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شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 98/ش/96 مورخ 96/02/20 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد ســاختمان شش ضلعى واقع در پارك 
ســاحلى را از طریق اجاره و با قیمت پایه کارشناسى 1/550/000 ریال به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تــا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 
96/09/13 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات پروژه و اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى 

به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

شهردارى تودشک در نظر دارد بهره بردارى از دو باب مغازه مجتمع خدماتى 
رفاهى واقع در جنب ساختمان شــهردارى را از طریق آگهى مزایده و با 
قیمت پایه 5/400/000 ریال به صورت اجاره ماهیانه و با شرایط مندرج در 
برگه آگهى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد و دریافت مدارك مزایده از تاریخ 1396/09/01 لغایت 

1396/09/16 به شهردارى مراجعه نمایند. 
«الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده 

آگهى مى باشد». 
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ما  در لحظه   با شماییم

پیرو انتشــار «آگهى ابالغ» فــروش تعداد 1437 دســتگاه موتور ســیکلت در
 شــماره 3070 روزنامه نصف جهان به تاریخ 3 آبان 1396، بدین وسیله نام پارکینگ 

«شاهد اصفهان» به«ایثار اصفهان» اصالح مى شود. 
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متفاوت استمتفاوت است

«کمال الملک» 
سینماى ایران
 83 ساله شد
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 اشتهاى زیاد تراکتور!
دربى سرمربیان اسبق تیم ملى
مشکل ذوبى ها در آزادى
«باید ببازى»، دنیا را روى سرم خراب کرد
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پوالد کیمیایى، بازیگر سینما وتلویزیون که سال 
گذشته در مصاحبه ها و نشست خبرى فیلم «قاتل 
اهلى» در جشنواره فجر، در دفاع از فیلم پدرش 
صحبت هاى تنــدى را علیه منصور لشــکرى 
قوچانى، تهیه کننده ایــن فیلم مطرح کرده بود، 

با آغاز اکران «قاتل اهلى» سکوت کرد. اما او در 
واکنش به گالیه یغما گلرویى از حذف نامش از 
تیتراژ «قاتل اهلى» به عنوان ترانه سرا، با انتظار 
یادداشتى دوباره از لشــکرى قوچانى به شدت 

انتقاد کرده است.

پوالد کیمیایى در واکنش بــه گالیه هاى یغما 
گلرویى در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: 
«افسوس که این فیلم تهیه کننده اى دارد که 
خود "قاتل اهلى" این اثر است. اثرى که شاید 
وصیت یک ســینماگر قدیمى باشد. از نظر من 
فیلمى مهم است که ســند تاریخى مى شود...
حذف و کوچک کــردن کاراکتر "بهمن" فیلم 
"قاتل اهلى" توسط تهیه کننده یک برنامه بود 
که او قصد داشت آن را اجرا کند.آقاى قوچانى 
از اول تا االن، برنامه داشت که دست در مفهوم 
کلى فیلم ببرد تا دیگر فیلم قطب بازدارنده نداشته 
باشد.ولى به یارى همه دوستان اهل فن این اتفاق 
میسر نشد و فیلم هر چند لطمه دیده و زخم خوده 

ولى در بیان لکنت ندارد و حرف اساسى دارد.»
او در ادامه تأکید مى کنــد که تهیه کننده «قاتل 

اهلى» کمر به قتل این فیلم سینمایى بسته است: 
«ایشــان بدون اجازه بنده و صاحب اثر و حتى 
موزیسین فیلم و شاید هم  شما به خود اجازه داد 
صداى خواننده اى را روى تصویر من بگذارد تا 
اشعار شما را بخواند. اگر قرار بر این بود چرا این 
همه راه را رفته ایم؟ خب انتخابى بهتر مى کردیم 
تا هم سو با فیلم باشد... ایشان کمر به قتل فیلم 
خودش بسته و من ســکوت مى کنم زیرا االن 
وقتش نیست تا خیلى چیزها بازگو شود چون به 

نفع فیلم نیست.»
حــال با توجه بــه اظهــارات پــوالد کیمیایى 
و اتهاماتــى که بــه منصور لشــکرى قوچانى 
وارد شــده، باید منتظــر واکنش تهیــه کننده 
«قاتــل اهلــى» بــه حواشــى پیــش آمده

 بود.

در حالى که حــدود چهار ماه تا پایان ســال 96 
فرصت باقى است، ســازندگان سه فیلم کمدى 
خواهان اکران در نوروز 97 شده اند. چند روز پیش 
تهیه کننده «لونه زنبور» اعــالم کرد که تالش 
مى کند این فیلم در نوروز 97 بــه نمایش درآید. 
حاال عوامل دو فیلــم «هزارپا» و «تگزاس» هم 
خواستار نمایش فیلم هاى خود در نوروز سال آینده 
شدند. نوروز امسال سه فیلم کمدى در تعطیالت 
نوروز به نمایش درآمدند که «گشت 2» و «خوب، 
بد، جلف» توانستند به فروش بیش از 15 میلیارد 
تومان دســت یابند. با اکران احتمالــى دو فیلم 
«تگزاس» و «هزارپا» مى توان شاهد رقابت رضا 
عطاران و حمید فرخ نژاد در جذب مخاطب براى 

سینماى ایران بود.
در سال هاى گذشــته پس از جشنواره فیلم فجر، 
بحث اکران فیلم هاى سینمایى در تعطیالت نوروز 
به شدت داغ مى شد و عوامل فیلم هاى سینمایى 

تالش بســیارى مى کردند که 
فیلم هایشــان در اولیــن ماه از 
فصل بهار بــه نمایش درآید. با 
قطعى شدن اکران «آینه بغل» 
در آذرماه، تهیــه کننده «لونه 
زنبور» اعالم کرد که  این فیلم 
کمدى در نــوروز 97 نمایش 

داده مى شــود. در «لونه زنبور» مصطفى کیایى، 
پژمان جمشیدى، بهاره کیان افشار و رعنا آزادى 

ور نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
اما دو فیلم کمدى دیگر که بازیگران شناخته شده 
بســیارى دارند، هم به عنوان گزینه هاى اکران 

نوروز 97 مطرح شده اند.
کمدى «هزارپــا» با بازى رضا عطــاران، جواد 
عزتى، ســارا بهرامــى، مهران احمــدى، الله 
اسکندرى، شهره لرســتانى، امید روحانى، سپند 
امیرسلیمانى، امیرمهدى ژوله و... به کارگردانى 

ابوالحسن داوودى اوایل امســال جلوى دوربین 
رفت و پیش بینى مى شــود با توجه به بازیگران 
سرشناسى که دارد و سابقه کارگردان معتبرش در 
زمینه ساخت فیلم هاى کمدى به یکى از فیلم هاى 

پرفروش تبدیل شود.
از ســوى دیگر امروز عوامل فیلم «تگزاس» به 
کارگردانى مســعود اطیابى هم خواستار نمایش 
این فیلم سینمایى در نوروز 97 شدند. در این فیلم 
کمدى که در کشــور برزیل جلوى دوربین رفته، 
حمید فرخ نژاد، سام درخشانى و پژمان جمشیدى 

نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
دو ســال پیش، رضا عطاران به واســطه بازى 
در «من ســالوادور نیستم» توانســت لقب فاتح 
گیشــه نوروز 95 را بــه خود اختصــاص دهد و 
ســال گذشــته هم این عنوان به حمید فرخ نژاد 
براى بازى در دو فیلم «گشــت 2» و «خوب، بد، 
جلف» رســید. حال با اکران دو فیلم «هزارپا» و 
«تگزاس» مى توان شاهد رقابت این دو هنرپیشه 
پرطرفدار در جذب مخاطب براى سینماى ایران 

بود.

مونا فرجاد، بازیگر ســینما گفت: زحمات زیادى براى ســاخت 
«ماهورا» کشیده شده و در این اثر شاهد یک فیلم دفاع مقدسى 
متفاوت خواهیم بود، بنابراین قطعًا «ماهورا» به جشنواره راه 

خواهد یافت.
مونا فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون اخیراً در فیلم «ماهورا» 
ســاخته حمید زرگرنژاد حضور پیدا کرده اســت. «ماهورا» 

فیلمى دفاع مقدسى است.
فرجاد درباره پیش تولید و شرایط ساخت این فیلم گفت: بازى 
در این فیلم شــرایط خاص خود را دارد. به حدى این فیلم 
سخت بود که نمى شود درباره آن توضیح داد. ما یک چیزى 
درباره ســختى مى گوییم. یکى از کارهایى که باید انجام 
مى دادم و بسیار هم ســخت بود قرار گرفتن داخل یک 
قایق بسیار باریک بود که براى انجام آن بسیار عذاب 
کشیدم. براى پالن به پالن این فیلم زحمت کشیده 
شده است. تمام کسانى که در این پروژه حضور داشتند 

با دل و جان کار کردند.
او ادامه داد: ســاخت «ماهورا» یک کار نشدنى بود که 
توسط دوســتان انجام شــد. کارهایى که در این سینما 
نمى توان انجام داد را ما در این کار شاهد بودیم. من روزى 
که ساعد سهیلى را سر کار دیدم نشناختم. به این دلیل که 
گریم عجیب و غریبى داشت و در نوع خود جالب توجه بود.
فرجاد دربــاره بازى در ایــن فیلم گفت: قطعــًا بازى در 
«ماهورا» براى من یــک نکته مثبت قلمداد مى شــود. 
تمام تالشم را کردم که نقشم را به خوبى بازى کنم. آقاى 
زرگرنژاد معتقد بودند شرایط بازى بازیگران در این فیلم 
مثبت بوده اســت. فیلم هاى دفاع مقدس در سینماى ما 
در این سال ها دچار تکرار بوده است اما فیلم 
«ماهورا» یک درام عاشــقانه است که دفاع 
مقدس را متفاوت از آنچه تا به حال دیده ایم 
نشان مى دهد. موضوعاتى براى یک عشیره 
در این فیلم رخ مى دهد که بســیار دردناك 
اســت. این فیلم فقط رشــادت مردان جنگ 
نیست بلکه حضور زنان هم به خوبى به تصویر 

کشیده مى شود.
بازیگر فیلم «ماهورا» درباره  قبول شدن این 
فیلم در جشنواره فجر گفت: به حدى براى این 
فیلم زحمت کشیده شده است که نمى توانند 
فیلم را در جشنواره قبول نکنند. چندین ماه براى ساخت 
این فیلم زمان صرف شد. آقاى زرگرنژاد سه ماه فقط در اهواز حضور 
داشتند. بازیگران در این فیلم فوق العاده بودند. خانم حجار و کیان افشار هم در این 

فیلم عالى حاضر شدند.

جمشید مشایخى متولد 6 آذر ســال 1313 در تهران است. 
او پیش از حضور در سینما سال ها در صحنه تئاتر بازیگرى 
آموخت و در ســال 1336 در اداره تازه تأســیس هنرهاى 
دراماتیک اســتخدام شــد و به عنوان بازیگر کار خود را در 
برنامه نمایشى کانال ســوم غیردولتى آغاز کرد و با ایفاى 
نقش در فیلم کوتــاه «جلد مار» هژیر داریــوش به همراه 

فخرى خوروش جلوى دوربین رفت.
او حتى براى بازى سینمایى اش براى مدتى از کار تئاتر اخراج 
شد. در واقع کار حرفه اى خود را از سال 1349 به طور رسمى 
شروع کرد. بازى جمشید مشــایخى در نقش هاى تاریخى 
همچون «شــازده احتجاب»، «کمال الملــک» و «رضا 
تفنگچى»/خوشنویس در ســریال «هزار دستان» نشانگر 
توانایى بازیگرى او اســت. با این حال، در کارنامه بازیگرى 
او، نقش هاى کم ارزش نیز شــاهد هستیم که به گفته خود، 
پذیرفتن آن نقش ها را براى کمک بــه کارگردان ها قبول 
مى کند، هرچند به کارنامه بازیگرى اش لطمه وارد شود. او 
در سال 1363، بابت بازى در دو فیلم «گل هاى داودى» و 
«کمال الملک»، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. از نمایش هاى مهم او بازى 
در نقش «بزرگ آقا» در نمایش «میراث» کاِر بهرام بیضایى 

در تاالر 25 شهریور در آذر ماه 1346 بود.
آغاز همکارى مشــایخى با على حاتمى به سال 53-52 باز 
مى گردد زمانى که حاتمى «داستان هاى مولوى» را در نوروز 
53 به روى آنتن فرستاد. درست سال بعد از آن در سال 54 
حاتمى «سلطان صاحبقران» را با مشایخى کار کرد که آن 
هم سریالى در 13 قسمت بود که براى تلویزیون ساخته شد 
و اولین بار در سال 54 به روى آنتن رفت و بار دوم آن در سال 
56 این سریال پخش شد. در سال 56 حاتمى «سوته دالن» 
را کار کرد و مشایخى که پیش از این تجربه همکارى با او را 

داشت در این فیلم به ایفاى نقش پرداخت.
به قول حاتمى، او بهترین کســى اســت که دیالوگ هاى 
شاعرانه اش را مى گوید. دیالوگ هایش در «سوته دالن» را 
به یاد بیاورید یا در «هزاردستان» و حتى «کمال الملک» را.

مشــایخى در اکثر فیلم هاى على حاتمى حضور داشــت و 
حاتمى، بهترین نقش هایش را براى او مى نوشــت. این دو 
در پنج فیلم با همدیگر همکارى کردند. در «دلشدگان» هم 

قرار بود جمشید مشایخى حضور داشته باشد ولى قراردادش با 
سریال «پیک سحر» مانع از آن شد. در «مادر» هم به همین 
شکل. در «تختى» آخرین فیلم حاتمى  که نیمه کاره ماند هم 
نقش داشت اما مشایخى دلیل این عدم همکارى را شیطنت 
عده اى مى داند که نمى خواستند او و حاتمى همکارى کنند.

فیلم هایش با حاتمى را بیشتر از بقیه کارهایش دوست دارد. 
مى گوید حاتمى، سعدِى سینماست؛ در سینما شعر مى گوید 
و مشایخى، شعر را بیش از ســینما دوست دارد و عالقه اش 
به حافظ و موالنا بسیار است. پس از فیلم هاى حاتمى، «روز 

واقعه» را دوست دارد و «طلسم» را.
سینما را با «خشــت و آینه» آغاز کرد و تا پیش از آن، یک 
تئاترِى دوآتشه بود؛ آنقدر شیفته که کار ادارى را هم بخاطر 
تئاتر رها کرد. مشــایخى روح ناآرامى داشــت. در خدمت 
سربازى تاب نیاورد و از دانشــگاه هم انصراف داد اما تئاتر، 
مکانى بود براى روح ناآرام او که حاال از مفاخر سینما و تئاتر 
ماست. او وارد اداره تولید تئاتر شد؛ به همراه خیلى هاى دیگر؛ 

به همراه انتظامى و نصیریان و والى.
در واقع «خشت و آینه» او را به سینما برد اما باعث نشد که 
تئاتر را رها کند و تا سال هاى سال بعد، او همچنان به تئاتر 
وفادار ماند. با اینکه نقشــش در «خشت و آینه»کم بود، اما 
همواره از مشــکل بودن نقشــش یاد مى کند و با احترام از 
کارگردان آن نام مى برد. فیلم، آغاز جریان روشــنفکرى در 
سینما بود و مشایخى، بازیگرى نام گرفت که در این جریان 

فیلمسازى، بازیگرى مى کند.
بعد از انقالب، او مدتى مدیر اداره تئاتر شد تا اینکه بیمارى 
باعث شد از نمایشى در حال تمرین بیرون برود. با اینکه حکم 
استخدامى او در اداره تئاتر، کارگردانى است اما او تنها یک 

نمایش را کارگردانى و تمام وقتش را صرف بازیگرى کرد.
مشایخى از ســال 93 و پس از ایفاى نقش در فیلم «رفقاى 
خوب» به کارگردانى مجید قارى زاده که در سال 95 به روى 
پرده سینماها رفت و بازى در ســریال «در قصه ها زندگى 

مى کنند» در اثر دیگرى حضور نیافت.
استاد پیر و مو سفید کرده سینما این روزها بیش از هرچیز به 
آرامش و استراحت نیازمند اســت. طى این سال ها شایعات 
بسیار زیادى براى مشایخى ساخته شــد و خانواده او هر از 

گاهى باید به تکذیب این شایعات مى پرداختند.

