
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

13

سپاهانى هاسپاهانى ها به شب نشینى پایان دهند

روزى که ذوب آهن 
الهالل را 

نقره داغ کرد
13

11

آگهى مناقصه
نوبت
اول

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 96/432/ش مورخ 96/5/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به تامین نیروى انسانى مجرب و کارآزموده 
براى انجام امور خدماتى و پشــتیبانى به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا شرکتهاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 96/7/15 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/7/16 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 7- 03142232006

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

آگهى مزایده  (مرحله دوم)
نوبت 
دوم

پیرو آگهى مزایده شماره 11330 مورخ 96/5/29 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 832 مورخ 96/5/2 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 
دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در بلوك 10 شهرك گلستان طبق کارشناسى به شرح 
ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى  باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
- قطعه شماره 44 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/200/000 ریال.
- قطعه شماره 36 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/300/000 ریال.

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

جامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخریدجامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخرید
نقدو اقساط کشورنقدو اقساط کشور خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...

مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت
پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى

آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس
کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...

انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. تعمیرات.دکوراتیو. 

MDFMDF.طراحى داخلى.طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون
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چرا لباس هاى 
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والدین بى رحم، مورچه هاى گرسنه و 
دوقلوهاى رها شده در کنار سطل زباله 14

15 شیائومىشیائومى
  Mi Mix 2Mi Mix 2  
معرفى معرفى شدشد

بارها شده در کنار سطل زباله سش زبر زدر سا ره طلد هنار طده لک شد
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این افراد انگور نخورند

استقالل اسیر سهم خواهى هاست
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کارگردان فیلم «خفه گى» گفت: دور اول نگارش فیلمنامه به پایان 
رسیده و در حال حاضر بازنویسى دور دوم را انجام مى دهم که همین 
هفته به اتمام مى رسد و تا این بازنویسى صورت نگیرد نمى توان در 

مورد انتخاب بازیگران تصمیم نهایى را گرفت.
فریدون جیرانى درخصوص اخبار منتشر شده مبنى بر حضور دو بازیگر 
ســینما در فیلم جدیدش گفت: هنوز در مورد بازیگران قطعى فیلم 
«آشفتگى» تصمیم نهایى گرفته نشــده و حضور حامد بهداد و نوید 
محمدزاده در حد احتمال است. مذاکراتى با این دو عزیز صورت گرفته 
اما اینکه قطعاً در این فیلم بازى کنند هنوز مشخص نشده و مذاکرات 

به نتیجه نرسیده است.
کارگردان فیلم «خفه گى» درباره بازگشت خود به تلویزیون تصریح 
کرد: به امید خدا اگر همه شرایط مســاعد بوده و مشکلى پیش نیاید 

این فیلم از نیمه دوم مهر ماه جلوى دوربین خواهد رفت. براى ساخت 
سریالى تلویزیونى«پاییزتنهایى» صحبت هایى شده و اگر مشکلى 

پیش نیاید بعد از این فیلم، ساخت سریال را آغاز خواهیم کرد.
جیرانى ساخت سریال جدید خود را وابسته به برخى شرایط اعالم و 
خاطرنشان کرد: همه این اتفاقات به شــرایط بستگى دارد و اینطور 
نیســت که چیزى را قطعى بگویــم. در حال حاضر ســاخت فیلم 
«آشفتگى» قطعى بوده و براى فجر امسال آماده مى شود. اینکه در چه 
زمانى سریال ساخته شود به تهیه کننده، مسئولین تلویزیون و کلیت 

شرایط بستگى دارد.
گفتنى اســت جیرانى در آخرین مصاحبه خود با میزان مضمون این 
سریال را اینگونه شرح داد: این سریال به جوانان پرداخته و موضوع 
بلندپروازى برخى از آنها را روایت مى کند. هنوز در مورد اینکه « پاییز 
تنهایى» در چه زمانى و کجا پخش شود تصمیمى گرفته نشده و در 

حال برنامه ریزى هستیم.

جدیدترین تصویر از بتمن در فیلم پرستاره «لیگ عدالت» ساخته «زك اسنایدر» و بازى بازیگرانى همچون «هنرى 
کویل»، «بن افلک» و «گال گدوت» منتشر شد.

در حال حاضر فیلمبردارى «لیگ عدالت» به پایان رسیده و فیلم مراحل پایانى پس از تولید خود را مى گذارند. این 
فیلم ابَرقهرمانى بر اساس تیم ابرقهرمانى به همین نام ساخته شده است.

«لیگ عدالت» پنجمین فیلم در مجموعه فیلم هاى دنیاى سینمایى «دى سى کامیکس» به کارگردانى «زك 
اسنایدر» و نویسندگى «کریس تریو» است.

این فیلم در 17 نوامبر سال 2017 اکران خود را در آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد. داستان این فیلم به ادامه راه 
«بتمن» پس از برخورد با «سوپرمن» در فیلم قبلى مى پردازد.

«بتمن» که پس از کشته شدن «سوپرمن» دچار دگرگونى روحى شده به کمک زن شگفت انگیز به دنبال افرادى 
مى گردد که از  «استپن ولف» و ارتش او در مقابل جعبه هاى سه گانه که در روى زمین هست محافظت کنند.

عالوه بر این بازیگران خبرهایى از حضور «جرارد لتو» در نقش «جوکر» در این فیلم به گوش مى رسد که هنوز از 
سوى عوامل تولیدى فیلم تأیید نشده است.

«زك اســنایدر»، کارگردان این فیلم پیش از این، کارگردانى فیلم هایى همچون «مرد ساعتى»، «سوپرمن»، 
«سوپرمن علیه بتمن» و تهیه کنندگى «جوخه خودکشى» را بر عهده داشته است.

بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» گفت: من از سینما 
نرفته ام که بخواهــم باز گردم. هــر روز و هر هفته 

فیلمنامه هــاى زیادى به من مى رســد و آنها را 
مطالعه مى کنم امــا هیچکدام مرا براى بازى 

جذب نمى کند. من عاشق سینما و بازیگرى 
هستم اما فیلمنامه خوب کجاست که بازى 

کنم.
محمود پاك نیت درخصوص حضور خود در سریال 

«آشوب» گفت: به تازگى فیلمبردارى بخش هایى 
که من در سریال «آشوب» داشتم به پایان رسیده اما 
تصویربردارى بخش هاى دیگر کار همچنان ادامه دارد.
وى با تمجید از متن و فیلمنامه سریال «آشوب» ادامه 

داد: سریال «آشوب» بســیار گیراست و قصه 
دلنشینى دارد. مطمئن هستم که مخاطب بعد 

از دیدن چند قسمت ابتدایى جذب اثر شده 
و ادامه سریال را دنبال مى کند. کارگردان 
این مجموعه امیر پوروزیرى با اینکه کار 
اول خود را تجربه مى کــرد اما فردى 

بسیار با استعداد و توانمند بود.
وى دلیل موفقیت آثار سریالى که در 
آنها حاضر بوده را اینگونه وصف کرد: 
من همواره آثارى را انتخاب مى کنم 
که قصه درست داشــته باشد. وقتى 
قصه درست باشد همه چیز در امتداد 

آن به درســتى پخته مى شــود. مثًال 
آثارى مثل «روزى روزگارى»، «یوسف 
پیامبر(ص)» و «پشت کوه هاى بلند» 
از لحاظ داستان بســیار پخته و قوى 

بودند.
پاك نیت با اشــاره به عالقه خود 
براى بازى در سریال «موسى(ع)»  
خاطرنشــان کرد: صحبت هایى 
براى شروع این سریال شده و من 
هم آنها را شنیده  ام اما هنوز براى 
بازى در این اثر با من تماســى 

گرفته نشده است.

ســروش جمشــیدى بازیگر نقش «قیمت» در برنامه «دورهمى» با یک ســریال جدید بــه تلویزیون
 مى آید.

جمشــیدى که تا چند روز گذشــته برنامه «دورهمى» را روى آنتن شــبکه نسیم داشــت، بعد از پایان 
ایــن برنامه بــه کارگردانى مهران مدیــرى در حال مذاکــره براى بــازى در یک ســریال تلویزیونى

 است.
وى در برنامه هاى مختلف شــبکه یزد نقش آفرینى کرده و پیش تر در اســتان یزد بــراى بازى در تئاتر 
شهرت داشته  است. معروف ترین اثر او سریال «درحاشیه» است. همچنین در سال 84 در سریال «متهم 
گریخت» به کارگردانى رضا عطاران در چند ســکانس به ایفاى نقش پرداخته بود. ســروش جمشیدى 
تاکنون بازى در مجموعه هاى «تعطیالت دوست داشتنى»، «عاروس»، «متهم گریخت»، «خروس»، 
«زیر نیم کاسه»، «عطسه»، «در حاشیه 2»، «دورهمى»، «ســه شو» و «در قصه ها زندگى مى کنند» را 
در کارنامه بازیگرى خود ثبت کرده اســت. او در برنامه «دورهمى» مهران مدیرى نیز نقش «قیمت» را 

بازى مى کرد.

طراح لباس سریال «شهرزاد» از تفاوت طراحى لباس ها در 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگى و خط قرمزهایى که در این 

زمینه  وجود دارد، سخن گفت.
ژاله زکى زاده درباره اینکه چقدر طراحى هاى لباس سریال 
«شهرزاد» از مســتندات تاریخى و چقدر از قدرت تخیل 
بهره گرفته شده است، اظهار داشت: خوشبختانه تصاویر و 
فیلم هاى زیادى از آن دوره تاریخى وجود دارد که مى توان 
به آنها اســتناد کرد ولى در انتخاب رنگ و مدل لباس ها تا 

اندازه اى از قدرت تخیل بهره گرفته شده است.
او درباره بهره گیرى از روانشناســى رنگ در طراحى لباس 
سریال «شــهرزاد»، گفت: روانشناســى رنگ در طراحى 
لباس بسیار مؤثر است، اما باید دید مردم چقدر این تأثیرى 
که ما از رنگ ها گرفتیم را متوجه  شده اند. اگر مخاطبان نیز 

همان برداشــت ها را کرده باشند به 
این معنى است که کار ما نیز درست 

و روانشناسى رنگ ها تأثیرگذار بوده است.
این طراح لبــاس درباره تأثیر فیلمنامه بــر طراحى لباس 
شــخصیت ها، توضیح داد: طراحى لباس بــدون خواندن 
فیلمنامه محال است. وقتى فیلمنامه را مى خوانیم تصوراتمان 
از شخصیت ها را ترسیم مى کنیم؛ چراکه فیلمنامه شخصیت 
را تعریف مى کند و ما بر اســاس تعریف فیلمنامه و تأثیر و 
روانشناسى رنگ ها، مستندات و ســلیقه لباس ها طراحى 

مى کنیم.
او در پاسخ به این پرســش که آیا براى انتخاب رنگ لباس  
شخصیت هاى سریال «شــهرزاد» هماهنگى  بین گروه 
طراحى لباس و صحنه وجود دارد؟ بیــان کرد: بله طبیعتًا 

میان گروه طراحى لباس و صحنــه هماهنگى و تبادالتى 
وجود دارد؛ به عنوان مثال من براى طراحى لباس هر یک از 
شخصیت ها، دکورها را مى بینم و بعد بر اساس رنگ غالب 

دکورها طراحى لباس را انجام مى دهم.
زکى زاده که پیش تر طراحى لباس سریال هاى تلویزیونى 
همچون «شوق پرواز» و «مختارنامه» را برعهده داشته، 
درباره تأثیر خط قرمزها در بهتر دیده شــدن طراحى لباس 
مجموعه هاى نمایشــى، گفت: خط قرمزها در هر صورت 
وجود دارد که در تلویزیون زیادتر از سینما و شبکه خانگى 
است. به عنوان مثال در شبکه نمایش خانگى دست ما در 
انتخاب رنگ ها بازتر اســت. به طور کلى هر چقدر دست 
آدم چه از نظر ممیــزى و چه از نظر متریــال، زمان، پول 

و... بازتر باشد، خالقیت هم بیشتر 
مى شود. اما با وجود این، از آنجا که 
واقعًا ایرانى ها خالقیت دارند، با محدودیت هایى که وجود 
دارد باز هم دوستانى که در پروژه هاى مختلف طراحى لباس 

انجام مى دهند، کارهاى خوبى ارائه مى دهند.
او اضافه کرد: مى توان گفت که ما در ســریال «شهرزاد» 
جسورانه رنگ ها را انتخاب کردیم؛ به عنوان مثال کمتر دیده 
شده که در آثار نمایشى یا به طور کلى در جامعه از رنگ قرمز 
تند استفاده شود. ما سال هاست که از رنگ ها دور شده ایم و 
این موضوع حتى در پوشش جامعه ما نیز نمود دارد. به همین 
دلیل هم فکر مى کنم یکى از دالیلى که لباس هاى سریال 
«شهرزاد» مورد پسند برخى از مخاطبان قرار گرفته، انتخاب 
رنگ هاى جسورانه است. اما به طور کلى نمى توان گفت 

که موفقیت هر پروژه اى در زمینه طراحى لباس در شبکه 
نمایش خانگى یا سینما تنها به دلیل کم بودن ممیزى هاست 
بلکه موفقیت هر پروژه اى در هر مدیومى بستگى به عوامل 

متفاوتى دارد.
این طراح لباس درباره تکرارى نبودن لباس  شخصیت هاى 
اصلى زن سریال «شهرزاد»، بیان کرد: تقریباً سعى مى کنیم 
که براى تنوع، از لباس هایى که داریم کمتر استفاده کنیم؛ 
البته خود آقاى فتحى نیز دوست ندارد که لباس بازیگران 
خیلى تکرار شود. البته این موضوع درباره لباس  آقایان صدق 
نمى کند. همان طور که مى دانید دنیاى مد توســط خانم ها 
مى چرخد و با وجود پیشــرفت هاى زیاد در حوزه مد، لباس 
آقایان در ســال هاى اخیر چندان تغییرى نکرده و فقط در 
همان مدل هاى سابق و مشخص تغییراتى ایجاد شده است.

مرتضى آتش زمزم ایــن روزها در مرز میانمار 
و بنــگالدش، بحــران قتل و غــارت فجیع 
مســلمانان روهینگیا را در مستندى به تصویر

 مى کشد.
 به گزارش ایلنــا، مرتضى آتــش زمزم که با 
گروه تولیدش ایــن روزها در مــرز میانمار و 
بنگالدش مشغول ساخت مستندى سینمایى 
بــراى مخابره شــرایط غیرانســانى و ناگوار 
مسلمانان روهینگیاســت، گفت: ما به عنوان 
نماینده اى کوچک از ســینماى ایران تالش 
کردیم خودمان را به ایــن منطقه بحران زده 
برســانیم تا بخشــى از درد و رنــج دلخراش 
مسلمانان آواره روهینگیا را در قالب مستندى 
ســینمایى به گــوش جهــان و دولتمردان 
برســانیم. آن هــم در شــرایطى کــه 
اینجــا اوضــاع مــردم بســیار ناگــوار
از  را  تصویربــردارى  کار  مــا  اســت.   
منطقــه پــاالن خالــى و رودخانــه نــاف 
واقع در مــرز میانمــار و بنگالدش شــروع 

کرده ایم.
کارگــردان «مالیخولیا» گفت: مــا از کمک 
رســانى مردم بنگالدش و وضع مــرارت بار 
مســلمانان آواره و بــى پناه در مســتندمان 
تصاویر زیادى گرفته ایم کــه امیدوارم زودتر 
آماده شــود بلکه تا دیر نشــده ایــن تصاویر 
توجــه جامعه جهانى را نســبت بــه حل این 
مســئله جلب کند. رضا شــاکرى و کاووس 
آقایــى مرا در ســاخت ایــن مســتند یارى

 مى کنند. بلــد منطقــه  و راهنمــاى ما هم 
«امجد حســین»  نام دارد که بومى اینجاست 
و کمک کرده تا با مــردم آواره ارتباط برقرار 
کنیــم و مطالباتشــان را در مســتندمان

 بیاوریم.

