیرى 
از بانک مجرمان ســابقه دار موفق به شناســایى یکى از مجرمان
 سابقه دار به نام «محمد» 24 ساله شدند؛ بررسى سوابق وى نشان 
داد که تاکنون چهار بار به اتهام ارتکاب جرائم مختلف کیف قاپى، 
نزاع و درگیرى و سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان شده و سال 

گذشته پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است .
کارآگاهان با مراجعه به محل ســکونت محمــد و خانواده اش در 
خیابان آیت در منطقه نارمک و در تحقیقات نامحســوس پلیسى 
اطالع پیدا کردند که وى به واسطه اعتیاد شدیدش به مصرف مواد 
مخدر از نوع شیشه، از مدت ها پیش به این محل تردد نداشته و در 

حال حاضر بالمکان است.
در ادامه روند رسیدگى به پرونده، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى اطمینان پیدا کردند که متهم با خودرو مســروقه مزدا 3 در 
سطح شــهر تهران تردد دارد؛ لذا با بهره گیرى از اقدامات پلیسى 
موفق به شناســایى دقیق محل تردد متهم در خیابان ابوذر جنوبى 
شدند. در ساعت 15 روز دوشنبه هفته جارى محمد در یک عملیات 
پلیسى و بعد از شلیک 22 تیر از ســوى پلیس آگاهى دستگیر شد. 
متهم در زمان دســتگیرى، علیرغم دستور ایست کارآگاهان اقدام 
به فرار کرده و  بعد از برخورد با چند ماشین در ترافیک گرفتار شد و 

پلیس او را از شیشه شکسته ماشینش بیرون کشید و دستگیر کرد.
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، سرپرســت پلیس آگاهى تهران 
بزرگ  با اعالم این خبر گفت: با دســتگیرى متهم و انتقال وى به 
اداره شانزدهم، بالفاصله تعدادى از شکات پرونده براى شناسایى 
متهم به اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ دعوت شدند که 
در زمان مواجهه حضورى با متهم، صراحتًا وى را مورد شناســایى 
قرار دادند. متهم پرونده با قرار قانونى در اختیار اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى قرار داشته و تحقیقات تکمیلى از وى جهت شناسایى سایر 

شکات و مالباختگان در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.
وى تا بــه حــال به هشــت فقــره تجاوز، ســه فقره ســرقت 
خــودرو و تعــداد زیــادى ســوابق کیفــرى دیگــر اعتــراف

 کرده است.

مى خواهم هرچه زودتر زندگى ام تمام شود
خودش مى گوید قبل از هر بــارى که به زنــان و دختران تجاوز 

مى کرده شیشه مصرف کرده. 
به گزارش تســنیم، محمد مى گوید اولین ســابقه مجرمیتش در
 15 سالگى بوده که به دلیل نزاع و درگیرى دو ماه به زندان رفته و 
آنجا سرقت موتورسیکلت و خودرو را یاد گرفته و بعد از آزادى شش 
ماه براى ســرقت موتور و چندبار هم براى سرقت خودرو به زندان 

رفته است.
 براى چه دستگیر شدى؟

تجاوز و سرقت خودرو.
چطور قربانى هایت را پیدا مى کردى؟

خودروهایى که در جاى خلوتى پارك شده بود را سرقت مى کردم، 
اوایل چهار پراید را ســرقت کردم و بعد از آن دو ماشین مزدا 3؛ در 
قالب مسافرکش زنان و دختران جوان را سوار مى کردم و بعد از آن...

زنان و دختران را بیشتر در کدام مناطق سوار 
مى کردى؟ 

معمــوًال در ســاعت هاى خلــوت در بزرگراه هــا آنها را ســوار 
مى کردم. مثــًال یک مــورد از این زنان ســاعت 4 صبح ســوار 
خودروى من شــد و چند مورد دیگــر حوالى غــروب آفتاب و در 
فرصتى که در مســیر به محل خلوتى مى رســیدیم آنها را تهدید 

مى کردم و...
کجا زندگى مى کردى؟

این مدت که در ماشین ها زندگى مى کردم و شب ها هم در ماشین 
مى خوابیدم ولى بچه شرق تهران هستم.