«کمال الملک» سینماى ایران 83 ساله شد

مشایخى 
روح ناآرامى داشت. در 

خدمت سربازى تاب نیاورد و 
از دانشگاه هم انصراف داد 

اما تئاتر، مکانى بود براى روح 
ناآرام او که حاال از مفاخر 
سینما و تئاتر ماست

ر
س

مونا فرجاد، بازیگر ســینم
«ماهورا» کشیده شده و
متفاوت خواهیم بود،

خواهد یافت.
مونا فرجاد، بازیگر س
ســاخته حمید زرگر
فیلمى دفاع مقدسى
فرجاد درباره پیش تو

در این فیلم شــرایط
سخت بود که نمى ش
درباره ســختى م
مى دادم و بسیار
قایق بسیار بار
کشیدم. براى
شده است. تما
با دل و جان ک
او ادامه داد: سـ
توسط دوســتان
نمى توان انجام دا
که ساعد سهیلىر
گریم عجیب و غر
فرجاد دربــاره باز
براى م «ماهورا»
تمام تالشم را کر
زرگرنژاد معتقد بو
مثبت بوده اســت
این در
«ماه

مقدس
نشان
در این
اســت
نیست
کشید
بازیگر
فیلم د
فیلم ز
فیلم را در جشنوا
این فیلم زمان صرف شد. آقا
دداشتند. بازیگران در این فیلم فوق العاده بود

فیلفیلم عالى حاضر شدند.

حاتمى، بهترین نقش هایش را بر
در پنج فیلم با همدیگر همکارى

مونا فرجاد: «ماهورا» یک فیلم مونا فرجاد: «ماهورا» یک فیلم 
دفاع مقدسى متفاوت استدفاع مقدسى متفاوت است

سازندگان «تگزاس» و «هزارپا» هم خواهان اکران عید شدند

رقابت احتمالى فرخ نژاد و 
عطاران در اکران نوروز 97

آغاز دوباره جنگ لفظى

پوالد کیمیایى: تهیه کننده «قاتل اهلى»
 کمر به قتل فیلم بسته است!

رامین ناصرنصیــر، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصوص آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: همچنان طى این 
روزها و شب ها مشغول فیلمبردارى فصل سوم 
سریال «شهرزاد» هستم و به نوعى این کار، 

تمام وقت من را به خود اختصاص داده است.
وى درباره همزمانى پروژه «شــهرزاد 3» با 
سریال «افســانه هزارپایان» افزود: به طور 
همزمان بازى در سریال «افسانه هزارپایان» 
بــه کارگردانى شــهاب عباســى را در کنار 
«شــهرزاد 3» پذیرفتم و جلوى دوربین نیز
 رفته ام امــا در حال حاضر بــه دلیل برخى 
مشــکالت این پروژه به طور کامل متوقف 

شده است.
بازیگر فیلم «قهرمانان کوچک» درباره حضور 
دوباره خود در سینما تأکید کرد: امسال براى 
بازى در دو فیلم پیشنهاد داشتم اما فیلمنامه و 
خود اثر آنقدر جذاب و دلچسب نبود که بازى 

در آن را بپذیرم.
 ناصرنصیر درخصوص موفقیت فروش فیلم 
«قهرمانان کوچک» خاطرنشان کرد: دلیل 
اصلى موفقیت این فیلم در آن اســت که ما 
نمونه دیگرى در سینماى کودك نداریم که 
به طور مستقیم کودکان را مخاطب قرار دهد. 
اکثر آثارى که به نام کودك اکران مى شوند در 
مورد کودکان هستند و خود آنها را به هیچ وجه 
جذب نمى کنند. من در سال هاى اخیر انگشت 
شمار آثارى را دید ه ام که بتوانند با سنین کودك 

و نوجوان ارتباط خوبى برقرار کند.

ناصر نصیر: روز و 
شب مشغول بازى در 
«شهرزاد 3» هستم
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محققان با بررسى اثرات مصرف دارچین بر بدن دریافتند 
که این ماده موجب سوزاندن چربى مى شود. 

البته محققان هشدار مى دهند که این یافته ها دلیلى بر 
غرق کردن خود در دارچین و مصرف زیاد آن نیست.

«سینامالدهید» یک روغن ضرورى است که نه تنها به 
دارچین طعم خاصى مى دهد، بلکه نشان داده که براى 

محافظت در مقابل چاقى کاربرد دارد.
سلول هاى چربى، همچنین به نام آدیپیوسیت ها، انرژى 
را در قالب اسیدهاى چرب به نام لیپیدها ذخیره مى کنند. 
در حالى که این اســیدها براى اجداد اولیه ما مشکلى به 
وجود نمى آوردند(چرا که آنها از تمام انرژى ذخیره شده 
خود استفاده مى کردند) ولى امروزه باعث چاقى مى شود.

در واقع دو نوع بافت چربى وجود دارد: بافت سفید آدیپوز 
و بافت قهوه اى آدیپوز.

در اثر الغر شــدن، ســلول هاى چربى تعدادشان کم 
نمى شود، بلکه اندازه شان کوچک تر مى شود. ولى در اثر 
چاق شدن، اگر ظرفیت سلول چربى پر شده باشد، تعداد 

آنها ممکن است زیاد شود.
دارچین در طول هزاران ســال در رژیم غذایى ما بوده 
است و مردم به طور کلى از آن لذت مى برند. بنابراین اگر 
بتواند ما را در برابر چاقى نیز محافظت کند، ممکن است 
رویکردى به سالمت متابولیک(سوخت و ساز بدن) ارائه 

دهد که مصرف مداوم آن براى بیماران آسان تر است.
ضمنًا دارچین نیز به تازگى نشــان داده که توانایى هاى 

یادگیرى را تقویت مى کند.
دارچین نوعى ادویه است. درخت دارچین همیشه سبز به 
ارتفاع پنج تا هفت متر است که از تمام قسمت هاى آن 

بویى مطبوع استشمام مى شود.
برگ این درخت، سبز ســیر و داراى گل هایى به رنگ 

سفید است.
دارچین بومى ســریالنکا و جنوب هند اســت و پوست 

درختچه آن بعنوان ادویه به کار مى رود.
در قرون وســطى از دارچین براى درمان ســرفه، ورم 

مفاصل و گلودرد استفاده مى شد. 

در میان میــوه  هاى روغنــى، فندق قابل هضــم  ترین و 
مغذى  ترین آنها به شمار مى  رود. فندق خشک درحدود 70 
درصد وزن خود مواد چربى و 15 تا 20 درصد مواد پروتئینى 
دارد و به دلیل فقــدان مواد هیدروکربنــى، مصرف آن به 

مبتالیان دیابت توصیه مى  شود.
 Eو ویتامین A، B1، B2، Cفندق سرشــار از ویتامین هاى
بعالوه امالح معدنى از جمله کلسیم، فسفر، آهن، گوگرد، 

منیزیم، روى و پتاسیم است.

سرشار از چربى هاى سالم   
این میوه با اســیدهاى چرب اشــباع نشــده یعنى همان 
چربى هاى خوب غنى شده اســت و مصرف آن به کاهش 
کلسترول LDL و افزایش HDL و در نهایت ترویج سالمت 
قلب کمک مى کند. اســید اولئیک موجود در روغن فندق 

از افزایش کلسترول خون پیشگیرى مى  کند، قند خون را 
تنظیم مى  کند. دیگر اسید چرب مفید در روغن فندق، اسید 
لینولئیک اســت که به مقدار زیادى در روغن فندق یافت 
مى  شود. لینولئیک اسید نقش خیلى مهمى در رشد و سالمت 

اندام  ها دارد.

 منبعى غنى از فیبر  
مصرف این میوه به دلیل محتواى فیبر آن، موجب احساس 
سیرى طوالنى مدت مى شود و خود راهى براى جلوگیرى از 

پرخورى و در نتیجه کاهش وزن است.

منبع مفید منیزیم 
مصرف فندق در هر وقعده درحدود 46 میلى گرم منیزیم به 
بدن مى رساند. مصرف منیزیم با کاهش فشار خون و کاهش 

خطر ابتال به دیابت ارتباط دارد.

پشتیبان استخوان 
هر وعــده مصرف فنــدق 32 میلى گرم کلســیم به بدن
 مى رســاند و ایــن خود راهــى براى افزایش ســالمت

 استخوان ها به خصوص براى کسانى است که از مصرف 
مواد لبنى اجتناب مى کنند.

ضد سرطان 
بتاسیتوسترول که به مقدار زیادى در فندق یافت مى  شود، 
اثر فوق  العاده اى در کاهش کلسترول و پیشگیرى از سرطان 
(مخصوصا سرطان سینه و پروستات) دارد. همچنین فندق 
سرشار از ویتامین Eاست و اگر سرطان قبًال در بدن شکل 

گرفته باشد، ویتامینEبا سلول  هاى سرطانى مى  جنگد.

تقویت کننده مغز
 ویتامینEموجود در فندق خاصیت ضد التهابى دارد و موجب 
کاهش سطوح استرس و اضطراب و در نتیجه فقط سالمت 
مغز مى شود. عالوه بر این، فندق یک منبع خوب از ویتامین  
هاى B1، B2، و B6 اســت. این ویتامین  هــا براى حفظ 

سالمت مغز و خون  سازى ضرورى هستند.

 پشتیبانى از پوست
 ویتامینE موجود در فندق به مبــارزه با عالئم پیرى مانند 
لکه هاى تیره و خطوط و چیــن و چروك ها مى رود ضمن 
اینکه محافظ پوست در برابر آســیب هاى نور خورشید نیز 
محسوب مى شود. مصرف فندق راهى براى جلوگیرى از 
آفتاب سوختگى و جلوگیرى از صدمات ناشى از اشعه ماوراء 

بنفش است.

یک فیزیوتراپیست تأکید کرد:سبک زندگى سالم مى تواند 
رونــد تخریب و پیرى ســتون فقــرات را در دوران 
سالخوردگى متوقف کرده یا آن را به تأخیر اندازد.

زینب واشــقانى ادامه داد: ســال ها اســتفاده 
بیش از حد از ســتون فقرات باعث مى شــود 
که بخش هایــى از آن به خصــوص مفاصل، 
رباط ها و دیسک هاى بین مهره اى تغییر کرده 
و دیگر کارایى نداشته باشند و بیمارى پیرى یا 

آرتروزستون فقرات بروز کند. 
وى ادامه داد:بعضى از افراد اثرات فرســایش ستون فقرات را  که 
بیشتر شامل درد است، زودتر تجربه مى کنند؛ این موضوع به میزان 
تغییر قسمت هاى ســتون مهره ها و اینکه آیا این تغییرات بر طناب 

نخاعى یا عصب هاى نخاعى تأثیر مى گذارند یا نه، بستگى دارد. 
وى اظهارداشت: پیرى ستون مهره ها مى تواند تمامى قسمت هاى ستون 
فقرات را تحت تأثیر قرار دهد و دردهاى این بیمارى در قســمت گردن 
(ستون فقرات گردنى) در اندام هاى فوقانى و درگیرى در ناحیه کمر عالیم 

خود را در اندام تحتانى نشان مى دهند.
به گفته واشقانى، انتخاب بهترین روش درمانى براى این بیماران ضرورى 
است و براى پیشگیرى از این مسئله باید به سبک زندگى، حفظ راستایى و 

تقویت ستون فقرات و عضالت با استفاده از ورزش توجه کرد. 
وى ادامه داد:همچنین باید از سالمندان خواست تا در زندگى روزانه خود 
فعالیت هاى کافى داشته باشــند و از خمودگى و وابستگى به دیگران 

بکاهند.
وى افزود: تغذیه مناسب و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى به ویژه 
کلسیم به همراه بهره مندى از نور خورشید مى تواند به افزایش تراکم 

استخوان ها و جلوگیرى از تخریب مهره ها منتهى شود.
وى با بیان اینکه بى تحرکى، ضعف عضالت ناحیه شکمى و پشتى 
را به دنبال دارد، تصریح کرد:  با افزایش ســن شــاهد بروز پوکى 
استخوان هســتیم که باعث تخریب مهره ها، گردى و گوژپشتى 
در سالمندان مى شود. در عین حال تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و 

بهره مندى از نور آفتاب مانع از بروز پوکى استخوان مى شود.
وى افزود: نقش این عضالت، مراقبت از سالمت ستون مهره هاست؛ به 

همین دلیل ضعف آنها روند پیرى مهره ها را تشدید مى کند.  

در این نوشتار شما با برخى از فواید شگفت انگیز لیموترش 
از جمله خواص لیموترش براى الغرى آشــنا خواهید شد. 
طبع لیموترش ســرد و خشک اســت. لیموترش غنى از 
ویتامین C، ویتامین B6، ویتامین A، ویتامین E، فوالت، 
نیاسین، تیامین، ریبوفالوین، اسید پانتوتنیک، مس، کلسیم، 

آهن، منیزیم، پتاسیم، روى و فسفر و پروتئین است.

 خواص لیموترش بــراى از بین بردن لک 
صورت

آب لیموترش به عنوان یک ماده سفید کننده طبیعى براى 
پوست صورت مورد توجه قرار گرفته است. شما مى توانید 
از آب لیموترش براى از بین بردن لک هاى صورت استفاده 

کنید. 

خواص لیموترش براى درمان آکنه و جوش 
صورت

آکنه و جوش صورت بیشتر در افرادى با پوست چرب دیده 
مى شود، خواص آنتى بیوتیکى آب لیموترش مانع از رشد 
باکترى ها بر روى پوست شــده و به درمان آکنه و جوش 

صورت کمک مى کند. ترکیب آب لیموترش با عسل براى 
درمان آکنه، جوش و جاى جوش مفید اســت. همچنین

 مى توانید یک تکه لیموترش را بر روى جاى جوش ماساژ 
دهید تا از بین برود.

لیموترش براى چروك صورت
با افزایش ســن ممکن است پوســت صورت دچار لک و 
چروك و سایر عالئم پیرى شود. لیمو به لطف آنتى اکسیدان 
ها، خواص ضد عفونى کننده و آنتى بیوتیک ها باعث جوان 
سازى پوست شده و آن را در برابر عفونت محافظت مى کند. 

لیموترش براى بوى بد بدن
ویتامین C و فالونوئیدهاى موجود در لیموترش به کاهش 
بوى بدن و عرق کمک مى کند. براى این منظور مى توانید 
از آب لیموترش براى شستشوى بدن خود در حمام استفاده 

کنید.

لیموترش براى آفتاب سوختگى
قرار گرفتــن در معرض آفتاب ممکن اســت باعث آفتاب 

سوختگى شود، آب لیموترش مى تواند به طور مؤثرى آثار 
آفتاب سوختگى را از بین ببرد. 

