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نوبت  دوم آگهى تجدید مزایده عمومى

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 407 مورخ 1396/8/2 
شوراى اسالمى شــهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه 
پالك کارگاهى واقع در مجموعه کارگاهى بلوار شــهید صفار از 
طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
1396/6/26 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 031-46402366 

تماس حاصل نمایند. 
حمید شهبازى شهردار هرند

چاپ اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم)
شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 26 مورخه 96/05/01 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه CNG جایگاه شهردارى واقع در میدان 

غدیر- کیلومتر 1 جاده قدیم کاشان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده: 

1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده 
مى بایستى مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- نرخ فروش گاز طبیعى فشرده براساس مصوبات مربوطه توسط بهره بردار رعایت گردد.4- مدت قرارداد یکسال شمسى خواهد بود.5- بهره بردار مکلف است کلیه لوازم، 
اموال منقول و غیرمنقول جایگاه و قطعات یدکى را که کارفرما در هنگام تحویل جایگاه یا مقاطه دیگر دریافت مى کند عیناً، در پایان مدت قرارداد به طور سالم به کارفرما 
تحویل نماید.6- حفاظت جایگاه در مقابل حوادث احتمالى به عهده بهره بردار مى باشد لذا بهره بردار مى بایست در تهیه و تکمیل تجهیزات حفاظتى کوشا باشد و کل جایگاه 
با تجهیزات آن بیمه تمام خطر گردد.7- شرکت کنندگان در مزایده ملزم هستند کلیه مدارك و وضعیت ایستگاه مذکور با دقت مطالعه و مورد بررسى قرار داده و از متن آن 
اطالعات کافى و کامل پیدا نمایند و نرخ خود را در سه حالت مترمکعب فروش و کیلوگرم فروش و به صورت فیکس ماهانه به این شهردارى ارائه نمایند.8- پیشنهاددهندگان 
بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/01 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى 

با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
9- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح یک شنبه مورخه 96/07/02 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص 
خواهد شد.10- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.11- جهت کسب هرگونه اطالعات 
بیشتر متقاضیان مى توانند با شهردارى بادرود تماس حاصل نموده و یا در ساعات ادارى به دبیرخانه کمیسیون معامالت شهردارى اقدام نمایند.12- تأمین نیروى انسانى 
مجرب و آموزش دیده با نظر و کلیه مسئولیت جایگاه به عهده پیمانکار مى باشد و پیمانکار متعهد مى باشد از نیروى بومى استفاده نماید.13- شهردارى در رد یا قبول هر یک 
از متقاضیان مختار مى باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهد نمود.14- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار 
مى باشد.15- پیمانکار حق واگذارى جایگاه به غیر را نداشته و به هیچ عنوان مگر در مواقع اضطرارى حق تعطیل شدن جایگاه را ندارد.16- پیمانکار موظف است کلیه مسائل 
ایمنى جایگاه را رعایت نماید.17- کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.18- شرکت کنندگان بایستى مجوز از  دستگاه هاى ذیربط و رعایت استانداردهاى شرکت 

ملى گاز ایران را دارا بوده و داراى سابقه کار باشند و رزومه کار خود را ارسال نمایند.
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هنرپیشه مجموعه «گیله وا» مى گوید سراغ نقش هاى سخت و لوکیشن هاى پیچیده مى رود

ستاره اسکندرى: بازیگر آپارتمانى نیستم

اگر مى خواستم صرفًا بخاطر دستمزد هر نقش و مجموعه اى را بپذیرم
 مطمئن باشید چندبرابر همین دستمزدى را که در «گیله وا» به من مى دهند در کارهاى ساده تر 

و آپارتمانى مى توانستم بگیرم. پس همه چیز براى من پول نیست

بــاران کوثــرى بازیگــر زن ســینما از جمله 
بازیگرانى اســت که از همان اولین ساخته رضا 
درمیشیان با نام «بغض» تا ساخته هاى بعدى 
اش «عصبانى نیســتم» و «النتــورى» جزو 
افراد ثابــت تیم بازیگران وى بوده اســت. این 
همراهى باعث شده بود که در اتفاقات مرتبط با 
همکارى هاى مشــترك از توقیف «عصبانى 
نیستم» تا حاشیه ســازى هاى جشنواره بر سر 
«النتورى» مواضعى همسوى کارگردان داشته 

باشــد یا بعدتر در اکران هــاى مردمى 
«النتورى» باران کوثرى 

همواره بکوشد در 
کنار کارگردان 
فیلم بــه دیدار 
مخاطبان برود.

در هفته هــاى 
اخیــر و بعــد 
موفقیــت  از 
«النتــورى» در 

جشــن حافظ  هم 
پیش بینى مى شــد 

باران کوثرى زودتر از 
بقیه به پیشواز تبریک 
گفتن به همکارانش 
برود امــا کمترین 
مثبتى  واکنــش 
از ســوى بــاران 
کوثــرى صورت 
نگرفته و در حالى 
که بســیارى از 
در  مخاطبــان 

انتظــار بودنــد او از 
موفقیت هاى این 
فیلم ابراز خرسندى 
کنــد امــا هیچ 
مثبتى  واکنش 
از سوى باران 
صفحــه  در 

اش  اجتماعــى 
صورت نگرفته است.

عین این اتفاق بعد از اعالم 
فهرســت نامزدهاى جشن 
خانه ســینما هــم رخ داد 
و علیرغم نامــزدى هاى 
پرشــمار «النتــورى» در 
جشن خانه ســینما که از 
نامــزدى بهتریــن فیلم و 

کارگردانى تــا بهترین بازیگرى مــرد و زن را 
دربرمى گرفت باران کوثرى هیچ پیام تبریکى 

براى همکارانش صادر نکرد.
این اتفــاق درحالــى رخ داده کــه او از جمله 
هنرمندان فعال در شــبکه هاى اجتماعى است 
که مى کوشــد درباره موضوعــات مختلف از 
طریق صفحه اش اظهارنظر کند؛ از چرایى لغو 
کنسرت ها تا مشــهد گرفته تا سانحه تصادف 
اتوبوس حــاوى دانش آمــوزان در هرمزگان 
تا تــالش براى جلوگیــرى از انقراض 
ایرانــى  یوزپلنــگ 
موضوعات متأخرى 
هســتند که بــاران 
دربــاره آنها اظهارنظر 
کرده است اما نسبت به 
موفقیت هاى اخیر یکى 
از پرحاشیه ترین 
ت  بیــا تجر
ى  یگــر ز با
ســال هاى 
ش  خیــر ا
ت  ســکو
 ! ه د کــر

چرا؟

سینما هاى کشور از دیروز ســه فیلم ســینمایى «نگار»، «من و شارمین» و 
«ماجان» را به روى پرده نقره اى بردند.

فیلم هاى سینمایى«من و شــارمین» به کارگردانى بیژن شیرمرز، «نگار» به 
کارگردانى رامبد جوان و «ماجان» به کارگردانى رحمان سیفى آزاد است.

«نگار» چهارمین ساخته بلند ســینمایى رامبد جوان، بازیگر و مجرى برنامه 
پرطرفدار «خندوانه» است. «نگار» در جشــنواره فیلم فجر سال گذشته در 9 
بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و جایزه بهترین موسیقى متن را از آن 

خود کرد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «نگار دختر خانواده اى نیمه مرفه و اصیل 
است. پدر او در یک معامله اقتصادى شکست خورده و به دلیل فشارهاى زیاد 
مرده است. این تحلیلى است که پلیس نسبت به مرگ او اعالم مى کند. اما نگار 
این تحلیل را باور ندارد و تصمیم مى گیرد که روزهاى آخر پدر را مرور کند تا به 

اصل ماجرا پى ببرد.»
نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانى حقیقى، آتیال پسیانى، فریبا کامران، 
علیرضا شجاع نورى، افسانه بایگان، اشکان خطیبى، علیرضا آقاخانى، محمود 
کریمى، ایلیا کیوان، شایان کامروز و عیسى حسینى بازیگران این فیلم هستند.

فیلم ســینمایى«ماجان» هم در جشنواره فیلم فجر ســال گذشته به نمایش 
درآمد. در فیلم «ماجان» مهتاب کرامتى، فرهاد اصالنى، سیما تیرانداز، بهنوش 
بختیارى، علیرضا استادى، بابک انصارى، بازیگر نوجوان: محمد مهدى احدى، 
بازیگران خردسال: عرفان برزین و ســارا میرایى به ایفاى نقش مى پردازند. 
«ماجان» روایتگر قصه زوجى اســت که با چالش بزرگى در مواجهه با فرزند 

خود روبه رو هستند.
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سریال هاى تاریخى تلویزیون همیشه مخاطب پسند است؛ به شرطى 
که با قصه جذاب و ساخت ایده آل همراه باشد. گرچه فعًال کمى دست 
تلویزیون از ساخت این تولیدات خالى شــده که احتماًال همه چیز به 

بودجه سنگین این آثار برمى گردد.
از جدیدترین تولیدات در این زمینه شاید بتوان به «گیله وا» اشاره کرد 
که البته شکل مینى سریال دارد و نمایى از چهره میرزا کوچک خان را 
نیز نشان مى دهد. بازیگران نسبتاً شناخته شده اى را هم مى توان در این 
مجموعه دید ازجمله ستاره اسکندرى. خودش ادعا مى کند که مشتاق 
نقش هاى خاص است حتى اگر با گریم سنگین و متفاوت همراه باشد.

اســکندرى در همین رابطه که یکــى از نقش هاى اصلى ســریال 
«گیله وا» را برعهده دارد در گفتگو با آنا، توضیح داد: داســتان سریال 
در بســتر تاریخ مى گذرد و شــرح حالى از یک خانــواده در دوران 
میرزاکوچک خان است و قصه اى از اتفاقاتى که در آن بازه زمانى رخ 

مى دهد. به نظرم قصه خاصى دارد. 
وى با اشاره به سختى این نوع آثار، عنوان کرد: حضور در این سریال ها 
که لوکیشن هاى متفاوت و شاید سختى کار بیشترى براى ما بازیگران 
دارد، به سلیقه و انتخاب خود ما بازیگران برمى گردد و اصًال ربطى به 

دستمزد و... نیز ندارد.

این بازیگر افزود: اگر مى خواســتم صرفًا بخاطر دستمزد هر نقش و 
مجموعه اى را بپذیرم، مطمئن باشــید چندبرابر همین دســتمزدى 
را که در «گیلــه وا» به من مى دهند در کارهاى ســاده تر و آپارتمانى 

مى توانستم بگیرم. پس همه چیز براى من پول نیست.
اسکندرى با بیان اینکه همیشه به دنبال تجربه نقش هاى متفاوت در 
گریم هایى حتى خاص بوده، ادامه داد: اولویت من براى بازى، فیلمنامه 
و قصه باکیفیت است و همچنین گروهى که قرار است کنارشان باشم.

این بازیگر همچنین تأکید کرد: خــودم را از جنس تئاتر مى دانم پس 
سراغ نقش هاى ســخت مى روم که در فضا و لوکیشن هاى پیچیده 
نیز کار بشــود. جز این بود خیلى راحت مى توانستم فقط نقش هاى 
آپارتمانى را بپذیرم ولى شخصًا اهل این نقش هاى ساده نیستم. قبًال 

هم این را در «دندون طال» و... نشان داده ام.
اسکندرى با اشاره به اینکه پذیرش این جور نقش ها برحسب عالقه 
اســت، گفت: من بازیگرى را جزئى از زندگیم مى دانم و این عجین 
بودن باعث مى شــود در کنار الزامات یک نقش به مسائل دیگر نیز 

فکر کنم.
وى تأکید داشت: به شخصه از فیلم و ســریال هایى که در فضاهاى 
خارجى مثــل لوکیش هاى بکر و در دل طبیعت مى گذرد، اســتقبال 

مى کنم. بازیگرى نیستم که صرفًا دل به خیابان و آپارتمان بدهم.

* درباره مجموعه «گیله وا»
الزم به ذکر است تصویربردارى ســریال «گیله وا» به عنوان یکى از 
تازه ترین محصوالت مر کز فیلم و سریال ســازمان هنرى رسانه اى 
اوج از اواخر خرداد ماه در کیاشهر گیالن آغاز شده و طبق پیش بینى ها 
ضبط آن تا پایان تابستان سال جارى ادامه خواهد داشت. «گیله وا» 
به تهیه کنندگى امیر بنان و کارگردانى و نویسندگى اردالن عاشورى 
سریالى است که از دریچه اى متفاوت به وقایع تاریخى روزهاى پایانى 

جنگ جهانى اول، قحطى ایران و قیام جنگل مى پردازد.
این سریال در تالش است با نگاهى عاطفى به زندگى اجتماعى مردم 
در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 بپردازد و به نوعى روایتگر سبک 
زندگى و روابط اجتماعى و عاطفى مردم ایــران و به خصوص مردم 

خطه گیالن در صد سال گذشته باشد.
بهروز شعیبى، امیرحســین صدیق، مهران رجبى، ستاره اسکندرى، 
مهدى زمین پرداز، امیرحسین هاشــمى، على عطایى، پریا مردانیان، 
ستاره حســینى و حمیدرضا پگاه از بازیگرانى هســتند که در سریال 

«گیله وا» مقابل دوربین رفته اند.