هنر روانشناسى رنگ در طراحى هاى یک سریال پر مخاطب

چرا لباس هاى «شهرزاد» را همه دوست دارند؟

محمود پاك نیت: 
هنوز براى سریال «موسى(ع)»

 با من تماس نگرفته اند

جیرانى: بعد از «آشفتگى» به تلویزیون مى آیم

«قیمت» بار دیگر به تلویزیون مى آید

جدیدترین تصویر از «بتمن» لو رفت

کارگردان اصفهانى 
مستند کشتار مسلمانان 

میانمار را مى سازد

(ع)» گفت: من از سینما 
م. هــر روز و هر هفته

 مى رســد و آنها را 
م مرا براى بازى 

ما و بازیگرى 
ست که بازى 

حضور خود در سریال 
مبردارى بخش هایى 

شتم به پایان رسیده اما 
ر کار همچنان ادامه دارد.
 سریال «آشوب» ادامه 

ر گیراست و قصه
که مخاطب بعد 

ذب اثر شده 
. کارگردان 
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این افراد انگور نخورند

طبق یافته هاى مطالعه جدید، تماشاى زیاد تلویزیون 
فاکتور پرخطر بروز ناتوانى در سنین باالست.

محققان دانشــگاه جرج واشــنگتن آمریکا هشدار
مى دهنــد افراد ســالمندى که روزانه بیــش از پنج

ســاعت تلویزیون تماشــا مى کننــد و کل فعالیت 
فیزیکى شــان در هفته سه ســاعت یا کمتر است، 
سه برابر بیشــتر در معرض ناتوانى در راه رفتن قرار 

دارند.
«لورتا دى پیترو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره

مى گوید: نشستن و تماشــاى تلویزیون براى مدت 
زمان هاى طوالنــى (مخصوصًا در شــب) یکى از 
خطرناك ترین مواردى است که افراد مسن مى توانند 
انجام دهند، چراکه آنها بسیار در مقابل صدمات ناشى 

از عدم فعالیت فیزیکى آسیب پذیر هستند.

محققــان اذعــان کردنــد شــرکت کنندگانــى
 که روزانه پنج ســاعت یا بیشــتر تلویزیون تماشــا 
مى کردنــد، در مقایســه با کســانى کــه حداقل

 میزان تلویزیون را تماشا مى کردند، 65 درصد بیشتر 
ریسک ناتوانى در حرکت را در پایان مطالعه گزارش 

کردند.
به گفته محققان، افزایش میزان کل نشستن و تماشاى 
تلویزیون در کنار فعالیت هاى بدنى کم (ســه ساعت 
در هفته یا کمتر) به شدت مضر بوده و موجب تسریع 

ریسک ناتوانى در راه رفتن مى شود.
محققان توصیه مى کنند افراد مسنى که مى خواهند 
سالمت بدنى خود را حفظ کنند باید فعالیت فیزیکى 
روزانه بیشترى داشته باشند و مدت زمان نشستن شان 

را کاهش دهند.

یک متخصص جراحى لثه درباره انتخاب 
یک مسواك خوب گفت: توجه به دو نکته 
در انتخاب مسواك مناسب حائز اهمیت 
اســت اما نکته مهمتر این است که براى 
سالمت دندان ها و لثه ها، بهتر است که از 

مسواك نرم استفاده شود.
محمدرضا شــباهنگ فر افزود: توجه به 
جنس و میزان ســختى مسواك از نکات 
مهمى است که باید در انتخاب مسواك 
مد نظر قرار گیرد، از نظر جنس مسواك، 
انتخــاب مطمئنــى نمى توانیم داشــته 
باشــیم و معموًال به برندهاى معتبر و نام 
آشــنا مى توانیــم اطمینــان کنیــم، 
امــا از نظــر میزان ســختى مســواك 
بایــد از مســواك هایى کــه موهــاى 
نــرم دارنــد و معمــوًال بــر روى آن 
بــودن متوســط  و  ســخت  نــرم، 

 الیاف آنها نوشــته مى شــود، اســتفاده 
کرد.

وى اظهار داشت: مهمترین  آسیبى که در 
استفاده از نوع سخت یا متوسط مسواك ها 
ممکن است به دهان و دندان افراد وارد 
شــود، «تحلیل لثه» و «ســایش طوق 
دندان» است که مقاوم به سایش نیستند. 

بنابراین چنانچه برخى از افراد از این نوع 
مسواك ها اســتفاده مى کنند، بهتر است 
براى جلوگیرى از عوارض احتمالى از نوع 

نرم استفاده کنند.
این جــراح لثه دربــاره انتخــاب طرح 
مســواك، تصریح کــرد: بــا توجه به 
اینکــه طرح هــاى مختلفــى توســط 
شــرکت هاى ســازنده بــه داروخانه ها 
و فروشــگاه هاى لــوازم بهداشــتى 
ارائه مى شــود، توصیــه به افــراد این
است که در موقع خرید مسواك به ظاهر 
آن توجه نداشته باشندو بیشتر به مسئله 
راحتى در هنــگام مســواك زدن دقت 

کنند. 
وى با بیان اینکه ســر برخى مسواك ها 
به شــکل چهار گوش و برخى به صورت 
گرد طراحى شــده اســت، توضیح داد: 
استفاده از مســواك هایى که سر آنها به 
شکل چهارگوش هســتند ممکن است 
در هنگام تمیز کردن بــه اطراف دهان
 برخورد کرده و موجب زخم و ناراحتى فرد 
شــود، در حالى که کاربرد مسواك هاى 

گرد راحت تر است.
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یک کارشــناس طــب ســنتى با بیــان اینکه 
حمام رفتن موجب باز شدن منافذ پوست و تعریق 
مى شود، گفت: کاهش اشــتها از عوارض حمام 

طوالنى مدت است.
جواد علوى درباره استحمام اظهارداشت: حمام 
رفتن، موجب باز شــدن منافذ پوســت و تعریق 
مى شــود و به طور کلى حمام، به سبب هواى آن 
باعث گرمى و خشکى و به ســبب آب آن باعث 
افزایش رطوبت بدن مى شود اما اگر مدت زیادى 
به طول انجامد، موجب غلبه خشــکى در افراد 

مى شود.
وى در ادامه افزود: اســتحمام موجب پاکیزگى 
پوست مى شود، باید حرارت حمام ثابت و معتدل 
(بین 28 تا 30درجه) باشد؛ چنین حمامى نه مانند 
حمام ســرد، مقوى و نه مانند حمام گرم، ضعیف 
کننده است، بلکه فقط ماهیچه هاى بدن را نرم 
کرده و بدن را آرام مى کند و دســتگاه عصبى را 

آرامش مى دهد و باعث رفع کسالت مى شود.
ایــن کارشــناس طب ســنتى تصریــح کرد: 
برخــى افــراد به دلیــل وســواس یــا عادت، 
مدت بســیار طوالنى در حمــام مى مانند؛ این 
امر به دلیل گرمــاى زیاد موجــب ریختن مواد 
زایــد و فضــوالت به اعضــاى ضعیــف بدن 
و ســبب سســتى جســم، بى قرارى،آســیب 
عصــب، کاهش اشــتها نســبت به غــذا و... 

مى شود.
علوى خاطرنشــان کرد: البته به برخى افراد که 
دچار غلبه رطوبت و ســردى هســتند، استفاده 
طوالنى از آب هاى گرم توصیه مى شــود و این 
افراد معموًال از آن لذت مى برند اما در این حالت 

هم بهتر است تهویه مناسب وجود داشته باشد.

زیان هاى 
حمام طوالنى مدت

چرا برخى افراد دچار قارچ انگشتان پا مى شوند؟
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تماشاى زیاد تلویزیون با ناتوانى در راه رفتن همراه است

حقایق شــگفت انگیــزى در مورد مصــرف بعضــى داروها وجود 
دارد که نه تنها مى تواند اثــر آنها را کمتر کنــد، بلکه توجه نکردن 
به این نکات ممکن اســت عواقب بســیار بدى به همراه داشــته 

باشد.
در اینجا شــش نوع دارو که اکثر افراد معمــوًال در مصرف آنها دچار 

اشتباه مى شوند، معرفى شده اند.

داروهاى سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
برخى از دسته هاى دارویى بدون نسخه براى درمان عطسه، گلودرد، 
ســردرد، تب، آبریزش بینى و... مى تواند به عــوارض جانبى مانند 
افزایش فشار خون، تشدید عالیم آســم و یا احتباس ادرارى منجر 
شود. این مهم اســت که دوز مناســب این داروها را طبق برچسب 
روى آنها مصرف کنید و یا با پزشکتان در مورد دوز مناسب دریافتى 

مشورت کنید.

داروهاى ضد التهابى 
ضد التهاب هاى غیر اســتروئیدى مانند ایبوپروفن، ناپروکسن و... 
اگرچه در درمان دردهایى مانند ســردرد یــا درد عضالنى مى تواند 
معجزه کند اما به این معنا نیست که هنگام ابتال به این دردها به طور 

مداوم دست به سوى داروهاى ضد التهابى ببرید.
 این دسته داروها مى توانند خطر ابتال به مشکالتى از قبیل خونریزى 
دستگاه گوارش و نارسایى کلیه را افزایش دهند. قبل از مصرف این 
داروها به خصوص اگر مبتال به نارسایى عملکرد کلیه یا مشکل زخم 
معده هستید، با پزشک خود مشــورت کنید و یا اینکه آنها را حتمًا با 

وعده هاى غذایى مصرف کنید. 

استامینوفن 
استامینوفن را مى توان در قالب مسکن در یک دسته و در قالب کاهنده 
تب در دسته دیگر طبقه  بندى کرد. در حالى که این دارو فوراً مى تواند 
به پایین آوردن تب و درد کمک کند، مصرف بیش از حد آن مى تواند 

به خصوص براى کبد و کلیه سمى باشد.

آنتى اسیدها 
مصــرف ایــن داروهــا که اغلــب بــراى ســوزش ســر دل و 
ناراحتى هاى گوارشــى هنگام خوردن مواد غذایى یا نوشیدنى هاى 
خاص استفاده مى شود، نباید به طور روزانه باشــد. استفاده از آنتى 
اسیدهاى جویدنى به طور گاه به گاه خوب اســت اما استفاده مداوم 
از آنها نیــاز به تجویز پزشــک دارد. چون نیاز به اســتفاده روزانه از 

این داروها مى تواند بیانگر ابتال به مشــکالت گوارشــى شدید 
باشد.

اسپرى هاى بینى 
در حالى که به نظر مى رسد این اسپرى ها بى ضرر و فوق العاده مفید 

باشند، استفاده مداوم از آنها مى تواند 
با گلوکوم یا آب مروارید، خونریزى 

بینى یا زخم همراه باشد.

دیورتیک ها  
مصرف زیاد ایــن داروهاى ادرار 
آور، مى تواند با مشــکالت جدى 
سالمت از قبیل نارســایى کلیه، 
اختالالت الکترولیتى مانند کاهش 
سطح پتاسیم و آریتمى قلبى همراه 

باشد. 

6 دارویى که معموالً اشتباه مصرف مى شوند!

توجه به بهداشت و سالمت پوست باید براى تمام اعضاى بدن 
جدى انجام شود. قارچ انگشتان پا و زخم هایى که گاهى بین 
انگشتان پا ایجاد مى شوند دالیل داخلى و بیرونى دارند که باید 

از آنها جلوگیرى کرد.
حدود3تا15درصد از مردم دچار عفونت هاى قارچى پا هستند. 
نشانه هاى معمول عفونت هاى قارچى، قرمزى، خارش، ترك و 
یا کورك هایى همراه با درداست . اگر عفونت در انگشت پخش 
شود ناخن شروع به ضخیم شدن، تغییررنگ وحتى خردشدن 

وافتادن مى کند. 
قــارچ هــا در محیــط هــاى گــرم و مرطــوب مثــل 
جوراب،کفش،اســتخر،کف حمام و جاهاى مرطوب رشد مى 

کنند. بنابر این پاها محل مناســبى براى رشد آنهاست. با رعایت 
بهداشت مى توان از تشکیل و رشــد انواع مختلفى از قارچ ها که 

موجب ترك انگشتان پا مى شود، جلوگیرى کرد.
قارچ ها باعث بیشتر شدن انگشتان پا مى شود، در حقیقت قارچ 
ها از طریق منافذى وارد پوست مى شوند و رشد مى کنند.  قارچ 
ها مستقیم یا غیر مستقیم منتقل مى شوند، مثًال وقتى با پاى برهنه 

حمام مى روید.
فاکتور ژنتیک نقش مهمى در بروز قارچ هاى عفونى دارد، اگر این 
مشکل در خانواده تان رایج است شما هم ممکن است در معرض 

ابتال به آن قرار بگیرید.
آماس پوست شرایطى است که پوست خارش مى گیرد و وقتى 

مى خارانید بیشتر مى شود و بیشتر در معرض عفونت هاى قارچى 
قرار مى گیرد.

افراد بسیارى هستندکه به علت داشتن غدد فعال عرق زیاد مى 
کنند عرق زیاد خطر ابتال به قارچ هاى انگشــتى را باال مى برد در 
بسیارى از مواقع علت تعرق زیاد ناشناخته مى ماند اما شرایطى 
مانند بیمارى قلب، عصبانیت، سرطان و تیروئید باال،  تعرق را زیاد 

مى کند.
بیمارى هاى جدى مثل ایــدز، ایمنى بدن را ضعیــف مى کند و 
فرد بیشــتر در معرض آســیب هاى همچون قارچ انگشتان پا 
قرار مى گیرد. اگر مشکل در گردش خون پا داریدکه ممکن است به 
دلیل دیابت و گرفتگى عروق باشد، بیشتر در معرض قارچ انگشتى 

قرار مى گیرید. 
ورزش هایى مثل شنا  و دو که باعث مى شود در محیط هاى مرطوب 

باشید شانس قارچ هاى انگشتى را باال مى برد.
افرادى که براى مدت طوالنى کفش مى پوشند بدون اینکه تهویه 
صورت گیرد مثل پوتین و چکمه، بیشــتر در معرض ابتال به قارچ 

انگشتان پا هستند.
کرم و پودرهاى ضد قارچى که در فروشگاه ها قابل دسترس است 
و همینطور مالیدن محصوالت طبیعى مثل سیر و روغن درخت چاى 
روى موضع توصیه هایى براى درمان قارچ انگشتان پا هستندکه 
اگر با این روش هاى پیشنهادى بعد از دو تا چهار هفته خوب نشد 

باید به پزشک مراجعه کنید.