چرا از خانواده ات جدا شدى؟ 
از زمانى کــه زنــدان رفتم و به شیشــه اعتیــاد پیدا کــردم از 
خانــواده ام طــرد شــدم و آنهــا حتــى از دســتگیرى من هم 

بى خبرند. 
چطور دستگیر شدى؟

صبح در حال پارك ماشــین بودم که متوجه مأموران پلیس شدم 
که در تعقیب من هستند؛ من از دســت آنها فرار کردم ولى نهایتًا 

دستگیر شدم. 
متولد چه ســالى هســتى و چقــدر درس 

خوانده اى؟
سال 72 و تا دیپلم بیشتر نخوانده ام.

فکر مى کردى دستگیر شوى؟
مطمئن بودم دستگیر مى شوم.

 نمى ترسیدى؟ فکر مى کنى مجازاتت چیست؟
نمى ترسم و فکر مى کنم اعدام مى شوم.

چرا ادامه دادى؟
مى خواستم زودتر دستگیر و اعدام شــوم؛ مى خواهم هرچه زودتر 

این زندگى تمام شود. 
گفتنى است؛ اقدامات جسورانه و شــیطانى این فرد در حالى انجام 
شد که وى حتى در مقابل عکس گرفتن یکى از قربانیانش از پالك 

خودرو، مقاومتى نشان نداده بود.

بازپرس ویژه قتل دادســراى جرائم جنایى تهران از ارجاع 
پرونده بررســى وضعیت روانى ضارب روحانى به پزشکى 

قانونى خبر داد.
قاضى محسن مدیر روســتا افزود: روز ســه شنبه ضارب 
روحانى مقتول بازجویى شد که رفتار و نوع صحبت کردن 

وى نشان مى داد تا حدودى اختالل روانى دارد. وى گفت:  
در بررســى وضعیت جســمى ضارب روحانى مترو خیام 
مشخص شد وى یک بار در بیمارستان امین آباد و سه بار در 

بیمارستان ابن سیناى رشت بسترى شده است.
قاضى مدیرروســتا تصریح کرد: این متهم سوابق کیفرى 

متعددى از جمله سرقت، شرب خمر و استعمال مواد مخدر 
را در پرونده کیفرى خود دارد. وى ادامه داد: جسم برنده اى 
که ضارب با آن به روحانى حمله کرده چاقو نبوده بلکه گزن 
مخصوص برش چرم بوده است که به مبلغ 35 هزار تومان 

خریدارى کرده بود.
بازپرس ویژه قتل دادسراى جرائم جنایى تأکید کرد: قاتل در 
اظهارات خود مدعى شده از آنجایى که براى حل مشکالتش 
از انزلى راهى تهران شده و به مجلس رفته و نتیجه نگرفته 

است گزن را به قصد اجراى حدود الهى خریده است.
وى تأکید کرد: در حال حاضــر پرونده وضعیت روانى قاتل 
روحانى براى بررسى به پزشــکى قانونى ارجاع شده است 
تا مشــخص شــود اختالل روانى دارد یا خیر. وى گفت: 
رسیدگى به این پرونده در دادســراى جرائم جنایى تهران 

ادامه دارد.
ساعت 16و50دقیقه روز سه شــنبه مردى 43 ساله با پنج 
ضربه چاقو روحانى 45 ساله اى را مقابل در خروجى متروى 
امام خمینى(ره) (درب خیابان خیام) به  شدت مجروح کرد 
که این روحانى پس از انتقال به بیمارستان سینا بر اثر شدت 

جراحات جان خودش را از دست داد.
پرونده این قتل در دادســراى جرائم جنایى تهران تشکیل 

شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان گلستان 
از دستگیرى سارق سابقه دار منزل و اعتراف وى به 22 

فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ مجتبى مروتى، در خصوص جزئیات این خبر 
گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت منازل خالى از سکنه 
و انبارهاى آپارتمانى در گرگان، مراتب شناســایى و 
دستگیرى سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهى قرار گرفت. وى گفت: در اســتعالم هاى 
صورت گرفته مشخص شد سارق حرفه اى و سابقه دار 
داراى سوابق متعدد کیفرى در زمینه سرقت منزل است 
که در این خصوص رفت و آمد وى به صورت نامحسوس 

تحت کنترل و مراقبت مأموران قرار گرفت.
این مقام انتظامى همچنین گفــت: پس از دو هفته کار 
اطالعاتى و شناسایى محل ســکونت، متهم طى یک 

عملیات غافلگیر کننده پلیسى دستگیر شد.
سرهنگ مروتى اظهار داشت: با ارائه شواهد و مدارك از 
سوى مأموران متهم به سرقت منزل اقرار و اعتراف کرد 
با پرسه زنى و تردد در نقاط مختلف شهر و با شناسایى 
منازل خالى از سکنه و همچنین آپارتمان هایى که حفاظ 
مناســبى براى ورود افراد غیر نداشته اقدام به سرقت 

مى کرد.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى گلستان با اشاره 
به اینکه متهم در تحقیقات تخصصى انجام شده علت 
ارتکاب به سرقت را مشــکالت اقتصادى و اعتیاد به 
مواد مخدر عنوان کرده بود، خاطر نشان کرد: متهم به 
22 فقره ســرقت منزل اعتراف کرد که پس از تشکیل 
پرونده براى انجام مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى

 شد.

اعتراف دزد سابقه دار
 به سرقت از22 خانه

قاتل روحانى حادثه مترو، «دیوانه» است؟

قتل هنگام ایزوگام پشت بام

دوستى تلگرامى
 منجر به آدم ربایى شد

عامل قتل عام خانوادگى فهرج استان کرمان که ده نفر را با 
شلیک اسلحه کشته بود به دار مجازات آویخته شد.

رئیــس کل دادگســترى اســتان کرمان از اجــراى حکم 
«شهروز.ن»، قاتل مسلحى که اقدام به قتل عام ده نفر و زخمى 

کردن چهار نفر دیگر در شهرستان فهرج کرده بود، خبر داد.
یدا... موحد گفت: «حکم قصاص محکوم علیه صبح دیروز با 
حضور اولیاى دم  و مردم در شهرستان فهرج و در محل ارتکاب 

جرم به مرحله اجرا در آمد.»
نماینده عالى قوه قضائیه در اســتان کرمان افزود: «دستگاه 
قضائى با کمک عوامل انتظامى و امنیتى استان در راستاى 
برقرارى امنیــت جامعه از تمام توان خود اســتفاده مى کند 
واجازه جوالن به مخلین نظم و امنیــت را نخواهد داد.» وى 
یادآور شــد: «محکوم علیه در دى ماه سال گذشته با اسلحه 

کالشــینکف اقدام به قتل ده نفر از اعضاى خانواده همسر و 
همسایگان آنها از جمله یک دختر بچه هفت ساله کرده بود و 
سپس به استان سیستان و بلوچستان متوارى شده بود که طى 
یکسرى اقدامات اطالعاتى ظرف کمتر از چند روز در محل 

مخفیگاهش دستگیر شد.»
2 دى ماه سال گذشته حدود ساعت 17 شهروز 26 ساله که از 
دو سال قبل با شخصى به نام «ر. د» ازدواج کرده و از ابتداى 
زندگى مشترك با همسرش دچار اختالفات متعدد زناشویى 
بود، با مراجعه به در منزل پدر همسرش که دخترخاله وى نیز 
بوده است اقدام به تیراندازى به ســمت در منزل و قتل پدر 