ـیســینمن  بازیگــر زن 
نماناولاولین ساخته ر  از ه

» تا ساخته هاى بعدى
ای«النتــورى» جزو جزو ورى
وده اســت. این
ت مرتبط با

ین
هنرمندان

که مى کوشــد
طریق صفحه اش اظ

ت ها تا مشــهد گرف
ى دانشآمــوزان ا

جلوگیــرى از
نیرانــى ا ا

ت مرتب
عصبانى
 سر
ه

کنسرت ه
اتوبوس حــاوى دانش

تا تــالش براى جلوگیــ
نیر ایرا یوزپلنــگ 

عاتوعات متأخرى  موض
هسـســتند که بــاران 
دربــاره آنها اظهارنظر 
کرده است اما نسبت به 
یکىیکىیکىیکىیکىیکى ىاى اخیریرخیرخیر موفقیت ه
شششرحاششیهتیه تیهتیه تیه ترینرینرینرینرین از پ
تتتتت بیــا بیر بیر تجتجتجررر
ى ىـر ىـر ىـر یگــر یگـز یگـز یگـز گـیگـز بابا
هاىهاىهاىهاىهاى ســالـالـالـال
ش شـر شـر شـر شـر رـر خیـخیـخیـخیـخ
ت تکو تکو کو
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ن کوثــرى
ى اســت ک

 با نام «بغض
مى نیســتم» ی

م بازیگران و
ده

گران وى
ه بود که در ات

ــترك از توقیف
زازاازى هاى هاى هاى هاى هاهاىىىى جشنو

ىىسوىسوىمسوىک ک کا کا کاکارگردان
رى مردمىدمى ــاهــاهــاهــاهــا

ا از جمله
را
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رفــاق در ق
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اره موضوع
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سانحه تصادف
رمزگان
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و ترین بازیگرى مــرد
هیچ پیام تبریکى 

کارگردانى تـ بـا بههترین بامله
باران کوثرى هیچ پیا ترفت دربرمى گ

 همکارانرانش صادر نکرد.
جقدرحالــى رخ داده کــه او از جمله  ز و ىرخ
 شــبکه هاى اجتماعى است 
ضوعــات مختلف از 
؛ از چرایى لغو 
صادف 

 باران کوثرى
 با عوامل «النتورى» مشکل پیدا کرده؟

فیلم سینمایى «دوران عاشقى» به توزیع مجدد رسید.نســخه نمایش خانگى 
عاشــقى» به کارگردانى و تهیه کنندگى علیرضا رئیســیان فیلم ســینمایى «دوران 

سینماهاى کشور و حضور پررنگ در جشنواره هاى داخلى و که پس از اکرانى موفق در 
بار توسط مؤسسه هنرهاى تصویرى سوره در شبکه نمایش خانگى خارجى، زمستان 94 براى نخستین 

عرضه شده بود، روز گذشته براى دومین بار و با طراحى جدید جلد و تغییراتى دیگر، در سراسر کشور توزیع شد.
بازتوزیع «دوران عاشقى» در شبکه نمایش خانگى، در شرایطى که مسائلى همچون کپى غیرمجاز در سطح 
گسترده و همچنین پخش آثار سینمایى ایرانى توسط شبکه هاى ماهواره اى، به فروش تولیدات سینماى ایران 
در شبکه نمایش خانگى لطمه وارد 
مى کند، امرى نادر به شمار مى آید 
که در چندسال اخیر بى سابقه بوده 

است.
«دوران عاشقى» که اکران موفقى 
را نیز پشت سر گذاشته بود، على رغم 
محدودیت شــدید در ســالن هاى 
نمایشى و تبلیغات محیطى و عدم 
حمایت دولتى توانست به فروش دو 
میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده 
و هفتمین فیلم پرفروش سینماى 
ایران در سال 1394 لقب گیرد. عالوه بر حضور موفق در داخل، «دوران عاشقى» تاکنون در چندین کشور 
جهان از جمله کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان و انگلستان روى پرده رفته است. «دوران عاشقى» در ده رشته 
اصلى سى  وسومین جشــنواره فیلم فجر کاندیداى دریافت جایزه بود و عالوه بر کسب دو سیمرغ بلورین از 
این جشنواره، توانست جوایز متعددى در جشن حافظ و جشنواره فیلم شهر کسب کند.  در این اثر سینمایى، 
بازیگرانى همچون لیال حاتمى، شهاب حسینى، فرهاد اصالنى، مینا وحید، بیتا فرهى و پرویز پورحسینى به 

ایفاى نقش پرداخته اند. زد
رد 
کو
» ر
قى
اش
ن ع
ورا
«د

ى 
انگ
ش خ

پخ

فیلم ســینمایى زنانى کــه با گرگ هــا دویده اند به 
کارگردانى امیر اطهر سهیلى وارد مرحله ساخت شد. 
پروانه ساخت این فیلم با نام سابق «یونس» صادر شده 
و به زودى فیلمبردارى آن آغاز مى شود.  لعیا زنگنه بازیگر 

اصلى این فیلم است.
ر  خالصه داستان فیلم آمده است: «هزاران سال قبل "یونس" شک د

مى کند، مى لغزد و آنجا که باید داســتانش در اوج تمام شود طعمه ماهى مى گردد و شکم ماهى 
آغاز داستان یونس مى شود و اکنون هزاران سال بعد "ژاله" شک مى کند، مى لغزد و آنجا که باید 

داستانش در اوج تمام شود "زنانى که با گرگ ها مى دوند" آغاز مى گردد.»

لعیا زنگنه به
 «زنانى که با گرگ ها دویده اند» 

پیوست
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عسل  از 
افسردگى جلوگیرى مى کند 

و با کاهش التهاب مغز، آن را سالم نگه 
مى دارد. وقتى عسل مى خورید، سطح 
قند خون هم تنظیم مى شود و شما 
احساس شادى و نشاط مى کنید.

برخى خوراکى ها حاوى ترکیباتى هســتند که با خوردن آنها 
شادى و نشاط در درون شما موج مى زند.

موادغذایى مى توانند در وضعیت روحى شما  تأثیر زیادى بگذارند و یک خوراکى 
اثرى چند برابر  قرص هاى افسردگى داشته باشــد یا خوردن یک غذاى خوشمزه، 

احساسى منتقل مى کند که مى تواند براى چند ساعت آرامش و شادى را در وجودتان ایجاد کند.
براساس تحقیقات دانشمندان، خوراکى هایى وجود دارند که با تأثیر شیمیایى موجب ترشح 

هورمون هاى شادى در بدن مى شوند، حتى اگر به آنها عالقه نداشته باشیم.
 در اینجا خوراکى هاى شادى آور را به شما معرفى مى کنیم.

عسل  از
کافسردگى جلوگیرى مىکند

و با کاهش التهاب مغز، آن را سالم نگه 
مى دارد. وقتى عسل مى خورید، سطح

تقند خون هم تنظیم مى شود و شما 
د کن نشاط شاد ا احساس شادى و نشاط مى کنید.ا

خوردن آنها 

ذارند و یک خوراکى 
ن یک غذاى خوشمزه،

ى را در وجودتان ایجاد کند.
یر شیمیایى موجب ترشح 

 نداشته باشیم.
م.

          این خوراکى ها را بخورید تا شاد باشید

نارگیــل 
یکــى از شــادکننده تریــن 

خوراکى ها محســوب مى شود و عملکرد 
مغز را بهتر مى کند، اگر نگران چاقى و 

باال رفتن چربى و قندخون تان نیستید، 
هفته اى یکبار مخلوط 
شیر و بستنى و نارگیل 

را امتحان کنید.

کلسیم 
موجود در ماست، انتقال 

دهنده هاى عصبى شادى آور را 
آزاد مى کند و 

باعث مى 
شود ما شاد 

شویم.

به  چو ر ما
سرشــار از فــوالت و 

تریپتوفــان اســت؛ موادى 
که سطح شــان در بدن انسان 
هاى افسرده به شدت پایین است 

و براى درمان باید این مواد به سطح 
نرمال برسند. همین دلیل کافى است تا 

مارچوبه در فهرست اصلى خوراکى هاى 
شادى آور باشد، اگر مارچوبه پیدا نمى 

کنید، غذاهایى را که با بوقلمون پخته 
مى شوند مصرف کنید.

تخم مرغ 
یکى از خوراکى هاى شادى آور 

است، روزهایى که براى صبحانه نیمرو 
مى خورید یا تخم مرغ عسلى و آب پز شده حال بهترى دارید 

زیرا تخم مرغ منبع غنى از روى، ویتامین B، امگا 3، اسیدهاى چرب 
و پروتئین است و مواد مورد نیاز بدن تان تأمین و هورمون ها به اندازه 

کافى ترشح مى شوند که در نتیجه  شادى و رضایت به زندگى 
مى آید.

ى ر به ر ز
باال رفتن چربى و
ه
ش
ام را

ر از فــوالت و 
ــت؛ موادى 
 بدن انسان 
 پایین است 

مواد به سطح 
ل کافى است تا 

ى خوراکى هاى 
 مارچوبه پیدا نمى 

 که با بوقلمون پخته 
مصرف کنید.

مىآید.

همه 
گوجه فرنگى ها یک 

ماده شناخته شده به نام لیکوپن دارند، 
روغن خوردن گوجه فرنگى با 

زیتون، بهترین پیشنهاد براى 
جذب لیکوپن و شاد شدن 

است.

ا گ روغنغ فرنگى باف
 براى 
شدن 

اگر فردى نیســتید که به طور 
معمول از سردرد رنج مى برد 
و ناگهان متوجه شــده اید که 
به طور منظم با این مشــکل 
سرو کار دارید، این مى تواند 
دالیل مختلفى داشــته باشد 
که از آن جمله مــى توان به 
تومــور مغزى اشــاره کرد. 
ســردرد مى توانــد یکى از

 نشــانه هاى اولیه شــکل 
گیرى تومور مغزى باشــد.

این ســردردهاى خاص که 
با تومورهاى مغــزى مرتبط 
هســتند واکنشى مشــابه با 
سردردهاى دیگر به استفاده 
از درمان هاى بدون نســخه 
مانند قرص هاى مسکن نشان 
نمى دهند. با وجود این، منابع 
پزشــکى به این نکته اشاره 
دارند که مواجهه با ســردرد 
نباید موجب هراس شما شود، 
زیرا بیشتر سردردها بى ارتباط 

با تومورهاى مغزى هستند.

در شــرایطى که توانایى صحبت 
کردن مى تواند تحت تأثیر یک تومور 
مغزى قرار بگیرد، قدرت شــنوایى 
انسان نیز مى تواند تحت تأثیر آن 
قرار بگیرد. یک نــوع از تومور که 
مــى توانــد قــدرت شــنوایى را 
تحت تأثیر قرار دهد بــه نام نوروم 
آکوستیک شــناخته مى شود، که 
ممکن است یک یا هر دو گوش را 
تحت تأثیر قرار دهد. آزمایش ها در 
این زمینه از دســت دادن شنوایى 
در فرکانس هــاى باال و همچنین 
تشــخیص ضعیــف واژه هــا را 
نشــان داده اند. تومورها مى توانند 
یک منطقه کوچک تــر، جایى که 
سیستم هاى رله شنوایى قرار دارند را 
تحت تأثیر قرار دهند یا اثرات جمعى 
مانند ایجاد فشار یا حتى حرکت مغز 

را با توجه به اندازه خود شکل دهند.

تومور مغزى که در نزدیکى 
عصب بینایى قــرار دارد 
مى تواند به تــارى دید یا 
دوبینى منجر شود و برخى 
انــواع دیگر تومــور مى 
توانند حرکات غیر طبیعى 
چشــم را در پى داشــته 
باشند. بیمار مبتال به تومور 
مغــزى ممکن اســت با 
شــکل گیرى نقاط کور، از 
دست دادن دید محیطى، 
یا نابینایى ناگهانى مواجه 
شــود که مى تواند نشان 
دهنــده فشــار وارده از 
تومور روى مغز باشــد. در 
صورت مواجهه با نابینایى 
ناگهانــى دریافت کمک 
پزشکى فورى بسیار مهم

 است.

تغییرات شــخصیتى در یک بیمار 
مى تواند فشــار مضاعفــى را به 
وى وارد کنــد. از آنجایى که لوب 
پیشانى مغز مرکز فرماندهى براى 
شخصیت محســوب مى شود، و 
تومورهاى که در ایــن ناحیه قرار 
دارند اثرى شدیدتر در پى خواهند 
داشــت. تومورهایى که در نواحى 
دیگــر مغز شــکل مــى گیرند 
مى تواننــد موجب عــدم تعادل 
هورمونــى و ناراحتى شــدید در 
بیماران شوند، به ویژه اگر توانایى 
آنها در صحبت کردن تحت تأثیر 
قرار بگیرد. بیمــار مبتال به تومور 
مغزى که توانایى خود در صحبت 
کردن را از دست داده است ممکن 
است قصد داشته باشد به همسر، 
فرزند یا نوه خــود بگوید که چقدر 
او را دوست دارد، اما ناتوانى در این 
کار براى وى آزاردهنده خواهد بود.

ضعــف در یک ســمت 
بدن که دســت و پاى آن 
سمت را تحت تأثیر قرار 
مى دهد، یکــى دیگر از 
نشانه هاى تومور مغزى 
اســت. همچنین، ممکن 
است در تشخیص اینکه 
کدام ســمت بدن شما 
چپ یا راست است، گیج 
شــوید، که همگى با یک 
تومور در لوب پیشــانى 
یا آهیانــه اى مغز پیوند 
خورده اند. یکى دیگر از
 نشــانه هاى این نوع از 
تومور درك تغییر یافته از 
لمس یا فشار است. این 
شرایط مى تواند توانایى 
فرد در احســاس درد یا 
دماهاى مختلف را تحت 

تأثیر قرار دهد.

برخى نشــانه هاى شکل گیرى 
یک تومــور مغزى بــه صورت 
جسمانى خود را نشان مى دهند، که 
مى توانند به واسطه خود تومور یا 
روش هاى درمانى پدیدار شــوند. 
از آنجایى که مغز و نخاع بخشــى 
از سیســتم عصبــى محســوب 
مى شوند، بیماران مبتال به سرطان 
مغز مى توانند طیف گسترده اى از 
عوارض جانبى ناخواسته را تجربه 
کنند. جــدا از افت شــناختى که 
پیش تر به آن اشــاره شد، بیماران 
مبتال به تومور مغزى ممکن است 
در راه رفتــن و حفظ تعــادل خود 
دچار مشکل شــوند و همچنین 
امکان تجربه سرگیجه وجود دارد. 
مشکالت در هماهنگى، به عنوان 
مثال در انجام کار ســاده اى مانند 
بســتن بند کفش، ممکن است از 
نشانه هاى یک تومور مغزى باشند.

تومورهاى مغزى مى توانند محرك 
تشنج باشند، که مى تواند نخستین 
ســرنخ از بروز اتفاقى غیر معمول 
را در مغــز ارائه کند. تشــنج ها به 
همراه برخى انواع خاص تومورهاى 
مغزى مانند گلیوم هاى با رشــد 
آهسته، مننژیوم (غشاهاى مغز و 
نخاع را تحت تأثیر قرار مى دهد)، 
و تومورهاى مغزى متاســتاتیک 
(ســرطانى که از فسمت دیگرى 
آغــاز شــده و به مغز گســترش 
مى یابد) شایع هستند. خصوصیات 
تشنج هاى مرتبط با تومور شامل 
آغاز ناگهانى مشکل، از دست رفتن 
عملکرد بدن، ایست تنفسى (براى 
30 ثانیه یا بیشتر) که مى تواند به 
آبى شدن رنگ پوست منجر شود، 
رویدادهاى کوتاه کلى 2 یا ســه 
دقیقه اى، و ضعف یا بى حسى پس 

از آن اشاره کرد.

بروز مشــکالتى در توانایى 
مغز براى پردازش اطالعات 
ممکن اســت یکى از نتایج 
شــکل گیرى تومور مغزى 
باشد. تومورهاى سرطانى مغز 
مى توانند یادآورى چیزهاى 
مختلف، تمرکز بــر وظیفه، 
یا برقرارى ارتباط روشــن را 
براى بیمار دشوار سازند. انواع 
مختلفى از عالئم مانند گیج 
شــدن و ناتوانى در تفکر به 
صورت واضح ممکن اســت 
بروز کرده یا بــه تدریج خود 
را نشــان دهند. این شرایط 
مى تواند هشــدار اولیه براى 
مراجعه به پزشــک و بررسى 
دقیق تر و ریشه یابى مشکل 

در نظر گرفته شود.