مطالعه جدید نشان مى دهد مصرف اُمگا3 به عنوان 
بخشــى از یک رژیم غذایى ســالم همــراه با مواد 
خوراکى حاوى فیبــر و پروبیوتیک مى تواند موجب 

بهبود تنوع میکروبیوم هاى روده شود.
مطالعه نشــان داد زنانى که داراى مصرف امگا-3 
بیشتر و میزان بیشتر این اســیدچرب در خون شان 

بودند، داراى میکروبیوم روده متنوع ترى بودند.
میکروبیوم متنوع تر با فواید متعدد سالمت از جمله 

کاهش ریسک ابتال به دیابت، چاقى و بیمارى هاى 
التهاب روده نظیر کولیت یا کرون روده مرتبط است.

به گفته محققان، برخى از تاثیــرات خوب امگا3 در 
روده ممکن است به این خاطر باشد که امگا3 موجب 
تحریک باکترى ها بــه تولید ترکیبى موســوم به 

کاربامیل گلوتامات در روده مى شود.
 طبق تحقیقات مشخص شده است که این ترکیب 
موجب کاهش فشار اکسایشــى در روده موجودات 

زنده مى شود.
تحقیقات گســترده تر قبلى اثرات مثبت اسیدهاى 
چرب امــگا 3 را بر مقاومت به انســولین در دیابت، 
فشار خون باال، آرتریت، ترومبوز (لخته شدن خون)، 
برخى از سرطان ها و زوال شناختى نشان داده است. 
حال مطالعه جدید نشــان مى دهد که امگا 3 موجب 
بهبود میکروبیوم روده هــم در تنوع و هم در ترکیب 

آن مى شود.

مصرف اُمگا3 به حفظ سالمت روده ها کمک مى کند

بهترین انگور، انگورى اســت که ســفید و رسیده و 
شیرین، دانه هاى آن شــاداب، بزرگ و هم اندازه و 
پوست نازك و هسته کوچک داشته باشد. لطیف ترین 
انگور، انگور عسکرى است که بى هسته بوده و پوست 
نازك دارد و معموًال خوشه هایش درهم تپیده نیست. 
انگور صاحبى نیز که از انگورهاى درشــت پوست و 

قرمزرنگ است، انگور لطیفى شمرده مى شود.
انگور رســیده در درجه اول گرم و تر است و هر چه 
شیرین تر باشد، گرمى آن بیشتر مى شود ولى هرگز 
از درجه دوم فراتر نمى رود. انگور، میوه اى است که به 
غذاى مطلق بســیار نزدیک است و در واقع بهترین 
میوه در غذارســانى به بدن شــمرده مى شود. یعنى 
اگر فرد ســالم آن را با مالحظه آداب طبى بخورد، 

موجب تولید خون و اخالط دیگر 
به مقدار متناســب با کیفیت و 

قوام و جوهر نیکو 
مى شود بنابراین 

انگور شــیرین تغذیه کننده همه اعضاى بدن است، 
موجب خوش رنگى پوست و شــادابى آن مى شود، 
در سستى هاى ناشــى از کم خونى سودمند و مقوى 

عام بدن است.
ویژگى دیگر انگور این اســت که براى پاکســازى 
عمومى بدن و نیز به منظور پاکسازى مجارى و عروق 
از مواد غلیظ و سنگین رسوبى نیز بسیار مناسب است.  

■■■  
کسانى که دچار تنش هاى فکرى و فشارهاى روانى 
هستند یا روزهاى دشوارى را در زندگى خود سپرى 
مى کنند و میل به غذاى پختــه ندارند، مى توانند از 

انگور بهره بسیارى ببرند. انگور در این شرایط، 

هم براى بدن غذارسانى مناســبى دارد و هم براى 
پاکسازى بدن از مواد تباه در فرآیندهاى روانى-بدنى 
سودمند است و هم از غلبه خشکى بر سیستم عصبى 

پیشگیرى مى کند. 
با همه این ویژگى هاى خوب باید گفت انگور براى 
کسانى که مبتال به ترشحات زیاد بینى یا پشت حلق 
باشــند یا نفخ و ریفالکس و آبریزش از دهان داشته 
باشند، زیان آور است و موجب تشــدید این عالیم 

مى شود.

ن و ی
استامینوفن را مى توان در قالب مسکن در یک دسته و در قالب کاهنده 
تبدر دسته دیگر طبقه  بندى کرد. در حالى که این دارو فوراً مى تواند 
به پایین آوردن تب و درد کمک کند، مصرف بیش از حد آن مى تواند 

به خصوص براى کبد و کلیه سمى باشد.

آنتى اسیدها 
مصــرف ایــن داروهــا که اغلــب بــراى ســوزش ســر دل و

ناراحتى هاى گوارشــى هنگام خوردن مواد غذایى یا نوشیدنىهاى 
خاص استفاده مى شود، نباید به طور روزانه باشــد. استفاده از آنتى

اسیدهاى جویدنى به طور گاه به گاه خوب اســت اما استفاده مداوم 
از آنها نیــاز به تجویز پزشــک دارد. چون نیاز به اســتفاده روزانه از 

این داروها مى تواند بیانگر ابتال به مشــکالت گوارشــى شدید
باشد.

به نظر مى رسد این اسپرى ها بى ضرر و فوق العاده مفید در حالى که
باشند، استفاده مداوم از آنها مى تواند 
با گلوکوم یا آب مروارید، خونریزى

بینى یا زخم همراه باشد.

دیورتیک ها  
مصرف زیاد ایــن داروهاى ادرار 
آور، مى تواند با مشــکالت جدى 
از قبیل نارســایى کلیه،  سالمت
اختالالت الکترولیتى مانند کاهش
سطح پتاسیم و آریتمى قلبى همراه

باشد.
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 نتایج ضعیف استقالل در لیگ برتر با 
اعتراض شدید هواداران مواجه شده، 
شــما چند هفته قبل بعد از شکست 
استقالل مقابل پدیده از منصوریان 
 حمایت کردید. حاال چه نظرى دارید ؟

متأسفانه تیم محبوب من در سال هاى گذشته تا به امروز 
اسیر سهم خواهى گروه هاى مختلف شده است و چیزى 
که امروز ما مى بینیم فقط محصول امروزى ها نیست و 
دیگران هم در این افت فاحش سهیم هستند. آیا تصمیم 
گیرنده ها از خود نمى پرســند که چرا مدام شکســت ها 
تکرار مى شود؟ استقالل در چهار فصل گذشته سه مربى 
مختلف داشــته، دو مدیر در چهــار فصل! تصمیم هاى 
غلط دائم تکرار مى شــوند و هیچ ساختار درستى شکل 
نمى گیرد. این مشکل کل فوتبال ایران است. به تیم هاى 
موفق هم اگر نگاه کنید متوجه خواهید شــد که با تغییر 
سرمربى همه چیز به هم مى ریزد چون هیچ جاى فوتبال 

ما سیستم درستى وجود ندارد.
 شایعاتى به گوش مى رسد که گویا 
شــما گزینه جانشــینى منصوریان 

هستید!
من صد بار گفتــم و باز هــم تأکید مى کنــم که فعًال 
نمى خواهم سرمربى باشم و ترجیح مى دهم که کارم را در 

کنار یک مربى خوب خارجى شروع کنم.
 برخى رســانه ها چند هفته قبل خبر 
از مربیگرى شما در تیم زیر 16 سال 

اســپانیول دادند. این خبر را تأیید 
مى کنید؟

بهتر اســت تأیید این خبر را از من که هــر روز با لباس 
مربیگرى اسپانیول در تمرینات آکادمى این باشگاه حاضر 
مى شوم، نپرســید! تأیید این خبر را از عوامل رسانه اى 
همان سهم خواه ها بپرسید! مثًال نوشتند که فرهاد رفته 
بازدید از باشگاه اسپانیول، خنده دار نیست؟ کدام باشگاه 
اللیگا، بوندســلیگا یا لیگ برتر انگلیس به بازدیدکننده 
تیمش اجازه مى دهد که به عنوان مربى یا تمرین دهنده 
در تمرینات تیم هاى پایه اش شرکت کند؟ این شیطنت ها 

خجالت آور است.
 سکوت شما هم در قبال این خبر به 

شائبه ها اضافه کرد.
باید چه کار کنم؟ جار بزنم؟ من مثــل دورانى که بازى 
مى کردم اهل تبلیغات و مصاحبه هاى زیاد و شلوغ بازى 
نیستم و فقط روى کار خودم تمرکز مى کنم. مگر دنیاى 
من اینقدر کوچک شده که دوره دســتیارى در تیم پایه 
اسپانیول را سند افتخار بدانم؟! من با هزینه شخصى به 
اینجا آمدم و هیچ مبلغى هم از اسپانیول نمى گیرم و آمدم 
تا بیشتر یاد بگیرم و حتى قرار است که در برخى جلسات 
آنالیز تیم بزرگساالن اسپانیول هم شرکت کنم. بخاطر 
شیطنت ها سعى کردم بهترین سند یعنى عکس و ویدئو 
منتشر کنم اما همه چیز را نادیده مى گیرند چون نگران 
بازگشت من به استقالل هستند. این اتفاق باالخره روى 
مى دهد و فقط هزینه زیادى انجام مى دهند و خودشان را 

خسته مى کنند. مطمئن باشید در دوران امروز که هر فرد 
یک رسانه شخصى در اختیار دارد، بازى هاى رسانه اى 
دهه 70 و 80 دیگر اثرگذار نیست. امثال فرهاد مجیدى 
زمانى به استقالل مى آیند که مردم بخواهند و به همین 
دلیل فقط به ســراغ تخریب هاى بى اثر مى روند. البته 
اثرگذارى رســانه هاى منصف به قوت قبل باقى است. 
گزارشى که باشگاه اسپانیول منتشر کرد، احترام و جایگاه 
من را از نگاه آنها نشــان داد. بســیارى از رسانه ها خبر 
مربیگرى من و موضوع ویزاى کار را نوشتند و اگر درست 
نبود، من تکذیب مى کردم. من براى فعالیت رسمى در تیم 
اسپانیول باید ویزاى کار داشته باشم. صدور این ویزا، کار 
زمانبرى است و امیدوارم با انتشار گزارش سایت اسپانیول 
این اتفاق براى من زودتر رخ دهد. در حال حاضر هر روز 
در تمرینات شــرکت مى کنم و جاى بازدیدکننده روى 
سکوهاست نه من که در وســط زمین تمرین به همراه 
ســایر همکاران مشغول هســتم. نکته دیگرى هم که 
مى گویند این اســت که چرا سایت اسپانیول ننوشته که 
من مربى زیر 16 ساله ها شدم. چون ویزاى کار من هنوز 
صادر نشده و انتشار این خبر براى هر شرکتى در اسپانیا 
تخلف به شمار مى رود. عالوه بر این من باید شأن خودم 
را پایین بیاورم و بروم سراغ سایت باشگاه، چون چند نفر 
در تهران هستند که اینطورى آرام مى شوند؟ متأسفانه 
زندگى برخى خبرســازها با روش کارت به کارت اداره 
مى شود و اگر این شیطنت ها ادامه داشته باشد مجبورم به 

برخى مسائل اشاره کنم!

استقالل اسیر سهم خواهى هاستاستقالل اسیر سهم خواهى هاست
فرهاد مجیدى: 

نصف جهــان  قرارداد 3 ســاله علیرضا منصوریان و باشگاه 
استقالل و اینکه ســرمربى آبى ها مبلغ قراردادش را یکجا 
دریافت کرده این روزها حسابى سوژه رسانه ها شده است.

علیرضا منصوریان به ته خط رسیده اما حمایت هاى عجیب 
رضا افتخارى، مدیرعامل استقالل همچنان او را به عنوان 
گزینه اصلى آبى ها نگه داشته اســت.  طبق گزارش هاى 
مختلفى که در سایت هاى ورزش سه و آى اسپورت منتشر 
شــده این حمایت عجیب گویا به روابط مالى آقاى مدیر و 
سرمربى ارتباط  دارد. رضا افتخارى که مدتى قبل مشخص 
شــده بود با پیش دریافت هاى میلیاردى از اسپانسر فصل 
گذشته باشگاه، استقالل را در آستانه فاجعه مالى قرار داده 
حاال مجبور به حمایت از ســرمربى شکست خورده تیمش 
است. گویا قرارداد چهارمیلیاردى منصوریان براى سه فصل 
به صورت یکجا پرداخت شده است. وامى که از مؤسسه مالى 
کوثر، اسپانسر استقالل گرفته شده و تقدیم منصوریان شده 
است و قسط هاى آن را باشگاه استقالل مى دهد. منصوریانى 
که مبلغ میلیاردى قرارداد خــود را به صورت یکجا دریافت 
کرده است حاال تحت هیچ شرایطى رضایت نمى دهد پول 
دریافت شده را پس دهد و استعفا کند. او که فریاد تعصبش 
به رنگ آبى، گوش فلک را کر کرده است، خواسته این پول 
از طرف باشگاه به او بخشــیده شود و مجبور به بازپرداخت 
نباشد، تا به استعفا راضى شود و دست باشگاه را براى تغییر 

باز بگذارد.
این ترکمانچاى داخلى نشان مى دهد که عمق مشکالت 
مدیریتى و فنى اســتقالل نامعلوم اســت و هر دم از این 
باغ برى مى رســد. افتخارى متدهاى تــازه اى از مدیریت 
را به نمایش مى گــذارد و هیچکس هم نتوانســته براى 
ســئوال هاى بى جواب باشگاه اســتقالل پاسخى بگیرد. 
مشخص نیست سرمربى اى که فصل را با شکست 6  بر یک 

به پایان رسانده اســت چگونه و روى چه اصولى قراردادى 
ترکمانچاى گونه مى بندد؟ مشــخص نیست استقالل چه 

شرایطى از لحاظ مالى دارد و شفافیت در این باشگاه 
به صفر میل مى کند. در این 

موضــوع وزارت ورزش هــم چندان 
بى تقصیر نیست. هیئت مدیره استقالل در پایان فصل 

نقل و انتقاالت بدون هیــچ فرصت تأثیرگذارى به 
باشگاه اضافه شدند و در این مدت هم نشان دادند 

براى رفع ابهامات اســتقالل اگر تالشى هم 
مى کنند نتیجه اى ندارد و توانایى شان در حد و 

اندازه هاى مدیریت باشگاه بزرگى مثل استقالل 
نیست.   

در این شــرایط عجیب هواداران اســتقالل مانده اند که 
صداى اعتراضشــان را کجا بلند کنند؟ براى وزیرى که 
هیئت مدیره اى در پایین ترین سطح ممکن تشکیل داده؟ 
براى مدیرى که اعتقادى به شــفافیت ندارد و گام هاى 
مالى اش کامًال رو به عقب و ورشکســت کننده است؟ 
یا به ســرمربى اى که با ادعاى عاشقى و تعصب نسبت 
به اســتقالل روى نیمکت این تیم نشسته اما حاال براى 

شکست  پشــت شکســت میلیاردها پول گرفته است و از 
اضافه برداشت هایش هم دل نمى کند؟ اگر استقالل حاال 
حاالها هم به روند شکست هایش ادامه دهد محال است 
که على منصور اســتعفا کند، مگر اینکه بــه او قول دهند 
در صورت اســتعفا پولى را از او باز پــس نخواهند گرفت 
که باید این موضــوع را یک فاجعه دیگر در  این باشــگاه 

قلمداد کرد.