همسرش کرد.
قاتل سپس با ورود به داخل منزل همه افراد داخل خانه به غیر 
از همسرش را به گلوله بست که با توجه به اینکه شمارى از 

همسایگان نیز براى عیادت یک بیمار در داخل خانه بوده اند 
آمار کشته ها افزایش یافت. در این حادثه تلخ متأسفانه ده نفر از 
جمله پدر، مادر، تعدادى از فرزندان و همسایگان خانواده به قتل 

رسیدند و چهار نفر دیگر نیز زخمى شدند.

شهروز در دى ماه سال گذشته به غیر از همسرش همه را به گلوله بسته بود
عامل قتل عام خانوادگى اعدام شد

جان باختن 4 کارمند اداره بهداشت  در تصادف خونین

راننده 
مزدا 3 

دزد 
ناموس بود

شیطان پایتخت 
دستگیر شد
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امروز قصد داریم به معرفى بــازى اى بپردازیم که نه 
فقط در زمانى که در خانه هستید بلکه در مترو، تاکسى 
و هر زمانى که چنددقیقه اى وقت اضافى داشته باشید 

به راحتى بتوانید آن را بازى کنید. 
Stickman Base Jumper یــک بازى تفننى 
است که هدف آن پرش صحیح از ارتفاع و فرود موفق 
با چتر نجات در ناحیه مشخص شــده است. این بازى 
در تلفن همراه به صورت افقى اجرا خواهد شــد اما این 
موضوع دلیل نمى شــود که کنترل آن با یک دســت 

سخت باشد.
 بــراى کنترل بازى فقط نیاز اســت روى نمایشــگر 
تپ کنید. تــپ اول بــراى دورخیز، تــپ دوم براى 
دویــدن، تپ ســوم بــراى پــرش و تــپ چهارم 
بــراى بــاز شــدن چتــر نجــات کاربــرد دارنــد.
لطفًا به تپ پنجم فکر هم نکنید چون ســقوط خواهید 

کرد.
در این بــازى ســاختمان هاى بلندى قــرار دارند که 
پرش از روى آنهــا انجام خواهد شــد. میزان دورخیز
شــما ســرعت پــرش را تعییــن مى کنیــد. هرچه 
دورخیز بیشــترى داشــته باشــید در پرش مسافت 
بیشــترى را طى خواهید کرد. بنابرایــن باید با توجه

به موقعیت مــکان فرود و ارتفاع آن ســرعت پرش را 
تعیین کنید.

این بازى براى کمک به شــما چند ویژگى مهم دارد. 

ویژگى اول تصویر پس زمینه بازى اســت که شبیه به 
کاغذهــاى میلیمترى به نظرمى رســد و این موضوع 
مى تواند کمــک زیادى به اندازه گیرى دقیق تر شــما 
کند درصورتى که بخواهید هر ســه ســتاره پرش ها 
را دریافــت کنید. ویژگــى دوم این اســت که محلى 
که شــروع به دویدن در پرش پیشــین کرده باشــید
 با یک پرچم براى شــما مشخص مى شــود. آخرین 
و البتــه مهم تریــن راهنمایــى این بــازى یک خط 
عمودى و قرمز رنگ اســت کــه در مرکز هدف فرود 

قرار دارد.
پرش شــما باید به گونه اى باشــد که زمانتان پیش از 
فرود کامل تمام نشود. به عنوان مثال اگر در ارتفاع زیاد 
چتر نجات را باز کنید تا رسیدن به زمین زمان زیادى از 
دست خواهید داد و امتیازى کسب نخواهید کرد. باید 
تا جایى که مى توانید نزدیک به زمین و نزدیک به خط 
قرمز عمــودى که در مرکز نقطه فرود قــرار دارد چتر 

نجات را باز کنید.
یک نمایشگر کوچک شــما و نقطه فرود را به صورت 
دو نقطه قرمز رنگ در خود نمایــش مى دهد بنابراین 
مى توانید فاصله خــود با زمین را نیز مشــاهده کنید. 
توجه داشــته باشــید که در صورت جدا کــردن چتر 
نجــات از خــود در هــر ارتفاعــى کــه باشــید 
حتى نزدیک به زمین ســقوط خواهید کرد و امتیازى 

دریافت نمى کنید.