لیموترش براى درخشــان شدن پوست 
صورت

لیموترش یک راه طبیعى براى حذف ســلول هاى مرده 
پوست است که پوست را صاف و نرم و سفید مى کند و شما 
مى توانید از آن براى رفع سیاهى کشاله ران، زیر بغل، زانو 

و آرنج استفاده کنید. 

لیموترش براى موى چرب
آب لیموترش تازه براى درمان چربى مو مفید اســت، چند 
دقیقه قبل از شستشــوى موها یک تکــه لیموترش تازه 
را روى پوست سر بمالید و سپس بشــویید.آب لیموترش 
براى رشــد مــو و درمــان ســلیاك، طاســى و ریزش 
مو مفیــد اســت. مقــدارى آب لیموتــرش تــازه را به 
روغن هاى مختلف اضافــه کرده و موها را با آن ماســاژ 
دهیــد به رشــد مــو و جلوگیــرى از ریزش مــو کمک 

مى کند.

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى با اشــاره به تأثیر کاهش اضافه وزن و 
عدم مصرف غذاهاى چــرب و محرك در درمان 
رفالکــس، گفت: عالیمى همچــون گیر کردن 
لقمه در مرى و استفراغ خونى همراه با رفالکس 

مى تواند خطرناك باشد.
همایون زجاجى اظهارداشــت: رفالکس یا ترش 
کردن یکى از مشکالت شایع در دستگاه گوارش 
بوده و در واقع جزو شایع ترین بیمارى ها در جهان 
به شمار مى رود که درصد زیادى از افراد را در طول 

زندگى مبتال مى کند.
وى افزود: برخــى از افراد دفعــات رفالکس در 
آنها بســیار زیاد بوده که مشــکل آنها حساس تر 
است و باید مورد بررســى قرار گیرد. همچنین20 
تا 25 درصد مردم تقریبًا دچــار عالیم رفالکس 
بوده و 10 درصد افراد هر روز دچار این مشــکل 

مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى در مورد نشــانه هاى این بیمارى و علت 
آن، گفت: برگشت اســید از معده به مرى سبب 
رفالکس مى شــود که البته این مســئله در همه 
افراد وجــود دارد ولى مرى به صــورت طبیعى 
توانایى خنثى کردن این اســید را داشته و زمانى 
که میزان و دفعات برگشــت اسید زیاد شود مرى 
توانایــى آن براى خنثــى کردن اســید کاهش 

مى یابد.
زجاجى گفت: گاهى افــرادى که دچار رفالکس 
هستند با عالیمى همچون سرفه و گرفتگى صدا 
نیز دچار مى شوند که این مسائل مى تواند برایشان 

آزاردهنده باشــد. همچنین رفالکس به تنهایى 
هر چند ممکن اســت خطرناك نباشد ولى درمان 
نشدن آن در مدت طوالنى عوارضى را براى فرد به 

همراه خواهد داشت.
وى اضافه کرد: در صورت درمان نشدن رفالکس 
مخاط مرى دچار آسیب شده و به مرور براى فرد 
زخم مرى و التهاب مرى ایجاد خواهد شد همچنان 
در درصد کمى از افراد مى تواند زمینه ساز ابتال به 

سرطان تحتانى مرى شود. 
این فــوق تخصص گوارش و کبد ،خاطرنشــان 
کرد: کاهش اضافه وزن، عــدم مصرف غذاهاى 
چرب و محرك همچــون فلفل و ادویــه، انواع 
ســس و نوشــابه در درمان رفالکس بسیار مؤثر 
اســت همچنین توصیه مى شــود افــراد فاصله 
شــام خوردن و خوابشــان حداقل دو ســاعت 
فاصلــه بگذارند تا عالیم رفالکس آنها تشــدید

 نشود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم شهید بهشتى 
اضافه کرد: درمان دارویى رفالکس نیز بسیار مؤثر 
است که پزشک بر اساس تشــخیص آن را براى 
بیمار ارائه مى کند. البته طول دوره درمان بستگى 
به عالیم فرد داشــته و در صورتى که مشکل فرد 
به درازمدت بیانجامد آندوسکوپى نیز ممکن است 

توصیه شود.
وى گفــت: در صورتى که رفالکــس با عالیمى 
همچون گیر کردن لقمــه در مرى کاهش وزن و 
استفراغ خونى همراه باشد مى تواند خطرناك باشد 
و افراد باید این موارد را جدى بگیرند و در اســرع 

وقت به پزشک مراجعه کنند.

از فواید لیمو ترش چه مى دانید؟
ه طور مؤثرى آثار

 شدن پوست 

ــلول هاى مرده 
فید مى کند و شما 
ررانران، زی، زیر بغر بغل، زانو 

مفمفیدید اســت، چند
ــهـهه للیموتیموترش تازه

ب.آبلیمیموترش  یییییییدیددد.
ر و ریزش  ططططاطاطااسسسســىـى و
ــــ ترررررشرشرشش تــازــازه را به 
 راهاها را باا با آن آنماســاژ

یییززش مش مــو کمک 

ی ى یرشچ ى رشچ

وراکى معجزه آسا براى سالمتى
خ

در م
مغذ
درص
دارد
مبتال
فندق
بعال
ممممممممممنیز

ااین
چرب
کلس
قلب

وراکى معجزه آسا براى سالمتى
خ

آنچه باید در مورد درمان رفالکس معده بدانید

آیا دارچین چربى سوز است؟

بر اســاس نتایج تازه ترین مطالعاتى، بعضى از گروه هاى خونى در برابر 
آلودگى هوا آسیب پذیرتر هستند.

به گفته محققان، افراد داراى گروه خونى A، B یا AB در مقایسه با گروه 
خونى O بیشتر در معرض حمله قلبى در پى قرارگیرى در معرض آلودگى 

هوا هستند.
یک اپیدمیولوژیســت در این باره گفت: در جهش اولیه مورد مطالعه که 
شامل بررسى سوابق پزشکى 14 ساله افراد و وضعیت آلودگى هوا در یک 
دهه اخیر مى شد، ما بین گروه خونى O و غیر O که شامل گروه هاى خونى 
مثبت و منفى A، B و AB بود تمایز ایجاد کردیم؛ آنچه آنها در مطالعات 
ژنتیکى دریافتیم ریسک کمتر در گروه خونى O بود؛ سه گروه خونى دیگر 

در معرض ریسک باالترى قرار داشتند.

 A ، B پژوهشگران با بیان اینکه درحدود 55 درصد افراد با گروه هاى خونى
یا AB هستند، اظهار داشتند: این افراد بیش از دیگران در معرض مشکالت 
قلبى قرار دارند؛ زیرا خون آنها حاوى مقادیر بیشترى از عوامل لخته شدن 
خون است و آنها باید ســاعاتى که آلودگى هوا کمتر است را براى انجام 

دادن کارهایشان انتخاب کنند.
این بررســى که اولین تحقیق در مورد ارتباط گروه هاى خونى مختلف 
با آلودگى هواست، اثبات مى کند آلودگى هوا مى تواند به شدت بر روى 
افراد با گروه هاى خونى حســاس تأثیر منفى گذارد و آنها را در معرض 

بیمارى هاى قلبى و عروقى قرار دهد.
پژوهشگران باور دارند، گروه هاى خونى حساس 75 درصد بیش از دیگر 

گروه هاى خونى در معرض خطر هستند.

کدام گروه هاى خونى مقابل آلودگى هوا آسیب پذیرتر هستن د؟

یک فیزیوتراپیست تأکید کر
رونــد تخریب و پیرى
سالخوردگى متوقف
زینب واشــقانى
بیش از حد از سـ
که بخش هایــى
رباط ها و دیسک
و دیگر کارایى ند
آرتروزستون فقرات
وى ادامه داد:بعضى از افراد اثرات فر
بیشتر شامل درد است، زودتر تجربه م
تغییر قسمت هاى ســتون مهره ها و ای
نخاعى یا عصب هاى نخاعى تأثیر مى گذ
وى اظهارداشت: پیرى ستون مهره ها مى تو
فقرات را تحت تأثیر قرار دهد و دردهاى ای
(ستون فقرات گردنى) در اندام هاى فوقانىو

خود را در اندام تحتانى نشان مى دهند.
انتخاب بهترین روش درم به گفته واشقانى،
است و براى پیشگیرى از این مسئله باید به
تقویت ستون فقرات و عضالت با استفاده از
وى ادامه داد:همچنین باید از سالمندان خ
فعالیت هاى کافى داشته باشــند و از خم

بکاهند.
وى افزود: تغذیه مناسب و سرشار از وی
کلسیم به همراه بهره مندى از نور خور
استخوان ها و جلوگیرى از تخریب مه
وى با بیان اینکه بى تحرکى، ضعف ع
را به دنبال دارد، تصریح کرد:  با افزای
استخوان هســتیم که باعث تخریب
در سالمندان مى شود. در عین حال تغذ
بهره مندى از نور آفتاب مانع از بروز پوکى
نقش این عضالت، مراقبت از س وى افزود:
همین دلیل ضعف آنها روند پیرى مهره ها ر

ود
ى ش

ر م
 پی
هم

ت 
قرا

ن ف
تو
س



1212ورزشورزش 3097 سال چهاردهمچهارشنبه  8 آذر  ماه   1396

نصف جهان  بــا عملکرد خوب این 
روزهاى رفیعى در الخور قطر، باید 
در حال حاض حضور او در یکى از 

دو تیم اصفهانى را منتفى دانست.
چند هفته قبل بود که شــایعه شد 
عملکرد سروش رفیعى مورد تأیید 
مدیران باشــگاه الخور نیست و او 
در نیم فصل چاره اى جز جدایى از 
این باشگاه قطرى نخواهد داشت. 
بالفاصله بعد از انتشــار این شایعه، 
گمانه زنى ها دربــاره مقصد بعدى 
او شــروع شــد و از پرســپولیس، 
تراکتورســازى و دو تیم اصفهانى 
به عنوان مقصد احتمالى این بازیکن 
نام برده شد. با این همه گلزنى هاى 
رفیعى در الخور باعث تغییر شرایط او 
در الخور شده. ایسنا از قول روزنامه 
«الرأى» قطر نوشــته که بازیکن 
ایرانى الخور بعــد از دو گلى که در 
دو دیدار اخیر به ثمر رساند از منطقه 
خطر خارج شده و به احتمال خیلى 
زیاد در نیم فصل هم در الخور باقى 

بماند.

نصف جهــان  قلعه نویى و یارانش همچنان قصد 
ندارند در اصفهــان نتیجه  گیــرى کنند و روند 
روزهاى تلخشان در دیدارهاى خانگى ادامه دارد. 
تیم ذوب آهن در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ 
برتر در خانه به مصاف فوالد خوزستان رفت و در 
پایان با یک گل مغلوب حریف شد. شاگردان قلعه 
نویى پس از نتیجه مطلوبى که در تبریز و رشت 
مقابل تراکتورسازى و سپیدرود کسب کرده بودند 
درصدد تداوم روند رو به رشد خود بودند اما مقابل 
تیم ســرحال فوالد کارى از پیش نبردند.نتیجه 
نگرفتن در خانه، اتفاقى است که در حال تبدیل 
شــدن به یک عادت براى ذوب آهنى هاســت 
و نکته نگــران کننده اى کــه در خصوص تیم 
ذوب آهن در حال حاضر وجود دارد، این است که 
آنها بعد از پیروزى قاطع 6 بر صفر مقابل استقالل 
خوزستان در هفته ششــم، دیگر رنگ برد را در 

اصفهان ندیده اند.
 ذوب آهن در هفته هاى هشتم، دهم و سیزدهم 
در لیگ برتر میزبان تیم هاى سایپا، پارس جنوبى 
جم و فوالد بود که فقط مقابل ســایپا توانســت 
یک مساوى به دست آورد. این تیم اصفهانى در 
رقابت هاى این فصل سه شکست داشته که هر 

سه در خانه اتفاق افتاده است.
 قلعه نویى و شاگردانش که آخر همین هفته بازى 
سختى را در تهران مقابل پرســپولیس خواهند 
داشت، براى شکستن طلسم بازى هاى خانگى 
باید تا چهاردهم آذر یعنــى 81 روز بعد از آخرین 
پیروزى در اصفهان صبــر کنند تا مگر در آخرین 
بازى نیم فصل مقابل نفت تهران بتوانند بار دیگر 
طعم برد در نصف جهان را بچشــند. انتظارات از 
ذوب آهن امیر قلعه نویى بسیار باالست و نتایجى 
که تاکنون به دست آمده به نوعى حتى پایین تر از 
عملکرد سبزپوشان در سال هاى دیگر و با مربیانى 

بوده که کمتر از ژنرال اسم  و رسم داشته اند.

■ روز وزن کشى من 
بعد از کشتى گیر رژیم 
صهیونیستى وزن کشى 
کردم. قرعه او 23 شــد و 
قرعه من 22. ابتدا فکر کردم 
در همان دور اول به کشتى 
گیر صهیونیســتى خوردم اما 
بعد معلوم شــد من دور اول به 
حریف روس خوردم و کشتى گیر 
صهیونیســتى به حریف آمریکایى 
خورد و برنده این دو مبارزه دور دوم باید 
به مصاف هم مى رفتند. ما هم از این موضوع 
خوشحال شدیم چرا که تا حد زیادى اطمینان 
داشتیم کشتى گیر صهیونیســتى مقابل حریف 
آمریکایى شکســت بخورد و به دور دوم نرســد اما 
اتفاقات رخ داده کامًال بر خالف انتظارات و پیش بینى 

ما بود.

■ کشــتى مــن بــا حریــف روس و مبــارزه 
کشــتى گیران آمریکا و رژیم صهیونیستى 
حدوداً همزمان با هم شــروع شــد. من 
پرقدرت مبارزه را آغاز کردم و تا دقیقه 5 
مبارزه و یک دقیقه مانده به پایان 3 بر 

2 از حریفم پیش بودم. تازه بدنم راه افتاده بود و حریف روس هم کامًال بریده بود. دنبال این 
بودم که امتیازات بیشترى هم از او بگیرم تا با اختالف باال او را شکست بدهم اما یک دقیقه 
مانده به پایان مبارزه به یکباره دیدم مربیانم چلنج را انداختند و اعتراض کردند. وقتى این 
صحنه را دیدم به آنها گفتم من که جلو هستم و مشکلى نیست پس چرا چلنج کردید که 
آنها به من گفتند حریف صهیونیستى موفق به شکست کشتى گیر آمریکایى شد و تو باید به 
حریفت ببازى تا دور بعد به نماینده رژیم صهیونیستى نخورى. وقتى این حرف را شنیدم دنیا 
روى سرم خراب شد. در یک آن، تمام زحمات و سختى هایى که ماه ها در تمرینات و دور از 
خانواده به امید کسب مدال طالى جهان متحمل شده بودم از جلوى چشمانم گذشت. شوکه 
شده بودم و انگار سطل آب یخ را روى سرم ریختند. دیگر قدرت ایستادن روى پاهایم را هم 
نداشتم. دیدم ده نفر همگى فریاد مى زنند «باید ببازى باید ببازى». به کشتى برگشتم کامًال 
وا دادم. حریف روس بالفاصله شروع کرد به حمله کردن من هم فقط ایستاده بودم. من را در 
خاك نشاند و به راحتى و بدون هیچ مقاومتى چند فتیله پیچ روى من اجرا کرد و در ده ثانیه کار 

را تمام کرد و کار من هم تمام شد.