نصف جهان حــاال همه چیز مهیاســت که امیر 
قلعه نویى با لشــکر ســبزپوش خود بــار دیگر 
استقالل تهران را گوشــمالى دهد و نشان دهد 
که آبى ها او را مفت از دســت داده اند.کمى قبل 
از آنکه لحظات رنج آور اســتقاللى ها در جم آغاز 
شود، ذوب آهن یکى از بزرگ ترین پیروزى هاى 
تاریخش را جشــن گرفته بود. تیــم اصفهانى، 
استقالل خوزستان را بلعید و براى سپرى کردن 
یک مسابقه رؤیایى، شش بار توپ را از روى خط 
دروازه حریف عبور داد. براى ژنرال و شــاگردها، 
این یک نتیجه آرامش بخــش بود. نتیجه اى که 
ثابت مى کرد باشــگاه تحت تأثیر حواشى مربوط 
به جذب بازیکن برزیلی اش قرار نگرفته اســت. 
این نتیجه، درســت قبل از تقابل با استقالل در 
لیگ به دســت آمد. نبردي که همیشــه براي 
ژنرال، معناى خاص خودش را داشــته اســت. 
نام منصوریان، انگیزه قلعه نویــی براي تقابل با 
اســتقالل را دوچندان خواهد کرد. با ابقاى على 
منصور روى نیمکت اســتقالل، قلعه نویى این 
فرصت ویژه را به دســت خواهد آورد تا آخرین 
مسابقه سرمربى آبى ها در باشــگاه را رقم بزند. 
غروب امیر در اســتقالل، وقتى از راه رسید که 
ژنرال در دو مســابقه رفت و برگشت قافیه را به 
نفت منصوریــان واگذار کــرد. در همان مقطع 
بود که روزشمار ســرمربیگرى منصوریان براى 
حضــور روى نیمکت تیم در ســکوهاى آزادى 
دست به دست شد و شعارهاى سرزنش آمیز براى 
ژنرال، تبدیل به شعارهاى آمیخته به ستایش از 
منصوریان شــدند. فوتبال براي قلعه نویی صبر 
نکرد و بــراي منصوریان نیــز، متوقف نخواهد 
شد. نبرد  ذوب آهن با استقالل، هدیه سرنوشت 
براى ژنرال است. فرصتى براى یک انتقام بزرگ. 
زمانى براى اثبات دوباره گــرد بودن کره زمین. 
باید دید اســتقالل تهران هم مانند اســتقالل 
خوزستان توســط ژنرال و یاران ذوب آهنى اش 

بلعیده مى شود.

«فاتح تریــم»، مربــى سرشــناس ترکیه اى 
یکــى از گزینه هاى ســرمربیگرى اســتقالل 
اســت. قطعًا آبى ها از حضور این مربى به جاى 
على منصور اســتقبال خواهند کرد اما مشــکل 
اینجاســت که ســرمربى ســابق میالن براى 
حضور در اســتقالل رقمــى باال طلــب کرده 

است. 
آنطور که خبر آنالین نوشته، ســه میلیون دالر 
حداقل دستمزدى است که واسطه هاى نزدیک 
این مربى براى دســتمزد او براى مربیگرى در 
اســتقالل مطرح کرده اند که به پول ایران بیش 
از ده میلیــارد تومان مى شــود. با این شــرایط 
امکان اینکه باشگاه اســتقالل مذاکراتش را با 
این مربى ترکیه اى حتى جــدى هم کند خیلى 
کم است چه برسد به اینکه بخواهد با او قرارداد 

امضا کند.

درخواست 10 میلیاردى 
«تریم» از استقالل

ذوب آهن، آبى هاى 
تهران را هم مى بلعد؟

نصف جهان ســپاهانى هــا  این فصــل و تا 
بدینجاى رقابت ها تا توانســته اند هواداران 
را از  دســت  خود کفــرى کرده انــد. زردها 
بدتریــن عملکرد خود در تاریــخ لیگ برتر تا 
پایان هفتــه ششــم را به خــود اختصاص 
داد ه انــد و اصًال شــرایط بــراى آنها خوب 

نیست.
شــش هفته از رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
ایران گذشت و در یکى از مهمترین بازى هاى 
این هفته ســپاهان در اهواز با دو گل به فوالد 
خوزستان باخت تا با 6 امتیاز در رده دوازدهم 

جاى بگیرد.
شــاگردان «زالتکو کرانچار» در این شــش 
هفته اگر بازى هایشــان را تماشا کرده باشید 
نمایش چندان بدى نداشته اند و شاید چاشنى 
بدشانســى هم به ضعف هایشان اضافه شده 
اســت و باعث شــده آنها در ایــن وضعیت 
ناامیدکننده قرار داشته باشــند و فاصله شان 
با صدر جدول تا پایان هفته ششم به 10 امتیاز 

رسیده باشد. 
براى پى بــردن به عمق ایــن نتایج ضعیف 

کافى است به عملکرد طالیى پوشان تا پایان 
هفته ششم در 16 دوره قبلى لیگ برتر نگاهى 
بیاندازیم. جایى که مشخص مى شود سپاهانى 
ها تا به اینجا بدترین سپاهان تاریخ لیگ برتر 
تا پایان هفته ششــم بوده اند. آنها در بدترین 
شــرایط پیش از این در لیگ هاى هشــتم و 
یازدهم تــا پایان هفته ششــم، 8 امتیاز جمع 
آورى کــرده بودند و حاال 2 امتیــاز از حداقل 
ممکن هم کمتر به حســاب ایــن تیم واریز 

شده است.
طالیى پوشان فصل پیش با ویسى 10 امتیاز 
گرفته بودند و فصل قبل تر با حســین فرکى 

14 امتیاز. 
این تیم در پنج فصلى که قهرمان شد به ترتیب 
تا پایان هفته ششم به 16، 10، 9، 8 و 11 امتیاز 
دســت پیدا کرده بود اما حاال امتیازات آنها از 

همیشه کمتر است.
باید دیــد تیم مربى کــروات چــه زمانى به 
خودش مى آید و در بحث نتیجه هم موفق کار 
مى کنــد و بــه این روزهــاى تلــخ خاتمه 

مى دهد.

دروازه بان تیم ذوب آهن مى گوید با روحیه باال براى دیدار با 
استقالل تهران آماده مى شوند.

رشــید مظاهرى در گفتگویى درباره بازى با استقالل 
خوزستان گفت: تیم ما اکنون در حال تکمیل شدن 
از نظر فنى است و هرچه ســرمربى و کادرفنى 
خواست در زمین انجام دادیم، شش گل زدیم 
و شاید مى توانســتیم گل هاى بیشترى 

نیز بزنیم.
دروازه بان ذوب آهــن اصفهان در 
ادامه افزود: خوشحالم که سومین 
کلین شیتم را انجام دادم و این 
کلین شــیت را مدیــون تمام 
بازیکنان تیم هستم. با روحیه 
باال براى دیدار با اســتقالل 
آماده مى شویم و مى خواهیم 
امتیــازات بازى ها را کســب 

کنیم تا به هدفمان برسیم.
وى در ادامــه دربــاره عملکرد 
شــیخ ویســى نیز گفت: به هیچ 
عنــوان قبول نــدارم که شــیخ 
ویسى ضعیف عمل کرده، من فکر 
مى کنم روى هیــچ گلى مقصر نبود و 
نباید عملکرد این دو فصلش را فراموش 

کنیم.

چقدر بدیم ما!

باشــگاه اصفهانى برنامــه ســفر کاروان خود به 
تهران بــراى برگزارى بازى هفتــه هفتم را اعالم 

کرد.
یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته هفتم لیگ 
برتر چهارشــنبه شــب در ورزشــگاه آزادى میان 
اســتقالل بحران زده و ذوب آهن تازه اوج گرفته 
برگزار خواهد شــد. جدالى که مى توانــد اتفاقات 
بسیار زیادى در آغاز هفته پرهیجان لیگ برتر رقم 

بزند.
سبزپوشــان اصفهانــى کــه در هفتــه گذشــته 
رقابت هــاى لیگ برتر با برترى 6 بــر صفر مقابل 

اســتقالل خوزســتان، قدرتنمایى کردند، در هفته 
هفتم باید میهمان تیم اســتقالل تهران باشــند. 
به این منظور تیم اصفهانى سه شــنبه ظهر راهى 
تهران خواهد شــد تا با برپایى اردوى شبانه روزى 
در پایتخت براى بازى چهارشــنبه که از ســاعت 
20:00 باید مقابل اســتقالل به میدان برود، آماده 

شود.
ذوبــى هــا پــس از ایــن دیــدار بــه اصفهان 
بازخواهنــد گشــت تــا آمــاده رویارویــى بــا 
ســایپا در هفتــه هشــتم مســابقات لیــگ برتر 

شوند.

برنامه سفر سبزها به تهران  

مظاهرى: شیخ ویسى  مظاهرى: شیخ ویسى  
مقصر نبود 

برخى مسائل اشاره کنم!مى دهد و فقط هزینه زیادى انجام مى دهند و خودشان را 

وریان و باشگاه 
دادش را یکجا 
 ها شده است.

ت هاى عجیب 
 او را به عنوان 
ق گزارش هاى 
سپورت منتشر 
ىآقاى مدیر و 
 قبل مشخص 
اسپانسر فصل 
 مالى قرار داده 
 خورده تیمش 
براى سه فصل 
ز مؤسسه مالى 
نصوریانشده 
هد. منصوریانى 
یکجا دریافت 
نمى دهد پول 
فریاد تعصبش 
واسته این پول 
ر به بازپرداخت 
ه را براى تغییر

مق مشکالت 
 و هر دم از این

 اى از مدیریت 
وانســته براى 
پاسخى بگیرد. 
بریک 6کست6

به پایان رسانده اســت چگونه و روى چه اصولى قراردادى
ترکمانچاى گونه مى بندد؟ مشــخص نیست استقالل چه

شرایطى از لحاظ مالى دارد و شفافیت در این باشگاه 
به صفر میل مى کند. در این 

موضــوع وزارت ورزش هــم چندان 
بى تقصیر نیست. هیئت مدیره استقالل در پایان فصل 

نقل و انتقاالت بدون هیــچ فرصت تأثیرگذارى به 
باشگاه اضافه شدند و در این مدت هم نشان دادند 

براى رفع ابهامات اســتقالل اگر تالشى هم 
مى کنند نتیجه اى ندارد و توانایى شان در حد و 

اندازه هاى مدیریت باشگاه بزرگى مثل استقالل 
نیست.   

در این شــرایط عجیب هواداران اســتقالل مانده اند که 
صداى اعتراضشــان را کجا بلند کنند؟ براى وزیرى که 
هیئت مدیره اى در پایین ترین سطح ممکن تشکیل داده؟ 
براى مدیرى که اعتقادى به شــفافیت ندارد و گام هاى 
مالى اش کامًال رو به عقب و ورشکســت کننده است؟ 
یا به ســرمربى اى که با ادعاى عاشقى و تعصب نسبت 
به اســتقالل روى نیمکت این تیم نشسته اما حاال براى

شکست  پشــت شکســت میلیاردها پول گرفته است و از
اضافه برداشت هایش هم دل نمى کند؟ اگر استقالل حاال
حاالها هم به روند شکست هایش ادامه دهد محال است
که على منصور اســتعفا کند، مگر اینکه بــه او قول دهند
در صورت اســتعفا پولى را از او باز پــس نخواهند گرفت
که باید این موضــوع را یک فاجعه دیگر در  این باشــگاه

قلمدادکرد.

مانع بزرگ در استعفاى آقاى تعصب!

فرهاد مجیدى هم مثل گذشته منصوریان از گزینه هایى است که هواداران استقالل بى صبرانه منتظر حضورش روى نیمکت آبى ها هستند. البته با این تفاوت که مجیدى حاال 
حاالها قصد حضور روى نیمکت استقالل به عنوان سرمربى را ندارد و ترجیح مى دهد در تیم هاى کوچک یا در کنار مربى بزرگ نیمکت استقالل با تجربه تر شود. مصاحبه او با خبرآنالین 

درباره آینده کارى اش و وضعیت استقالل را مى خوانید:

دروازه بان تیم ذوب آهن مى گوید با روحیه باال براى دیدار با 
تهران آماده مى شوند. استقالل

رشــید مظاهرى در گفتگویى درباره بازى با استقالل 
خوزستان گفت: تیم ما اکنون در حال تکمیلشدن
کادرفنى هرچه ســرمربى و از نظر فنى است و

خواست در زمین انجام دادیم، شش گل زدیم 
و شاید مى توانســتیم گل هاى بیشترى 

نیز بزنیم.
دروازه بان ذوب آهــن اصفهان در 
ادامه افزود: خوشحالم که سومین 
کلین شیتم را انجام دادم و این 
کلین شــیت را مدیــون تمام 
بازیکنان تیم هستم. با روحیه 
باال براى دیدار با اســتقالل 
آماده مى شویم و مى خواهیم 
امتیــازات بازى ها را کســب 

کنیم تا به هدفمان برسیم.
وى در ادامــه دربــاره عملکرد 
شــیخ ویســى نیز گفت: به هیچ 
عنــوان قبول نــدارم که شــیخ 
ویسى ضعیف عمل کرده، من فکر 
مى کنم روى هیــچ گلى مقصر نبود و 
نباید عملکرد این دو فصلش را فراموش 

کنیم.

بو بور ر
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«بهزاد عباســپور» همان روحانى معروف طرفدار 
تراکتورســازى اســت که پیش تــر تصاویرى از 
او در اســتادیوم هاى مختلف و در جمــع هواداران 
تراکتورسازى منتشر شــده بود. روحانى جوانى که 
در اســتادیوم حاضر مى شــد و همانجا از تیم مورد 
عالقه اش حمایت مى کرد، فریاد مى زد، شعار مى داد 
و همانجا هم نمــازش را به جاى مــى آورد. جمعه 
عباسپور ویدئویى در صفحه شخصى خود منتشر 
کرد که نشان مى داد او با نیروهاى انتظامى 
بیرون استادیوم یادگار امام(ره) تبریز در حال 
بحث است و بعدتر در گفتگویى هم خبر داد 
مانع حضور او در استادیوم شده اند. خبرى که 
موجب حمایت برخى طرفداران تراکتورسازى 
از او هم شد و شــبهه هایى هم درباره علت ماجرا 

ایجاد کرد.
با این حال طبق گزارش آى اسپورت گفته مى شود 
ماجرا منع ورود او به اســتادیوم نبوده اســت بلکه 
نیروهاى انتظامى از او خواسته اند به جایگاه ویژه برود 
و از جایگاه بازى را تماشا کند. در واقع واقعیت ماجرا 
این نیست که خواسته اند جلوى حضور او در استادیوم 
را بگیرند بلکه نیروى انتظامى مصر بوده اســت که 
عباسپور با لباس روحانیت باید در جایگاه ویژه بنشیند. 
خواسته اى که با مخالفت خود او و عصبانیتش روبه رو 
شده و او بعدتر ویدئوى برخوردش با نیروى انتظامى 

را هم منتشر کرده است. 