از سردرد
دست دادن 
شنوایى

تغییرات 
بینایى

تغییرات 
شخصیتى

ضعف 
در یک سمت 

بدن
دشوارى 

افت شناختىتشنجدر حفظ تعادل 

این 8 نشانه تومور مغزى را 
نادیده نگیرید

بیماران مبتال به تومور مغزى ممکن است در راه رفتن و حفظ تعادل خود دچار مشکل شوند و همچنین امکان تجربه سرگیجه 
وجود دارد.تومورهاى مغزى مى توانند خوش خیم (غیر سرطانى) یا بدخیم (سرطانى) باشند، اما در هر صورت خود تومور مى تواند 
به روش هاى مختلف بر شرایط بیمار تأثیرگذار باشد. بنابر گزارش کلینیک مایو، عالئم و نشانه هاى یک تومور مغزى بسیار متفاوت 

است و به اندازه، مکان قرارگیرى و نرخ رشد تومور بستگى دارند. این 8 نشانه احتمالى تومور مغزى را نادیده نگیرید: 123456778

کلسیم 
موجود در ماست، انتقال 

شدهنده هاى عصبىشادى آور
آزاد مى ک

باعث
شود
شو

شانه تومور مغزى را  8این 8

ببیماران مبتالبه تومور مغزى ممکن است
وجود دارد.تومورهاى مغزى مى توانند خوش
به روش هاى مختلف بر شرایط بیمار تأثیرگذار ب
مکان قرارگیرى و نرخ رشد اندازه، است و به

شکالت هاى 
تلخ و خوشمزه، باعث بهبود جریان خون در مغز مى شوند، 

تمرکز را بیشتر و اعصاب را هم آرام مى کنند. پزشکان 
خوردن شکالت تلخ را در روز توصیه 
مى کنند تا انرژى و جنب و جوش
 به زندگى بیمارانشان بازگردد.

تمرکز را بیشتر و اعصا
خوردن
م
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آزمون، سوژه رسانه هاى روسى  
مهاجم دو گله ایران برابر ســوریه بار دیگر با این درخشــش به سوژه اول 

رسانه هاى روسى در بازى هاى ملى و مقدماتى جام جهانى تبدیل شد.
کمتر کســى تصور مى کرد با مصدومیتى که گریبان سردار را در بازى آخر 
روبین گرفت و با شرایطى که کادر پزشکى و «قربان بردى اف» سرمربى 
کازانى هــا از آن صحبت کرده بودنــد، آزمون در آخرین بــازى مقدماتى 
جام جهانى در قاره آســیا از ابتدا به میدان برود اما«کارلوس کى روش» با 
میدان دادن به مرد شماره یک خط حمله خود باعث تعجب همگان از جمله 

رسانه هاى روسى شد.
ســردار آزمون در بازگشــت به ترکیب ایران نه تنها دو گل به ثمررساند تا 
همچنان آمار درخشانى از خود در این سن پایین به جا بگذارد؛ بلکه به عنوان 
مرد برتر جدال با سوریه نیز انتخاب شــد تا همین عملکرد، او را به مرد اول 
رسانه هاى روسى و محافل خبرى این کشــور تبدیل کند؛ به خصوص در 

شهر کازان و درمیان رسانه هاى منتسب به باشگاه روبین.
«ریانووستى» در سایت رسمى خود نوشت:  سوریه با تساوى 2-2 برابر ایران 
به مرحله پلى  آف انتخابى جام جهانى 2018 که در روسیه برگزار خواهد شد، 
راه یافت. هر دو گل ایران را سردار آزمون، مهاجم روبین کازان در دقایق 45 
و 64 به ثمر رساند، بازیکنى که در این فصل هنوز نتوانسته بازى درخشان و 
تأثیرگذارى براى کازانى ها ارائه بدهد. سوریه نیز در دقایق 13 و 90 گلزنى 
کرد. ایران به عنوان صدرنشین گروه A آسیا پیش از این به جام جهانى 2018 

راه یافته بود و سوریه نیز با 13 امتیاز به مرحله پلى آف رفت.»

«اسپورت اکسپرس» روسیه نیز با اشاره به درخشش سردار آورد: «ایران برابر 
سوریه به تساوى رسید و سردار آزمون زننده دو گل در این بازى بود. ایرانى ها 
پیروزى را نتوانســتند حفظ کنند و در ثانیه هاى پایانى بازى، گل تساوى را 
دریافت کردند تا در پایان بازى سردار با حســرت از غفلتى که منجر به از 

دست رفتن برد شد، ناراحتى خود را نشان دهد.»
سایت روسى به شکســتن رکورد گل  نخوردن ایران در بازى با 

ســوریه در دیدارهاى مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2018 
نی ز اشاره کرد.

عالوه بر این چندین ســایت و پایگاه خبرى در روسیه نیز 
در تحلیل هایى به درخشش ســردار آزمون مقابل سوریه 
همچنین از دست رفتن رکورد خارق العاده تیم ملى ایران در 
راه کلین شیت  اشاره داشتند تا با این بازتاب سردار آزمون 

و تیم ملى ایران به یکى از خبرسازترین تیم ها و بازیکنان 
در میان فوتبالدوســتان میزبان جام جهانــى 2018 تبدیل 

شوند.
سردار آزمون بامداد دیروز(چهارشنبه) از طریق فرودگاه بین 
المللى امام خمینى(ره) راهى مسکو و سپس شهر کازان شد 
تا با حضور در تمرینات روبین خود را براى ادامه رقابت هاى 

لیگ برتر روسیه آماده کند؛ رقابت هایى که قرار است از جمعه 
شب وارد هفته نهم خود شود.

نصف جهان  حاال علیرضا بیرانوند بیش از هر زمانى مورد انتقاد قرار گرفته است و 
همه از این سخن مى گویند که کلین شیت هاى او تا حاال مدیون دفاع صخره اى 
ایران بوده است.بازى با سوریه یک بار دیگر  ضعف بزرگ علیرضا بیرانوند را روى 
شوت ها نشان داد و البته واکنش ضعیفش در صحنه گل دوم سوریه هم تأییدى 
بود روى نمایش ضعیف شماره یک تیم ملى. پیش از این بارها نسبت به ضعف هاى 
بیرانوند هشدار داده شده بود و انسجام و استحکام خط دفاعى ایران دلیل اصلى گل 

نخوردن تیم ملى و رکورد جذاب کلین شیت هاى پرتعداد دانسته مى شد.

اما بازى هاى پرتعدادى که حتى یک شــوت هم در چارچوب دروازه نبود تا براى 
بیرانوند مزاحمتى داشته باشد کلین شیت هاى پیاپى را براى ایران به همراه داشت 
که باعث شده بود بیرانوند نفر اصلى رکورد درخشان تیم ملى شناخته شود. حاال 
بازى با سوریه نشان داد که اگر خط دفاع تیم ملى ضعفى از خود نشان بدهد و تمرکز 
الزم براى دفاع را نداشته باشد، بیرانوند چندان هم مورد اعتماد و اطمینان نیست. 
سوریه  پنج شــوت در چارچوب زد و دو گل به ثمر رســاند. بیرانوند روى یکى از 

شوت هاى در چارچوب سیو شده هم اشتباه کرد که گل اول را پذیرفت.

بعید است کى روش این حجم از اشــتباهات را نادیده بگیرد و بیرانوند جاى پاى 
محکمى در آینده تیم ملى داشته باشد. در حال حاضر دروازه بانانى مثل حقیقى، 
لک، مظاهرى، اخبارى و حتى مکانى منتظرند تا کى  روش تصمیم تازه اى براى 
شماره یک تیم ملى بگیرد. آنچه در دیدار ایران- سوریه  نمایان شد، ضعف هاى 
مشهود بیرانوند بود که نمى توان به ســادگى از آنها گذشت. شاید بهتر باشد کى 
روش به گلرى مانند رشید مظاهرى که بســیارى از نقطه ضعف هاى بیرانوند را 

ندارد بیشتر اعتماد کند.

 بیرانوند قابل اطمینان نیست ؛ به مظاهرى اعتماد کنید

نصف جهان  ظاهــراً «کارلوس کى روش» خیلــى زود جاى خالى 
بازیکنى مثل مســعود شــجاعى را در ترکیب تیمش حس کرده

 است.
ســرمربى تیم ملى ایران در پایان بازى مقابل ســوریه در گفتگو با 
خبرنگاران بخشى از علت تساوى مقابل سوریه را به نبود یک رهبر 
باتجربه در میانه میدان تیم ملى نســبت داد. کارلوس کى روش که 
با تیمى نسبتًا جوان در رقابت هاى انتخابى جام جهانى حاضر شده 
است، در بازى هاى انجام شده هدایت تیم را برعهده بازیکنانى مثل 
مسعود شجاعى و اشکان دژآگه و سیدجالل حسینى گذاشته بود که 
دو تن از این بازیکنان به دالیل مختلــف در دو بازى پایانى همراه 

تیم ملى نبودند.
گلى که ایران در دقایق پایانى از ســوریه دریافت کرد، آنقدر باعث 
ناراحتى کى روش شد که سرمربى تیم ملى در نشست مطبوعاتى از 
نبود یک بازیکن باتجربه در میانه میدان تیم ملى انتقاد کرد؛ انتقادى 

که البته بخشى از آن به اشکان دژآگه بازیکن ایرانى شاغل در اروپا 
بازمى گردد. البته اشــکان در این بازى یکى از بهترین بازى هاى 
خود را براى تیم ملى انجام داد و احتماًال در بازى ســه شنبه شب 

مستحق هیچ انتقادى نیست.
با این حال اشــاره کى روش به حضور یک بازیکن باتجربه در 
تیم ملى کامًال درست بود و شــاید با وجود سیدجالل یا مسعود 
شــجاعى نتیجه دیگرى در پایان بازى رقم مى خورد. البته به 
گفته برخى کارشناســان نیز تعویض هاى کــى روش در پایان 
مسابقه مى توانســت بهتر باشــد؛ چراکه تعویض کى روش در 
گوش تیم ملى صورت گرفت حال آنکه مى توانست بازیکنى را 
به زمین بیاورد که تیم ملى به طــور کامل کنترل میانه میدان را 

در دست بگیرد. آن چیزى که واضح است اگر همه چیز طبق میل 
کى روش پیش رود، مسعود شــجاعى مى تواند دوباره به تیم ملى

 دعوت شود. 

نصــف جهــان  شــرایط در صنعت نفــت آبادان 
به گونه اى رقم خورد تا بازیکن جنجالى این تیم 
دوباره شاگرد عبدا... ویســى شود. فرید بهزادى 
کریمى که توســط فراز کمالوند از این تیم کنار 
گذاشته شــد و چاره اى جز قبول حرکت عجیب 
برزیل ایران نداشت، تیم جدیدش را انتخاب کرد. 
بهزادى کریمى که در صباى قم و سپاهان سابقه 
همکارى با عبدا... ویسى را داشته حاال شاگرد او 

در استقالل خوزستان شده است. 

نصف جهان  توییت بحث بر انگیز نماینده مجلس 
شوراى اسالمى مى تواند بهانه هاى مختلف براى 
نهادهاى بین المللى بدهد  و موضوع احتمال تبانى 
ایران- سوریه را دامن بزند.حشــمت ا... فالحت 
پیشــه نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت از 
وزیر ورزش و جوانان در مورد احتمال تبانى در بازى 
ایران- سوریه توضیح خواست. به باور این نماینده 
نتیجه به دست آمده در بازى با سوریه به هیچ وجه 
در شأن تیم ملى نبود. این صحبت ها در حالى مطرح 
شد که ایران از همان دقیقه نخست به دنبال پیروزى 
بود و اگر در ثانیه هاى پایانى بازى روى ضد حمله 
گل نمى خورد بازى را برده بود. چنین ادعاهایى فقط 
شأن تیم ملى را زیر سئوال مى برد و چه بسا فوتبال 
ما را با چالش مواجه کند. اینکه چه ضرورتى به طرح 
این ادعا وجود دارد بر ما مشخص نیست. این درست 
که ایران به نتیجه خوبى در بازى با سوریه نرسید اما 
دلیل قانع کننده اى نیست که تصور احتمال تبانى در 
این بازى داشته باشیم. شاید طرح چنین موضوعاتى 
صرفاً به جهت رسانه اى شدن و در تیرس رسانه ها 
قرار گرفتن باشــد. بى آنکه به تبعات احتمالى آن 

توجه شود.

فرید عاشق عبدا...!

توئیت خطرناك 
نماینده مجلس

قسمتى از ساختمان باشگاه ذوب آهن دچار حریق 
شــد.  به گزارش خبرگزارى فارس، قســمتى از 
ساختمان باشــگاه ذوب آهن در اصفهان   دچار 
حریــق و آ تش ســوزى شــد. در این ســانحه 
آتش ســوزى به کســى صدمه جانى نرسید اما 
بخش هایى از ســاختمان دچار تخریب و آسیب 
شــد. ظاهرا بخشــى از روابط عمومى باشــگاه 
ذوب آهن طعمه حریق شــده است که دلیل آن 

اتصال سیم هاى برق عنوان شده است.

ذوب آهن آتش گرفت!

نصف جهان  سامان قدوس که به امید بازى 
در مقابل تیم هاى کره جنوبى و ســوریه  به 
اردوى تیم ملى فوتبال ایران پیوســته بود، 
بدون اینکــه بتواند با پیراهــن ایران بازى 
کند، به سوئد بازمى گردد.فاصله میان ابراز 
عالقه سامان قدوس براى بازى در تیم ملى 
و پیوستن او به اردوى تیم کى روش، بسیار 
کوتاه بود. هنوز مردم مشغول گوگل کردن 
نام ستاره ایرانى لیگ سوئد بودند که ناگهان 
سامان قدوس به اردوى تیم ملى فراخوانده 
شد تا به همراه شــاگردان کى روش در کره 
جنوبى حاضر شود. این هافبک هجومى با 
شماره 13 به تیم سرزمین مادرى اش ملحق 
شد اما بر اساس قوانین در جدال با کره اجازه 
بازى را به دست نیاورد. انتظار مى رفت شرایط 
براى حضور او در نبرد با سوریه فراهم شود اما 
این اتفاق رخ نداد تا سامان در پایان جدال با 
سوریه، بدون انجام بازى از اردوى تیم ملى 
جدا شود. او پیش تر دســت روى این نکته 
گذاشته بود که اگر تیم را بدون انجام مسابقه 
ترك کند، بســیار آزرده خواهد شد اما حاال 
به نظر مى رسد ســامان چاره اى به جز روبه 
رو شــدن با واقعیت نداشته باشد. اینکه چرا 
وضعیت قانونى این ستاره هنوز مبهم است و 
روند قانونى شدن حضور او در تیم ملى تا این 
اندازه کند پیش مى رود، ممکن است تصمیم 
این بازیکن را با تردیدهایى روبه رو کند. او 
هنوز به صورت رســمى به ایران نپیوسته و 
شاید سوئدى ها در آینده نزدیک دوباره براى 
جذب این بازیکن تالش کنند. حضور سامان 
در تیم ملى، منجر به انجام اولین بازى رسمى 
او نشد اما قدوس حداقل توانست تصویرى 

که از ایران در ذهن داشت را به روز کند.
او حاال با علیرضا حقیقى، ســردار آزمون و 
اشکان دژآگه رابطه صمیمانه اى پیدا کرده 
و انتظار مــى رود در جام جهانــى، یکى از 
ســتاره هاى فیکس تیم ملى باشد. هافبک 
سریع، گلزن و تنومند لیگ سوئد، این روزها 
بدون انجام مســابقه در تور ایران شرکت 
کرد تا براى همیشــه،  در تور ایران ماندگار 

شود.