■ براى دومین بار است که با قرعه رژیم صهیونیستى در مسابقات جهانى مواجه مى شوم. 
یک بار نیز در مسابقات جهانى جوانان در سال 2013 به قرعه رژیم صهیونیستى خوردم و به 
حقم که مدال طال بود نرسیدم. آن زمان قهرمان آسیا هم شده بودم و به من گفتند به اندازه 
پاداش قهرمان جهان که 40 سکه بود به تو مى دهیم اما وقتى پدرم پس از مسابقات جهانى 
1392 با نامه فدراسیون کشتى به وزارت ورزش رفت و خواستار عمل مسئوالن به قولشان 
شد به او گفته بودند، «به ما ربطى ندارد که پاداش کشتى نگرفتنش مقابل رژیم صهیونیستى 
را بدهیم. بروید از هر کس که گفته با رژیم صهیونیستى کشــتى نگیرید پاداشتان را از او 
بگیرید»در نهایت هم به جاى 40 ســکه فقط یک کارت هدیه یک میلیون تومانى دادند 

و تمام!

■  امسال هم قرار بود به نفرات اول 60 سکه پاداش بدهند اما باز هم به کشتى گیر رژیم 
صهیونیستى خوردم و به حقم نرسیدم و همه زحماتم بر باد رفت. به راحتى قهرمان جهان 
مى شدم اما این اتفاق مانع آن شد. من حریف روس را به راحتى مى بردم اما این اتفاق باعث 
شد او فینالیست شود. من دیگر فینالیست این وزن که کشتى گیر قزاق بود را پیش از این  چهار 
مرتبه 10 بر صفر شکست داده بودم. حتى تا ثانیه هاى پایانى فینال کشتى گیر روس شکست 

خورده بود اما در ثانیه هاى پایانى امتیاز گرفت و حریف قزاق را شکست داد و قهرمان شد.

■ من ماه ها براى رسیدن به مدال طالى جهان زحمت کشیدم و به راحتى مى توانستم به 
مدال طالى جهان برسم. قبول دارم رژیم صهیونیستى، ظالم است و ظلم مى کند اما اگر 
باز هم مسئوالن ورزش ما به راحتى زحمات من را نادیده بگیرند ظلم نیست؟ کشتى گیران 
وضعیت مالى خوبى ندارند و تنها دلخوشى همه ما به کسب مدال جهانى و پس از خوشحال 
کردن مردم، گرفتن پاداش است. از مسئوالن وزارت ورزش انتظار دارم آنها نیز در این مواقع 

به قول و تعهداتشان عمل کنند.

■ اینکه مى گویند روس را مى بردى بعد با رژیم صهیونیســتى کشتى نمى گرفتى حرف 
درستى نیست چون با این کار کشتى گیر روس حذف مى شد و روس ها به دلیل نفوذى که 
در اتحادیه جهانى دارند شدیداً معترض مى شدند و آنوقت هم من و هم فدراسیون کشتى 

را محروم مى کردند.

■ این اتفاق نه تنها بر روحیه من بلکه بر کل تیم اثر منفى گذاشت و باعث شد بچه ها در روز 
نخست شوکه شوند و آنطور که باید کشتى نگیرند. وقتى من از تشک کشتى بیرون آمدم بقیه 
بچه ها هاج و واج من را نگاه مى کردند و به هم ریخته بودند. اگر این اتفاق نمى افتاد و من به 

مدال طالیم مى رسیدم آنوقت ایران به جاى هشتمى در جهان بر سکوى سوم مى ایستاد.

علیرضا کریمى: این بار پاداشم را مى خواهم

«باید ببازى»، دنیا را روى سرم خراب کرد
نماینده وزن 86 کیلوگرم ایران با اشاره به اینکه براى دومین 
مرتبه به دلیل کشــتى نگرفتن با حریف صهیونیســتى از 
رســیدن به مدال طالى جهان بازمانده، گفت:  امیدوارم 
این بار بر خالف قبل به قولشــان عمل کنند و پاداش من 
را بدهند.  علیرضا کریمى با وجود داشــتن تنها 23 سال 
سن افتخارات زیادى را براى کشــتى ایران در رده هاى 
ســنى مختلف به ارمغان آورده و بارها باعث اهتزاز پرچم 

ایران در رویدادهاى جهانى و آسیایى شده است. کریمى، یک مدال 
نقره و دو طالى آســیا در رده نوجوانان، طالى جهان و آســیا در رده 
جوانان و دو طالى آســیا و برنز با ارزش جهان در رده بزرگساالن را 
در کارنامه خود دارد. باید به ویترین افتخارات کریمى دو مدال طالى 
جهان نیز اضافه مى شد اما هم گروهى با نماینده رژیم اشغالگر قدس 
در رقابت هاى جهانى جوانان و این بــار در رقابت هاى جهانى زیر 23 
سال باعث شد وى علیرغم شایستگ ى در رسیدن به دو مدال طالى 

جهان، مقابل رقبا به عمد شکست بخورد تا با نماینده این رژیم سرشاخ 
نشــود. علیرضا کریمى، آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران در گفتگوى 
اختصاصى با ایســنا، درباره حذف ناباورانه از رقابت هاى کشتى آزاد 
زیر 23 ســال قهرمانى جهان به دلیل مبارزه نکردن با نماینده رژیم 
صهیونیستى و اینکه براى دومین مرتبه این اتفاق باعث شد از رسیدن 
به مدال طالى جهان در عین شایســتگى بازبماند صحبت کرد که 

مى خوانید.

ر■روز وزن کشى من 
بعد از کشتى گیر رژیم 
صهیونیستىوزنکشى

3کردم. قرعه او 23 شــد و 
2قرعه من 22. ابتدا فکر کردم 
در همان دور اول به کشتى 
گیر صهیونیســتى خوردم اما 
بعد معلوم شــد من دور اول به 
حریف روس خوردم و کشتىگیر

صهیونیســتى به حریف آمریکایى 
خورد و برنده این دو مبارزه دور دوم باید 
به مصاف هم مى رفتند. ما هم از این موضوع 
خوشحال شدیم چرا که تا حد زیادى اطمینان 
داشتیم کشتى گیر صهیونیســتى مقابل حریف 
آمریکایى شکســت بخورد و به دور دوم نرســد اما 
اتفاقات رخ داده کامًال بر خالف انتظارات و پیش بینى 

مابود.

ک■کشــتى مــن بــا حریــف روس و مبــارزه 
کشــتى گیران آمریکا و رژیم صهیونیستى 
حدوداً همزمان با هم شــروع شــد. من 
5پرقدرت مبارزه را آغاز کردم و تا دقیقه 5

3مبارزه و یک دقیقه مانده به پایان 3 بر 

2 از حریفم پیش بودم
بودم که امتیازات بیش
مانده به پایانمبارزه
صحنه را دیدم به آنه
آنها به من گفتند حری
حریفت ببازى تا دورب
روى سرم خراب شد.
خانواده به امید کسب
شده بودمو انگارسط
نداشتم. دیدم ده نفر ه
وا دادم. حریف روسب
خاك نشاند و به راحتى
را تمام کرد و کار منه

ب■براى دومین بار اس
یک بار نیز در مسابقات
حقم که مدال طال بو
پاداش قهرمان جهان
1392 با نامه فدراسیو
شد به او گفته بودند، «
را بدهیم. بروید از هر
بگیرید»در نهایت هم

و تمام!

«باید ببازى
به اینکه بر 6نماینده وزن86کیلوگرم ایران با اشاره
کمرتبه به دلیلکشــتى نگرفتن با حریف صهیو
جرســیدن به مدال طالىجهان بازمانده، گفت
این بار بر خالف قبل به قولشــان عمل کنندو
را بدهند.  علیرضا کریمى با وجود داشــتن تن
سن افتخارات زیادى را براى کشــتى ایران
ســنىمختلف به ارمغان آورده و بارها باعثا

نصف جهان  خروج طاهرى به عنوان یکى از مخالفان 
حسین هدایتى باعث شد تا آقاى عابر بانک  خود را 

براى جوالن دادن هاى جدید آماده کند.
حسین هدایتى، رئیس ســابق هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس در مصاحبه اى با خبرنگاران مى گوید:  
 با هماهنگى آقاى گرشاســبى  دیدارى با «برانکو 
ایوانکوویچ» انجام دادم و شرایطى را فراهم خواهیم 
کرد تا پرسپولیس تیم پرقدرتى را امسال روانه لیگ 
قهرمانان آســیا کند. من دوســتى و رفاقت دیرینه 
اى با آقاى برانکو دارم و به همیــن دلیل او را براى 
صرف ناهار دعوت کردم که خوشبختانه دیدار گرم 
و صمیمى هم با یکدیگر انجام دادیم. صحبت هایى 
هم درباره آینده پرسپولیس انجام دادیم و آقاى برانکو 
از مذاکراتش براى تمدید قرارداد با باشگاه توضیحاتى 
داد. من هم به عنوان یک هوادار از او خواستم با قدرت 
مذاکراتش را با باشــگاه ادامه دهــد و من هم مثل 
همیشه به عنوان یک هوادار هر کمکى که از دستم 
بر بیاد براى موفقیت تیم بزرگ پرســپولیس انجام 
خواهم داد. بعد از این جلسه هم آقاى گرشاسبى را در 
جریان این مالقات قرار دادم و اعالم کردم با افتخار 
در کنار تیم محبوبم خواهم بود. آقاى برانکو تمایل 
دارد که در پرسپولیس بماند چرا که هم ارتباط قلبى 
خوبى با هواداران دارد و هم اینکه از زندگى در ایران 

راضى است. من حرف هاى او را شــنیدم و متوجه 
شدم که برانکو دغدغه هایى براى پرسپولیس دارد. 
به او قول دادم که شرایطى را فراهم خواهم کرد تا 
او بتواند بدون دغدغه در پرسپولیس فعالیت کند. با 
هماهنگى وزارت ورزش و جوانان و سرپرست باشگاه 
پرسپولیس کار تمدید قرارداد برانکو را انجام خواهیم 
داد و تیمى پرقدرت براى قهرمانى در آســیا آماده 
خواهیم کرد. هدف همه ما ســربلندى پرسپولیس 

است و امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم. 

به گزارش نصف جهان، کامًال مشــخص است که 
هدایتى که مدتى از او خبرى نبود مى خواهد دوباره 
بیشتر در معرض توجهات باشد و حاال که طاهرى به 
عنوان یکى از مخالفان او از مدیریت پرسپولیس کنار 
رفته فرصت را براى جوالن دوباره مناسب مى بیند. 
باید منتظر ماند و دید که کمــک هاى او در نهایت 
پستى را براى آقاى عابر بانک به ارمغان مى آورد یا 
وى همچنان به گفته خود به عنوان یک هوادار(!) این 

کمک ها را به تیم محبوبش هدیه مى دهد.

  نصف جهان- بازیکن سابق ســپاهان  در حالى به 
نتیجه دیدار ایران- سوریه بدبین است که تیم ملى 
کشورش در مورد یک دیدار مهم در مقابل عالمت 

سئوال بزرگى قرار دارد.
در حرفــه اى بودن «ســرور جپــاروف»، هافبک 
ازبکستانى استقالل هیچ شــکى نیست اما بخشى 
از حرف هاى او در برنامــه 90 را نمى توان به هیچ 
عنوان منطقى ارزیابى کرد. او در شــرایطى نتیجه 
بازى تیم ملى مقابل سوریه در مرحله انتخابى جام 
جهانى را غیر عــادى ارزیابى کرده که اگر چه پیش 
از این  شــایعاتى تأیید نشــده درباره تأثیر رابطه دو 
کشور در تســاوى 2-2 ایران و ســوریه به گوش
 مى رسید اما حتى سخت ترین مخالفان «کارلوس 
کى روش» هــم نمى توانند این موضــوع را قبول 
کنند که او حاضر باشد نتیجه بازى تیمش را فداى 
مسائل دیگر کند به خصوص آنکه در بازى رفت دو 
تیم در مالزى هم اتفاقاتى افتاد که کى روش انگیزه 

بیشترى براى بردن سوریه داشت. نکته دیگر اینکه 
جپاروف در حالى بازى تیم ملى و ســوریه را 

غیرعادى دانســته که در مرحله انتخابى 
جام جهانى 2014 و به موازات بازى 

کره جنوبى و ایران،  ازبکستان و قطر به مصاف هم 
رفتند و در شرایطى که آن بازى تا دقیقه 60، با نتیجه 
یک بر صفر به سود قطر در جریان بود، یکدفعه و بعد 

موفق به گلزنى به کره از اینکــه رضا گوچى 

شد، ازبک ها هم توانســتند در 30 دقیقه پنج گل به 
قطر بزنند. جالب اینکه هافبک استقالل، اتفاقات آن 
بازى را عادى ارزیابى کرده است. اما با نگاهى دقیق 
مى توان دریافت که در گام اول آن دیدار مشکوك 

سوریه!است نه اتفاقات دیدار ایران- 

هدایتى دوباره جوگیر شد!

کدام مشکوك تر بود؟

یک سایت پرتغالى گزارش داد فیفا براى انجام بهترین 
شــکل مراســم قرعه کشــى، به صورت آزمایشى به 
قرعه کشى مســابقات جام جهانى روســیه اقدام کرده 
است. بر اســاس این گزارش فیفا گزارشى تصویرى از 
این مراسم آزمایشى ارائه کرده که در آن تیم ملى ایران 
با هدایت «کارلوس کى روش» در گروه  C، با سه تیم 

قدرتمند لهستان، صربستان و کلمبیا همگروه شده است. 
ســایت پرتغالى عنوان کرد در صورتى که چنین اتفاقى 
در قرعه کشــى اصلى رخ دهد، تیم کارلوس کى روش 
در گروه مرگ قرارگرفته!  مراســم قرعه کشى مسابقات 
روسیه 2018 جمعه در کاخ کرملین روسیه برگزار خواهد

 شد.

با تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم هاى عربستانى باید 
براى بازى با تیم هاى ایرانى به ایران سفر کنند و از امسال 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در زمین بى طرف برگزار 

نخواهد شد.
بعد از جلســه هیئت رئیسه کنفدراســیون فوتبال آسیا 
که در تایلند برگزار شد، اعتراض نمایندگان عربستانى 
رد شــد و هیئت اجرایى کنفدراســیون فوتبال آســیا 

دیروزتصویب کرد که هیچ دیــدارى در لیگ قهرمانان 
آســیا در فصل جدید در زمین بى طرف برگزار نشــود.

این به این معناســت که تیم هاى عربستانى در صورت 
هــم گروهى با تیم هــاى ایرانــى باید به ایران ســفر 

کنند. 
پیش تر بازى هاى تیم هاى ایرانى و عربستانى در زمین 

بى طرف برگزار شد. 

در اصفهان نمى برند!
 سروش از اصفهان 

دور شد!

قرعه کشى خطرناك!

  ایران و عربستان در خانه بازى کنند

خوباین نصف جهان  بــا عملکرد
روزهاى رفیعى در الخور قطر، باید 
در حال حاض حضور او در یکى از 

دو تیم اصفهانى را منتفى دانست.
چند هفته قبل بود که شــایعه شد 
عملکرد سروش رفیعى مورد تأیید 
مدیران باشــگاه الخور نیست و او 
در نیم فصل چاره اى جز جدایى از 
این باشگاه قطرى نخواهد داشت. 
بالفاصله بعد از انتشــار این شایعه، 
گمانه زنى ها دربــاره مقصد بعدى 
او شــروع شــد و از پرســپولیس، 
تراکتورســازى و دو تیم اصفهانى 
به عنوانمقصد احتمالى این بازیکن

نام برده شد. با این همه گلزنى هاى 
رفیعى در الخور باعث تغییر شرایط او 
در الخور شده. ایسنا از قول روزنامه 
«الرأى» قطر نوشــته که بازیکن 
ایرانى الخور بعــد از دو گلى که در 
دو دیدار اخیر به ثمر رساند از منطقه 
خطر خارج شده و به احتمال خیلى 
زیاد در نیم فصل هم در الخور باقى 

بماند.