نصف جهان    دیدار با پرسپولیس درپنج شنبه هفته 
جارى شــاید یکى از مهمتریــن روزهاى زندگى 
جنتلمن کروات باشد، روزى که شاید براى آخرین 
بار نیمکت یک تیم در فوتبال ایران را تجربه خواهد 

کرد.
نتایج تیــم فوتبال ســپاهان در فصــل جارى 
رقابت هاى لیــگ برتر به هیچ وجــه با ذهنیت 
هواداران کم صبر ســپاهان تطابق نداشته است و 
به نظر مى رسد دربى فوتبال ایران یکى از آخرین 

شانس هاى مربى کروات این تیم باشد.
«زالتکو کرانچار» در آخرین بازى خود دو گل از 
فوالد خورده است و حاال بایســتى در اصفهان از 
پرسپولیس پذیرایى کند. اهمیت نتیجه این دیدار در 
ورزشگاه احتماًال پر نقش جهان مى تواند سرنوشت 
کرانچار را تا چند هفته بعد از حضور زالتکو در ایران 
رقم بزند. او در صورت برد چنــد هفته ابقا خواهد 
شد، تســاوى او را در وضعیت فعلى حفظ خواهد 
کرد و شکست شاید به پایان حضورش در ایران و 

اصفهان منجر شود.
حضور ناامیدکننده در لیگ برتر و حذف در اولین 
بازى جام حذفى به هیچ وجه با مدل سپاهانى که در 
دهه 80 در همه مسابقات مدعى بود ندارد و باید دید 
ابَر بازى هفته هفتم چه سرنوشتى را براى زردهاى 

محبوب اصفهان رقم مى زند.

روز سرنوشت ساز 
براى کرانچار

پشت پرده اخراج  
روحانِى  حامى تراکتور

 از استادیوم

محسن ترکى، داور بازنشســته مشهدى قضاوت 
بازى افتتاحیه ورزشــگاه امام رضــا(ع) را به عهده 
داشت و در اتفاقى عجیب خطایى را براى منتخب 
کربال در نیمه اول پنالتى گرفت که کسى انتظارش 
را نداشت. پیش بینى مى شــد که این بازى خالف 
بازى هاى با این سبک و ســیاق، آزاد و رها و جذاب 
نباشد و تحت سیاســت هاى عجیب براى رضایت 
همه طرف هاى درگیر رقابت، به خصوص مهمانان 
عراقى تالش شود اما نه به این شکل که براى گلزنى 
کربالیى ها تالش شود. کاش روش برگزارى این 

بازى ها را یاد بگیریم و حداقل اگر مثل همین 
عراقى ها بازیکنان بزرگ جهان را براى 

جشن افتتاحیه ورزشگاه مدرنمان 
دعوت نمى کنیــم، اجازه دهیم 
همین بازى هاى سطح پایین 

در فضایى جــذاب و بدون 

دخالت هاى خارج از زمین برگزار شــود. شکست 
یا پیروزى در چنیــن بازى هایى، خالف بازى هاى 

برابر فلســطین ملــى 
یا ســوریه به 
جسم و روح 
هیــچ فــرد 
گروهــى  و 
آسیب نخواهد 
زد و چندان هم 
نیاز نیســت براى 
دقیقه بــه دقیقه بازى 
برنامه ریزى شود تا دیدار 
از جذابیــت حقیقــى 

خالى بماند.

  هدیه ترکى به   هدیه ترکى به 
منتخب کربالمنتخب کربال

تداعى دوباره واژه کشک!تداعى دوباره واژه کشک!

سعید نظرى

مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان در یادداشتى 
که در سایت باشگاه متبوعش منتشر کرد ضمن تحلیل 
برخى شرایط این روزهاى سپاهان، از بازیکنان خواست 
که چه در زمان تمرین و چه در تایم هاى دیگر، زندگى 
حرفه اى داشته باشــند. وى در بخشى از یادداشت خود 
آورده اســت:  «بازیکنان تیم بدانند کــه باید حرفه  اى 
زندگى کنند و براى هر بازى و رفتارى که در زمین و خارج 
آن مى نمایند مسئول هستند و یک شهر و کشور آنان را 
کنترل و نظارت مى کند، لذا داشتن زندگى حرفه اى در 
زمین و خارج از آن براى همه آنها  الزامى است. ما همواره 
بازى خوب و عامه پسندى را از تیم مان باتوجه به تغییراتى 
که رخ داده خواهانیم و درصورت عدم دیدن بازى مناسب 

قطعاً برخوردهاى الزم را انجام خواهیم داد.»
این سخنان که به نقل از مدیرعامل باشگاه و در یادداشتى 
رسمى منتشر شده است، نشــان مى دهد که برخى از 

مطالبى که در قالب کامنت هوادارى در فضاى مجازى در 
رابطه با شب زنده دارى ها و دورهم نشینى هاى بازیکنان 
سپاهان منتشر شده است واقعیت دارد و شرایط به سمت و 
سویى رفته که موضوع از تذکر محرمانه عبور کرده است 
و طاهرى احساس کرده که باید هشدار خود را علنى کند.
موضوع زندگى غیر حرفه اى و غیر استاندارد در فوتبال 
ایران  زیاد دیده شده است و ساز و کارى هم براى نظارت 
و جلوگیــرى از آن تقریبًا وجود نــدارد و آن چیزى که 
مشخص است این زندگى غیر حرفه اى تأثیر خود را در 
کیفیت بازى بازیکن نشان مى دهد. هواداران سپاهان در 
واکنش به برخى نتایج ضعیف و نمایش هاى دور از انتظار 
بازیکنان تیمشان، در پست ها و مطالبى که در اینستاگرام 
منتشر کرده اند، از آنها خواسته اند تا جلسات قلیان کشى 
و شب زنده دارى هایى که دور هم دارند را کاهش دهند 
تا این حاشیه ها و تفریحات اینقدر روى کیفیت بازى آنان 
تأثیر نگذارد. برخى هواداران پا را فراتر گذاشته و تهدید 

کرده اند که در صورتى که بازیکنان سپاهان در زمین به 
همین شکل ظاهر شــوند، آدرس پاتوق هاى آنها که تا 
نیمه هاى شب به محل تفریحشان تبدیل شده است را 
منتشر مى کنند. این هواداران به بازیکنان هشدار داده اند 
که باشگاه با قراردادى باال شما را به اصفهان آورده است 
که کیفیت هاى قبل را داشته باشید نه اینکه بیشتر انرژى  
خود را در برنامه هاى شب نشینى هدر دهید و در تمرینات 

و بازى ها خسته و متوسط ظاهر شوید.
هشــدار اخیر مدیرعامل ســپاهان به بازیکنان تیمش 
در مورد لــزوم زندگى حرفه اى نشــان مــى دهد که 
هواداران گزارش هایى را در این باره به باشــگاه منتقل 
کرده اند و مدیران ســپاهان هم متوجه شــده اند این 
گزارش هــا خیلــى دور از واقعیت نیســت و این تذکر 
جدى را منتشــر کرده اند. باید دید واکنــش بازیکنان 
سپاهان به بیانیه رســمى اخیر مدیر عامل باشگاهشان 

چیست.

سپاهانى ها سپاهانى ها 
به شب نشینى پایان دهندبه شب نشینى پایان دهند

وقتى مدیرعامل رسمًا هشدار مى دهد

نصف جهان  سیامک قلیچ خانى مدیر رسانه اى 
سابق تراکتورسازى تبریز که سال گذشته توسط 
مصطفى آجرلــو به این تیم آمــد و در کنار امیر 
قلعه نویى قرار گرفت، هفته هاست که در جمع 

ذوب آهنى ها دیده مى شود.
با پایان حضور ژنرال در تبریــز و آغاز همکارى 
بــا  ذوب آهن، اصحــاب رســانه اصفهان در 
روزهــاى بــازى و کنفرانــس هــاى قبل از 
دیدارهاى سبزپوشــان، قلیچ خانى را به عنوان 
مشاور رســانه اى در کنار قلعه نویى مى دیدند 
کــه روى برخى صحبــت هــا و موضوعات 
او را راهنمایــى مــى کنــد و یــا ســرمربى 
ذوب آهن براى برخى موارد با وى هم صحبت

 مى شود.
 پیگیرى هاى  نصف جهان حاکى از آن اســت 
که ســیامک قلیچ خانى به عنوان پیشــنهادى 
از ســوى قلعه نویى بــه مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهــن ابتدا به عنــوان مدیر رســانه اى و 
در ادامه به عنوان مشــاور رســانه اى باشگاه و 
ســرمربى ذوب آهن معرفى شد و با یک قرارداد 
خوب راهى اصفهان شــده اســت.حال سئوال 
از باشگاه ذوب آهن این اســت که چرا با وجود 
داشتن مدیر رســانه اى و داشــتن یک روابط 
عمومى که چندین  فرد رســانه اى با سابقه در 
آن مشغول به کار هســتند و مى توانند در نقش 
مشاوران خوب رســانه اى هم ظاهر شوند، تن 
به چنین خواســته اى داده است و اصوًال مشاور 
رســانه اى با یک دستمزد ســنگین قرار است 
چه کمکى به باشــگاه ذوب آهن و شخص امیر 

قلعه نویى کند.
شاید این قرارداد و حضور صرفًا ظاهرى بخاطر 
رفاقــت و آن معرفت هاى معــروف قلعه نویى 
بسته شده باشــد که جاى بحث زیاد دارد، ولى 
نه باشــگاه ذوب آهن نیاز به مشــاور رسانه اى 
خارج از دایره رســانه هاى اصفهــان دارد و نه 
اینکه مشاور رســانه اى مى تواند خیلى کمک 
خاصى به ســرمربى ذوب آهن بکند. چرا که در 
طول ســالیان اخیر زیاد دیده ایم کــه ژنرال در
 نشســت ها و مصاحبــه هاى خــود جمالتى 
تکــرارى را همچــون طوطى تکــرار مى کند 
که دیگر همه ما بســیارى از حرف هاى او که 

مــى خواهد از گذشــته بگویــد را کامًال حفظ 
شــده ایم. حاال شــاید بــه صــورت ظاهرى 
قلعه نویى براى احترام به آقاى مشاور رسانه اى 
جمله اى را از او سئوال کند، ولى در طول سالیان 
اخیر افــرادى که به عنوان مشــاور فرهنگى و 
رســانه اى در کنار قلعه نویى بــوده اند خیلى 
نتوانسته اند روى او تأثیر بگذارند و مشاوره هاى 
خوبى بدهند و براى خوشایند امیرخان با تعریف و 
تمجید، برخى عبارات و کلمات او را نتوانسته اند 
به چالش بکشند که او در روند صحبت هاى خود 
تجدید نظر و برخى جمالت خود را به روز کند.

همین حاال اگر از قلعه نویى راجع به شرایطش 
در زمان ســرمربیگرى تیم ملــى، ارتباطش با 
ساکت و اسالمیان، حضور در سپاهان، قهرمانى 
با استقالل، فوتبال پاك، برنامه 90، داورى ها در 
فوتبال و... ســئوال کنید پاسخش را به احتمال 
زیاد همگى حفظ خواهید بــود که او مى خواهد 
چه بگوید و چه بسا اگر یک مشاور رسانه اى با 
کارکرد واقعى درست و به دور از هر چاپلوسى در 
کنار او بود، مى توانست روى جمالت و ادبیات 

او تأثیر بگذارد. اگر این اتفاق 
مى افتاد وقتــى روى یکى 
از ایــن موضوعــات مورد 
اشاره و موارد مشابه ژنرال 

شروع به صحبت هاى تکرارى 
مى کرد، خبرنگاران با نگاه به یکدیگر 

لبخند نمى زدند.
روزنامه نصف جهــان حمایت خــود را از امیر 
قلعه نویى به اثبات رســانده است و هنگامى که 
چند ماه پیش به عنوان اولین رسانه در ایران نیز  
خبر داد که به  زودى وصال امیرخان و ذوب آهن 
محقق مى شــود، این گزینه را بهترین انتخاب 
ممکن براى سبزپوشــان اصفهان دانست که 

مــى توانــد ذوب را بیــش از هــر زمانى به 
قهرمانــى نزدیک کند ولــى در  کنار همه 

حمایت ها اگر  مســائلى از این دســت را 
ببینیم  قطعاً گوشزد خواهیم کرد. مشاور
رســانه اى در باشــگاه ذوب آهــن و 
براى شــخص قلعه نویى بیش از هر 
زمانى واژه کشــک را برایمان تداعى 

مى کند!

نصف جهان  سایت AFC در گزارشى به بهانه دیدارهاى 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا مطلبى از دیدار خاطره انگیز 
ذوب آهن- الهالل را منتشــر کرد. در روزهایى که فوتبال 
اصفهان در اوج بود و حضور دائمى در آسیا براى همه ما یک 
عادت شده بود. موضوعى که این روزها فکر کردن به آن فقط 

براى هواداران اصفهانى حسرت به دنبال دارد.  
وبسایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشى در 
آستانه بازى دو تیم پرسپولیس و الهالل عربستان در نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا نوشت:  بعد از چند دیدار جذاب در 
مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا حاال تنها چهار 

تیم مانده اند تا براى عنوان قهرمانى قاره بجنگند.
در منطقه غرب آسیا و در مرحله نیمه نهایى، الهالل عربستان 
به مصاف پرسپولیس ایران خواهد رفت. تیم شهر ریاض در 
دوره  بعد از فصل 2003-2002 که دو تیم ایرانى و عربستانى 
در این مرحله به مصاف هم رفتند، در سال 2010 با ذوب آهن 

دیدار کرده است.
در آســتانه بازى هفتــه آینده دو تیــم اما زمــان را با هم 
برمى گردانیم و یاد و خاطره آن بازى را زنده مى کنیم تا ببینیم 

چه اتفاقى افتاد.
الهالل، غول آسیا، آن دوره از رقابت هاى لیگ قهرمانان را در 
گروه D مسابقات آغاز کرد و توانست به عنوان تیم صدرنشین 

گروه و باالتر از مس کرمان، السد و االهلى صعود کند.
یک برد 3 بر صفر مقابل بنیادکار در مرحله یک هشتم نهایى 
به دست آمد و باعث شد این تیم به یک چهارم نهایى 

برسد؛ جایى که باید با الغرافه قطر بازى مى کرد.
در دیدارى کالسیک که براى مدت ها در ذهن 
هواداران دو تیم خواهد ماند الهالل در خانه به 
برد 3 بر صفر رسید و بعد از آن دو تیم در دوحه 
به مصاف هم رفتند که آنجــا هم تیم قطرى به 
برد 3 بر صفر رسید و در نتیجه بازى به وقت هاى 
اضافى رسید، جایى که الغرافه گل چهارم را هم زد. اما

 الهاللى ها خوش شانس بود و در نهایت توسط «یاسر 
القحطانى» و «المحیانــى» گل زدنــد و در نتیجه تیم 

عربستانى راهى نیمه نهایى شد.
در مورد ذوب آهن حضورشان در سال 2010 دومین دوره 
حضور تاریخ این تیم در لیگ قهرمانان بود و پیش از آن در 
سال 2004 به این مسابقات راه پیدا کرده بودند. در آن سال 

آنها در مرحله گروهى حذف شده بودند.
تیم اصفهانى اما در گروه B مسابقات قرار داشت، گروهى 
ســخت که در آن بنیادکار، االتحاد و الوحده حضور داشتند 