 سامان با آزردگى رفت

بازیکن سابق تیم ملى فوتبال کشورمان نوشت: «محسن 
جان... آرامش امــروز ما مدیون خون تــو و هم رزمان 
توست. دالورمردانى که از نعمات زندگى چشم پوشیدند 
تا فرزندان این آب و خــاك در میادین جهانى همچون 

فوتبال سربلند کنند.»
مهدى مهدوى کیا بازیکن ســابق تیم ملى کشورمان 
به مناســبت صعود تیم ملى ایران به جام جهانى 2018 
روسیه و همزمانى اش با بازگشــت پیکر شهید محسن 
حججى، دلنوشته اى را منتشــر کرده است که آن را در 

ادامه مى خوانید:
 «محســن جان... آرامش امروز ما مدیون خون تو و هم 
رزمان توســت. دالورمردانى که از نعمات زندگى چشم 
پوشــیدند تا فرزندان این آب و خاك در میادین جهانى 
همچون فوتبال ســربلند کنند. چه حسن اتفاقى است 
بازگشت پیکر پاك تو همزمان که ما صعود تیم ملى به 
جام جهانى را جشــن مى گیریم. مى دانیم روح پرفتوح 
شــهداى مدافع حرم همراه و همدل ایــن راه پرافتخار 
اســت و شــادى و آرامش مردم این ســرزمین، خارى 
است در چشم صهیونیســم و دشــمنان ایران. پاینده

 باد ایران.» 

مدیون حججى هستیم

ذوب آهـن  
دلتنگ حذفى!

فجر سپاسى به فوالدشهر مى آید
 ذوب آهن که فصل پیش نوار قهرمانى هاى متوالــى اش در جام حذفى پاره 
شد از آخر هفته مأموریت دشوار خود را براى رسیدن مجدد به قله پایانى این 

مسابقات آغاز مى کند.
ذوب آهن از ســاعت 18 و 45 دقیقه جمعه(فردا) در اولین مسابقه خود در جام 

حذفى به مصاف فجر سپاسى شیراز مى رود.
سبزپوشان اصفهانى فصل گذشته نتوانســتند از عنوان قهرمانى خود در این 
رقابت ها دفاع کنند. آنهــا که در دو دوره پیاپى این مســابقات در فصل هاى 
94-93 و 95-94 جام قهرمانى را از آن خود کرده بودند پارسال در نیمه نهایى 
قافیه را به تراکتورسازى باختند و از سومین صعود متوالى به فینال بازماندند. 
آن شکســت خانگى براى ذوب آهن نه تنها به قیمت از دست رفتن یک جام 
قهرمانى که به بهاى دورى تیم اصفهانى از آسیا تمام شد تا سبزپوشان نتوانند 
براى سومین دوره پشت ســر هم به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
حاضر باشند. آنها حاال بیش از هر زمانى دلتنگ قهرمانى در جام حذفى هستند 
تا مثل گذشته، هم جام آور باشند و هم اینکه به رقابت هاى قاره اى بازگردند.

ذوبى ها براى بازگشــت به آســیا و افزودن به ویترین افتخارات خود حساب 
ویژه اى روى جام حذفى باز کرده اند به خصوص که آنها شروع ایده آلى در لیگ 
هفدهم نداشته اند و با سپرى شدن یک ششــم از مسابقات فعًال در میانه هاى 
جدول جاى خوش کرده اند و تا اطالع ثانوى مدعى جدى قهرمانى در لیگ 

برتر به حساب نمى آیند.
بازى خانگى برابر حریفى لیگ یکى دستکم روى کاغذ شروعى مناسب 
براى آغاز راهى است که شاگردان امیر قلعه نویى امیدوارند در پایان به 
فتح جام قهرمانى منتهى شود. سرمربى حال حاضر ذوب آهن همان 
کسى اســت که فصل پیش با هدایت تراکتورسازى موجبات حذف 
تیم اصفهانى در ورزشگاه فوالدشهر و ناکامى اش در دفاع از عنوان 
قهرمانى را فراهم آورد هرچند که تیم تبریزى هم در فینال از پس 

نفت تهران برنیامد.
از آنجا که فجر سپاسى در چهار دوره اخیر لیگ برتر حضور نداشته است 
از آخرین رویارویى این تیم با ذوب آهن زمان نسبتاً زیادى مى گذرد. جالب آنکه 
در آخرین مصاف دو تیم این فجر بود که ذوب آهن را در معرض سقوط به لیگ 
یک قرار داد. در آن مسابقه که بیســت وهفتم بهمن 92 از هفته بیست وهفتم 
لیگ سیزدهم در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد فجر با یک گل ذوب آهن را برد 
و میزبان اصفهانى را به رده ماقبل آخر جدول فرستاد هرچند که سه هفته بعد 

این نماینده شیراز بود که با سطح اول فوتبال ایران خداحافظى کرد.
باید دید سه سال و شــش ماه و 21 روز پس از آخرین رویارویى ذوب آهن و 
فجر این بار چه نتیجه اى در تقابل آنها با یکدیگر در ورزشگاه فوالدشهر رقم 

خواهد خورد.

بر آن شکســت خانگى
قهرمانى که به بهاى دو
براى سومین دوره پشت
حاضر باشند. آنها حاالب
تا مثل گذشته، هم جام

ذوبى ها براى بازگشــت
ویژه اى روى جام حذفى
هفدهم نداشته اند و با س
جدول جاى خوش کر
برتر به حساب نمى
بازى خانگى برابر
براى آغاز راهى
فتح جام قهرما
کسى اســت
تیم اصفهانى
قهرمانى را فر
نفت تهران بر
که فجرس از آنجا
از آخرین رویارویى این
آخرین مصاف دو تیم در
یکقرار داد. در آن مسا
لیگسیزدهم در ورزشگ
میزبان اصفهانى را به و
این نماینده شیراز بود ک
باید دید سه سال و شــ

فجر این بار چه نتیجه اى
خواهد خورد.
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نصف جهــان  مصاحبه اخیر کاپیتــان تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان صحــت ادعاى نصف جهان 
مبنى بر اینکه صنعت نفت با تیم اول خود در مقابل 

سپاهان حاضر مى شود را ثابت مى کند.
 مرتضى اسدى در گفتگو یى، درمورد وضعیت این 
تیم در تعطیالت گفت: یک اردوى بســیار خوب 
در بروجرد داشــتیم، فرصت خوبى بود تا یکى دو 
بازیکن جدید تیم با سایر بازیکنان هماهنگ شوند. 
در این اردو ابتدا به بازسازى تیم پرداختیم چرا که 
سه بازى فشرده طى 11 روز داریم. سپس کارهاى 
بدنى و تاکتیکى انجام دادیــم. بازیکنان جدید با 
نفرات قبلى هماهنگ شــدند و آماده مى شــویم 
تا پنج شــنبه(امروز) در چارچــوب جام حذفى به 

میدان برویم.
وى درمورد اینکه صنعت نفت از پنج بازى ابتدایى 
خود 7 امتیاز کســب کرده اســت اظهار داشت: 
مى توانســتیم بهتر از ایــن نتیجــه بگیریم اما 
مصدومیت دوســه بازیکن اصلى تیم کمى به ما 
لطمه زد. البته جایگاه تیم تا به اینجا بد نبوده است 
و مى توانیم وضعیت بهترى پیدا کنیم. 25 مسابقه 
دیگر باقى مانده و رفته رفتــه هماهنگ خواهیم 
شد. دو بازیکن جدید ما هم قبًال سابقه کار با فراز 
کمالوند را دارند و مى توانند خیلى زود به شــرایط 

مناسبى برسند.
کاپیتان صنعت نفت در رابطه با دیدار با تیم سپاهان 
گفت: بازى بسیار سختى در پیش داریم؛ این بازى 
در خانه حریف برگزار مى شــود و بــه دنبال این 
هستیم که با ارائه یک نمایش هوشمندانه و منطقى 
گام اول را محکم برداریم. سپاهان سابقه قهرمانى 
در جام حذفى را دارد و یکى از مدعیان امسال است.

اســدى در رابطه با اینکه گفته مى شود قرار است 
تیمش با بازیکنانى که کمتر به میدان رفتند در جام 
حذفى حضور یابد و به نوعى از تیم دوم خود استفاده 
کند اظهار داشت: با تیم کامل به اصفهان آمدیم. 
اینکه چه کســانى بازى مى کنند صالحدید کادر 
فنى است اما با همه قوا به اصفهان آمدیم و فقط 

یکى دو بازیکن مصدوم داریم.
وى در رابطه با عملکرد تیم ملى مقابل ســوریه 
اظهار داشــت: تیم ملى باعث افتخار ایران است، 
واقعًا باید به بازیکنان دست مریزاد گفت. آنها آمار 
و ارقام خوبى در راه صعود به جام جهانى از خود به 
جاى گذاشتند. صعود بســیار قدرتمندانه اى بود. 
مى شد پایان بهترى داشــت اما بازیکنان از سفر 
طوالنى کره به ایران خســته بودند. این بچه ها 
با تالش بیشتر و برنامه مناســب تر مى توانند در 
جام جهانــى خوش بدرخشــند و عملکرد خوبى 

داشته باشند.

اسدى: با تمام قوا 
در اصفهان هستیم

خوش شانسى تائه یونگ

تیم شــیجیاژوانگ اور برایــت با مربیگرى افشــین قطبى با تســاوى 
برابــر ژینجیانگ تیان شــان در جایگاه ســوم لیگ یک چیــن ماندگار

 شد.
افشــین قطبى، ســرمربى ســابق پرســپولیس و تیم ملى ایران، بعد از 
چند سال مربیگرى در ژاپن و ســپس تایلند امســال در لیگ دسته اول 
چین با تیم  شــیجیاژوانگ اور برایــت حضور دارد و مى تواند با کســب 
نتایج مناســب در بازى هاى باقیمانــده این تیم را به ســوپر لیگ چین

 برساند.
 شــیجیاژوانگ اور برایت اکنون با اختالف 7 امتیازى نسبت به تیم دوم و 
9 امتیازى نسبت به تیم اول در جایگاه ســوم جدول لیگ یک قرار دارد و 
با توجه به اینکه شش مســابقه دیگر تا پایان رقابت هاى لیگ یک چین 
مانده، این تیم مى تواند با جبران امتیازات خودش را به صعود به سوپر لیگ 

نزدیک تر کند.
تیم افشین قطبى در بازى برابر ژینجیانگ تیان شان ابتدا و در همان نیمه 

اول با دو گل از حریف عقب افتاد؛ اما با شــروع نیمــه دوم و پس از اخراج 
بازیکن تیم حریف، شیجیاژوانگ اور برایت با هدایت افشین قطبى توانست 
با دوگل «آدریانو» و «کایمو ژنگ» بازى را به تساوى بکشاند. گل دوم تیم 
قطبى در دقیقه 90 بازى به ثمر رسید تا این تساوى ارزش بیشترى براى 

او و یارانش داشته باشد.
تیم شــیجیاژوانگ اور برایت با هدایت افشین قطبى در پنج بازى اخیرش 

یک باخت، یک برد و سه تساوى به دست آورده است.

  قطبى از شکست، تساوى ساخت 

 برانکو به لرزه افتاد
نصف جهــان  نمایش ضعیف بیرانوند 
و شکســت او در مصاف بــا «عمر 
السوما»، بیش از هر کسى سرمربى 
پرســپولیس را به لرزه انداخت و او را 
بابت دیدار برگشت با االهلى و  دوئل 
مجدد گلر تیمش با السوما نگران کرد. 
علیرضا بیرانوند در دومین دیدارى که 
با عمرالسوما در چند هفته اخیر داشته 
هم مغلوب این مهاجم توانمند شــد. 
بعد از گل دقیقــه دوم در دیدار رفت 
پرســپولیس و االهلى عربستان،در 
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بیرانوند به سادگى تسلیم سوما 
شد و مهاجم ســورى توپ را 
از بیــن پاهــاى دروازه بان 
تیم ملى به تــور دروازه ایران 

رساند. این درخشش سوما برابر 
بیرانوند در حالى اســت که در 

روزهاى پیــش رو یک بار 
دیگر این دوئل شکل خواهد 
گرفــت و دیدار برگشــت 
پرســپولیس و االهلى هم 
محــل تقابــل بیرانوند و 
ســوما خواهد بود. برانکو 
سرمربى پرسپولیس اما 
از حاال باید به فکر باشد 
که بیرانوند با سوما دوئل 
تک به تک نداشته باشد. 
مهاجم سورى نشان داده 

از کوچک ترین فرصت ها براى ضربه 
زدن به بیرانوند بهترین اســتفاده را 
مى برد. باید خط دفاع پرســپولیس 
ســوما را دور از خط دروازه نگه دارد 
و اجازه پا به توپ شــدن او در باکس 
قرمزها را ندهد. اگر سوما کمى آزادى 
داشته باشــد، برانکو مثل کى روش 
تاوان خواهد داد. حتى اگر خط حمله 
مطمئنى داشته باشــد. ممکن است 
بى توجهى به این هشــدار افسوس 
خداحافظى با لیگ قهرمانان را براى 
سرخ ها در پى داشته باشد.

میزبان 2022 به فنا رفت!  نمایش ضعیف کریمى
نصف جهــان  علــى کریمى بازیکن 
اصفهانــى و ســایر بازیکنانــى که 
تجربــه کمترى در پوشــیدن لباس 
تیم ملى داشتند در دیدار با سوریه سر 
درگم بودند و نتوانستند برنامه هاى 
ســرمربى را در زمین پیاده کنند.در 
برنامه ابتدایى، آخرین بازى تیم ملى 
برابر سوریه در آزادى به راحت ترین 
بازى تعبیر مى شد اما در نهایت یکى 
از ســخت ترین و البته پراشتباه ترین 
بازى هاى ایران را دیدیم. تا اندازه اى 
که کى روش هم به تعدد اشــتباهات 
اعتراف کند و البته اعتراض هایى که 
در جریان بازى از شاگردانش داشت. 