هواوى موفق به فروش بیش از صد میلیون گوشى 
هوشمند تا سه ماهه سوم سال 2017 شده است که رشد فوق العاده 

19 درصدى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد. در بازه زمانى 
ژانویه تا سپتامبر، هواوى توانسته با پشت سر گذاشتن اپل، بعد از سامسونگ 

تبدیل به دومین تولیدکننده بزرگ گوشى هاى هوشمند در دنیا شود.
هواوى در این بازه زمانى گوشى هاى هوشمند زیادى را با قیمت ها و برندهاى 
مختلف روانه بازار کرده است. دســتگاه هاى نوا و آنر نیز توسط هواوى تولید 
مى شــوند. به لطف افزایش فروش گوشى هاى هوشــمند توسط این غول 
چینى، درآمد آن در 9 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته، با 30 درصد رشد 

همراه بوده است.
هم اکنون شرکاى هواوى که محصوالت آن را به فروش مى رساند، در سراسر 

جهان به 42هزار و300  رسیده است.

سال گذشته مایکروسافت به معرفى لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM پرداخت که به ادعاى این شرکت شارژدهى 
فوق العاده آنها دنیاى لپ تاپ ها را دگرگون خواهد کرد.

مایکروسافت در جریان معرفى لپ تاپ هاى خود که مجهز به پردازنده ARM بوده اند، از همکارى با کوالکام خبر داد و اعالم 
کرد که به زودى این لپ تاپ ها به بازار عرضه خواهند شد، اما نکته اى که این کمپانى بیشترین تأکید را روى آن داشت، عمر 

باترى و شارژدهى فوق العاده این دستگاه ها بود و از این ویژگى به عنوان برگ بنده خود در بازار پررقابت لپ تاپ ها یاد کرد.
حال پس از گذشت چند ماه مجدداً این سرى از لپ تاپ هاى ویندوزى بر سر زبان ها افتاده است و مایکروسافت در نشست 
خبرى مشترکش با کوالکام از عرضه لپ تاپ هاى ویندوزى مجهز به پردازنده ARM در ماه دسامبر (آذرماه) به بازار 
خبر داده است. این شرکت در نشست خبرى خود درباره شارژدهى این لپ تاپ ها نیز اطالعات بیشترى داده و اعالم 

کرد که عمر باترى این دستگاه ها به چند روز مى رسد و دیگر نیازى به حمل مداوم شارژر لپ تاپ توسط کاربران نیست.
«پیت برنارد»، ســخنگوى مایکروسافت در این نشســت اعالم کرد که باترى فوق العاده قدرتمند این سرى از 

لپ تاپ هاى ویندوزى مایکروسافت تمام قواعد بازى در بازار لپ تاپ ها را برهم مى زند و این برگ 
برنده مایکروســافت خواهد بود.برنارد درباره تســت این لپ تاپ ها در مصاحبه با 

ZDNet گفت: «کاربران منتخب، این لپ تاپ ها را امتحان کرده اند 
و همگى از مشکل فنى تعیین میزان باترى باقیمانده گالیه داشتند، 
اما مشخص شد که دستگاه ایرادى نداشته بلکه شارژدهى دستگاه 

باالتر از حد انتظار بوده است؛ به همین دلیل کاربران تصور مى کردند که 
لپ تاپ میزان باقیمانده باترى را اشتباه نشان مى دهد.»