و همه این تیم ها قبًال در نیمه نهایى هم بازى کرده بودند.
ذوب آهن از آن گروه صعود کرد و در یک هشتم نهایى مس 
کرمان را یک بر صفر شکست داد و بعد از آن با برد در مجموع 
3 بر 2 مقابل پوهانگ استیلرز، مدافع عنوان قهرمانى، همه را 

شوکه کرد و راهى نیمه نهایى شد.
تیم کره اى با قانون گل زده در خانه حریف در بازى برگشت 
پیش بود و در ده دقیقه پایانى محمدرضا خلعتبرى در دقیقه 
80 گل زد و ذوب آهن را به نیمه نهایى و جایى که الهالل 
منتظرش بود رساند.در دیدارى که در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزار شد هر دو تیم موقعیت هایى داشتند که گل اول را بزنند، 
اما بهترین آنها را خلعتبرى و «نواف العابد» 20 ساله از دست 
دادند.«حسن العتیبى» ،دروازه بان الهالل در دقیقه 21 ضربه 
زیباى «ایگور کاسترو» را مهار کرد تا مانع باز شدن دروازه اش 

شود و از این بابت تیم عربستانى باید از او متشکر باشد.
در شرایطى که بازى با نتیجه مســاوى بدون گل به پایان 
نیمه اول نزدیک مى شد، الهالل با پاسکارى عالى توپ را به 
القحطانى رساند و او هم در محوطه جریمه سرنگون شد تا 

یک پنالتى به تیمش برسد.
اما بعد از ضربه پنالتى این ذوب آهن بود که جشن گرفت چون 
شهاب گردان، دروازه بان این تیم توانست ضربه «کریستین 
ویلهلمسن» را مهار کند. در نیمه دوم هم این ذوب آهن بود 
که کار را براى حریفش ســخت کرد. قاسم حدادى فر یک 
ضربه کاشته زد که دیوار دفاعى را رد کرد و به تور چسبید و 

باعث شد تیم میزبان یک بر صفر پیش بیافتد.
العابد در ادامه با یک شوت زیباى پاى چپ تیر دروازه را لرزاند. 
الهالل فرصت هاى زیادى براى مساوى کردن داشت که 

البته آنها را از دست داد.
براى بازى برگشــت در ریاض ورزشــگاه 68 هزار نفرى 
«سلطان فهد» پر شده بود و هواداران منتظر بودند تا الهالل 
براى اولین بار بعد از سال 2002 به فینال لیگ قهرمانان برسد. 
به نظر مى رسید میزبان به راحتى کار را تمام کند اما ذوب آهن 

از چیزى که فکرش را مى کردند سرسخت تر بود.
موقعیتى به تیم میزبان رسید که البته تبدیل به گل نشد، اما جو 
ورزشگاه را متشنج کرد. «تیاگو نوس»، «محمد الشلهوب» و 
«میرل رادوى» هر سه فرصت داشتند تا گل بزنند اما روز روز 
آنها نبود. در عوض این ذوب آهن بود که گل زد و باعث شد 

سکوت در ورزشگاه فراگیر شود.
یک اشتباه عجیب از «عثامه هوساوى» توپ را به کاسترو 
رساند و او هم دروازه العتیبى را باز کرد و نتیجه را یک بر صفر 
کرد تا نتیجه در مجموع 2 بر صفر شود. اما کار زمانى براى 
الهالل بدتر شد که «لى یونگ پیو»، مدافع این تیم کنترلش را 
از دست داد و به علت خطا روى خلعتبرى کارت قرمز مستقیم 

گرفت و اخراج شد. داور آن بازى «روشن ایرماتوف» بود.
سوت پایان به صدا در آمد و و معنى اش این بود که ذوب آهن 

براى اولین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است.
در فینال تیم ایرانى باید به مصاف سئونگنام ایلوا چونما در 
توکیو مى رفت و آنجا تیم ایرانى نتوانست قدم آخر را بردارد و 

با شکست 3 بر یک دوم شد.
از آن زمان به بعد بهترین رکوردى که ذوب آهن در آســیا 
کسب کرده یک چهارم نهایى سال 2011 بوده است. امسال 
این تیم نتوانست از مرحله گروهى صعود کند و در گروهش 
سوم شد.الهالل اما تورنمنت موفقى داشت و توانست براى 
هفتمین ســال پیاپى از مرحله گروهى صعود کند. این تیم 
همچنین در سال 2014 دوم شــد و در 2015 هم به نیمه 

نهایى رسید.

گزارش AFC  از یک دیدار خاطره انگیز 

روزى که ذوب آهن، الهالل را نقره داغ کرد
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«بهزاد عباســپور» همان
تراکتورســازى اســت ک
او در اســتادیوم هاى مخت
تراکتورسازى منتشر شــد
در اســتادیوم حاضر مى ش
عالقه اش حمایت مى کرد
و همانجا هم نمــازش را
عباسپور ویدئویى در صف
کرد که نشان مى د
بیرون استادیوم یاد
بحث است و بعدتر
مانع حضور او در اس
موجب حمایت برخى
از او هم شد و شــبهه ها

ایجاد کرد.
با این حال طبق گزارش آ
ماجرا منع ورود او به اســت
نیروهاى انتظامى از او خواس
و از جایگاه بازى را تماشا ک
این نیست که خواسته اند ج
را بگیرند بلکه نیروى انتظا
عباسپور با لباس روحانیتب
خواسته اى که با مخالفت خ
شده و او بعدترویدئوى برخ

را هم منتشر کرده است. 

به عهده رضــا(ع) را بازىافتتاحیه ورزشــگاه امام
داشت و در اتفاقى عجیب خطایى را براى منتخب 
کربال در نیمه اول پنالتى گرفت که کسى انتظارش 
را نداشت. پیش بینى مى شــد که این بازى خالف 
بازى هاى با این سبک و ســیاق، آزاد و رها و جذاب 
نباشد و تحت سیاســت هاى عجیب براى رضایت 
همه طرف هاى درگیر رقابت، به خصوص مهمانان 
عراقى تالش شود اما نه به این شکل که براى گلزنى 
کربالیى ها تالش شود. کاش روش برگزارى این 

ننننننننمین بازى ها را یاد بگیریم و حداقل اگر مثل ه
عراقى ها بازیکنان بزرگ جهان را براى 

جشن افتتاحیه ورزشگاه مدرنمان
دعوت نمى کنیــم، اجازه دهیم 
همین بازى هاى سطح پایین 
فضایى جــذاب و بدون در

یا پیروزى در چنیــن بازى هایى، خالف بازى هاى 
برابر فلســطین ملــى 

یا ســوریه به 
جسم و روح 
هیــچ فــرد 
گروهــى  و 
آسیب نخواهد 
زد و چندان هم 
نیاز نیســت براى 
دقیقه بــه دقیقه بازى 
برنامه ریزى شود تا دیدار  
ااز جذابیــت حقیقــى

خالى بماند.

مدیر رسانه اى سابق تراکتور
 در اصفهان چه مى کند؟
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باند زورگیرى که با اسلحه گرم و قمه در محدوده غرب تهران اقدام به 
سرقت مى کردند، طى یک عملیات پلیسى شناسایى و دستگیر شدند.

ساعت 24 سى و یکم خردادماه امســال، وقوع یک مورد زورگیرى 
در پارك ســیماى ایران در محدوده شــهرك قدس از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیســى110 تهران بزرگ به مأمــوران کالنترى 134 

شهرك قدس اعالم شد.
با حضور مأموران کالنترى در محل، سه خانم جوان با حالتى پریشان 
و مضطرب به مأموران مراجعه کردند و اظهار داشتند: «دقایقى پیش 
دو پســر جوان که یکى از آنها یک قبضه قمه و دیگرى یک قبضه 
اسلحه کمرى در دســت داشــتند با تهدید و ضرب و جرح گوشى 
موبایل و مقادیرى وجه نقد ما را ســرقت کردند و بالفاصله متوارى 

شدند.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف مسلحانه» و به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 34 تهران، پرونده در اختیار 

اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
یکى از شــکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «شب حادثه به 
همراه دو تن از دوســتانم براى قدم زدن به پارك سیماى ایران رفته 
بودیم؛ پس از چند دقیقه پیاده روى و گپ و گفت هاى دوستانه تصمیم 
گرفیتم روى یکى از نیمکت هاى پارك بنشــینیم و کمى استراحت 
کنیم؛ در حالى که روى نیمکت نشسته و سرگرم وارسى گوشى هاى 
موبایلمان بودیم، ناگهان دو پسر جوان که یکى از آنها قمه و دیگرى 
اسلحه کمرى در دست داشتند به ما نزدیک شدند و ما را خفت کردند.»

این خانم جوان در ادامه اظهاراتش گفت: «یکى از ســارقین اسلحه 
را روى پهلوى من و نفر دوم قمه را بر روى گردن دوستم گذاشت و 
در حالى که مدام ما را تهدید مى کردند، اقدام به سرقت گوشى تلفن 
همراه دوستم، رشته گردنبند طالى من به ارزش تقریبى 2/5 میلیون 
تومان و همچنین وجوه نقد همراهمان به مبلغ بیش از صد هزار تومان 
کرده و از محل متوارى شــدند. ما که به شدت ترسیده بودیم با سرو 
صداى فراوان درخواست کمک کردیم اما از آنجایى که پارك خلوت 
بود کسى صداى ما را نشنید ســارقان نیز با کمک دو موتورسوار که 
در کنار اتوبان شهید همت منتظر آنها ایستاده بودند از محل متوارى 

شدند.»
شاکى سوم پرونده که ســارقین موفق به سرقت از او نشده بودند، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «زمانى که سارقین به ما نزدیک شدند 
با توجه به اینکه من با فاصله از دوستانم روى نیمکت پارك نشسته 
بودم، موفق به فرار شدم، هر چند هنگام فرار روى شمشادها افتاده و 
قدرى مجروح شدم اما توانستم از صحنه بگریزم و با داد و فریاد فراوان 
در خواســت کمک کردم تا اینکه چند مرد جوان که در همان حوالى 
بودند، صداى مرا شــنیدند. پس از اینکه واقعه را شرح دادم همگى با 

هم به محل سرقت رفتیم اما سارقین فرار کرده بودند و دوستانم نیز 
ترسان و لرزان به انتظار کمک نشسته بودند.»

همزمان با رسیدگى به پرونده سرقت مسلحانه از دو خانم جوان در 
اداره یکم پلیس آگاهى، سرقت هاى مشابهى این بار با تهدید سالح 
سرد در اداره پنجم پلیس آگاهى مطرح شد که مشخصات به دست 
آمده از سارقان آنها با مشــخصات ارائه شده از سوى شکات پرونده 
سرقت مسلحانه از دو خانم جوان همخوانى و نزدیکى زیادى داشت؛ 
لذا با انجام هماهنگى با مقام قضائــى و به منظور تجمیع اطالعات 
پرونده هاى مشابه، ادامه رســیدگى به پرونده به منظور شناسایى و 
دستگیرى سارقین در دســتور کار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات پلیسى
کارآگاهــان اداره پنجم پلیس آگاهى در زمــان اجراى طرح کنترل 
مجرمین و ســارقان به عنف ســابقه دار اطالع پیــدا کردند که دو 
مجرم سابقه دار در زمینه ارتکاب ســرقت هاى به عنف به نام هاى 
«محمد.ك» و «ادیب.ك» با یکى دیگر از مجرمین حرفه اى و سابقه 
دار به نام «حمزه.س» تشــکیل گروه جدیدى از سارقین به عنف را 
داده اند که با استخراج تصاویر آنها از سیســتم جامع پلیس آگاهى، 

تصاویر آنها توسط شکات پرونده مورد شناسایى قرار گرفت.
با شناسایى هویت این سه متهم سابقه دار، کارآگاهان اداره پنجم با 
انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى آخرین مخفیگاه «حمزه.س» 
در شهرستان اسالمشهر شدند؛ ســرانجام با مراقبت نامحسوس از 

مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور وى در مخفیگاهش، در شامگاه 
22 تیرماه 1396 «حمزه.س» دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهى 

منتقل شد.
متهم پس از دســتگیرى و انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، ابتدا منکر هرگونه زورگیرى و سرقت شد اما پس از دستگیرى 
همدستانش و مواجهه حضورى با آنها به ناچار لب به اعتراف گشود 
و در همان تحقیقات ابتدایى به مشــارکت در ده ها فقره زورگیرى و 
خفت گیرى با همدستى «محمد.ك» و «ادیب.ك» اعتراف و عنوان 
کرد: «به اتفاق این دو نفر از غروب آفتاب تا پاسى از شب در محدوده 
بزرگراه نواب، بزرگراه فتح، شهرك غرب و جنت آباد با تهدید سالح 

سرد اقدام به زورگیرى و کیف قاپى مى کردیم.»

در تحقیقات تکمیلى از حمزه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که وى از 
اوایل خردادماه امسال به همراه سه جوان 19 و 20 ساله به نام هاى 
«پویا»، «مجید» و «شاهین»، با استفاده از قمه و یک قبضه اسلحه 
کمرى اقدام به زوگیرى و خفت گیرى از رهگذران، عابران پیاده و زنان 
و دختران در مناطق غرب و شــمال غرب تهران به ویژه در محدوده 
اتوبان شهید همت، بزرگراه شیخ فضل ا...، اتوبان نواب و همچنین 
بوستان هاى پرواز، سیماى ایران و چند پارك و بوستان دیگر در شهر 

تهران کرده است.
با انجام تحقیقات گسترده پلیسى و با وجود متوارى شدن همدستان 
حمزه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند کــه یکى از اعضاى گروه به نام 
شــاهین بر اثر تصادف مدتى در یکى از بیمارســتان هاى محدوده 
اسالمشهر بسترى و پس از بهبودى به تازگى از بیمارستان مرخص 
شده، با تجمیع اطالعات به دست آمده، کارآگاهان ضمن هماهنگى با 
مقام قضائى در بامداد مورخه دهم مردادماه به مخفیگاه شاهین مراجعه 
کردند و او را در حالى که خودش را در داخل کمد دیوارى پنهان کرده 

بود، دستگیر و به اداره پلیس آگاهى منتقل کردند.
با دســتگیرى شــاهین، مخفیگاه پویا و مجید نیز شناسایى شد اما 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که این دو متهم مدتى اســت از تهران 
خارج و به یکى از شهرها در غرب کشــور متوارى شدند. با گذشت 
نزدیک به یک ماه، کارآگاهان اطالع یافتنــد که مجید به تازگى به 
اسالمشهر مراجعه کرده که بالفاصله قبل از هرگونه اقدام وى براى 
متوارى شدن مجدد، صبح روز دوم شهریورماه در یک اقدام ضربتى 
و غافلگیرانه مجید را دستگیر کردند و اسلحه کمرى که متهمین در 
سرقت ها از آن اســتفاده مى کردند در خانه مادر بزرگش در محدوده 

نازى آباد تهران به همراه 25 تیر جنگى کشف شد.
در ادامه، پویا نیز که به تازگى از غرب کشــور برگشته و در شهریار 
مخفى شده بود، پنجم شهریورماه 1396 دســتگیر شد و در همان 
اعترافات اولیه به ده ها فقره سرقت به عنف مسلحانه با سالح گرم و 

چاقو اعتراف کرد.
متهمین در اعترافات صریح خود به ده ها فقره زورگیرى و خفتگیرى 
با سالح سرد و همچنین سرقت مسلحانه از سوپرمارکت هاى مناطق 
شــمال پایتخت اعتراف کردنــد؛ متهمین در توضیــح نحوه انجام 
سرقت هاى مسلحانه خود از سوپرمارکتى ها توضیح دادند که عالوه 
بر اینکه با قمه و اسلحه کمرى از رهگذران، عابران پیاده، دختران و 
پســران عمدتًا نوجوان و جوان در محدوده بزرگراه ها و بوستان هاى 
غرب پایتخت سرقت مى کردند، با اســتفاده از دو دستگاه خودروى  
مسروقه سمند و پراید که آنها را نیز به شیوه زورگیرى تصاحب کرده 
بودند، چندین فقره سرقت مسلحانه از سوپرمارکت هاى غرب و شمال 

تهران انجام داده اند.