مدال طالیم مى رسیدم آنوقت ایران به جاى هشتمى در جهان بر سکوى سوم مى ایستا

 سروش از اصفهان
دور شد!

پــاروف»، هافبک 
ى نیست اما بخشى 
نمى توان به هیچ  ا
ر شــرایطى نتیجه 
مرحله انتخابى جام 
ده که اگر چه پیش 
رباره تأثیر رابطه دو 
 ســوریه به گوش

مخالفان «کارلوس 
موضــوع را قبول 
ى تیمش را فداى 
که در بازى رفت دو 
ه کى روش انگیزه 

نکته دیگر اینکه 
و ســوریه را 

انتخابى 
بازى

مى توان دریافت که در گام اول آن دیدار مشکوك موفق به گلزنى به کره از اینکــه رضا گوچى 
سوریه!استنه اتفاقات دیدار ایران- 
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 سئوال این است؛آیا واقعًا فردوسى پور بر خالف رویه 
همیشگى در شش سال گذشته، این بار وارد بررسى 
پرونده اى مى شود که یک سویش مهدى تاج است؟ 
على کریمى بعد از اینکه درخواســتش براى مناظره 
با مهدى تاج به جایى نرســید، خیلى صریح از عادل 
فردوسى پور براى اینکه سانسورش کرده است، گالیه 
کرد. این یک باور عمومى اســت. در دور دوم ورود 

مهدى تاج به فوتبال.
 بعد از آن ماجراهاى قلب درد مهدى تاج و دورى یکى 
دو ساله اش از نایب رئیسى فدراسیون فوتبال در آن 
ماجراهاى به وجود آمــده در کره جنوبى و حذف تیم 
ملى از بازى هاى جام جهانى 2010، تاج در زمانى که 
مشکلى اساسى براى على کفاشیان رخ داد و کارش به 

دادگاه و بازجویى رسید، به یکباره در قواره یک ناجى 
به فوتبال بازگشت. او مســئولیت سازمان لیگ را بر 
عهده گرفت و در این پنج شش سال، تقریبًا کم نبوده 
اتفاقاتى که بشود به مهدى تاج پرداخت اما همیشه او 
بیشترین مهربانى را از عادل فردوسى پور دیده است. 
به عکس کفاشیان و دیگر ارکان فوتبال، همیشه نگاه 
عادل فردوسى پور به تاج، نگاهى حامیانه بوده است.

چرایش را کسى نمى داند اما او هیچگاه به مدیریت 
تاج حمله جدى نداشته، البته تاج هم همیشه ارتباط 
دوســویه خوبى با فردوســى پور و 90 داشته است. 
همیشه عادل طرف مشــورت تاج بوده است. تقریبًا 
از دوره ریاســت تاج، 90 منوپل برنامــه هاى تاپ 
فوتبالى را در اختیار داشــته است. عادل براى اجراى 

90 ، در جشن برترین هاى فوتبال، جایزه میکروفن 
طالیى را بر وزن توپ طالیى برده اســت و در همان 
مراسم جایزه بهترین بازیکن را اهدا کرده است! جالب 
تر اینکه یــک بار حتى مصوبات هیئت رئیســه را به 
اذن او تغییر دادند و ســهمیه هاى سقوط یا صعود به 
لیگ برتر را از دو تیم به دو تیــم و یک پلى آف تغییر

دادند.
ایــن اتفاقات را حــاال در یاد داشــته باشــید و بعد 
بخواهید ببینید على کریمى خواســته تا قراردادهاى 
اسپانسرینگ فوتبال در ســال هاى گذشته بررسى 

شود. 
قراردادهایى مثل کانون ایران نوین و مواردى مشابه. 
قراردادهایى که عمًال در سال هاى اخیر هیچ عایدى 

چشمگیرى به دالیل گوناگون براى لیگ نداشته اند. 
فدراســیون فوتبال براى این گفته ها احتماًال دالیل 
منطقى هم دارد اما همیشه از پاسخگویى در این باره 
طفره رفته و دوست نداشــته ماجراهایش خیلى باز 
شــوند تا این اتفاق مثل یک پرسش در ذهن فوتبال 

دوستان بماند.
فردوســى پور خیلى زمان داشــته که در این باره و 
مســائلى از این دست پرسشــگرى کند. اما همیشه 
سکوت کرده اســت اما این بار تصمیم گرفته بعد از 
واکنش على کریمى به این مســائل بپــردازد. باید 
دید او با همه ارتباط صمیمانه با تــاج، این بار همان 
نقدهاى همیشگى اش از دیگران را از رئیس فوتبال 

خواهد داشت؟

رابطه صمیمى تاج و عادل 
مانع مناظره در 90 است؟

نصف جهان  باشــگاه تراکتورسازى 
تبریز که همیشه  ســتاره هاى سرباز 
لیگ را مفت و مجانى جــذب مى کرد، 
در ادامه زیاده خواهى هاى خود درخواست 
جدیدى را مطــرح  و خواهان جــذب بیش از 
شــش بازیکن در نیم فصل رقابت هاى لیگ 

برتر است.
تیم تراکتورســازى به واســطه محرومیت از 
دوپنجــره نقل و انتقاالتى به شــدت با کمبود 
بازیکــن مواجه اســت و به همیــن دلیل نیم 

فصل رقابت هــاى لیگ هفدهــم قصد دارد 
ضعف هاى خود در این بخش را با جذب نفرات 

جدید جبران کند.
از ایــن رو طبق قوانین ســازمان لیگ هر تیم 
لیگ برتــرى در نیــم فصل مى تواند شــش 
بازیکن جدید بــه جمع نفراتــش اضافه کند، 
ولى تراکتورســازان بــه این مســئله راضى

 نیستند.
مسئوالن باشگاه تراکتورسازى با سازمان لیگ 
نامه نگارى کرده اند که با توجه به محرومیت 

از دو پنجره نقل و انتقاالتى قبلى مجوز جذب 
بازیکنان بیشتر به آنها داده شود.

تراکتورســازى در لیســت بازیکنان بزرگسال 
خــود فقــط ده بازیکــن دارد کــه بــا رفتن 
مهدى شــریفى این تعداد بــه 9 کاهش پیدا 
مى کند. به همیــن علت آنها 9 جــاى خالى 
در این فهرســت خواهند داشــت که درصدد 
هستند تا ســهمیه خود در نیم فصل را افزایش 
دهند و بــا خیال آســوده تر یارگیــرى انجام

دهند.

نصف جهان  برخالف برخى شایعات موجود در مورد مهاجم 
استقالل تهران، باشگاه ســپاهان برنامه اى براى جذب 
او ندراد.حسن بیت ســعید که در ابتداى فصل به استقالل 
تهران پیوســت، موقعیت خوبى در این تیم ندارد و تبدیل 
به یک بازیکن نیمکت نشین شــده است. بیت سعید با این 
شرایط خودش قصد ماندن در استقالل را ندارد و مى خواهد 
از این تیم جدا شود. فوالد خوزستان مقصد بعدى بیت سعید 
خواهد بود و اگر اتفاق خاصــى رخ ندهد او این بار در فوالد 
شاگرد سیداکبر پورموسوى خواهد شد. سجاد شهباززاده، 
دیگر مهاجم اســتقالل اما در این تیم خواهد ماند. هر چند 
برخى از رسانه ها شایعاتى در خصوص قرار گرفتن نام او در 
لیست مازاد استقالل منتشر کرده اند، ولى «وینفرد شفر» به 
شهباززاده اعتقاد دارد و این بازیکن قطعاً در جمع آبى پوشان 

مى ماند.
پیش از این برخى رسانه ها از احتمال 

حضور بیت سعید در سپاهان خبر 
داده بودند که بــا پیگیرى هاى 
نصف جهان مشــخص شد که 

این خبر صحت ندارد.

در دو فصــل اخیــر ســپاهان بیشــترین 
ضربه را روى اشــتباهات مهلــک دروازه بان 

خورده است.
بعد از جدایى رحمان احمدى و شــهاب گردان 
در ابتداى فصل گذشته سپاهان عمًال با بحران 
در پست دروازه بانى مواجه شد. قرار بود عبدا... 
ویســى دروازه بانى بهتر از «دخســوس» از 
برزیل به ســپاهان بیاورد اما آنچه او از برزیل 
براى ســپاهان به ارمغان آورد چیزى نبود جز 
دروازه بانى با رزومه ضعیف و اضافه وزن قابل

 رؤیت!
عملکرد «لــى اولیویرا» کــه از ابتداى فصل 
گذشته در چهارچوب دروازه سپاهان قرار گرفت 
افت و خیزهاى فراوانى داشته است. او هرچند 
در بعضى بازى ها ناجى دروازه زردپوشان بوده 
است اما در حداقل هفت مسابقه از فصل گذشته 
تاکنون، اشــتباهات کشــنده او باعث نتیجه 
نگرفتن تیمش شده است. دروازه بانى که نقاط 
ضعف فراوانــى از جمله بازى با پــا، خروج ها، 
شــیرجه هاى بلند و ضربات ایستگاهى دارد و 
روى ضربات پنالتى هم اصًال نمى توان روى او 
حساب کرد طبیعتًا نباید مرد شماره یک دروازه 
تیمى باشــد که قصد مدعــى بودن در 

لیگ را داشت.
لى اولیویرا که از ابتداى حضورش در سپاهان 
با مشــکل اضافه وزن رو به رو بــود به لطف 
درخشش در چند بازى پایانى فصل گذشته نظر 
مثبت «زالتکو کرانچار» را براى باقى ماندن در 
این تیم جلب کرد اما اشتباه مدیران سپاهان این 
بود که با وجود اشــتباهات لى اولیویرا در طول 
فصل، براى او رقیب خوبــى در درون دروازه 

جذب نکردند.

پست دروازه بانى در یک تیم حیاتى ترین پست 
به شمار مى رود که براى یک تیم مدعى امکان 
ریســک در آن وجود ندارد. چهارچوب دروازه 
یک تیم نه جایى براى آزمون و خطاســت و نه 
مناسب براى میدان دادن همیشگى به جوانان. 
یک دروازه بان خوب مى تواند در طول فصل تا 
10 امتیاز تفاوت را رقم بزنــد چون دروازه بان 
آخریــن ســنگر دفاعى یــک تیم به شــمار 

مى رود.

کاپیتان ذوب آهن که بــه دلیل مصدومیت در 
هفته هاى اخیر لیگ برتر نامش در لیست تیم 
اصفهانى قرار نمى گرفت در هفته ســیزدهم 
روى نیمکت ذخیره هاى ورزشگاه نقش جهان 

رؤیت شد.
پیش از این برآورد شده بود که مهدى رجب زاده 
از حوالى هفته دوازدهم در دســترس باشــد. 
کاپیتان مصــدوم ذوب آهن اما بــه دیدار با 

سپیدرود نرســید و تیم اصفهانى را در 
سفر هفته گذشته به رشت همراهى 
نکرد. در دیدار برابر فوالد از هفته 
سیزدهم لیگ برتر اما رجب زاده 
روى نیمکــت حضور داشــت 
هرچند که فرصت بــازى پیدا 

نکرد.
کاپیتان ذوب آهن آخرین مسابقه 

رسمى خود براى تیم اصفهانى را 
دو ماه پیش در هفته هشتم برابر سایپا 
انجام داد که تازه در آن مسابقه فقط 
یک دقیقه بازى کرد. آخرین حضور 
جدى رجب زاده در ترکیب ذوب آهن 
به بیش از ســه ماه پیــش و دیدار 
برابر صنعت نفــت از هفته پنجم 
بازمى گردد که اتفاقًا این بازیکن 

در آن مسابقه گلزنى هم کرد.

بعد از گذشت چند روز از بازى پر حرف و حدیث پارس 
جم جنوبى و پرســپولیس، بحث ها و مصاحبه ها درباره 
این بازى و اتفاقــات آن ادامه دارد. امــا وحید قلیچ در 
مصاحبه اى عجیب با تسنیم به مهدى تارتار و محسن 
فروزان حمله کرد و به شــدت از رفتار آنها در این بازى 

انتقاد کرد. بخش هایى از این مصاحبه را بخوانید:
من قبل از بازى هم در صفحه شخصى خودم گفته بودم 
که پارس جنوبى یک تیم معمولى است. بعد از بازى هم 
دیدید که حرف من درســت از آب درآمد و پرسپولیس 
توانست این تیم را شکست دهد. وقتى سرمربى یک تیم 
در این بازى حساس اجازه مى دهد که دروازه بانش پنالتى 
را بزند، معلوم است که آنها یک تیم معمولى هستند. شما 
دیدید که در نهایت چــه اتفاقاتى افتاد و چگونه فروزان 

پنالتى را از دست داد.
من فروزان را دوست دارم و او بازیکن باادبى است، اما 
چرا فروزان مى خواست تحت هر شرایطى به پرسپولیس 
گل بزند؟ او واقعًا چه چیزى را مى خواســت ثابت کند؟ 
مهمتر از همه اشــتباهى بود که تارتار انجام داد. او در 
شرایطى که تیمش مى توانست توسط 
یک بازیکن دیگر پنالتــى را تبدیل به 
گل کند، با انتخاب فروزان این شانس 

بزرگ را از دست داد.
تارتار ادعــا مى کند که پیشکســوت 
پرسپولیس است، ولى من باید بگویم 
که آقاى تارتار! شما پرسپولیسى نیستى! 
شــما خیلى راحت به یک بازیکن که 
سابقه بازى در اســتقالل را دارد اجازه 
دادید تــا پنالتى بزنــد. در ضمن همه 
مى دانند که محسن فروزان با چه هدفى 
قصد داشت خودش به پرسپولیس گل 
بزند. خدا جاى حق نشسته است و شما 
دیدید که پارس جنوبى باخت و وجهه تارتار هم خراب 
شد. تارتار با این تصمیم نشان داد که مربى بزرگى نیست 
و او باید در تیم هایى مربیگرى کند که خطر ســقوط را 

احساس مى کنند.
فروزان قبًال موز خورده بود و این بار انار هم خورد. من 
به فروزان توصیه مى کنم کــه در بازى هاى بعد از میوه 
آووکادو اســتفاده کند! این موضــوع مى تواند براى او 

مثمرثمر باشد!

نصف جهان  پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر روز 

جمعه در ورزشگاه آزادى میزبان ذوب آهن اصفهان است. 
این بازى به دلیل تقابل «برانکو ایوانکوویچ» و امیر قلعه 
نویى حساسیت باالیى دارد. ضمن اینکه پرسپولیس با 

پیروزى در این بازى مى تواند قهرمانى اش در نیم فصل 
را تا حدود زیادى قطعى کند.

چیزى که مى تواند به پرسپولیس در راه 
پیروزى بر ذوب آهن کمک کند غیبت 
ستون اصلى خط دفاعى ذوب آهن است. 
وحید محمــدزاده، مدافع ذوب در بازى 
قبلى این تیم مقابل فوالد خوزســتان 
که با شکست اصفهانى ها همراه شد در 
دقایق پایانى توسط داور از بازى اخراج 
شــد. به این ترتیب او در بازى حساس 
مقابل پرســپولیس غایب است و قلعه 

نویى باید فکرى براى جانشین او باشد.
غیبت این بازیکن فرصت خوبى براى 
هافبک هــا و مهاجمان پرســپولیس 
اســت تا بتوانند دروازه رشــید مظاهرى را بــاز کنند و 
به شکســت نخوردن ذوب آهن از پرســپولیس پایان

 بدهند!