با تمام این تفاسیر، مایکروسافت هنوز جزئیات بیشترى از نخستین نسل از لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM خود را 
اعالم نکرده و احتماالً  باید تا یک ماه دیگر منتظر جزئیات بیشتر از این لپ تاپ ها با باترى فوق العاده شان بمانیم.

 فبلت جدید و پرچمدار شرکت سامسونگ 
و یا گلکسى نوت 8 بهترین و قدرتمند ترین 
فبلت موجود در بازار اســت که البته قیمت 
قابل توجهى هم دارد. اگــر با قیمت گران 
این گجت (بیش از چهــار میلیون تومان) 
مشــکلى ندارید نباید در خریــد این فبلت 
زیبا و قدرتمند شــک کنید. با نگاهى سریع 
به گلکسى نوت 8 این سئوال برایتان پیش 
مى آید که دلیل اختالف قیمت زیاد میان این 
گوشى با گلکسى اس 8 پالس در چیست؟ 
اما مطمئن باشید این اختالف قیمت دلیلى 

منطقى دارد.
در واقع اگر نخواهیم خیلــى وارد جزئیات 
شویم، مى توانیم به جرأ ت بگوییم که قلم 
نــورى S Pen موجود در جعبه گلکســى 
نوت 8 به تنهایى اختالف قیمتى میان این 
دو گجت را توجیه خواهد کــرد و نیازى به 
تعریف و تمجید از دیگر نقاط قوت گلکسى 
نوت 8 دیده نمى شود. قدرت سخت افزارى 
گلکسى نوت 8 در باالترین سطح قرار دارد، 
صفحه نمایش کیفیت تصویر خیره کننده 
اى را به نمایش گذاشــته و عکاسى با این 
فبلت هر کاربر مشکل پسندى را راضى نگه 
مــى دارد.تنها نقاط ضعفى کــه در آخرین 
پرچمدار خانواده گلکســى نوت شاهد آن 
هستیم در قیمت گران، عملکرد نه چندان 
جالب سنسور اســکن اثر انگشت و احتمال 
باالى خرد شدن فبلت به هنگام سقوط به 
دلیل استفاده از شیشه در تولید بدنه خالصه 

مى شود.

با گوگل 
سرگرم 
شوید

فناورىفناورى

زمانى که مهندسان گوگل مشــغول کار روى بخش هاى جدى و حیاتى این 
شرکت نیستند، بازى ها و قابلیت هاى جذابى را در گوشه و کنار این اکوسیستم 
قرار مى دهند. در ادامه تعدادى از این بازى ها و قابلیت ها را معرفى مى کنیم تا 

در اوقات بیکارى با استفاده از آنها سرگرم شوید.

احتماًال همه با بازى محبــوب آتارى یعنى 
Breakout آشنا هستند. در بخش تصاویر 
گوگل عبارت Atari breakout را وارد 
کنید تا این بازى خاطره انگیز در مرورگرتان 
ظاهر شود. از نشــانگر ماوس هم به عنوان 

کنترلر استفاده کنید.

اگر دلتان براى گذشــته ها تنگ شده، روى 
https://archive.google. لینــک
com/heart کلیک کنید تا روانه  صفحه  
قدیمى گوگل شوید. مى توانید در این صفحه 
جستجوهایتان را انجام دهید، اما نتایج آنها 

در نسخه  جدید به نمایش درمى آیند.

در صفحه  اصلى Google بدون اینکه در 
نوار جستجو چیزى تایپ کرده باشید، روى 
دکمــه  I’m Feeling Lucky که در 
گوگل فارسى به «یا بخت یا اقبال» ترجمه 
شده کلیک کنید. با هر بار کلیک، روانه  یک 

بازى خواهید شد.

Breakout تنها بازى آتــارى موجود در 
گوگل نیست. در سال Google 2010 به 
مناسبت 30 سالگى پک من تصمیم گرفت 
که لوگوى خــود را به این بــازى اختصاص 
دهد. در حال حاضر هم با جستجوى عبارت 
pac-man در گــوگل، ایــن بازى 

نمایان مى شود.