اعتراف دزدان سوپرمارکت ها به زورگیرى هاى سریالى در نیمه شب

این گروه خشن

صداى گریه از محوطه بیمارستان شنیده مى شد، نوزاد هاى دو قلو در 
یک پتو پیچیده شده و در کنار سطل زباله ر ها شده بودند، دو نوزادى 
که خواهر و برادر بودند و مورچه ها به صورت آنها هجوم برده بودند. 
خواهر و برادر دو قلوى تازه به دنیا آمده حال خوبى نداشتند و ساعت ها 
بود که شیر نخورده بودند. خبرى از مادرشان نبود، هرچه بود خبر از 
بى قرارى نوزادان بود. صورت هایشان زرد شده بود و لباهایشان سیاه، 
انگار ســاعت هاى زیادى بود که در کنار سطل زباله ر ها شده بودند؛ 
دو نوزادى که خواهر و برادر بودند و تازه یک هفته از زمان تولدشان 

مى گذشت.
نجمــه بهارى، مــددکار اجتماعى 

مؤسسه خیریه مهر آفرین در 

شهر بندرعباس در خصوص ر ها شــدن دو نوزاد (خواهر و برادر) در 
محوطه بیمارستان، مى گوید: «چندى پیش براى پیگیرى کار هاى 
روزمره و جهــت پذیرش مددجو (مــادر معتاد) به بیمارســتانى در 
بندرعباس مراجعه کردم. در محوطه بیمارستان صدایى نگاه مرا به 
خود جلب کرد و وقتى دقت کردم متوجه شدم که صدا از کنار سطل 

زباله اى در محوطه بیمارستان مى آید.»
بهارى مى افزاید: «واقعاً تأسفبار بود، دو نوزاد متولد شده (دختروپسر) 
با معصومیت تمام الى پتو در کارتن گوشه اى از پارکینگ عمومى و 
در کنار سطل زباله ر ها شده بودند. با همکارى پرستاران بیمارستان، 
نوزادان به سرعت به بخش منتقل شدند و اقدامات درمانى براى احیاى 
دو نوزاد آغاز شد. در ادامه مشخص شد که نوزادان متولد شده دو قلو 

هستند و از بیمارستان دیگرى به این بیمارستان منتقل شدند و حدود 
هفت الى هشت ساعت در کنار سطل زباله ر ها شده بودند.»

وى با بیان اینکه مورچه هاى اطرف زباله به مژه ها و ابرو هاى دو نوزاد 
صدمه زده بودند مى گوید: «با پیگیرى هاى صورت گرفته توســط 
مسئوالن بیمارستان، محل تولد دو قلو ها مشخص شد و متوجه شدیم 
که پدر و مادر نوزادان از اقشار ضعیف نبوده اند و بنا به دالیل دیگرى 

نوزادان خود را رها کرده بودند.»
این مددکار اجتماعى مى گوید: «با تالش صورت گرفته و همکارى 
دادستانى و سازمان بهزیستى، دو نوزاد به شیرخوارگاه منتقل شدند.» 

والدین بى رحم، مورچه هاى گرسنه و دوقلوهاى رها شده در کنار سطل زباله

ساعت 10و33 دقیقه روز شنبه تصادف شدید خودروى 
پراید در مسیر شرق به غرب جاده خاوران، نرسیده به 
دوربرگردان توتکبه سامانه 125 اعالم شد که به سرعت 
آتش نشانان ایستگاه 66 به همراه گروه امداد و نجات 
15 با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى 

تهران به محل حادثه اعزام شدند.
رسول سعادتى، رئیس ایستگاه 66 آتش نشانى درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشت: یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید با شش سرنشین در حال حرکت در جاده به 
علت نامعلومى از مسیر اصلى منحرف شده و به شدت 

با جدول کنار جاده برخورد کرده بود.

وى ادامه داد: نیروهاى آتش نشانى به محض رسیدن به 
محل حادثه، جریان برق خودروى سوارى را قطع کردند 
و با تالش فراوان، سرنشینان این وسیله نقلیه (سه مرد، 
دو زن و یک پسر بچه) را از داخل خودرو خارج کرده و 
هر شش نفر را براى معاینات پزشکى تحویل عوامل 
اورژانس دادند که متأســفانه مرگ یکى از سرنشینان 

(مرد20 ساله) توسط کادر پزشکى اورژانس تأیید شد.
سعادتى  تصریح کرد: پنج سرنشــین دیگر خودروى 
سوارى که به شــدت دچار مصدومیت شده بودند به 
وســیله خودروى اورژانس به مراکــز درمانى منتقل 

شدند.

ســاعت 16و33 دقیقه روز جمعه گذشــته واژگونى 
خودروى ال90 در آزادراه تهران-قم به ســامانه 125 
اعالم شد که به ســرعت آتش نشــانان ایستگاه 50 
آتش نشــانى با هماهنگى ســتاد فرماندهى سازمان 

آتش نشانى تهران به محل حادثه اعزام شدند.
اســماعیل اکبرى، فرمانده آتش نشانان اعزام شده به 
محل حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: 
یک دستگاه خودروى سوارى ال 90 در حال حرکت در 
آزادراه به علت نامشخصى از مسیر اصلى خارج شده و 
پس از برخورد با دیواره بتنى، در حاشیه خاکى آزادراه 
واژگون شده بود. وى ادامه داد: شــدت این حادثه به 

حدى بود که همه سرنشینان در اتاقک این وسیله نقلیه 
محبوس شده بودند. 

این فرمانده آتش نشانى خاطرنشان کرد: آتش نشانان 
هر چهار سرنشین خودرو (مرد 47ساله، زن 39ساله و 
دو دخترپنج و ده ساله) را از داخل اتاقک کامًال متالشى 
شــده خودروى ســوارى خارج کرده و براى معاینات 
پزشکى تحویل عوامل اورژانس دادند. اکبرى تصریح 
کرد: پس از انجام معاینات پزشکى متأسفانه مشخص 
شد مرد میانسال بر اثر شــدت جراحات،  جان خود را 
از دست داده است و ســه نفر دیگر به شدت مصدوم 

شده اند.

یک کشته و 3 زخمى بر اثر واژگونى ال 90انحراف مرگبار پراید

اعضاى یک خانواده پس از اینکه تکنســین اورژانس،  
پدر خانــواده را از مرگ نجــات داد، او را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند. 
عصر روز شــنبه هفته جارى، تکنســین موتورالنس 
اورژانس براى نجات مرد 50 ســاله به خانه او در کنار 
ریل راه آهن شــهر قدس در تهــران مراجعه کرد. این 
مرد که دچار اوردوز شــده بود ســر انجــام با تالش 
تکنســین اورژانس از مرگ نجات یافت و به ســطح 
هوشیارى 15رسید. پس از نجات پدر خانواده، فرزندان 

و برادرانش از نیروى اورژانس درخواست کردند که به 
بیمار دیازپــام تزریق کند تا او را بــه کمپ ترك اعتیاد 

ببرند.
وقتى شاکرى-تکنســین اورژانس- از این کار امتناع 
کرد، اعضاى خانواده 15 دقیقه او را به شدت مورد ضرب 
و جرح قرار دادند. سرانجام این تکنســین اورژانس با 
تالش همکارانش به بیمارستان منتقل شد. حال عمومى 
این نیروى اورژانس مســاعد گزارش شده است. شنبه، 

روز تولد این تکنسین اورژانس بود.

مرد جوان که به دلیل اختالف مالــى 40 هزار تومانى 
دست به قتل شوهرخواهرش زده بود در عملیات پلیسى 

دستگیر شد.
رئیس پلیس استان خوزســتان گفت: در پى وقوع یک 
قتل در روز جمعه 24 شهریور در یکى از محالت اهواز، 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: کارآگاهان پلیس 
آگاهى با انجام اقدامات تخصصى و بررســى آثار به جا 

مانده،کمتر از یک ساعت قاتل که برادرزن مقتول بود را 
شناسایى و در مخفیگاهش دستگیر کردند. وى تصریح 
کرد: متهم در تحقیقات پلیســى به جنایتش اعتراف و 
انگیزه قتل را اختالفات مالى به مبلــغ 40 هزارتومان 

عنوان کرد.
گفتنى است؛ شامگاه 24 شهریور قاتل به دلیل اختالف 
مالى وهمچنیــن اعتیاد به مواد مخدر با شــوهرخواهر 
خود درگیر شده و وى را با ضربات چاقو از ناحیه گردن 

مصدوم کرده وبه قتل مى رساند. 

فرد ناشناسى عروسکى را براى خانواده «آتنا اصالنى» 
فرســتاد که از زمانى که خانواده وى این عروســک را 
دریافت کرده اند براى آنها بســیار ارزشمند شده است 
و همواره یاد آتنا را براى خانواده وى زنده نگه مى دارد. 

آتنا اصالنى، دختر هفت ســاله پــارس آبادى در یک 
سناریوى شوم توسط مرد رنگرزى به نام «اسماعیل» 
پس از اقدام شوم به قتل رسید و سپس قاتل جسد آتنا را 

به پارکینگ خانه خود منتقل کرد.
این عروسک که دست ســاز به نظر مى رسد دهانى در 
صورت ندارد که نشانى از فریاد نزدن دختران در مواقع 

خطر است.

کتک خوردن تکنسین اورژانس پس از نجات بیمار از مرگ

قتل داماد براى 40 هزار تومان!

ماجراى عروسکى که براى خانواده آتنا ارسال شد
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 همانطور کــه مى دانید کنفرانس شــیائومى در چین برگزار شــد و طبق انتظار 

اســمارت فون Mi Mix 2 در کنار لپ تاپ جدید این شــرکت و مى نوت 3 یکى 

از درخشان ترین محصوالت معرفى شــده در این مراسم بودند. طبق انتظارها و 

شایعات چند وقت اخیر، Mi Mix 2 در مقایسه با نسخه قبلى خود از صفحه نمایش 

از قبل طراحى شده است.کوچک ترى بهره مى برد و این در حالى است که سایز کلى بدنه خیلى کوچک تر 

Mi Mix  به صفحه نمایش 6,4 اینچى با رزولوشن 2040×1080 مجهز شده بود 

در حالى که Mi Mix 2 از صفحه نمایش 5,99 اینچى فول  اچ دى با رزولوشــن 

2160×1080 بهره مى برد. این رزولوشــن دقیقًا با روزلوشن 18:9 ال جى جى6  

 QHD برابر است. البته با این تفاوت که صفحه نمایش پرچمدار ال جى از نوع

است و صفحه  نمایش Mi Mix 2 از نوع فول  اچ دى.

شیائومى بدنه Mi Mix 2 را هم اندازه اســمارتفون هاى 5,5 اینچى بازار طراحى 

کرده است در حالى که صفحه نمایش این گوشــى 5,99 اینچ است. این کار در 

حقیقت با کاهش حاشیه صفحه نمایش در قســمت پایین و حذف کامل حاشیه 

در دیگر قسمت هاى اطراف صفحه محقق شده اســت. با مشاهده این گوشى 

به نظرتان تغییرات خیلى کمى نســبت به مدل قبلى در این گوشى دیده مى شود 

که تقریبًا درست فکر مى کنید. شیائومى در این گوشــى هم از دوربین سلفى 5 

مگاپیکسلى استفاده کرده و با استفاده از یک فناورى جدید موفق شده درایورهاى 

صفحه نمایش را به جاى زیر، به پشت صفحه نمایش انتقال دهد و از این طریق 

حاشیه پایین صفحه نمایش را 12 درصد نسبت به مدل قبلى کاهش دهد.

عالوه بر صفحه  نمایش رضایت بخش، Mi Mix 2 در بخش ســخت افزارى هم 

انتظارات شــما از یک پرچمدار 2017 را برآورده مى کند. این گوشــى به چیپ 

اسنپدراگون 835 شرکت کوالکام، رم 6 یا 8 گیگابایتى و حافظه داخلى، 64، 128 

و یا 256 گیگابایتى مجهز شده است. تنها ویژگى ناامیدکننده درباره این گوشى 

مى تواند لنز 12 مگاپیکسلى دوربین پشتى باشد. این اسمارتفون از نسل چهارم 

اینترنت یعنى 4G و LTE هم به خوبى پشتیبانى مى کند.

با اینکه قیمت پایه نسخه قبلى این گوشى یعنى Mi Mix  با 4 گیگابایت رم و 64 

 Mi Mix 2 گیگابایت حافظه داخلى 540 دالر اعالم شده بود اما نسخه جدید یعنى

با 6 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى با قیمت 510 دالر عرضه خواهد 

شد. نسخه 128 گیگابایتى هم با قیمت 550 و نسخه 256 گیگابایتى هم با قیمت 
615 دالر به فروش خواهند رسید.
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به لطف پیشرفت فناورى، 
ظاهراً دردســرهاى قبل 

از خواب هم قابل حل شــدن هستند و 
باالخره با خیال راحت مى توانید از خوابتان لذت ببرید. 

این چشم بند مجهز به هدفون نه تنها چشم هاى شما را 
از ورود نور محافظت مى کنــد بلکه امکان گوش دادن 
به موسیقى مورد عالقه تان در راحتى کامل را نیز فراهم 
مى کند. این وسیله ترکیبى و البته بسیار کاربردى امکان 
داشتن یک خواب راحت و استراحت دادن به مغزتان را 

فراهم مى کند.
این چشم بند مجهز به هدفون به طور کامل دور تا دور 
سر شما را مى پوشاند تا از این طریق چشم و گوش شما 
را از نور و صداهاى اطراف محافظت کند. با به کارگیرى 
فوم فوق العاده نرم و مرغوب و ساختار متناسب با سر و 
گوش انسان، کاربر مى تواند این چشم بند را کل شب و 

در طول پروازهاى 
بلند مدت بدون هیچ 
مشکلى اســتفاده کند. هدفون 
به کار رفته در این چشم بند هم به وسیله یک الیه 
فوم انعطاف پذیر پوشانده شده و در طول شب به هیچ وجه 

به گوش ها آسیب نخواهد رساند.
این هدفــون قادر اســت تقریبــًا به تمامى وســایل 
الکترونیکى کاربران از جمله اسمارتفون ها متصل شود 
تا کاربر بتواند موزیک مورد عالقه اش را بدون دردســر 
پخش کند. ضمنًا سایز این چشم بند هم به وسیله بندى 
که روى آن طراحى شــده قابل تنظیم است و جالب تر 

اینکه قابل شستشو حتى با ماشین لباسشویى است.
 Sleep Eye Mask چشــم بند  قیمــت 
Headphones در حــال حاضــر 49 دالر اعالم 

شده است.