کى روش با دو تعویض در 
دقایق ابتدایى نیمه دوم 
نشان داد از روند حرکتى 
تیمش راضى نیست. به 
خصــوص در خط دفاع 
که شــاید به انــدازه 
همه 9 دیدار گذشــته 
موقعیت شوت زنى در 
اختیار سوریه قرار دادیم. 
اتفاقى کــه کالفگى 

کى روش را در پى داشت تا در ابتداى 
نیمه دوم روزبه چشمى را جایگزین 
على کریمى کنــد. دقایقى بعد هم 
محمد انصــارى از زمین بازى خارج 
شد تا دومین بازى ملى اش حدود 55 
دقیقه طول بکشــد و عزت ا... پورقاز 

وارد زمین شود.
هم انصارى و هــم کریمى در اولین 
بــازى ملى مهــم خود درخشــان 
ظاهر شــده بودند. کریمى در دیدار 
با ازبکســتان و انصــارى در دیدار 
هفته گذشــته برابر کره. اما در این 
دیدار براى دو بازیکــن آینده دار تیم 
کى روش شب خوبى نبود و سرمربى 
تیم ملى هم ترجیح داد خیلى زود آنها 
را از زمین بازى بیرون بکشد. هرچند 
در نهایت تیم ملى روى پاس اشتباه 
رضاییــان و عملکرد ضعیف 
بیرانوند نتوانست برد 
شــیرین خود را 

حفظ کند.

نصف جهان در شماره دیروز  نوشتیم و امروز بار دیگر تکرار مى کنیم که طبق 
اخبار دریافت شده توسط نصف جهان، بحث حضور صنعت نفت آبادان با تیم 
دوم در دیدار با ســپاهان در رقابت هاى جام حذفى یک دروغ بزرگ و بازى 

تبلیغاتى براى فریب دادن سپاهان است و کرانچار باید خیلى مراقب باشد.
  مرحله یک شــانزدهم نهایى رقابت هاى جام حذفى باشــگاه هاى کشور 
از امروز( پنج شــنبه ) با رقابت 32 تیم و با حضور تیم هاى لیگ برترى آغاز 

مى شود.
در یکى از دیدارهاى این مرحله تیم هاى ســپاهان اصفهان و صنعت نفت 
آبادان، از ســاعت 18و 45 دقیقه امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به 
مصاف یکدیگر مى روند تا تکلیف یکى از تیم هاى صعود کننده به مرحله یک 
هشتم نهایى مشخص شود و یکى از تیم هاى لیگ برترى وداع زودهنگامى 

با جام حذفى این فصل داشته باشد.
طالیى پوشان اصفهان در حالى به مصاف شاگردان فراز کمالوند در صنعت 
نفت  مى روند که آبادانى ها قصد کناره گیرى از این رقابت ها را داشــتند اما 
با اخطار ســازمان لیگ از نیت خود منصرف شــده و پاى به این رقابت ها 
مى گذارند. البته با اعالم اولیه کمالوند، نفت  آبادان با ترکیبى بســیار جوان 
و با حضور بازیکنانى که فرصت کمترى براى بازى در مسابقات لیگ دارند 

پاى به زمین نقش جهان مى گذارند و به نوعــى با تیم دوم در برابر زردهاى 
اصفهان صف آرایى مى کند، موضوعى که به نظر مى رسد به دور از واقعیات 
باشد و با اطالعات کسب شده توســط خبرنگاران نصف جهان، هدف این 
اعالم ها این است که خیال سپاهانى ها بابت یک بازى ساده راحت باشد ولى 
در نهایت آبادانى هاى قصد دارند با ترکیبى اصلى و قدرتمند در نقش جهان 

به میدان بروند.
سپاهان این فصل از رقابت هاى لیگ برتر را با نتایج تقریبًا ضعیف آغاز کرده 
و تا به اینجاى کار انتظارات هواداران خود را برآورده نکرده است، شاگردان 
کرانچار امیدوارند با شکســت نفت آبادان نخستین پیروزى خود را در نقش 

جهان جشن بگیرند تا با روحیه مضاعف مسابقات لیگ برتر را ادامه دهند.
سپاهان با کســب چهار عنوان قهرمانى در رقابت هاى جام حذفى یکى از 
پرافتخارترین تیم هاى این رقابت ها محسوب مى شود و امیدوار است با کسب 
یک قهرمانى دیگر، سهمیه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود کند 

و بر افتخارات خود در این رقابت ها بیافزاید.
«مروان حســین» و «رافائل کریوالرو » دو بازیکن بین المللى ســپاهان 
هســتند که تا به اینجاى کار فرصت کمترى براى بازى به آنها رســیده و 
کرانچار امیدوار اســت تا با آمادگى کامل ایــن دو بازیکن و جذب احتمالى 

على کریمى با تیمى کامل و منسجم تر از گذشته ادامه رقابت ها را پیگیرى
 کند.

زردپوشــان اصفهانى در نیمه نهایى فصل گذشته رقابت هاى جام حذفى با 
هدایت عبدا... ویسى مغلوب نفت تهران شدند تا وداع تلخى از این رقابت ها 

داشته باشند.
در آن سوى میدان، شاگردان فراز کمالوند در حالى به مصاف سپاهان مى روند 
که لیگ هفدهم را امیدوارانه آغاز کردند و با کسب دو پیروزى، یک تساوى و 

دو شکست با 7 امتیاز در رده  پنجم رقابت هاى لیگ برتر جاى دارند.
آبادانى هاى با جذب چند بازیکن مطرح داخلى و خارجى تیم منظم و منسجمى 
را روانه مســابقات این فصل کرده اند تا نتایج تقریبــًا ضعیف خود در فصل 
گذشته را جبران کنند و بار دیگر شــور فوتبال را به منطقه موسوم به برزیل 

ایران بازگردانند.
«آگوستو ســزار»، «لوســیانو پریرا» و «مگنو باتیســتا» بازیکنان برزیلى 
آبادانى ها هستند که نقش بسیار مؤثرى در روند روبه رشد آنها در این فصل 
داشته اند و حضور آنها شــرایط را براى هر تیمى دشــوار مى کند. باید دید 
دربى زردهاى ایران از دو خطه آبادان و اصفهان بــه نفع کدام تیم به پایان 

مى رسد.

 هشدار نصف جهان به سپاهان

«تیم دوم»  یک بازى تبلیغاتى است
وزیــر ورزش و جوانــان مى گوید در تالش اســت با 
هماهنگى بین همه عناصر زمینــه حضور خانواده ها در 

ورزشگاه فراهم شود. 
مسعود ســلطانى فر وزیر ورزش و جوانان درباره حضور 
خانواده ها در ورزشگاه گفت: تالش مى کنیم با همفکرى 
و هماهنگى شــرایط حضور خانواده ها را در ورزشگاه ها 
فراهم کنیم. مطمئنم مردم ما به درجه اى از فهم، شعور و 

آگاهى رسیده اند که مالحظات فرهنگى را رعایت کنند.
وى افزود: در گذشته خانواده ها به ورزشگاه مى رفتند و 
ما مشکلى نداشتیم. فکر مى کنم هواداران و تماشاگران 
حتمًا حریم هایى را که باید رعایت کنند، رعایت خواهند 
کرد. به مرور تالش مى کنیم با زمینه سازى، توجیه کردن 
و هماهنگى بین همه عناصر شاهد حضور خانواده ها در 

ورزشگاه باشیم. 

گویا تساوى تیم ملى مقابل ســوریه و ناکامى کى روش و 
شــاگردانش در بردن این تیم باعث خوشحالى یکسرى از 
هموطنانمان شده است. حسین قدیانى، نویسنده روزنامه 
اصولگراى وطن امروز درباره این تســاوى نوشته: سوریه  
آنقدر جنگید تا به مرحله پلى آف صعــود کند؛ تا بعد از چند 
سال، یک خنده واقعى بر لب مردم زخم خورده اش بنشاند.  
گاهى باورم هســت «خدا» خودش را در عالم فوتبال،  به 
خوبى نشان مى دهد؛ «ایران» را از همه زودتر رهسپار «جام 
جهانى» مى کند و «ســوریه» را هم به مرز صعود نزدیک 
مى کند. در سالیان اخیر، شاهد همراهى و همکارى دولت 
سوریه و شخص «بشار اسد» با دولت ایران، در امر مقدس 
ایستادگى علیه تروریست ها و البته صهیونیست ها بوده ایم 
جا دارد «پیروزى فوتبالى جبهه مقاومت» را استعاره از لطف 
خدا بدانیم که عن قریب،  تیــر هیچ حرمله اى، الالیى هیچ 

عروسکى را مبدل به عزا نکند؛ ان شاءا...

شاید باید «شین تائه یونگ»، سرمربى کره جنوبى 
را خوش شانس  ترین مربى این روزهاى فوتبال 
جهان بدانیم. او که بعــد از باخت کره به قطر در 
هفته هشتم مسابقات انتخابى جام جهانى 2018 
جاى «اولى اشــتیلیکه» را گرفته بود مأموریت 
داشــت با پیــروزى در الاقل یکــى از دو بازى 
باقیمانده شانس کره را براى صعود باال ببرد. اما او 

خوش شانس تر از این حرف ها بود!
کره جنوبى با دو تساوى و 2 امتیاز از دو بازى آخر 
توانست به صورت مستقیم به جام جهانى صعود 
کند و این چیزى بود که خوش بین ترین طرفدار 
تیم ملى کره هم فکــرش را نمى کرد. اما باخت 
ازبکستان به چین در  هفته نهم و تساوى با کره در 
کنار توقف سوریه در مقابل ایران باعث شد کره 
با 2 امتیاز از دو بازى آخرش بتواند به جام جهانى 
برسد. جالب تر اینکه تیم او در این دو مسابقه گل 

هم نزد!

نصف جهــان  حاال همــه بیش از هر 
زمانى به کشورى که قرار است در جام 
جهانى 2022 میزبان جام جهانى باشد 
لبخند مى زنند.در جــدول رده بندى 
گروه A مسابقات انتخابى جام جهانى 
2018 در آسیا اتفاق عجیبى افتاد. تیم 
ملى قطر که میزبان جام جهانى 2022 
است در جدول تیمى این گروه آخر شد. 
در واقع میزبان جام جهانى 2022 نه 
تنها نتوانست پیش از دوره میزبانى اش 
حضور در جام جهانــى را تجربه کند 
بلکه در مرحلــه انتخابى آخرین دوره 
قبــل از میزبانــى اش در گــروه آخر

 شد.
قطرى ها در آخرین بازى در حالى که 
میزبان چین بودند با نتیجه 2 بر یک به 
این تیم باختند. آنها ابتدا با گل عفیف 
از چین جلو افتادند. اما چین در دقیقه 
74 گل تساوى را زد. چینى ها در دقیقه 
80 یک بازیکنشان را هم با کارت قرمز 
از دست دادند اما سه دقیقه بعد به گل 

دوم رسیدند و توانستند این برترى را تا 
پایان حفظ کنند.

آخر شــدن قطر در این گروه مى تواند 
کنایه  اى باشــد به آنها که این کشور 
را به عنوان میزبان جام جهانى 2022 
انتخاب کردند. کشورى که هیچ افتخار 
قابل ذکرى حتى در سطح قاره آسیا هم 
ندارد. آنها لذت حضور در جام جهانى را 
هم به لطف میزبان شدن شان خواهند 
چشــید نه به دلیل انتخاب شــدن در 
مســابقات انتخابى. اما حتى میزبان 
شدن قطر هم بى حرف و حدیث نبوده. 
اخبار زیادى درباره پرداخت رشــوه از 
ســوى قطرى ها به مقامات وقت فیفا 
وجود دارد که نشــان مى دهد انتخاب 
این کشور به عنوان میزبان جام جهانى 
2022 هم سالم و قانونى نبوده. اما براى 
این کشور ثروتمند این چیزها اهمیتى 
ندارد. همین که بــا این میزبانى ها نام 
قطر تا چند ســال بر سر زبان  ها بیافتد 

کافى است. 

ش با دو تعویض در 
 ابتدایى نیمه دوم 
 داد از روند حرکتى 
ش راضى نیست. به 
ـوص در خط دفاع 
ــاید به انــدازه 
9 دیدار گذشــته 
ت شوت زنى در 
 سوریه قرار دادیم.
ى کــه کالفگى 

تیم ملى هم ترجیح داد خیلى زود آنها 
را از زمین بازى بیرون بکشد. هرچند 
در نهایت تیم ملى روى پاس اشتباه 
رضاییــان و عملکرد ضعیف 
بیرانوند نتوانست برد 
شــیرین خود را 

حفظکند.

وزیر امید داد!

خوشحالى نویسنده 
اصولگرا از نب ردن تیم ملى

س و االهلى عربستان،در 
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سادگى تسلیم سوما 
م ســورى توپ را
ــاى دروازه بان 
ــور دروازه ایران 
رخشش سوما برابر
اســت که در حالى
ــش رو یک بار 
ئل شکل خواهد 
برگشــت  یدار
س و االهلى هم 
ــل بیرانوند و 
هد بود. برانکو 
سپولیس اما 
به فکر باشد
ا سوما دوئل
نداشته باشد.
ى نشان داده

را براى با لیگ قهرمانان خداحافظى
سرخ ها در پى داشته باشد.