بزرگ ترین قاتل سپاهان! 

 اشتهاى زیاد تراکتور!

سپاهان 
بیت سعید را نمى خواهد

فروزان این بار انار خورد!

مشکل ذوبى ها در آزادى

نصف جهــان  این راند پنجــم مبارزه  ژنرال و پروفســور 
اســت.قلعه نویى هنوز به عنوان سرمربى در برابر «برانکو 
ایوانکوویچ» به برترى نرسیده است. بى تردید جذاب ترین 
بازى هفته چهاردهم رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال ایران 
بازى دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن خواهد بود. جایى که 
شاگردان برانکو باید در ورزشــگاه آزادى به مصاف مردان 

امیر قلعه نویى بروند.
این مســابقه پنجمین تقابل امیــر قلعه نویــى و برانکو 
ایوانکوویچ هم خواهد بود. سرمربى کروات از لیگ چهاردهم 
پا به فوتبال باشگاهى ایران گذاشت. او ابتدا در هفته سى ام 
همان لیگ در قالب دربى بزرگ پایتخت به مصاف استقالل 
قلعه نویى رفت و با تک گل على علیپور برنده شد. دومین 
تقابل این دو مربى به دیدار برگشت پرسپولیس و تراکتور در 
ورزشگاه آزادى برمى گردد. جایى که دیدار دو تیم برنده اى 

نداشت و با نتیجه مساوى یک بر یک تمام شد.
در لیگ شــانزدهم قلعه نویى ابتدا در ورزشگاه اختصاصى 
تراکتور میزبان پرســپولیس بود که نتیجه مساوى بدون 
گل حاصل شد اما در مسابقه برگشت سرخپوشان تهرانى 
در ورزشگاه آزادى با نتیجه3بر صفر جدى ترین رقیب خود 
در راه قهرمانى در آن برهه را از پیش رو برداشتند. حاال در 
پنجمین تقابل قلعه نویى با سومین تیم به مصاف برانکو و 
پرسپولیس تحت هدایت او مى رود. چهار مسابقه قبلى با 
برترى کامل برانکو همراه بوده اســت. دو برد و دو تساوى 
گواه همین قضیه است. باید دید ژنرال مى تواند در پنجمین 
رویارویى به اولین برد در برابر ســرمربى تیم ملى در جام 
جهانى 2006 دست پیدا کند یا خیر. این دیدار را مى توان 
دربى سرمربیان اسبق تیم ملى فوتبال ایران نیز نامگذارى

 کرد.

دربى سرمربیان اسبق تیم ملى

رجب زاده
 به نیمکت 

رسید

هن که بــه دلیل مصدومیت در 
 لیگ برتر نامش در لیست تیم 
مى گرفت در هفته ســیزدهم 
خیره هاى ورزشگاه نقش جهان

رد شده بود که مهدى رجب زاده 
دوازدهم در دســترس باشــد. 
دوم ذوب آهن اما بــه دیدار با

ید و تیم اصفهانى را در
ته به رشت همراهى 
برابر فوالد از هفته 
برتر اما رجب زاده 
 حضور داشــت 
صت بــازى پیدا 

هن آخرین مسابقه 
ى تیم اصفهانى را 

 هفته هشتم برابر سایپا 
فقط  زه در آن مسابقه
رضور کرد. آخرین ح ى
 در ترکیب ذوب آهن
ردار ه ماه پیــش و دی
ــت از هفته پنجم
 اتفاقًا این بازیکن 

لزنى هم کرد.

رجب زاده
 به نیمکت
رسید

نصف
تبریز
م لیگ را
در ادامه زیا
جدیدى را مطـ
شــش بازیکن

برتر است.
تراکتورسـ تیم
دوپنجــره نقل
بازیکــن مواج

ى
برخى رسانه ها از احتمال این یش از

خبر حضور بیت سعید در سپاهان
اده بودند که بــا پیگیرى هاى 
صف جهان مشــخص شد که 

رارد. ین خبر صحت ند

است اما در حدا
تاکنون، اشــتب
نگرفتن تیمش
ضعف فراوانــى
شــیرجه هاى
روى ضربات پن
حساب کرد طب

تیمى باش
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«على» در مراسم ازدواجش به سبک یک رسم قدیمى، 
اقدام به تیراندازى و شــلیک هوایى براى ایجاد شــادى 
مى کند، غافل از اینکه یک لحظه غفلت و عدم آشــنایى 

با سالح، او را در همان روز ازدواج راهى زندان مى کند.
 همه پدرها آرزوى دیدن فرزند خــود در لباس دامادى را 
دارند، لحظاتى که گویا یک عمر منتظر آن بودند، مصداق 
این لحظات شادى را مى توان در بدو ورود داماد به مراسم 
عروسى دید، لحظه اى که به رسم یک آیین قدیمى پدر و 
بستگان داماد شادى خود را با شلیک هوایى یا تیراندازى 
نشان مى دهند، شلیکى که در کسرى از ثانیه جشن را به 

عزا تبدیل مى کند.
نمونه این لحظه را مى توان در پرونده پیرمرد نیمه شــنوا 
دید که در عروسى پسرش اقدام به تیراندازى هوایى براى 
ایجاد شــادى مى کند اما به دلیل دیه ناشــى از ضرب و 
جرح غیرعمدى بر اثر تیراندازى در عروسى روانه زندان 

شده است.
در پرونده دیگر که مربوط به ایام نوروز ســال 94 اســت 
در حالى که بچه ها مشــغول بازى بچگانه خود در کوچه 
بودند ناگهان «زهــرا» دختر بچه چهار ســاله به زمین 
مى افتــد، با صداى جیــغ و فریاد کــودکان همبازى او، 
مادرش سراســیمه به کوچه دویــده و دم در منزل دختر 
بچه خود را غــرق به خون مــى بیند که از ناحیه ســر 
آســیب دیده و به شــدت دچار خون ریزى شــده است. 
پدر و مادر کودك که احســاس مى کنند کودکشــان با 
سر به زمین خورده اســت یا کسى به ســر او ضربه زده 
اســت پس از اعزام بــه بیمارســتان و جراحى جمجمه 
کودك مى فهمند که فرزندشــان بر اثــر اصابت گلوله 
مجروح شده اســت. با تحقیقات پلیس آگاهى مشخص 
مى شود که در چند کوچه آن طرف تر، عروسى در جریان 
بوده و در جریان مراسم عروسى تیراندازى با اسحله صورت 
گرفته است با بررسى گلوله مشخص مى شود این گلوله از 
تفنگ برنو که متعلق به پدر 70 ساله آقاداماد بوده در جریان 
برگزارى سنت خاص، به  صورت هوایى شلیک شده است 
و در رگبار گلوله  هایى که رها شــده بود متأسفانه یکى از 
گلوله ها به نحوى که دقیقاً معلوم نیست چگونه و چه زمانى 
رها شده به دختر بچه چهارساله اى اصابت کرده است. حاال 
زهراى کوچک دچار ضایعه مغزى شده، هوشیارى خود را 
از دست داده و یک سمت بدن وى بى حس است چرا که 
در جریان آیین ازدواج، چند انسان بى مالحظه یک شادى 

نابهنجار را انتخاب کرده اند.
در پرونده دیگر که مربوط به جوانى 30ســاله و ســاکن 
یکى از روستاهاى نورآباد است که حین شادى در مراسم 
عروسى پســر دایى اش با اسلحه کالشــینکف اقدام به 
تیراندازى براى ایجاد شــادى در مهمانــى مى کند که 
متأسفانه به دلیل نا آشــنایى و عدم کنترل اسلحه، نوك 
اسلحه به ســمت پایین آمده و گلوله به شــکم یکى از 
مهمانان جشــن عروســى برخورد مى کند و حاال این 
جوان به علت عــدم توانایى پرداخت دیــه به مبلغ 187 
میلیــون تومــان از تاریخ 16آبــان ســال94 در زندان 

است.
پرونده دیگر مربوط به پیرمردى 60ساله و ساکن شهر خرم 
آباد است که داراى یک قبضه سالح برنو بوده و در جشن 
عروسى پسرش اسلحه را براى تیراندازى بیرون آورده و 
توسط چند نفر از اقوام با آن شلیک هوایى شده است یکى 
از تیرها دو کوچه آن طرف تر به سر دختر بچه پنج ساله اى 
برخورد کرده که در کوچه مشغول بازى بوده است و چون 
این فرد صاحب اسلحه بوده و از طرفى هم میزبان عروسى 
بوده به جرم بروز حادثه منجر به صدمه غیر عمدى به مبلغ 
140 میلیون تومان مى شود و از تاریخ 7آبان سال جارى 

روانه زندان شده است.
در یکى دیگر از پرونده ها على ساکن یکى از روستاهاى 
بسیار دورافتاده شهرستان پلدختر که چندین سال پیش 
در حین عروسى خودش اسلحه کالشینکف را از شیشه 
خودرو بیرون آورده و اقدام به تیراندازى مى کند همزمان 
تعدادى از مدعوین سوار بر خودرو از کنار ماشین ایشان رد 
مى شدند اســلحه وى روى حالت خودکار بوده و کنترل 
اسلحه از دســتش خارج مى شــود و منجر به فوت یک 
پسر بچه هفت ساله و زخمى شــدن یک خانم مى شود 
داماد مذکور که از لحاظ مالى در شرایط بسیار بدى به سر 
مى برد به علت عدم توانایى مالى در پرداخت دیه به مبلغ 
280 میلیون تومان از تاریخ مرداد ماه 1394 تابه حال در 

زندان به سر مى برد.
یکى دیگر از پرونده ها مربوط به جوانى 26ساله و متأهل 
ساکن یکى از روستاهاى اطراف شهر خرم آباد است که در 
مراسم عروسى پســرعموى خود در روستا با تیراندازى با 
اسلحه جنگى کالشینکف در میان جمعیت و شلوغى اقدام 
به ایجاد شادى مى کند اما از آنجایى که اسلحه روى حالت 
رگبار بوده کنترل اسلحه از دستش خارج مى شود و منجر 

به فوت یک زن که مادر سه بچه بود، نقص عضو و قطع 
انگشتان دست یک پسر ده ساله و صدمه بدنى به یک نفر 
دیگر مى شود و این جوان مدت یکسال است که در زندان 

به سر مى برد.

رسمى غلط که نیاز به اصالح دارد
مردم دامنه رشته کوه زاگرس به ویژه ساکنان بخش هایى 
از استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیارى، 
لرســتان فارس و کرمان از دیر باز به دلیل شرایط خاص 
محیطى با اسلحه هاى شکارى و بعضاً جنگى، قرابتى چند 
ده ساله دارند و بالطبع آیین هاى مردمان این جغرافیا نظیر 
نوروز و حتى مراسم عروسى بى  ارتباط با حضور نمادین این 
وسیله اغلب دردسرساز، برگزار نشده و همچنان نمى شود.

حال اینکه سنت حســنه  ازدواج نه فقط در شرع ما بلکه 
در عرف ایرانیان همواره اهمیــت فراوانى دارد و حتى در 
برگزارى آن بر انجام آیین هاى معنوى خاصى تأکید شده 
است. امرى که متأسفانه در شرایط روز جامعه ما الاقل در 
مناطقى از کشورمان چندان به گوش نرسیده و بدان عمل 
نمى شود. هنوز هم برخى از روستاها، خرده فرهنگ هایى 
باقیمانده از ایامى دور با قوت خود برگزار شــده و از قضا 
سینه به سینه از والدین و بزرگ ترها به نسل بعدى منتقل 
مى شود که رسم تیراندازى در جشن عروسى یکى از این 
مراسم هاســت که متأســفانه قربانى هاى زیادى را هم 
تاکنون به همراه داشته اســت. امرى که ریشه در برخى 

فرهنگ ها و مراسماتى دارد که باید اصالح شود.
به طورى که هنوز پرونده هایى از این جنس وجود دارد، 
حال اینکه با عنایت به موضوع قوم و خویشــى در بیشتر 
این مطالبات دیه، طرفین دعاوى با وساطت ریش سفیدان 
قبایل در بسیارى از موارد، از دادخواست خود صرف نظر 
کرده یا اختالف آنها منتهى به مصالحه مى شود و موضوع 
دیه دیگر از طریق دادگاه پیگیرى نمى شــود در غیر این 
صورت آمارها بیش از این پرونده هایى است که امروز روند 

رسیدگى آنها به ستاد دیه محول شده است.
به راه انداختن کاروان هاى ویژه بدرقه عروس و دست بر 
روى ماشه یک اسلحه جنگى گذاشتن اگرچه براى افراد 
جمع معدودى از هموطنان ما ممکن اســت نشاط آفرین 
باشد اما این هیجانات ناهنجار همواره به دور از فرهنگ 
اسالمى و ایرانى ماســت و در بیشتر موارد سلب آسایش 

جمعى را به همراه دارد.

مرورى بر پرونده شلیک هاى مرگبار در مراسم ازدواج

دستگیرى باند زورگیران پرایدسوار 
فرمانده انتظامى خوزستان از دســتگیرى اعضاى یک باند زورگیرى که با اســتفاده از یک دستگاه 

خودروى پراید در آبادان مرتکب جرم مى شدند، خبر داد.
سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: این باند مسافرکش  نما با استفاده از یک دستگاه خودروى پراید 
شیشه دودى در آبادان و شهرهاى اطراف، زنان و دختران را هدف زورگیرى هایشان قرار مى دادند. با 
تالش نیروى انتظامى، اعضاى این باند هفته گذشته دستگیر شدند. وى افزود: زورگیران این باند پس 

از دستگیرى به جرم  خود اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامى خوزستان با اشــاره به مطالب منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر پیدا شدن جسد 
سه زن و ناپدید شــدن چند زن و دختر در آبادان گفت: در این زورگیرى ها، هیچ زنى به قتل نرسیده و 

ناپدید نشده است.
عباس زاده تصریح کرد: در این زورگیرى ها که با خودروى پراید سفیدرنگ و شیشه دودى انجام مى شد، تنها طال و پول هاى طعمه ها سرقت مى شد.

2 مرد جوان کــه با ســرقت از 14 مغازه و 
دزدیدن پنج کاســکو قیمتى از یک پرنده 
فروشى، پول میلیونى به جیب زده بودند به 

24سال زندان و شالق محکوم شدند.
رسیدگى به این پرونده از سال 94 به دنبال 
چندین فقره سرقت مشابه به فروشگاه هاى 
پوشاك، ســوپرمارکت و یک مغازه پرنده 
فروشى در حوالى تهرانپارس در دستور کار 

پلیس قرار گرفت. 
شواهد نشــان مى داد دزد یا دزدان شب رو 
بعد از شکســتن قفل در، وارد مغازه شده و 

همه اموال را به سرقت برده است. 
تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شــد و 
«شهرام» 34ســاله هنگام اجراى آخرین 
نقشــه اش بازداشت شــد. وى همدست 
دیگرش به نام «اسماعیل» را نیز لو داد وآنها 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاســت قاضى اصغرعبداللهى 
و با حضور یک مستشــار پاى میز محاکمه 

ایستادند.
در جلسه رســیدگى به این پرونده شاکیان 
یک به یک به تشریح شکایتشان پرداختند. 
یکى از شاکیان گفت: «وقتى صبح به مغازه ام 
که فروشگاه پوشاك است برگشتم متوجه 
سرقت شــدم، تمام لباس هاى مارك دار 

مغازه ام به سرقت رفته بود.»
شاکى دیگر که صاحب مغازه پرنده فروشى 
بود نیز گفت: «پنج طوطى کاسکو از مغازه ام 

سرقت شده است.»
دیگر شاکیان پرونده نیز درخواستشان مبنى 

بر اشد مجازات را مطرح کردند.
ســپس شــهرام به دفاع پرداخت و گفت: 
«حرفى براى گفتن ندارم، 14 فقره سرقت 
را قبول دارم اما فرزندم خردســال اســت 
و مادرپیرم به بیمارى ســرطان مبتال شده 
است. من به دلیل فشارهاى زندگى دست به 
سرقت زدم. اشتباه کرده ام و حاال از شاکیان 

و قضات دادگاه تقاضاى بخشش دارم.»
متهم دیگر نیز ابراز پشــیمانى کرد و گفت: 
«من از سر ناچارى دســت به سرقت زدم 
و حاال قول مــى دهم بــا برگرداندن اموال 

مسروقه رضایت شاکیان را جلب کنم.»
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد 
و سرانجام هر یک از متهمان را به 12سال 
زندان، 74ضربه شالق و رد مال محکوم کرد.