با تایپ عبارات مختلف در نوار جســتجو، شاهد 
نتایج سرگرم کننده اى خواهید بود. به طور مثال 
 Google عبارات زیر را در موتور جســتجوى
تایپ کنید و از دیدن نتیجه  آن سرگرم شوید:  
   ،do a barrel roll،  google in 1998،  askew

.sonic the hedgehog و در آخر

مى توان گفــت که با تایــپ عبــارات مختلف، هم 
مى توان سرگرم شــد و هم از ابزارهاى مختلف بهره 
 flip a برد. مثًال از لحاظ ســرگرمى، با تایپ عبارت
coin مى توانید شــیر یا خط بازى کنیــد یا با تایپ

 roll a die، Google تــاس مى انــدازد. اما از 
آن طرف، براى استفاده از تایمر عبارت timer و براى 

کرنومتر عبارت stopwatch را تایپ کنید.

گوگل از انواع و اقسام زبان ها سر در مى آورد. 
به طور مثال بــا کلیــک روى دزد دریایى، 
کلینگان (زبانى تخیلى در سریال پیشتازان 
فضا) یــا زبان هکرها، روانــه  صفحه  اصلى 
Google مى شــوید کــه در آن صفحه 
همه چیز با این زبان ها نوشته شده است.

 Google را در loch ness عبــارت
مپس وارد کنید تا آیکون معروف مربوط 
به «استریت ویو» (Street View)  به 

شکل این هیوالى تخیلى دربیاید.

اگر اهل اطالعات عمومى هستید، عبارت 
fun facts را در نــوار جســتجو وارد 
کنید تا نکته  جدیدى را یــاد بگیرید. بعد از 
 Ask یادگیرى هر نکته هم با کلیک روى
Another Question اطالعات جدید 

دیگرى نمایش داده مى شود.

اگــر اینترنت گوشــى قطع شــده و 
حوصله تان سر رفته، کروم را در iOS یا 
اندروید باز کنید و روى آیکون دایناسور 

ضربه بزنید تا این بازى آغاز شود.

از  مــپ   Google در  اگــر 
 Brecon بــه   Snowdon
Beacons مســیریابى کنیــد، 
یکى از راه هاى این ســفر، «اژدها» 

(dragon) خواهد بود.

رابط صوتى اندروید را اجرا کنید و از این قســمت 
مى توانید سه ِورد مربوط به کتاب هاى «هرى پاتر» 
را بر زبان بیاورید و نتیجه  آن را ببینید. «لوُمس» 
(lumos) براى روشــن کردن چراغ قوه  گوشى، 
«ناکس» (nox) براى خاموش کردن چراغ قوه 
و «سایلنســیو» (silencio) براى قطع کردن 

همه  صداها. 

بازى Breakoutصفحه  قدیمى گوگل

احساس خوش شانسى 
مى کنید؟

بازى پک من ترفندهاى نوار جستجو سفر با اژدها ابزارهاى نوار جستجو

سحر و جادو در 
اندروید

جستجو با زبان هاى 
عجیب وغریب

افزایش اطالعات آیکون هیوالى الك نس
عمومى

دویدن نامحدود 
دایناسور

قدرتمندترین 
فبلت بازار را بشناسید
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این یک بازى بسیار پر طرفدار است

هرگز بدون چتر نجات نپرید! 
صد دار
فقط در زمانىک
که زمانى هر و

M از لپ تاپ هاى ویندوزى با پردازنده ARM خود را 
باترى فوق العاده شان بمانیم.  تاپ ها با

M هM

RM
ه این
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ملم
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ر مص

 که
امروز قص

ARM پرداخت که به ادعاى این شرکتشارژدهى

AR بوده اند، از همکارى با کوالکام خبر داد و اعالم 
ن کمپانى بیشترین تأکید را روى آن داشت، عمر 