1414حوادثحوادث 3032 سال چهاردهمپنج شنبه  16 شهریور  ماه   1396

شنبه یازدهم شهریورماه دو مرد جوان که درحال بازدید 
از غار یخى «چما» در چهارمحــال و بختیارى بودند، 
کمتر از چند ثانیه زیر آوارى از یخ دفن شده و جان خود 

را از دست دادند. 
مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى استان چهارمحال 
در این باره مى گوید قبًال به گردشگران هشدار داده بودیم 
بیش از حد مجاز وارد این غار نشوند، اما مسئول کارگروه 
غارنوردى و غارشناسى استان اذعان مى کند هیچ تابلوى 

هشدارى حوالى آن غار وجود ندارد.
«چما» را یکى از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهاى 
اســتان چهارمحال و بختیارى معرفى کرده اند که در 
25 کیلومترى چلگرد واقع شــده و در اصل یک انبار پر 
برف است که گفته مى شود ارتفاع دیواره هاى برفى آن 
گاه تا 50 متر مى رسد. به گفته  سعید محمدى، مسئول 
کارگروه غارنوردى و غارشناسى اســتان چهارمحال 
و بختیارى، چما، تفرجگاه محلــى مردم چهارمحال و 
بختیارى و استان هاى حاشیه اى همچون خوزستان و 
فارس است اما هیچ امکانات رفاهى و امدادى ندارد! او 
مى گوید:  غارنوردها چما را یک غار نمى دانند، چون آنجا 
در اصل دره اى با طاق برفى است که درونش با برف و 

یخ پوشیده شده است.
محمدى که حدود یک ماه پیش به چما رفته است، درباره  
ایمنى این غار به ایسنا، توضیح مى دهد:  با اینکه این غار 
یخى به عنوان جاذبه  گردشگرى زیاد معرفى شده اما نه 
تابلوى هشداردهنده دارد، نه نگهبان و مرکز هالل احمر 
در نزدیکى آن نیست و نه من تا حاال شنیده ام درباره ورود 
به آن در استان هشــدار داده و اطالع رسانى 

کرده باشند.
این درحالى است که بعد از مرگ آن دو جوان، 
بهمن عسگرى، مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان چهارمحال 
و بختیارى که اعتقاد داشــت پیشروى بیش 
از حد در این غار عامل اصلى بــروز حادثه بوده، 
تلویحًا علت بروز این حادثه را متوجه گردشــگران 
دانسته و گفته: همواره به گردشگران توصیه و هشدار 
داده مى شود بیش از حد مجاز در درون غار وارد نشوند، 
چون ممکن است به ســبب تغییرات دمایى قندیل ها 

سقوط کنند.
مؤذن پــور، پدر آن دو جــوان کــه در روز حادثه بر اثر 
برخورد یــک قطعه یخ، یکى از پاهایش مصدوم شــد 
نیز حرف هاى مسئول کارگروه غارنوردى و غارشناسى 
استان چهارمحال و بختیارى را تأیید مى کند و به ایسنا 
مى گوید: آن روز گردشگران زیادى اطراف غار بودند و 
خیلى ها به داخل آن مى رفتند، امــا نه نگهبانى بود که 
هشــدار بدهد و نه حتى یک تابلو در مسیر و یا نزدیکى 
غار. این هشــدارى که مى گویند را کجا و از چه طریق 

داده بودند.
مسئول کارگروه غارنوردى و غارشناسى استان مى گوید:  
وقتى منطقه  گردشگرى را به عنوان تفرجگاه معرفى و 
تبلیغ مى کنند، باید رفاه و ایمنى آن را هم تأمین کنند. 
چما و مناطق مشــابه آن، در ســال هاى گذشته جان 
بســیارى را گرفته، ولى براى تغییر این وضعیت کارى 

نشده است.  
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان کوهرنگ نیز 
تأیید کرده که ســال هاى پیش در غار یخى چما موارد 
فوتى وجود داشته، اما ریزش یخ براى نخستین بار اتفاق 

افتاده است.
مؤذن پور که در سوگ فرزندانش است، درباره آن حادثه 
توضیح مى دهد: آن روز تعداد زیادى گردشگر در اطراف 
چما بودند. ما هشت نفر بودیم که پنج  نفرمان، یعنى دو 
پسرم که جانشان را در آن غار یخى از دست دادند، من 
و دامادم و نوه ام باال رفتیــم، وارد غار اول و بعد غار دوم 
شدیم، افراد دیگرى همزمان در غار بودند. بعد از بازدید 
مى خواستیم برگردیم که ناگهان صداى مهیبى شبیه 
انفجار آمد، تکه یخ بزرگى با پاهایــم برخورد کرد و به 
زمین افتــادم و دیدم که حجم زیادى از یخ روى ســر 

فرزندانم آوار شده است.
وى ادامه مى دهد:  از ناحیه  پا مصدوم شده بودم قادر به 
انجام کارى نبودم و کشان کشان به سمت خروجى غار 
و دامادم که با فرزندش بیــرون دهانه بود، رفتم. همان 
موقع گردشگرانى که در منطقه حاضر بودند به سمت 
روستا رفتند و اهالى را خبر کردند، تا 20 کیلومترى غار 
امکان  آنتن دهى تلفن همراه وجــود ندارد و هیچ مرکز 
امدادرسانى نیست، براى همین رسیدن نیروهاى امدادى 

طول کشــید. براى نجات ما تعداد زیادى از محلى ها با 
وسایل مختلف آمدند، حدود سه ساعت طول کشید تا 
فرزندانم را از زیر برف بیرون بکشند و وقتى پایین آمدیم، 

تازه امدادگران و آمبوالنس رسید.
این اظهارات را بیژن طاهرى، رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان کوهرنگ هم تأیید کرده و گفته که ساعت 
13و45  دقیقه روز شنبه 11 شــهریورماه اعضاى یک 
خانواده از استان فارس، براى گردش به غار یخى چما 
در شهرستان کوهرنگ آمده بودند که دچار حادثه شده و 
بر اثر ریزش یخ از سقف این غار دو جوان 32 و 27 ساله 
کشته شدند و پدر 58 ساله آنها از ناحیه زانو مصدوم شد.

او اظهار کرده بود که به دلیل صعب العبور بودن منطقه و 
جاده خاکى به سمت غار و عدم آنتن دهى تلفن همراه در 

محدوده  این حادثه، تقریبًا ساعت 3و30  دقیقه به اداره 
جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ اطالع رسانى 
شد و سریعًا دو اکیپ نیروى امدادى و یک اکیپ نیروى 

اورژانس به منطقه اعزام شد.
چما در سایت اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان چهارمحال و بختیارى جزو غارهاى 
جذاب اســتان از نظر گردشــگرى معرفى شده و هیچ 
هشدارى درباره  وضعیت ایمنى و خطرات احتمالى آن 
داده نشده است، هرچند که در همین سایت یک هشدار 
کلى داده شده که خانواده و گردشگران مراقب تبلیغات 
فریبنده باشند و با تورهاى گردشگرى غیرمجاز برخورد 
مى شود، اما درباره  جاذبه هاى خطرآفرین این استان هیچ 

مطلبى دیده نمى شود.

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق گسترده 
در یک کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف واقع در جاده 

قدیم کرج خبرداد.
سید جالل ملکى گفت: ســاعت 6 و یک دقیقه صبح 

چهارشــنبه  روز 
(دیروز)آتش سوزى 
گســترده در یــک 
کارخانه تولید ظروف 
یکبار مصــرف واقع 
در جــاده قدیم کرج، 
خیابان ســامانى پور 
به نیرو هاى سازمان 
آتش نشــانى اطالع 
داده شد. وى افزود: 
بالفاصله نیرو هاى 8 
ایســتگاه سازمان در 
محل حاضر شدند و 
اقدامات خود را آغاز 

کردند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى تهران با اشاره به 
وضعیت محل حادثه اظهار داشت: محل حادثه مجموعه 
کارخانه ها و انبار هاى تولید ظروف یکبار مصرف بود که 
یکى از کارخانه هاى این مجموعه به وسعت 5000 متر 

مربع به طور کامل شعله ور شده بود.

ملکى ادامه داد: به دلیل وجــود حجم قابل توجه کاال 
و سقف شــیروانى کارخانه، آتش نشــان ها عملیات 
دشوارى را پیش رو داشــتند و در نخستین اقدام شش 
کپسول گاز مایع که انفجار هر یک از آنها مى توانست 
کل منطقــه را بــا 
خطر مواجــه کند را 
از محــدوده خــارج 

کردند.
ســخنگوى سازمان 
آتش نشــانى با بیان 
اینکه به دلیل سوختن 
مواد پالستیکى، دود 
ســیاه رنگى از محل 
آتــش ســوزى به 
آســمان برخاسته و 
از کیلومترهــا دورتر 
قابل مشــاهده بود، 
افــزود: ســرانجام 
پــس از دو ســاعت 
تــالش آتــش نشــانان موفــق شــدند حریــق را 
مهار کــرده و شــعله هاى آتــش را خامــوش کنند. 
بررســى ها نشــان مى داد هیچ کس در ایــن حادثه 
مصدوم نشــد و حادثه تنها خسارت مالى سنگینى به با

ر آورد.

زن و شــوهر جوانى که پسرى 17ســاله را در مشهد به 
گروگان گرفته بودند دستگیر و پسر نوجوان از چنگ آنها 

رها شد.
پسر 17ساله بعداز ظهر روز دوشنبه گذشته از خانه شان واقع 
در خیابان تعبدى مشهد خارج شد. «مهدى» آن روز به خانه 
بازنگشت و خانواده اش تا غروب روز بعد دل نگرانش بودند. 
ساعت 5بعد از ظهر روز سه شنبه چهاردهم شهریورماه بود 
که فردى ناشناس از گوشى تلفن همراه مهدى با برادر او 
تماس گرفت و اظهار داشت این پســر 17ساله در اختیار 
ماست و باید در ازاى آزادى اش صد میلیون تومان سفته 

بدهید.
برادر مهدى که ازشنیدن این خبر شوکه شده بود با پلیس 

110تماس گرفت و تقاضاى کمک کرد.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى درباره این پرونده که 
در کمتر از 26ساعت از لحظه مفقود شدن پسر نوجوان به 
نتیجه رسید گفت: با گزارش ماجراى آدم ربایى به پلیس 
110مأموران کالنترى شــهید هاشــمى نژاد با هدایت 

سرهنگ بوستانى،فرمانده انتظامى مشهد به محل اعزام و 
تحقیقات اولیه با توجه به اهمیت موضوع آغاز شد.

ســردار قادر کریمى افزود: مأموران انتظامى با دقت نظر 
و هوشیارى در پیگیرى این پرونده به سرنخ هایى دست 
یافتند که منجر به ردزنى و شناسایى عامالن آدم ربایى و 

مخفیگاه آنان در بلوار طبرسى شمالى مشهد شد.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى گفت: مأموران انتظامى 
خانه مسکونى پالك 20 در محدوده بلوار طبرسى شمالى 
مشهد را ساعت 23و30دقیقه روز گذشته با هماهنگى مقام 

قضائى به طور غافلگیرانه مورد بازرسى قرار دادند.
پلیس در این عملیات مرد 29و همســر 25ساله اش را به 
اتهام آدم ربایى دستگیر کردند و گروگان 17ساله از چنگ 

آنان رها شد.
سردار کریمى با اشاره به کشف 170میلیون تومان سفته 
از منزل مســکونى گفت: تحقیقات پلیســى با دستورات 
تخصصى مقام قضائى براى کشف ابعاد مبهم این پرونده 

ادامه دارد. 

رئیس کل دادگسترى استان اردبیل از اعتراض متهم 
پرونده «آتنا اصالنى» به حکم صادره خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین محمدعلى قاصدى گفت: 
وکیل مدافع متهم پرونده آتنا اصالنى به حکم صادره 
از دادگاه بدوى اعتراض کــرده و اکنون پرونده براى 

رسیدگى به دیوان عالى کشور ارسال شده است.
بر اســاس این گزارش، حجت االسالم و المسلمین 
محمدعلى قاصدى 12 شــهریور مــاه از ابالغ حکم 
پرونده آتنا اصالنى به طرفین پرونده خبر داده بود. وى 
گفته بود که هر زمان به حکم صادره از ســوى دادگاه 
بدوى اعتراض شود، پرونده براى رسیدگى به اعتراض 

به دیوان عالى کشور ارسال مى شود.
سیدناصر عتبانى،  دادستان عمومى و انقالب اردبیل 8 
شهریور ماه در گفتگو با ایسنا از صدور حکم پرونده قاتل 

آتنا اصالنى خبر داد. 

عامل قتل زن 18 ساله در زاهدان دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: روز شــنبه در پى وصول خبــرى مبنى بر 
قتل زن جوان 18 ســاله در اثر خفگــى  در یکى 
از محله هــاى شهرســتان زاهدان، شناســایى و 
دســتگیرى قاتل به صورت ویژه در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى افزود: کارآگاهان پلیس 
پس از انجام کار اطالعاتى و با اقدامات پلیسى، از 
هویت متهم فرارى که مرتکب قتل شده بود مطلع 

و وى را تحت نظر و مراقبت قرار دادند.
ســرهنگ مالشــاهى ادامه داد: مأموران پلیس با 
هماهنگى مقــام قضائى متهم را کــه جوانى 25 
ســاله بود، در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه 
در کمتر از ســه ســاعت شناســایى و دســتگیر 

کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان  در 
پایان با اشاره به اینکه قاتل پس از رو به رو شدن با 
ادله و مستندات پلیسى به بزه ارتکابى خود اعتراف 
کرد و علت و انگیزه خود از این جنایت را اختالفات 
خانوادگى عنوان کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل قانونى 

به مراجع قضائى معرفى شد.

شنبه یازدهم ش
از غار یخى «چ
کمتر از چند ثان
را از دست دادند
مدیرکل میراث
در این باره مى گ
بیش از حد مجا
غارنوردى و غار
هشدارى حوالى
«چما» را یکى
اســتان چهار
25 کیلومترى
گ برف است که
گاه تا 50 متر م
کارگروه غارنو
و بختیارى، چم
بختیارى و است
فارس است اما
مى گوید:  غارنو
در اصل دره اى
یخ پوشیدهشد
محمدى که حد
ب ایمنى این غار
یخى به عنوان
تابلوى هشدارد
در نزدیکى آنن
به آن
کرد
این
بهم
صنای
و بختی
از حد در
تلویحًا علت
دانسته و گفته
داده مى شود بی

«جعفر مبینى» پدر «شیوا» که دخترش در حادثه 
تصادف دانش آموزان هرمــزگان فوت کرد، در 
گفتگو با مهر در مــورد حواشــى روزهاى اخیر 
و صحت و ســقم رضایتنامه اى کــه در فضاى 
مجازى منتشر شده است، با بیان اینکه هیچگونه 
رضایتنامه اى را براى حضور فرزندم در این دوره 
از اردوها امضا نکرده ام بیان داشــت: «نوشــتن 
و امضاکردن رضایتنامه منتشــر شده در فضاى 
مجازى از ســوى من نبوده و امضاى درج شــده 
در زیر این رضایتنامه بــه هیچ وجه مربوط به من 

نیست.»
وى با اشــاره به این نکته که آموزش و پرورش 
نباید فرزندان مردم را بدون امضاى والدین در زیر 
رضایتنامه به اردو ببرد، عنوان کرد: «بنده براى این 
دوره از اردوى دخترم هیچگونه رضایتنامه اى را 

امضا نکرده ام.»
پدر شیوا مبینى گفت: «هنوز خون دخترم خشک 
نشده اســت اما مســئوالن زیادى براى گرفتن 
رضایتنامه و مــدارك به خانه ما مــى آیند. انگار 
زمانى که دختــرم را به اردو مــى بردند رضایت 
ما مهــم نبود ولى حــاال که دخترم را از دســت 
داده ام رضایتنامــه مى خواهــد! وضعیت روحى 
خانواده ام اصًال مناسب نیســت و این ترددهاى 
بى معناى مســئوالن خانواده ما را بیشتر عذاب 

مى دهد.»
وى با اشــاره به برخى شــایعات گفت: «نسبت 
به موضوعــات اخیر شــبانه مرا بــه فرماندارى 
فراخوانده اند و از من خواســتند مدارکى را امضا 
کنم که حتى نمى دانم چیســت و بــا بیان اینکه 

این مدارك را امضا کنید تا از طرف دفتر ریاســت 
جمهورى و وزیر مربوطه به شما کمک شود من را 

تشویق به امضا مى کردند.»
پدر داغدار شیوا مبینى گفت: «از دست دادن فرزند 
براى همه مردم دردناك اســت و براى اینکه این 
حوادث دیگر تکرار نشود و خون این دانش آموزان 
پایمال نشود از همه مردم و اعضاى شوراى شهر 
به عنوان نماینده هاى مردم خواهش مى کنم تا 
هر کارى که از دستشان بر مى آید براى کمک به 

ما انجام دهند.»