در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور 
شد تا رأى صادر کند.

 24سال حبس براى 
سرقت 5 کاسکو روز دوشــنبه بر اثر برخورد 

یک دســتگاه کامیون با تیر 
چراغ برق اصلى این تیر به 
فاصله مویــى از چادر زلزله 

زدگان سقوط کرد .

خطرى که از بیخ گوش زلزله زدگان گذشت

یک  دستگاه خودروى زانتیا پس از عبور از چراغ 
قرمز و تصادف با سه خودروى دیگر، وارد یک 

خانه شد.
رئیس پلیس بجنورد با اعــالم این خبر گفت: 
شامگاه دوشــنبه 6 آذر ماه ســال جارى راننده 
خودروى زانتیا به دلیل عبور از چراغ قرمز با سه  
خودرو برخورد مى کند و سپس به سمت پیاده 
راه منحرف مى شود و با سه عابر پیاده برخورد 
مى کند و درنهایــت وارد خانه اى مى شــود. 
سرهنگ على پاکدل بابیان اینکه راننده خودروى 
زانتیا از مسیر چهار راه پارك شهر به سمت چهار 
راه 17 شهریور درحرکت بوده، افزود: تخطى از 
ســرعت مطمئنه علت این حادثه شهرى بوده 

است.

فرمانده انتظامى شهرستان پیشــوا در استان تهران از 
وقوع نزاع دسته جمعى در این شهرستان خبر داد و گفت: 
یک جوان 28 ساله در این نزاع به قتل رسید و سه نفر در رابطه با این نزاع 

دستگیر شدند، اما قاتل فرارى است.
سرهنگ مصطفى علیزاده شامگاه دوشنبه از وقوع نزاع دسته جمعى در 
این شهرستان خبر داد و گفت: این نزاع در مجتمع «خورشید» رخ داد و 

طى آن یک جوان 28 ساله در این نزاع به قتل رسید.
وى اضافه کرد: قاتل در حال حاضر فرارى اســت، اما سه نفر از 

افراد دخیل در نزاع دستگیر شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
فرمانده انتظامى شهرستان پیشوا با اشاره به وقوع درگیرى در 
یکى از خانه هاى مجردى مجتمع «خورشید»، گفت: در این 
نزاع، مقتول از ناحیه شــاهرگ دچار آسیب شده و به سرعت 
توسط دوستانش به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال مى 
یابد، اما متأسفانه به دلیل خون زیادى که از وى رفته بود، در راه 

بیمارستان جان خود را از دست مى دهد.

              نزاع در خانه مجردى
                                 رنگ خون گرفت
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 نزاع در خ                نزاع در خ
                         

از  تهــران  نشــانى  آتــش  ســازمان  ســخنگوى 
محبوس شــدن مــرد 35 ســاله داخــل چاه یــک خانه 
مســکونى قدیمــى در خیابــان خــاوران تهــران خبر

داد.
جــالل ملکــى گفــت: ســاعت 8 و 6 دقیقــه صبــح 
دیــروز، حادثه گرفتار شــدن یک مرد در داخــل چاه یک 
اتاق بــه نیرو هاى ســازمان آتش نشــانى اطــالع داده 

شد. 
وى افزود: در پى وقوع این حادثه یک ایستگاه آتش نشانى 

به محل حادثه اعزام شدند.

ملکى گفت: با حضور آتش نشــانان مشــخص شد محل 
حادثه یک ســاختمان یک طبقــه قدیمى بدون ســکنه 
اســت و داخل یکى از اتاق هاى آن چاهى به عمق 30 متر 
حفر شده بود و همســایه ها با شــنیدن صداى ناله  فردى 
از این ســاختمان ســریعًا موضوع را به آتش نشانى اطالع 

دادند.
وى از مصدومیت شدید مرد 35 ساله در این حادثه خبرداد و 
اذعان کرد: مرد 35 ساله که به شدت از ناحیه پا و کمر دچار 
مصدومیت شده بود از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس 

شد.

سقوط مرد 35 ساله 
داخل چاه 30مترى 

زانتیا پس از 
برخورد با 3 خودرو و 
3 عابر، وارد خانه شد

جانشین رئیس پلیس استان خراسان شمالى از دستگیرى یک باند سه نفره کالهبرداران حرفه اى با چهار میلیارد 
ریال کالهبردارى در این استان خبر داد.

ســرهنگ حســین بدرى، با اعالم این خبر گفت: در پى اعالم شش مورد شــکایت مبنى بر اینکه افرادى با 
ترفندهاى مختلف از اهالى کالهبردارى کرده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه 
با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى اســتان قرار گرفت. وى با بیان اینکه متهمان با ترفندهایى از قبیل جعل 
اسناد و فروش خودرو اقدام به کالهبردارى مى کردند، تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات پلیسى و بررسى 
اظهارات شاکیان پرونده، موفق به شناســایى محل اختفاى کالهبرداران شدند که در نهایت در یک عملیات 

ضربتى آنها را دستگیر کردند.
وى خاطر نشــان کرد: در این عملیات ســه متهم 
دستگیر شــدند که در بازجویى به شش مورد 
کالهبردارى به ارزش چهار میلیارد 
ریال اعتراف کردند. سرهنگ 
بدرى افزود: متهمان 
براى انجام مراحل 
قانونى بــه مراجع 

قضائى تحویل داده شدند.

ئیس  ر
پلیس آگاهى استان 

همدان گفــت: مردى 
که بــا ضربات قیچــى نامزد 34 

ســاله خود را اوایل هفته جارى در یکى از 
محله هاى حاشیه شهر همدان به قتل رسانده بود، 

دستگیر شد.
ســرهنگ رضا زارعى اظهار داشت: شــنبه هفته 
جارى پس از تمــاس تلفنى مکرر فــردى با یکى 
از بســتگان نزدیــک خود و پاســخ نــدادن وى، 
این فرد با نگرانــى به منزل مســکونى او مراجعه 

مى کند. 
وى افزود: پس از مراجعه به منزل مسکونى با جسد 
خونین دختر جوان مواجه شده و موضوع را به مرکز 

فوریت هاى پلیسى 110 اطالع مى دهد. 
ســرهنگ زارعى ادامه داد: پس از حضور مأموران 
انتظامى، اعضاى تیم ویژه بررسى صحنه جرم نیز در 
محل حادثه حاضر شدند و به بررسى ابعاد و زوایاى 

قتل مى پردازند. 

رئیس پلیس آگاهى استان همدان گفت: تیمى 
زبده اى از کارآگاهان، بررسى این پرونده 
را بــر عهــده گرفتند که بــا همکارى 

بازپرس شعبه پنج، در کمتر از 24 ساعت 
قاتل شناســایى و دستگیر شد. سرهنگ 
زارعى با بیان اینکه قاتل این دختر جوان، 
نامزد وى است، افزود: بروز اختالف 
خانوادگى بین این زوج جوان و 
جدال لفظى آنها به مرگ دختر 

34 ساله ختم شد. 
وى ادامــه داد: نامزد مقتول ابتــدا حضور در منزل 
مقتول و هــر اقدامى بر علیــه وى را انکار مى کرد 
ولى پس از مواجهه با مســتندات انکارناپذیر لب به 
اعتراف گشــود. رئیس پلیس آگاهى استان همدان 
افزود: اختالف خانوادگى موجب جر و بحث شــدید 
بین قاتل و زن جوان در شب حادثه (جمعه) مى شود 
که نامزد او براى پایان دادن به این درگیرى لفظى 
و فیزیکى، با استفاده از قیچى چندین ضربه بر بدن 
این دختر جوان وارد مى کند و از صحنه قتل متوارى 
مى شود. وى گفت: با توجه به کامل بودن مستندات 
و تکمیل شدن پرونده، قاتل در اختیار مرجع قضائى 

قرار گرفته است. 

فروپاشى باند 3 نفره کالهبرداران میلیونى 

قتل نامزد جوان با قیچى

ئیس ر
پلیسآگاهى استان

گفــت: مردى  همدان
4که بــا ضربات قیچــى نامزد 34

ســاله خود را اوایل هفته جارى در یکى از 

رئیس پلیس آگاهى
زبده اى از کارآگ
را بــر عهــد
بازپرس شع
قاتل شناسـ
زارعى با بیان
نامزد
خا

قتل نامزد جو

آنها که عروسى را عزا مى کنند
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مهم نیســت شــما بر روى یک کاغذ مى نویسید، در 
یک کالس تدریس مى کنید، یک پــروژه تحقیقاتى 
را ســازماندهى مى کنیــد یــا تنهــا در محیط وب 
به جســتجو مى پردازید، شــما باید لپ تاپ درستى 
را با توجه بــه بودجه و نیازهایى کــه دارید خریدارى 
کنید. در وهله نخســت شاید پروســه خرید لپ تاپ 
شــما را ناامید کند. صدها مدل مختلف در اندازه هاى 
متفاوت همراه با ســه سیســتم عامل متفــاوت و با 
قیمت هاى مختلف وجود دارد. به همین خاطر لیستى 
از 6 نکته  را گرد هم آورده ایم که پیش از خرید لپ تاپ 
باید به آن ها توجه کنید تا انتخاب درســتى را داشــته 

باشید. 

یک نمایشگر کوچکتر به معناى حمل و 
نقل راحت تر است

اغلب لپ تاپ هاى موجود در بازار از نمایشــگرى به 
اندازه 11 الى 17 اینچى برخوردارند. اندازه  کل سیستم 
متناسب با نمایشگر آن اســت. این بدان معناست که 

نوت بوك هاى کوچکتر، سبک تر هستند و مدل هاى 
بزرگ تر نیز به طبع از وزن بیشــتر و اندازه نمایشــگر 

بزرگ ترى برخوردارند.
اگر زیاد لپ تاپتان را جابجــا نمى کنید، یک مدل 15 
اینچى مناسب شماست. اما اگر مى خواهید دائم آن را 
با خود به این طــرف و آن طرف حمل کنید، یک مدل 
 Dell XPS 13 13 یا حداکثر 14 اینچى نظیر لپ تاپ
مناســب شــما خواهد بود که مى تواند تناسب خوبى 
را بین فضاى نمایشــگر و قابلیت حمل و نقل برقرار 

کند.
کودکان لپ تاپ زیر 12 اینچ، چیزى بین 11,6 و 12,5 
اینچ را بهتر مى توانند مدیریت کنند. اما اگر لپ تاپ شما 
جاى ثابتى دارد نیز مى توانیــد از یک مدل 17 اینچى 

استفاده کنید.
 

 Full HD وضوح حداقلــى نمایشــگر
باشد

اگر شما قصد خرید یک مدل مقرون به صرفه را دارید 

این نکته را فراموش نکنید که رزولوشن حداقلى صفحه 
 Full HD نمایش آن 1920×1080 پیکســل یا همان
باشــد. این میزان پیکسل ها به شــما اجازه مى دهند 
راحت تر صفحات وب را بدون نیاز به اســکرول کردن 
مشــاهده کنید و راحت تر عملیات مالتى تسکینگ را 

انجام دهید.
 

لپ تاپى با عمر باترى حداقل 8 ساعتى 
را انتخاب کنید

اگر مى خواهید مدت زمان طوالنى را به دور از پریز برق 
بگذرانید (فرقى نمى کند بر روى تخت خوابتان در خانه 
یا روى میز شرکت)، به دنبال لپ تاپى بگردید که ارائه 
کننده عمر باترى حداقل 8 ســاعتى باشد. یک مثال 
 UX330UA خوب مى تواند لپ تاپ ایسوس زن بوك
باشــد که ارائه کننده عمر باترى 9 ساعته است. البته 
از آنجایى که لپ تاپ هاى گیمینگ مســتلزم قدرت 
بیشــترى هســتند، آن ها را باید از این قاعده مستثنا 

دانست.

کروم بوك ها مناســب بچه ها، اما 
ویندوز و مک او اس براى همگان

لپ تاپ هایى که از سیستم عامل کروم او اس بهره مند 
هستند نزد مدارس از محبوبیت باالیى برخوردارند، زیرا 
استفاده از آن ها براى کودکان آسان است و به سختى 
با نرم افزارهاى مخرب آلوده مى شوند. بهترین کروم 
بوك حال حاضر کــه مى تــوان آن را خریدارى کرد، 
ایسوس کروم بوك فلیپ C302CA است. با این حال، 
براى اکثر مردم یک لپ تاپ مجهز به ویندوز یا مک او 
اس که مى تواند ارائه کننده قابلیت هاى بیشترى باشد، 

مناسب تر است.
اگر بین وینــدوز و مــک او اس مردد هســتید، این 
نکته را در نظر داشــته باشــید که ویندوز ارائه کننده 
گزینه هاى مقرون به صرفه بیشترى شامل نمایشگر 
لمسى است. این درحالیســت که مک بوك ها داراى 
قدرت امنیتى بیشــترى بوده و صاحب نرم افزارهاى 
قدرتمندترى بــراى ویرایــش تصاویــر و ویدیوها 

هستند.

 
یک لپ تاپ 2 در 1 با نمایشگر لمسى 

بخرید
بسیارى از لپ تاپ هاى امروزى عمال کامپیوترهایى 
2 در 1 هستند که مى توانند بین دو حالت لپ تاپ و یا 
تبلت مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها، نظیر لپ 
تاپ لنوو یوگا 920 ایده ى خوبى براى شما خواهند بود 
اگر به دنبال خرید یک لپ تاپ لمسى هستید، اما اگر 
مى خواهید با همان هزینه لپ تاپ قدرتمندترى را تهیه 
کنید، توصیه ما به شما خرید یک لپ تاپ معمولى است. 
لپ تاپ هایى با نمایشگر لمسى معموال گران تر هستند 
و عمر باترى کمترى از مدل هاى فاقد نمایشگر لمسى 

را ارائه مى کنند.

 
مشخصات فنى مهم

شــما قیمت زیادى را براى خرید یک لپ تاپ هزینه 
مى کنید، پس باید حداقل مشــخصات آن شامل یک 
 AMD Ryzen یا  Core i7) اینتل Core i5 پردازنده
Mobile هم مناسب هســتند)، رم 8 گیگابایتى، یک 

حافظه اس اس دى 256 گیگابایتى و یک نمایشگر با 
وضوح Full HD باشد. 