بازار پررقابت لپ تاپ ها یادکرد. گبنده خود در
ر زبان ها افتاده است و مایکروسافت در نشست 
Mازنده ARM در ماه دسامبر (آذرماه) به بازار 
پ تاپ ها نیز اطالعات بیشترى داده و اعالم 

 مداوم شارژر لپ تاپ توسط کاربران نیست.
 باترى فوق العاده قدرتمند این سرى از 

 برهم مى زند و این برگ 
صاحبه با

ARM

نسل جدید لپ تاپ با عمر شارژ باورنکردنى 

با استفاده از نرم افزار رسمى Yahoo Mail مى توانید بدون مشکل در 
سریع ترین زمان به صندوق نامه هاى الکترونیکى دسترسى پیدا کنید. 
با استفاده از این نرم افزار شرکت یاهو مى توانید به صورت همزمان 
وارد چند حساب کاربرى شوید. با داشــتن این برنامه برروى گوشى 
هوشمند خود مى توانید حساب هاى یاهوى خود را به نرم افزار متصل 

کرده و از امکانات این سرویس بهره کامل را ببرید.
برخى از امکانات اپلیکیشن Yahoo Mail  عبارت است از:

دسترســى به پیام هاى صندوق دریافت تنها با یــک کلیک، امکان 
دسترســى همزمان به چندین حســاب ایمیل، دارا بــودن آگاهى 
دهنده هنگام دریافت هــر ایمیل جدید، امکان فرســتادن ایمیل با
شکلک هاى زیبا، امکان جستجو در متن ایمیل ها، امکان نمایش و دیدن
 فایل هاى ضمیمه شده در صندوق دریافت، ارتباط با کاربران به صورت

 آنالین مثل یاهو مسنجر و قابلیت کشیدن صفحه به پایین جهت رفرش 
شدن. 

دسترسى سریع به سرویس ایمیل یاهو

میلیون گوشى  شاز صد
رشد فوق العاده  ک

 تا یک

فروش 100 میلیون
 گوشى هوشمند 

توسط هواوى 



1616دریچهدریچه 3071 سال چهاردهمپنج شنبه  4 آبان   ماه   1396

ـه
یچ
در

منبع: مهر

منبع: تسنیم 
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منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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منبع: فار

زار نفرى پیاده روى اربعین 
حرکت کاروان 40 ه

از مالشیه اهواز

مراسم بدرقه 
ابراهیم آشتیانى 

پیشکسوت 
پرسپولیس به 

خانه ابدى صبح دیروز 
چهارشنبه سوم آبان 

در ورزشگاه 
شهید شیرودى 

برگزار شد.

افزایش بى سابقه قیمت امالك در 
منطقه کالردشت استان مازندران 

باعث تخریب باغ ها و اراضى 
کشاورزى و تبدیل آنها به ویالها و 

ساختمان هاى مسکونى 
شده است.

سخنگوى سازمان هواپیمایى 
کشورى گفت: هواپیماى کاسپین 
در مسیر برگشت از عسلویه به 
مشهد در باند فرودگاه هاشمى 

نژاد دچار نقص فنى شد که 
خوشبختانه تمام مسافران پرواز
 در صحت کامل به سر مى برند.

صید پره در دریاى مازندران

رقابت هاى لیگ تکواندو

پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) 
پس از تعویض ده روز مهمان 

دوستداران اهل بیت (ع) 
روستاهاى کالت نادرى بود.

روستاى رسول آباد در 
60کیلومترى شهرستان

 خاش ، داراى50خانوار است 
که از چاه بدون حفاظ استفاده
 مى کنند.آب این روستا کامالً 

غیر بهداشتى است و در 
حوض آب، زباله و جانورانى از 
جمله قورباغه دیده مى شود 
که اهالى روستا را در معرض 

بیمارى قرار مى دهد.

بدون شرح