درمان 2 مصدوم مشکوك به قطع نخاع
در همین حال وزیــر آموزش وپــرورش در پیام 
تلگرامى خود از درمان دو مصدوم مشــکوك به 
قطع نخــاع در حادثه دانش آمــوزان هرمزگانى 

خبر داد.
در خبرهاى اولیــه از قطع نخــاع دو دانش آموز 
صحبت مى شــد اما وزیر آموزش وپــرورش در 
پیــام تلگرامى خــود اعالم کرد: بــا دعاى همه 
شــما، یکى از دانش آموزان عزیــزم و مربى اش 
که احتمال قطع نخاعشــان زیاد بــود به درمان 
جواب دادند و پزشکان خطر ضایعه نخاعى را رفع 

کردند. 
در این حادثه دو دانش آموز نیــز دچار قطع عضو 
شــدند که یکى از آنها  محدثه شبراست. محدثه 
هم اکنون در بیمارستان شیراز بسترى است و بر 
اثر این حادثه دســت و پاى خود را از دست داده 
است و روز سه شنبه براى درمان زیر تیغ جراحان 

رفت.

پدر دخترى که در حادثه واژگونى اتوبوس جان باخت:

بعد از 
مرگ دخترم 

رضایتنامه مى خواهند
ى گرفت

هم قربان
ارى باز 

ل و بختی
چهارمحا

ب انگیز 
غار اعجا

دفن شدندفن شدن

رى از یخ
ن زیر آوا

 جوا
رى از یخ

ن زیر آوا
  22 جوا

کارخانه 5000 مترى در آتش سوخت

دسیسه شوم زن و شوهر جوان براى پسر 17 ساله

اعتراض متهم پرونده
 «آتنا اصالنى» به حکم دادگاه

خفه کردن 
زن 18 ساله در زاهدان
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گوشى «شیائومى مى 4 آى» (Xiaomi Mi 4i) از جمله 
محصوالت با کیفیت و زیباى این شــرکت چینى است 
که نمایشگرى با تراکم پیکســلى باال براى دیدن فیلم 
 4G   و وبگردى مجهز شــده، از دو ســیمکارت و شبکه
پشتیبانى مى کند، سخت افزارى نســبتًا قدرتمند براى 
انجام بازى هاى HD، دوربینى که تصاویر با کیفیت ثبت 

مى کند و باترى با ظرفیتى عالى دارد.
 ،full HD شیائومى با قرار دادن نمایشگرى با رزولوشن
تراکم 441 پیکســل بر اینچ و اندازه  5 اینچى این مقدار 
اهمیت را به کاربران شیائومى Mi 4i به خوبى نشان داده 
است. شیائومى، تمام ویژگى هایى که یک نمایشگر براى 
رسیدن به درجه  عالى نیاز دارد را براى نمایشگر Mi 4i در 
نظر گرفته است. حتى این نمایشــگر را به بهترین نحو 
ممکن با فناورى شیشه  یک تکه ساخته است. همچنین با 
محافظ  هاى Scratch-Resistant Glass از آن 

محافظت مى شود.
مجهز شدن به حسگر ســنجش نور محیط در کنار پنلى 
که از فناورى IPS بهره مى برد، به نمایشگر Mi 4i کمک 
مى کنند تا بهترین بازده را در تمام شرایط نورى و محیطى 
مختلف داشته باشد. مثل بسیارى از گوشى ها در بخش 
تنظیمات صفحه نمایــش، گزینه هایى براى تغییر حالت 
نمایش رنگ ها در نمایشگر Mi 4i در نظر گرفته شده که 

به بهتر دیدن محتویات، کمک بسزایى مى کنند.
براى در اختیار داشتن سخت افزارى که بتواند بازى هاى 
HD را با کیفیت قابل قبول اجرا کنــد، باید مبلغ زیادى 

بپردازیم. اما هزینــه  پایینى کــه Mi 4i دارد تا حدودى 
خیال تان از داشتن ســخت افزارى قدرتمند براى بازى  
کردن، راحــت مى کند. مجهز شــدن این گوشــى به 
 4i Mi اســنپ دراگون 615 به همراه دو گیگابایت رم به
قدرت اجراى بازى و برنامه هاى متعــددى را مى دهد. 
البته از بابت سخت افزار، نباید انتظار داشته باشید تا تمام 
بازى هاى موجود با هر کیفیتــى را اجرا کند. در عوض و 
برخالف گوشى Mi4 این گوشــى به اندروید اللى پاپ 
نسخه  5,0 مجهز شــده که مى تواند یکى از نقاط قوت 

این گوشى باشد.
در روزهایى که گرفتن عکس هاى ســلفى در مقایســه 

درخواست باالترى بــا عکس هــاى معمولى 
را به خود اختصاص 

؛  نــد ه ا د ا د
شیائومى 

هم ســعى کرده خود را با شــرایط وفق دهد. سنسورى 
5 مگاپیکسلى نشــان دهنده   اهمیتى است که شیائومى 
براى دوربین سلفى قائل است. در کنار عدد مگاپیکسل، 
عدد دریچه  دیافراگم هم نشــان مى دهد که شیائومى، 
 Mi 4i تمام تالش خود را به کار بسته تا شــما بتوانید با
بهترین تصاویر ســلفى را ثبت کنید. با دریچه  دیافراگم 
f/1.8، دوربین سلفى Mi 4i ، نور بیشترى جذب مى کند و 

نتیجه  این جذب نور بیشتر، تصاویرى با روشنایى مناسب 
و شفافیت مطلوب هستند.

 full HD هر دو دوربین مى توانند، ویدیو هایى با رزولوشن
و سرعت 30 فریم بر ثانیه ثبت کنند.

دوربین اصلى سنسورى 13 مگاپیکسلى دارد. شیائومى، 
براى سنســور دوربین اصلى Mi 4i هم کم کارى نکرده 
است. سنســورى که دریچه  دیافراگم f/0,2 باید بتواند 

تصویر شفاف و کم نظیرى ثبت کند..
خرید گوشــى بــا برند هایى که گمنــام بوده انــد؛ اما 
به مرورزمان پیشرفت داشته اند و براى خود نام و نشانى 
دســت و پا کرده اند، جذاب به نظر مى رســد. چرا که این 
برند ها براى رسیدن به چنین شهرتى، محصوالت خود را 
با قیمتى پایین تر در مقایسه با قیمت محصوالت مشابه 
با برند هاى معتبر، روانه  بازار مى کنند. شیائومى Mi 4i با 
طراحى و رابط کاربرى منحصربه فردش بین گوشى هاى 
میان رده حرف هایى براى گفتــن دارد و با توجه به بازه  
قیمتى اش یکى از گزینه هاى مناسب براى خرید است. 
ویژگى ها و امکانات مهم دیگرى که این گوشى را به یکى 
از بهترین انتخاب هاى موجود تبدیل مى کند، نمایشگرى 
5 اینچى با تراکم 441 پیکسل بر اینچ، دوربین اصلى 13 
مگاپیکسلى، سخت افزارى بر پایه  تراشه  اسنپ دراگون 
615 همراه با دو گیگابایت رم اســت. همچنین مواردى 
مثل پشتیبانى از دو سیمکارت و امکان اتصال به اینترنت 
نسل چهارم را هم مى توان در لیست نقاط قوت این گوشى 
قرار داد. البته باید عدم پشتیبانى از کارت حافظه  جانبى 

گیگابایتى را هم هنگام و حافظــه  داخلى 16 
در نظر خرید این گوشى 

گرفت.

 Mi 4i گوشی موبایل شیائومى مدل
دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت

Xiaomi Mi 4i Dual SIM 16GB Mobile Phone

Nyjah Huston: #Skatelife یکى از واقعى ترین، 

جالب ترین و گرافیکى ترین بازى هاى اســکیت 
سوارى از استودیوى Hugo Games A/S براى 
اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شــده اســت. در 
این بازى شــما به اســکیت سوارى در 
مکان هــاى مختلف اعم از خیابان ســاحلى 
مــى پردازیــد و نهایــت هیجــان را تجربه مى 

کنید! کنتــرل و هدایت کاراکتر اصلــى بازى در 
دســتان شماســت به طورى که با انجام حرکات 
نمایشــى به جمع آورى امتیاز و پــول براى خرید

 آیتم هــاى مختلــف مــى پردازیــد! گرافیک 
اچ دى و واقعــى بــازى در کنــار صداگــذارى 
هیجــان آور بــدون شــک تجربــه اى متفاوت 
از بــازى هــاى اســکیت ســوارى را برایتــان 
بــه ارمغــان مــى آورد. از پــارك اســکیت 

بگذریــد و بــه خیابان هــاى پر جنــب و جوش 
ساحلى ونیز بروید! مســیرهاى مختلف را کشف 
کنید و ســاعت ها مشــغول باشــید! کنترلرهاى
 Nyjah Huston: #Skatelife لمسى عالى بازى 
به شما امکان انجام حرکات نمایشى، پریدن و... را 
مى دهد و اگر از عالقه مندان به بازى هاى ورزشى 
اسکیت سوارى باشــید بدون شک محو طراحى و 

ساخت این بازى فوق العاده مى شوید.
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Huston: #Skatelife

جالب ترین و گرافیکى
سوارى از استودیوى
اندروید اسـ
گوگل پلى
این بازى ش
مکان هــاى مخ
مــى پردازیــد و نها

شاید در بسیارى از موارد شما نیز مشــاهده کرده باشــید که برخى از برنامه هاى اندرویدى محدودیت هایى را بر اساس مکان فعلى 
شــما اعمال کرده و نمى توانید از قابلیت هاى آن اســتفاده کنید. این گونه اپلیکیشن ها براى شناســایى مکان جغرافیایى دقیق 
کاربران از جى پى اس دستگاه اســتفاده مى کنند تا کاربر نتواند با اســتفاده از روش هاى معمول موقعیت مکانى خود را تغییر دهد. 
اما براى برطرف ســازى مشــکالت همیشــه راهى وجود دارد و توســعه دهنــدگان اندرویــد روش هاى گوناگونــى را براى 
 Mock دور زدن چنین تحریم هایى منتشــر کرده اند کــه در میان آنها مى تــوان به نرم افزارهاى لوکیشــن جعلى اشــاره کرد
Locations Full (fake GPS path) عنــوان یک برنامه جى پى اس جعلى براى اندروید اســت که توســط Dvaoru توســعه 

و در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشــر شــده اســت. به کمک این اپلیکیشــن حرفه اى خواهید توانست به آســانى هر چه تمام تر 
موقعیت جغرافیایى خود را بر روى نقشه تغییر داده و محدودیت برخى از برنامه هاى اندرویدى را از بین ببرید. یکى از مهمترین قابلیت هاى به 
کار برده شده در این اپ هوشمند سیستم بى نظیر ایجاد مسیر هاى پیموده شده جعلى و ذخیره آن در حافظه دستگاه به عنوان تاریخچه مکان هاى 
بازدید شده است؛ به گونه اى که تنها کافى است مبدأ را مشخص کنید و انگشت خود را بر روى مسیر دلخواهتان حرکت دهید تا عالوه بر مشاهده فاصله 
مکان واقعى خود تا موقعیت جعلى یک مسیر فرضى را نیز در تاریخچه دستگاه خود ذخیره کنید. عالوه بر این در توانایى ذکر شده قابلیت تنظیم میزان زمان ایستادن در هر 

ایستگاه و سرعت متوسط در طول مسیر نیز قابل تغییر است.

اپلیکیشن لوکیشن جعلى اندروید

دى لینک، بزرگ ترین و پیشروترین سازنده 
و ارائه دهنده راهکارهاى شبکه براى خانه هاى دیجیتال دو 

روتر جدید EXO را در نمایشگاه ایفا 2017 رونمایى مى کند.
 AC2600 EXO SmartBeam Gigabit روترهــاى
 AC1900 EXO SmartBeam و Router DIR-822
Gigabit Router DIR-878 دو محصول جدید دى لینک در 
نمایشگاه برلین هستند. هر دو دستگاه به آخرین فناورى هاى  
 AC SmartBeam و MIMO قابلیت چندکاربره ،ac802,11
پیشرفته مجهز هســتند. WLAN دو باند تعبیه شده در این 
روتر به DIR-882 اجازه مى دهد تــا از نرخ انتقال اطالعات 
تا 2533 مگابیت بر ثانیــه بهره ببرد. این رقــم براى مدل 
 WAN برابر با 1900 مگابیت بر ثانیه است. پورت DIR-878
گیگابیت نیز بــدون درنظر گرفتن اینکه ســرویس دهنده 
اینترنت چه سرعتى ارائه مى دهد دسترسى 
نامحدود بــه اینترنت را فراهم 
مى کند. هر کدام از پورت هاى 
شبکه گیگابیت نیز ارتباط کافى براى 
کنسول هاى بازى، تلویزیون هاى هوشمند 
 (NAS) یا ذخیره سازهاى متصل به شبکه

در اختیار مى گذارند.

ارتقا به WLAN هاى اسپید
روترهاى مشــکى و زیباى EXO براى کاربران خانگى 
طراحى شده که نیاز به گذردهى باالى دیتا، پوشش دهى 

مناســب و قیمت مقرون به صرفه دارند. 
هر دو دســتگاه فوق ایده آل ترین گزینه 

براى جایگزینى روترهاى وایرلس ســرى 
 acهستند. از همین رو، استاندارد سریع تر N

802,11 در آن به کار رفته تا بهترین شــرایط 
 DIR-882 وایرلس ممکن را فراهم کنــد. روتر

در باند 5 گیگاهرتز تــا 1733 مگابیت بر ثانیه و در 
باند 2,4 گیگاهرتز تا 600 مگابیت بر ثانیه را جابه جا 

مى کند.