این مهم اســت که شــما یک حافظــه از نوع اس 
اس دى را بــه جاى هارد دیســک داشــته باشــد، 
چرا کــه آن هــا از ســرعت بیشــترى برخوردارند 
و مى تواننــد برنامه هــاى شــما را ســریع تر اجــرا 

کنند.

6 نکته  طالیى براى خرید لپ تاپ 
مهم نیســت شــما بر روى یک کاغذ مى نویسید، در 
یک کالس تدریس مى کنید، یک پــروژه تحقیقاتى 
را ســازماندهى مى کنیــد یــا تنهــا در محیط وب 
به جســتجو مى پردازید، شــما باید لپ تاپ درستى 
را با توجه بــه بودجه و نیازهایى کــه دارید خریدارى 
کنید. در وهله نخســت شاید پروســه خرید لپ تاپ 

نوت بوك هاى کوچکتر، سبک تر هستند و مدل هاى 
بزرگ تر نیز به طبع از وزن بیشــتر و اندازه نمایشــگر 

بزرگ ترى برخوردارند.
5اگر زیاد لپ تاپتان را جابجــا نمى کنید، یک مدل 15

اینچى مناسب شماست. اما اگر مى خواهید دائم آن را 
با خود به این طــرف و آن طرف حمل کنید، یک مدل 

این نکته را فراموش نکنید که رزولوشن حداقلى صفحه 
Full HD پیکســل یا همان D 0نمایش آن 1920×1080
باشــد. این میزان پیکسل ها به شــما اجازه مى دهند 
راحت تر صفحات وب را بدون نیاز به اســکرول کردن 
مشــاهده کنید و راحت تر عملیات مالتى تسکینگ را 

انجام دهید.

کروم بوك ها مناســب بچه ها، اما 
ویندوز و مک او اس براى همگان

لپ تاپ هایى که از سیستم عامل کروم او اس بهره مند 
هستند نزد مدارس از محبوبیت باالیى برخوردارند، زیرا 
استفاده از آن ها براى کودکان آسان است و به سختى 
با نرم افزارهاى مخرب آلوده مى شوند. بهترین کروم 

6 نکته  طالیى براى خرید لپ تاپ 

گوشــى آیفون 10 تقلبى نیز وارد بازار ایران 
شد. در حال حاضر این گوشى با ظاهرى شبیه 
به نسخه اصلى، به صورت قاچاق و با قیمت 

ارزان در کشورمان به فروش مى رسد.
نسخه تقلبى و طرح اصلى آیفون ایکس اپل 
در سه رنگ سفید، مشکى و طالیى با قیمت 
550 هــزار تومان بدون گارانتــى و با 7 روز 
مهلت تست به صورت قاچاق وارد بازار ایران 
شده است. این گوشى تقلبى در حال حاضر 
به صورت انبوه به فروش مى رسد. در همین 
حال، گوشــى اصلى آیفون 10 نیز با حافظه 
داخلى 64 و 256 گیگابایت به ترتیب با قیمت 
5 میلیون و 800 هزار تومان و 7 میلیون و 550 
هزار تومان همراه با گارانتــى در بازار ایران 

فروخته مى شود.
گوشــى آیفون 10 تقلبى داراى پردازنده 4 
هســته اى مدیاتک MT6580 با فرکانس 
1,3 گیگاهرتز، صفحه نمایش 5,8 اینچى، 
رم 2 گیگابایتى، حافظه داخلى 16 گیگابایت، 
دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى، دوربین سلفى 
5 مگاپیکسلى، باترى 2500 میلى آمپرساعتى 

و سیستم عامل اندروید 6,0 مارشمالو است. 
همچنین این گوشــى از بدنه اى شیشه اى 
بهره مى بــرد و از لحاظ ظاهرى شــباهت 
زیادى به نســخه اصلى آن دارد. به همین 
دلیل ظاهرا این گوشــى تقلبى با اســتقبال 
خوبى از ســوى مشــتریان مواجه شــده و 
عالقه مندان به خرید پرچمدار جدید اپل که 
شــاید نمى توانند از پس قیمت باالى آیفون 
ایکس بربیایند، اقدام به خرید نسخه تقلبى آن 

مى کنند.
گفتنى است با توجه به اجراى طرح رجیسترى 
گوشــى هاى تلفن همراه و قاچــاق بودن 
محموله اولیه گوشى هاى آیفون 10 موجود 
در بازار ایران از سوى ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال، این گوشى پرچمدار قدرتمند در لیست 
گوشى هاى ممنوعه قرار گرفت و مسئوالن 
از فعال نشدن گوشى هاى آیفون ایکس در 
شــبکه مخابراتى خبر دادند. حاال مشخص 
نیســت  که نســخه هاى تقلبى این گوشى 
چگونه به این راحتى و در تعداد انبوه وارد بازار 

ایران شده و به فروش مى رسند.

آیفون 10 تقلبى وارد بازار ایران شد

اپلیکیشــن PinDrive به کاربران آیفون اجازه مى دهد تا به صورت 
واقعیت افزوده بتوانند جاى پارك اتومبیل خود را در دنیاى واقعى پیدا 
کنند. این اپلیکیشن تنها با آیفون هایى کار مى کند که با ARKit  اپل 

سازگارند.
همراه با پکیج ARKit اپل که تنها مدت زمان کوتاهى از عمومى سازى 
آن مى گذرد، ما شاهد عرضه ى اپلیکیشن هاى مختلفى از سوى توسعه 
دهندگان هستیم که لذت تجربه ى استفاده از تکنولوژى واقعیت افزوده 
را در اختیار کاربران گوشى هاى آیفون قرار مى دهند. واقعیت افزوده، در 
واقع تکنولوژى است که به شما اجازه مى دهد تا با استفاده از دوربین و 
نمایشگر گوشیتان اجسام سه بعدى را در دنیاى واقعى خود قرار دهید 

و آن ها را از نمایشگر تماشا کنید.

همراه با این تکنولــوژى جدید ما بازى هــا، خط کش هاى مجازى، 
نمایشگاهى از برج ها، دستیاران خرید مبلمان و بسیارى از اپلیکیشن 
هاى دیگر را نیز مشاهده کردیم. حال اپلیکیشن PinDrive را نیز باید 
به این لیست اضافه کنیم. به لطف این برنامه شما مى توانید به صورت 
واقعیت افزوده جاى پارك اتومبیلتان را پیدا کنید. بنابراین حاال آیفون 
شما یک دستیار هوشمند در اختیار شما قرار خواهد گذاشت تا بتوانید 

خودروتان را با دوربین گوشى پیدا کنید.
نحوه کار با اپلیکیشن PinDrive ساده است.  شما اتومبیلتان را پارك 
مى کنید، از آن چند قدم فاصله مى گیرید، ســپس وارد اپلیکیشــن 
PinDrive مى شــوید، زمانى که اتومبیلتان را بر روى صفحه نمایش 

دیدید کافیست تا جاى آن را روى صفحه سنجاق کنید. سپس، زمانى 

که شــما قصد داشــتید به دنبال جاى پارك اتومبیلتان بگردید وارد 
اپلیکیشن PinDrive مى شوید و با استفاده از دوربین گوشى در دنیاى 
واقعى به دنبال آن مى گردید. هر جا که اتومبیل شما پارك شده باشد، 
یک دایره ى آبى رنگ با کلمه ى P در باالى آن ظاهر خواهد شد. به 
همین راحتى این دستیار به شما کمک کرد تا به سمت اتومبیلتان بروید.

بدیهى اســت که پیش از این نیز دســتیاران پارك به جز اپلیکیشن 
PinDrive وجود داشت و پس از این نیز منتشر خواهند شد، اما آن ها 

همگى از نقشه هاى 2 بعدى و سه بعدى همراه با جى پى اس گوشى 
شما اســتفاده مى کردند. حال اســتفاده از تکنولوژى واقعیت افزوده 
براى این کار مى تواند تجربه ى جدید و متفاوتى را براى شما به همراه 

داشته باشد.

با PinDrive جاى پارك اتومبیلتان را پیدا کنید

الیو ویدیو یکى از امکانات محبوب اینستاگرام است. قابلیت جدیدى که به الیو 
استورى اینستاگرام اضافه شده، امکان درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان 
را فراهم مى کند. همانطور که مى دانید، امــکان الیو ویدیو یکى از قابلیت هاى 
محبوب شبکه اجتماعى اینستاگرام اســت که به کمک آن، افراد مى توانند به 
طور مستقیم و پخش زنده با دنبال کنندگان خود در ارتباط بوده و با نظرات آنان 
در تعامل باشند. پس از استقبال بى نظیر کاربران اینستاگرام از این قابلیت جدید، 
امکان جدیدى نیز فراهم شد که کاربران به کمک آن بتوانند به صورت دو نفره به 
پخش زنده ویدیویى بپردازند. در حال حاضر، نزدیک به یک سال از معرفى رسمى 
ســرویس الیو ویدیو به عنوان یکى از قابلیت هاى محبوب استوریز مى گذرد و 
این ســرویس همچنان در حال بهبود قابلیت ها و امکانات خود براى کاربران و 
عالقه مندان است. تا چندى پیش افراد فقط مى توانستند در صورت تمایل، دوستان 
خود را به پخش زنده خود دعوت کنند. ولى به کمک قابلیت جدید اینستاگرام، 
هم اکنون امکان درخواست پیوستن به الیو استورى دیگران نیز فراهم شده است.

نحوه ارسال درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان
1- به منظور شرکت در الیو ویدیوى دوستان، تنها کافیست که در حین تماشاى 

الیو ویدیوى آنها دکمه Request را لمس کنید.
2- در صورتى که فرد مقابل درخواست شما را بپذیرد، تنها چند لحظه فرصت 
خواهید داشت که خودتان را براى ویدیوى زنده آماده کنید. در این حالت، الیو 
ویدیوى شما و فرد مقابل به طور همزمان و در قالب یک الیو ویدیو دو نفره براى 

مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.

نحوه پذیرفتن و یا رد کردن درخواســت پیوستن به الیو 
استورى

اگر شــما فردى باشــید که الیو اســتورى را آغاز کرده، در قسمت کامنت ها 
مى توانید وضعیت و تعداد درخواست هاى پیوستن به الیو ویدیو خود را مشاهده 

کنید.
1- بــا انتخــاب دکمــه View، مى توانیــد لیســت درخواســت ها را 

ببینید.
2- در این لیست، مى بایست فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمه …

Go live with را انتخاب کنید.

3- در صورتى که تمایلى به پیوستن اشخاص دیگر به الیو ویدیوى خود ندارید، 
تنها کافیست در این مرحله گزینه Cancel را بزنید.

 اگر ترجیح مى دهید که خودتان از شخص دیگرى براى پیوستن به الیو ویدیو 
دعوت کنید، تنها کافیست آیکونى که دو صورتک را نشان مى دهد انتخاب کرده و 
سپس از لیست موجود، فرد مورد نظرتان را به الیو ویدیوى خود اضافه کنید. الزم 
به ذکر است که در اینجا، فقط مى توانید از افرادى دعوت کنید که به طور همزمان 

در حال تماشاى الیو استورى شما هستند.

قابلیت جدید اینستاگرام رونمایى شد

درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان

400 سایت پربیننده،  هرچیزى را که تایپ مى کنید ب ازى استراتژى فتح برج ها 
ذخیره مى کنند

Tower Conquest  بازى محبوب و سرگرم کننده در 

سبک بازى هاى اســتراتژى از استودیوى بازى سازى 
Tango براى دستگاه هاى اندروید است که به صورت 

رایگان در گوگل پلى عرضه شده اســت. اگر از عالقه 
مندان و طرفداران بازى هاى استراتژیک اندروید هستید، 
بدون شــک Tower Conquest با طراحى و ساخت 
عالى اش نظرتان را جلب خواهد کرد، پس همین االن 
بازى Tower Conquest  را برروى دستگاه اندرویدى 
تان نصب کنید و پس از آن بدانید، حرکت شــما براى 

کسب افتخار ابدى از هم اکنون آغاز شده است! بهترین 
واحدهاى جنگى را به خدمت بگیرید، آنها را ارتقا دهید و 
برج هاى دشمن را نابود کنید! قدم در دنیاهایى بگذارید 
که پایانى بر آنها نیســت، دشمنان تان را شکست دهید 
 Tower و به آیتم هاى با ارزشــى دست پیدا کنید! بازى
Conquest داراى 5 گروه مختلــف و جمعًا 70 واحد 

جنگى، قهرمان و برجک دفاعى است و در آن نبردهایى 
استراتژیکى را تجربه مى کنید که توانایى هاى شما در 

دفاع و سرعت عملتان را به چالش مى کشند!

3 محقق مرکز سیاست گذارى فناورى اطالعات دانشگاه پرینستون با تحقیق روى اسکریپت سایت هاى معروف به این 
نتیجه رسیدند که اغلب وب سایت ها اطالعات کاربران را پس از هر کلیک و تاپ روى سرور خود ذخیره کرده و سپس 
آن را به شرکت هاى تجارى یا نهادهاى حکومتى مى فروشند. ســایت هاى پربیننده با ترافیک باال اقدام به نصب نرم 
 paste /افزار مخصوص کى الگر کرده و هر نوع حرکت کاربر را در دیتابیس خود ذخیره مى کنند و حتى پیست کردن
یک متن در کلیپ بورد نیز به صورت خودکار روى صفحه 

سایت مذکور کپى و نگهدارى مى شود.
به گفته این محققان، فیس بوك در سال 2013 نرم افزار 
مخصوصى را براى این کار روى سرور مرکزى خود نصب 
کرد که حتى اگر پســت خود را منتشر هم نکنید، در خود 
ذخیره مى کند. اسکریپتى که برنامه نویسان روى سایت ها 
اجرا مى کنند معروف به session reply است که با آن 
رفتار کاربر شناســایى و دنبال مى شود. این اسکریپت ها 
روى همه صفحات یک سایت اجرا نمى شوند و معموًال 

جایى که دیتاى کاربر در آنجا نوشته مى شود، مانند صفحه نام کاربرى و پسورد و یا اطالعات پزشکى، قابل اجرا است.
نرم افزارهایى هم مانند FullStory وجود دارد تا بتواند به طور خودکار هویت واقعى کاربر هنگام مرور سایت را کشف 
کند. این نرم افزار مخصوص کاربرانى است که مثال با جنسیت زن وارد سایت شده، در حالى که مرد هستند و یا اطالعات 

و نام کاربرى جعلى براى خود انتخاب کرده اند.
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طبیعت پاییزى در کردستان

«کلکچال»، نام یکى از قله هاى رشته کوه مرکزى البرز در شمال 
تهران است که امروزه به صورت یکى از تفرجگاه هاى اصلى 

کوهنوردان و مردم عادى درآمده است. ارتفاع قله کلکچال از 
سطح دریا 3350 متر است.تصویر، مسیر کوهپیمایى از پارك 
جمشیدیه به سمت مقبره شهدا و کمپ کلکچال در ارتفاعات 

تهران را نشان مى دهد.

مسابقات ماهیگیرى حرفه اى استان تهران در رشته ماهى کپور، عصر 
دوشنبه ششم آذر در باشگاه ماهیگیرى خوارزم به پایان رسید. این 
رقابت با حضور 14 نفر از برترین ورزشکاران حرفه اى در این رشته 

به مدت21 ساعت مدام برگزار شد. براى صید ماهى کپور در این 
مسابقات به دلیل سرد بود آب و گرم آبى بودن ماهى کپور، تجربه و 

تبحر زیادى نیاز است.

نمایشگاه
 بین المللى خودرو 

تهران

عزادارى سالروز 
شهادت امام حسن 
عسکرى (ع) در قم

بازار تهران

بازار فرش همدان