ایده آل براى پخــش ویدئو، بازى و 
اشتراك گذارى محتوا

هر دو روتر با بهره گیرى از پهناى باند باال بهترین 
گزینه ممکن براى کاربردهاى سنگین مانند پخش 

ویدئوهاى اچ دى یا 4K هستند، به سرویس هاى کالود 
دسترسى دارند یا در داخل شبکه خانگى امکان تبادل دیتا 

را فراهم مى کنند. همه این دستگاه ها قادرند به طور همزمان 
از طریق LAN و WLAN با دیتاهاى زیاد ارتباط برقرار کنند. 
مدل DIR-822 از یک پورت هاى-اسپید USB 3.0 و یک 

پورت USB 2.0 بهره مى برد.

نصب سریع و ساده
یک اینترفیس ساده وب در کنار دستیار نصب و دستورات گام به 
گام باعث مى شود تا نصب و راه اندازى این روترها براى کاربران 
WPA/ خانگى فوق العاده آسان باشد. استانداردهاى امنیتى
WPA2 با WPS براى WLAN و یک فایروال پیچیده از روتر 
محافظت مى کند و از حمــالت اینترنتى جلوگیرى مى کند. 
امکان کنترل دسترسى براى LAN و WLAN اجازه مى دهد 
تا تنها کاربران و دستگاه هاى مشخص در درون شبکه امکان 

استفاده از آن را داشته باشند.

قیمت و زمان عرضه  
ســال جــارى مــدل DIR-822 از مــاه نوامبر 
از به قیمت 146,90 یــورو و مدل   DIR-878
134,90 یــورو ماه اکتبر ســال جارى به قیمت 

وارد بازارمى شوند.

 شرکت DJI در نمایشگاه IFA یکى از محبوب ترین 
پهپادهاى خود یعنى Mavic Pro  را به روز کرد و 
 Mavic )نســخه جدید آن را مویک پرو پالتینیوم

Pro Platinum) نامیده است.

این کوادکوپتر جدید DJI دو به روزرســانى مهم 
در خود دارد یکى آنکه میزان زمان پرواز آن به 30 
دقیقه افزایش پیدا کرده (در نسخه فعلى زمان پرواز 
27 دقیقه است) همچنین نسخه جدید تا 60 درصد 

صداى کمترى تولید مى کند. 
شــرکت DJI قیمت Mavic Pro Platinum را 

تعیین کرده و عرضه آن هزار و99 دالر 
از سپتامبر (شهریور - 

مهــر) 
ز  غــا آ
مى شود.  

قیمــت مویــک پرو 
عادى 999 دالر بوده 

است. 
شرکت چینى DJI که بیشــترین سهم بازار پهپاد 
در جهان را در اختیار دارد همچنین گفته که براى 
Mavic Pro Platinum پره هاى جدیدى طراحى 

کرده که این پره ها قادر به نصب روى مویک پرو 
معمولى هم است.

شرکت DJI در کنار نســخه جدید مویک، پهپاد 
فانتوم 4 پرو خود را نیز با یک نسخه جدید به عنوان 
Phantom 4 Pro Ob-)فانتوم 4 پرو اوبسیدیان
sidian) به روز کرده است. این نسخه از فانتوم 4 

پرو با رنگ مشکى عرضه شده و گیمبال دوربین آن 
نیز کوچک تر شده است . قیمت فانتوم 4 پرو جدید 

هزار و499 دالر است. 

 Mavic Pro Platinum
معرفى شد 

3تا 2533 مگابیت بر ثانیــه بهره ببرد. این رقـ
0 برابر با 1900 مگابیت بر ثانیه است DIR-878
گیگابیت نیز بــدون درنظر گرفتن اینکه ســ
اینترنت چه سرعتى ارائه مى
نامحدود بــه این
مى کند. هر کدام
شبکه گیگابیت نیز ارتب
کنسول هاى بازى، تلویزیون

هاى متصل بهیا ذخیره سازه
در اختیار مى گذارند.

Nارتقا به WLANهاى اسپید ه
زیباىEXOبراىک و ک Oىروترهاىمش

6 درصد  27 دقیقه است) همچنین نسخه جدید تا 
صداى کمترى تولید مى کند. 

Mavic را  Pro Platinum قیمت m DJIشــرکتI

نننننننن آنهزار و99 دالر  رررررررر کرکر کرده و عرضه نننننننعیین ت
از سپتامبر (شهریور -

مهــر) 
ز  غــا آ
مى شود.  

قیمــت مویــک پرو 
9عادى 999 دالر بوده 

است.

عالیق و خلق وخوى راننده را پیش بینى 
مى کنند بر اســاس حاالت روحى راننده 
موسیقى مناسبى را براى او پخش خواهند 
کرد. در کنار این توانایى هاى شــناختى 
بهبود ســطح ایمنى به لحاظ اجتناب از 
تصادفات مهلک و بهبود ســطح ایمنى 
به لحاظ پیشــگیرى از سرقت فیزیکى 
را نیز به قابلیت هاى ماشــین هاى آینده 
اضافه کنید. اما ســئوال مهمى که وجود 
دارد این است که اساسًا چه قابلیت هاى 
مشهودى تا چند سال آینده به ماشین ها 

اضافه خواهد شد؟
«زاکارى بولتــون»، مهنــدس بخش 
 Continental سامانه ها و فناورى گروه
Automotive در ایــن ارتباط مى گوید: 

«سامانه هاى شــناختى که قرار است در 
ماشین ها به کار گرفته شوند به اندازه اى 
پیچیده هستند که با نگاه کردن به چشمان 
شما و حتى پلک زدن متوجه مى شوند شما 
در حال نگاه کردن به چه سمتى هستید. 
مهندسان مى توانند این رابط ماشینى را 
به اندازه اى پویــا و انعطاف پذیر کنند که 
اطالعات ضرورى را درباره ماشینى که 
در مقابل شما به طور ناگهانى توقف کرده 
یا زمانى که شما از سرعت مطمئنه عبور 
کرده اید را روى شیشه جلوى ماشین یا 
داشبورد ماشین تان به نمایش در آورند. 

زمانى که چشــم شــما از نگاه کردن به 
مسیر مستقیم منحرف مى شود، ماشین 
به خوبى تشــخیص مى دهد که راننده 
دیگر حواسش به رانندگى نیست و در این 
حالت یک آالرم هشداردهنده را به صدا 
در مى آورد تا مشــکلى به وجود نیاید.» 
 Continental در همین ارتباط گــروه
موفق شده است یک ســامانه داخلى را 
در این ارتباط طراحــى کند و با موفقیت 

به ثبت برساند.
ســامانه فوق ضمن آنکه بــه رانندگان 
اجازه مى دهد چهــره خــود را به ثبت 
برســانند (این کار از طریق تصویرى که 
روى گواهینامه رانندگــى وجود دارد نیز 
امکانپذیر است.)، به یک دوربین مادون 
قرمز داخلى تجهیز شده است. این دوربین 
در مواقعى که شخص در حین رانندگى 
یک عینک آفتابى را به چهره خود گذاشته 
است مورد اســتفاده قرار مى گیرد. براى 
آنکه این دوربین بهترین کارکرد را داشته 
باشد تیم سازنده گفته است که بهترین 
مکان قرارگیرى این دوربین درست در 
میان کیلومترشــمار و دورموتور ماشین 
است. در این حالت اگر راننده کالهى بر 
سر داشته باشد بازهم وضعیت چشمان 
او به دقت رصد مى شوند. جالب آ نکه این 
گروه براى بزرگ ترین چالش بزرگ در 
این زمینه که نور مستقیم خورشید است 
از راهــکار مبتنى بر یادگیرى ماشــینى 

استفاده کرده اند.
زمانى که ماشــین به درســتى شما را 
تشــخیص دهد، ســامانه هاى موجود 

در ماشین مشــابه با چیزى که ماشین 
مفهومى Chrysler Portal پیشــنهاد 
داده است به طور خودکار حداکثر ارتفاع 
صندلى را براى راحتى راننده تنظیم کرده، 
یک حالت رانندگى مناسب (به طور مثال 
راننده تمایل دارد بخشى اعظمى از کارها 
را خود ماشین انجام دهد) را انتخاب کرده 
و بر مبناى رفتار گذشــته مالک خودرو 
مسیر مشــخصى را به او پیشنهاد دهد. 
زمانى که ماشــینى بتواند به چهره یک 
راننده نگاه کند، آنگاه سامانه هاى شناختى 
و الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى با تحلیل 
حاالت روحى و وضعیــت ذهنى راننده 
ســرنخ ها و اطالعات مهمى را در اختیار 
ماشین قرار مى دهند. در چند سال گذشته 
شرکت هاى بزرگ خودروسازى همچون 
فورد و غول هاى فناورى همچون اینتل 
سرمایه گذارى هاى کالنى در این زمینه 
انجام داده اند. این شرکت ها به دنبال آن 
هستند تا احساســات رانندگان همچون 
شــاد بودن یا غمگین بودن را به ماشین 
منتقل کنند. زمانى که ماشین ها بتوانند 
احساسات راننده خود را درك کنند آنگاه 
قادر خواهند بود آهنگ مناسبى براى او 
پخش کنند یا حتى نور داخلى ماشین را 
متناسب با احساسات راننده تنظیم کنند. 
این کار به لحاظ روانشناســى به شدت 

تأثیرگذار است.

در نمونه دیگرى خودروى مفهومى هوندا 
موســوم به NeuV نیز به یک داشبورد 
LCD پیش رفته و یــک کامپیوتر آنبرد 

که از هــوش مصنوعى بــراى تعامل با 
رانندگان اســتفاده مى کند تجهیز شده 
است. ســامانه اى که کالود محور است 
 Emotion Engine به ابزارى موسوم به
تجهیز شــده که به راننده اجازه مى دهد 
به شکل ســاده ترى با ماشین صحبت 
کند. هوندا براى آنکه ســطح ایمنى این 
ماشــین را افزایش دهد به جاى سوییچ 
و کنترل از راه دور از حسگرهاى زیستى 
همچون تشخیص چهره استفاده کرده 
است. البته براى اجتناب از جعل تصویر 
خودروســازان از دوربین هاى مجهز به 
ویژگى تشخیص عمق استفاده کرده اند 
که قادر اســت فرق میان یک تصویر دو 
بعدى یا اشیاى ســه بعدى را تشخیص 
دهد. در این میان شرکت ها حتى به سراغ 
پویشگرهاى شبکیه چشم نیز رفته اند تا 
فرآیند احراز هویت به شکل دقیق ترى 
انجام شــود. جالب آنکه خودروســازان 
حتى براى کیسه هاى هوا نیز برنامه هاى 
ویژه اى دارند. شــدت باد این کیسه ها بر 
اساس اندازه و موقعیت قرارگیرى راننده یا 
سرنشینان خودرو تنظیم و تعدیل مى شود. 
در این میان خودروسازانى همچون فورد 
به دنبال آن هستند تا الکساى آمازون را 
به درون ماشین هاى خود وارد کنند. این 
عصرى است که با ورود هوش مصنوعى 
به عرصه هــاى مختلف در حــال کلید 

خوردن است. 

زمانى که غذایى را ســفارش مى دهید، 
آمازون به خوبى شما را مى شناسد. زمانى 
که براى تعطیالت تابســتان به دنبال 
مناسب ترین بلیت سفر هستید گوگل به 
خوبى شما را مى شناسد. اما کار به همینجا 
ختم نمى شود. تا چند وقت دیگر هنگامى 
که پشت فرمان ماشین خود قرار مى گیرد 
ماشین شما به خوبى قادر خواهد بود شما 
را شناسایى کند. این سرآغازى است بر 
یک تحول بنیادین که هوش مصنوعى 

در بطن آن قرار دارد.
تولیدکنندگان وســایل نقلیــه به ویژه 
آنهایى که در زمینه تولید ماشــین هاى 
خودران بــه فعالیت اشــتغال دارند به 
دنبال آن هستند از طریق نرم افزارهاى 
تشخیص چهره و انواع دیگرى از ابزارها 
و حسگرهاى زیســتى تجربه کاربرى 
جدیدى را در ارتباط با هدایت خودروها 
و تعامــل نزدیک تر با خــودرو در اختیار 
مصرف کنندگان قــرار دهند. به عبارت 
دقیق تر خودروهاى آینده این قابلیت را 
خواهند داشت تا راننده را مشاهده کرده و 
با او ارتباط برقرار کنند. خودروهاى آینده 
دیگر به انجام یکسرى کارهاى خودکار 
ساده همچون تنظیم ارتفاع صندلى ها 
محدود نخواهند بود، بلکه این توانایى 
را خواهند داشــت تا حاالت رانندگى را 
نیز تنظیم کنند. اما کار به همینجا ختم 
نمى شــود، این ماشــین ها ضمن آنکه 

در مقایســه 
درخواست باالترى 

صاص
؛  نــد ه ا د ا د

شیائومى

 جانبى
را هم هنگام یگابایتى

در نظر ى
گرفت.

DJ در نمایشگا Iت

Mavic Pro Platinum
معرفى شد 

با
د
سا

محد
را خواهند
نیز تنظیم

نمى شــود،

اتومبیل هاى احساساتى و هوشمند

رامین مشکاه

روترهاىروترهاى جدید وایرلس  جدید وایرلس MU MU --MIMOMIMO دى لینک  دى لینک 
در نمایشگاه ایفا در نمایشگاه ایفا 20172017
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منبع:  مهر

راسر کشور در کرمانشاه در حال 
پاراگالیدر قهرمانى کشور با حضور 120 شرکت کننده از س

 مسابقات 

س القرن کرمانشاه واقع در 20 کیلومترى 
برگزارى است. این رقابت ها  تا 18 شهریور در سایت پروازى وی

روانسر ادامه دارد.

بازگشت نخستین گروه از 
حجاج ایرانى 

2 ساالنه 
مجسمه سازى در 

تهران  

پویش کاله ایمنى، کاله زندگى 
براى موتورسواران قمى 

 مرگ تاالب بهشت معصومه

رى معتقدند که جمعیت زیادى
 بسیارى از ماهیگیران بوشه

ها و آبزیان دریایى بر اثر مواد شیمیایى سمى
از ماهى 

 و  ریختن زباله و پسماند هاى صنایع نفتى در حال نابودى است.

بازگشت قهرمان
ستاد استقبال دانشجویى ، مراسم استقبال از شهید مدافع 

حرم محسن حججى را با عنوان کمپین مردمى #بازگشت_
قهرمان عصر سه شنبه چهاردهم شهریورماه در سطح شهر 

تهران برگزار کرد.

 گروه جهادگران شامل 35 دانشجو از دهم 
شهریور ماه به مدت 10 روز در روستاهاى 
زلزله زده خراسان شمالى، خدمات عمرانى و 

فرهنگى ارائه مى کنند.

فاز نخست بندر 
شهیدبهشتى چابهار 

آماده افتتاح و 
بهره بردارى است. 

نه استاد محمدعلى 
عکاسخا

م در منطقه ولیعصر 
جدیداالسال

موعه اى بى نظیر از 
تبریز، مج

ت و وسایل مرتبط با 
ابزارآال

عکاسى است. 