 Collage+: collages & videos &
albums Full Unlocked عنوان 
برنامه اى حرفه اى و جامع در زمینه 

ایجاد کالژ تصاویر مخصوص اندروید 
است که توسط گروه توسعه

 دهنده خاص و محبوب 
KVADGroup منتشر شده

 است. تنها کافى است این نرم افزار 
را نصب کرده تا تصاویر خود را به یک 

خاطره دلنشین تبدیل کنید! 
مجموعه اى از ابزارهاى مختلف نظیر 

قاب ها، سیستم ویرایش تصاویر، 
پس زمینه هاى جذاب و... در این 

مجموعه قدرتمند گردآورى شده اند 
تا تمامى نیازهاى شما را بر طرف کند و 

تجربه اى جدید را در اختیارتان
 قرار دهد. جدا از قابلیت اصلى این 
اپلیکیشن که به آن اشاره کردیم با 

مشاهده نام آن متوجه خواهید شد که 
با نصب کالژ پالس از دو سیستم فوق 

العاده دیگر نیز بهره مند 
مى شوید؛ اولین قابلیت ایجاد ویدئو 

از مجموعه تصاویر خود و ویژگى دوم 
ساخت یک آلبوم دیجیتال مى باشد که 

نیازهاى شما را به نسخه هاى مشابه 
از دیگر

 برنامه ها برطرف مى سازد. 
استیکرهاى سفارشى خود 

را بر روى کالژهاى ایجاد 
شده قرار دهید تا آنها را به 
گونه اى خاص و به دلخواه 

خود جذاب کنید.
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اپلیکیشن جامع 
ساخت کالژ تصاویر 

اندروید

ایتنا: اپلیکیشن هاى مختلفى براى کتابخوانى و اطالع از 
دنیاى کتاب ها وجود دارد اما بدون شک Goodreadsبا 
فاصله زیادى از تمام این اپلیکیشن ها و سایت هاى اینترنتى 
قرار دارد. Goodreads در واقع یک نوع شبکه  اجتماعى 

براى دوستداران دنیاى کتاب است.
در این شبکه مى توانید تجربه خود را در خصوص کتاب هایى 
که خواندید  با دیگران به اشتراك بگذارید یا با توجه به تجربه 
دیگران در خصوص یک کتاب، داستان بعدى را براى مطالعه 
خود انتخاب کنید. مى توانید در چالش کتابخوانى شرکت 
کنید و هر روز پیشرفت خود را در مطالعه یک کتاب گزارش 
کنید.Goodreads در واقع یک سرویس دوست داشتنى 
براى تمام افرادى است که به مطالعه عالقه زیادى دارند. از 
سوى دیگر آنقدر در این برنامه افراد کتابخوان فعالیت دارند 
که مى تواند باعث تشویق افرادى باشد که مطالعه جایگاه 
ثابتى در زندگى  شــان ندارد. حاال اگر به عنوان کســى که 
مى خواهد تازه به دنیاى کتاب  خواندن پا بگذارد چندان با 
فضاى این برنامه ارتباط برقرار نمى کنید مى توانید از نمونه 

ایرانى در این زمینه یعنى «جیک و بوك» استفاده کنید.

این سامانه تقریباً کارى مشــابه  Goodreadsرا براى 
کاربران ایرانى انجام مى دهد. شــما به کمک این سامانه 
مى توانید قبل از اینکه دست به خرید یک کتاب بزنید از نظر 
دیگر کاربرانى که این کتاب را خوانده اند کمک بگیرید. اگر 
کتابى  خوانده اید که جالب بوده با ثبت نظر و امتیاز به کتاب 
آن را با دیگر کاربران نیز به اشتراك بگذارید. یکى دیگر از 
قابلیت هاى این سامانه اطالع رسانى در خصوص آخرین 
اخبار و اطالعات دنیاى کتاب  و نشر است. براى مثال این 
سامانه به شــما اطالع مى دهد که کتاب نویسنده اى که 
دوست دارید چه زمانى منتشر مى شود یا انتشارات کشور 
چه برنامه هایى براى دوستداران این دنیاى جادویى در نظر 
دارند. این برنامه گزینه هایى نیز براى تشویق بیشتر کاربران 
به مطالعه در نظر گرفته است. براى نمونه هرچه بیشتر در 
این برنامه فعالیت داشته باشید مى توانید امتیاز کسب کنید، 
جایگاه خود را ارتقا دهید و کتابدار شــهر خود باشید. براى 
دسترسى به این برنامه به سایت jeekobook.com سر 
بزنید. متأسفانه اپلیکیشن این برنامه تنها در اختیار کاربران 

سیستم عامل اندروید قرار گرفته است.

     شبکه اجتماعى   
    محبوب کتاب دوستان    

ا ت ا ک ش

هزاران سال است که انسان از جریان آب، برق 
تولید مى کند، اما کوچک کردن این مفهوم به اندازه اى 
که بتواند رگ هاى ما را به نیروگاه هاى کوچک برق 
تبدیل کند شگفت انگیز و حیرت آور است. یک تیم از 
محققان چینى یک نانوژنراتور بســیار ریز ساخته اند 
که از همان سیستم نیروگاه هاى بزرگ برق استفاده 
مى کند. این نانوژنراتور قادر است با قرار گرفتن داخل 
رگ بدن انسان از جریان خون، الکتریسیته تولید کند.

به گفته دانشمندان «الکتریسیته 
تولیــد شــده از حرکــت 

FFNG به دست مى آید. 
در ایــن حالــت، دو الیه 
الکتریکى در اطراف فیبر 
ساخته مى شود و سپس، 
خون با منحرف کردن 

توزیع بار متقارن موجب تولید الکتریســیته در 
طول مسیر مى شود».

مشخص نیست که دقیقًا چه مقدار انرژى توسط این 
دستگاه تولید مى شود، اما دانشمندان مى گویند مقدار 
تولید شده در مقایسه با سایر دستگاه هاى ریزى که 
براى همین منظور ساخته شده اند بسیار بیشتر است. 
این فناورى همچنان در مراحــل اولیه تحقیق قرار 
دارد، اما به گفته محققان آزمایش هاى صورت گرفته 
بر روى قورباغه موفق بوده است و مى توان امیدوار به 
استفاده از آن در بدن انسان در آینده نزدیک بود.

رگ بدن انسان از جریان خون، الکتریسیته تولید کند.
به گفته دانشمندان «الکتریسیته 

تولیــد شــده از حرکــت
FFNG بهدست مى آید. 
در ایــن حالــت، دو الیه 
الکتریکى در اطراف فیبر 
ساخته مى شود و سپس، 
خون با منحرف کردن

دارد، اما به گفته محققان آزمایش هاى صورت گرفته 
بر روى قورباغه موفق بوده است و مى توان امیدوار به 
استفاده از آن در بدن انسان در آینده نزدیک بود.

بدن انسان 
تبدیل به 
نیروگاه برق 
مى شود

هدفون خواب آور!

به لطف پیشرفت فناورى،
ظاهراً دردســرهاى قبل 

از خواب هم قابل حل شــدن هستند و 
باالخره با خیال راحت مى توانید از خوابتان لذت ببرید. 

در طول پروازهاى
بلند مدت بدون هیچ 
مشکلى اســتفاده کند. هدفون 
به کار رفته در این چشم بند هم به وسیله یک الیه 

است که تو
 دهنده خاص
DGroup
 است. تنه
را نصب کر
خاطره دلنش
مجموعه اى
قاب ها، س
پس زمینه
مجموعه ق
تا تمامى نی
تجربه اى
 قراردهد.
اپلیکیشن
مشاهده نا
با نصب کال
العاده دیگر
مى شوید؛
عه ج از

هدفون خوابآور!

امروزه پهپادها کاربرد گسترده اى در صنایع گوناگون 
یافته اند، اما استفاده از آنها براى جمع آورى اطالعات 

آب و هوایى چندان متداول نشده است.
علت اصلى این مســئله پرواز پهپادها در ارتفاع پایین 
اســت که باعث مى شــود نتوان از آنهــا در صنعت 

هواشناسى استفاده کرد.
شرکتى به نام Earth Networks در تالش براى 
تغییر این وضعیت است و با اجراى برنامه اى موسوم به 
Sferic DroneFlight از شبکه اى از پهپادهاى 
محلى که در ارتفاع کم پرواز مى کنند براى پیش بینى 
آب و هوا در نقاط مختلف کره زمین بهره خواهد گرفت.
این پهپادها مى توانند در ارتفاع 3 تا 120 مترى پرواز 
کنند و وضعیت آب و هوا را براى یک بازه زمانى شش 
روزه و همینطور سرعت و جهت وزش باد را در این روزها 

پیش بینى کنند.
قرار است این سیستم براى پیش بینى وضعیت آب و 
هوا در 90 کشور جهان به کار گرفته شود. در قالب این 
طرح از ده هزار حسگر آب و هوایى و هزار و500 حسگر 
تشــخیص رعد و برق بر روى پهپادها استفاده خواهد 
شــد. ارائه این خدمات عالوه بر کمک به پیش بینى 
دقیق تر آب و هوا، براى مالکان خود پهپادها نیز مفید 
است. بر اساس پیش بینى ها تا سال 2021 حدود 1/6 
میلیون پهپاد تجارى در آسمان به پرواز درخواهند آمد 
و لذا اطالع از شرایط جوى محلى براى پرواز ایمن آنها 
ضرورى است. تست شبکه پهپادى پیش بینى وضعیت 
آب و هوا و آزمایش ابزار ارتباطى آنها با یکدیگر به زودى 
در دانشــگاه مریلند صورت مى گیرد تا دقت وصحت 

عملکرد آن بررسى شود.
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امروزه پهپادها کاربرد گسترده اى در صنایع گوناگون
یافته اند، اما استفاده از آنها براى جمع آورى اطالعات

آب و هوایى چندان متداول نشده است.
علت اصلى این مســئله پرواز پهپادها در ارتفاع پایین
اســت که باعث مى شــود نتوان از آنهــا در صنعت
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پیام رسان واتس آپ رســمًا اعالم کرده که قابلیت 
جدید و کاربردى تصویر در تصویر را براى آن دسته از 
کاربرانى که از تماس ویدئویى این پیام رسان استفاده 

مى کردند، اضافه کرده است.
پیام رسان واتس آپ به تازگى اعالم کرده است که 
PiP ) picture-in- )  قابلیت تصویر در تصویر یا
picture را به تماس ویدئویى این اپلیکیشن افزوده 
است تا کاربران بتوانند همزمان با گفتگوى آنالین و 
مشاهده پیام هاى متنى، به تماس ویدئویى بپردازند.

 این قابلیت جدید و کاربردى تنها براى آن دســته از 
کاربرانى که سیستم عامل گوشى هاى هوشمند خود 
را به جدیدترین نســخه اندروید 8.0 یا اندروید اوریو 
به روز رســانى کرده اند، قابل دسترسى و اجراست. 
اپلیکیشن واتس آپ درصدر پیام رسان هاى محبوب 
در بیش از صد کشور جهان قرار گرفته است این در 
حالى است که اپلیکیشن پیام رسان تلگرام در ایران 
چنین جایگاهى را داراســت. بر اساس گزارش هاى 
رسمى منتشر شده توسط واتس آپ، این اپلیکیشن 
پیام رسان داراى حدود 1/3میلیارد کاربر در سراسر 

جهان  است.

واتس آپ، قابلیت 
جدیدتصویر در تصویر 

اضافه کرد

توییتر به تازگى اعالم کرده است که در حال توسعه قابلیت 
جدیدى به نام توییت استورم (Tweetstorm) است که 
به کاربران اجازه مى دهد تا چند توییت را به طور همزمان 
منتشــر کنند.  طبق تصویرى که مت ناوارا - مدیر شبکه 
اجتماعى توییتر - از صفحه نمایش گوشــى خود منتشر 
کرده، مى توان دریافت که هم اکنون توییتر بر روى قابلیت 
جدید توییت استورم (Tweetstorm) کار مى کند که 
بدین ترتیب کاربران قادر خواهند بود چندین توییت را به 
طور همزمان و یکجا بر روى صفحه شخصى خود منتشر 
و ارسال کنند. این خبر براى آن دسته از کاربرانى که در این 
شبکه اجتماعى به فعالیت هاى اجتماعى و... مى پردازند، 
قطعًا خبر خوشایندى محسوب مى شود چراکه مى توانند 
از این پس متن هاى خود را به طور چندگانه و همزمان در 

حساب کاربرى خود منتشر کنند.
این وبسایت همچنین خاطر نشان 
مى کند که در حال حاضر 

قابلیت جدید توییت  استورم در شــبکه  اجتماعى توییتر در 
ســطح عمومى آزمایش و اجرایى نشده است. بنابراین این 

شــبکه اجتماعى دقیقًا زمان مشخصى براى 
فعال ســازى عمومى و براى همــه کاربران 
را اعــالم نکرده اســت. البته بایــد گفت که 
وبســایت هاى فناورى در این مورد از توییتر 
سئواالتى را پرسیده اند اما تاکنون این شبکه 

اجتماعى پاسخى به این سئواالت نداده است.
این قابلیت به گونه اى مى تواند به منظور جبران 
محدودیــت 140 کاراکترى در پســت هاى 
ارسالى توییتر باشد. چرا که کاربران مجبورند 
براى بیان محتوا و نظــرات خود که معموالً  از 
این محدودیت بسیار بیشتر و طوالنى تر مى 
شــود، از چندین توییت پشت سر هم استفاده 
کنند که این امر موجب اندکــى بى نظمى و 

صرف وقت مى شود.

طوفان توییترى، ویژگى جدید توییتر!

نرم افزار گــوگل الــو (Allo ) در نســخه 
به روزرسانى شده خود از قابلیت جدید ترجمه 
همزمان در گفتگــوى آنالین بهــره گیرى 

مى کند.
دارندگان گوشى هاى هوشمندى که از نسخه 
جدید سیســتم عامل اندرویــد 8.0 (اندروید 
اوریو) پشتیبانى مى کند، مى توانند اپلیکیشن 
گفتگوى آنالیــن گوگل الو را به روزرســانى 
کرده و از ایــن قابلیــت جدیــد و کاربردى 

بهره مند شوند.
استفاده از این قابلیت جدید بسیار ساده و آسان 
به نظر مى رسد؛ همه آن چیزى که باید کاربران 

انجام دهند، این است که سیستم عامل گوشى خود و سپس اپلیکیشن گوگل الو را به روزرسانى کنند. پس از آن، 
روى یک پیام، مدت اندکى دست خود را بگذارند تا آیکون مترجم گوگل (Google Translate ) در نوار 

باالى صفحه نمایش ظاهر شود.
هم اکنون با ضربه زدن به روى آیکون، ترجمه پیام مورد نظر به صورت خودکار نمایان خواهد شد و در صورت 

عدم تمایل، دوباره بر روى آن پیام کلیک کرده و به روى گزینه«Undo» ضربه بزنید.
بر اساس گزارش از اندروید پلیس، الزم به ذکر است که این قابلیت جدید ترجمه همزمان در گفتگوهاى آنالین 
تنها در چت هاى گروهى امکانپذیر است  و در حال حاضر در گفتگوهاى خصوصى افراد (دو به دو) ممکن نیست.

قابلیت ترجمه همزمان در اپلیکیشن چتقابلیت ترجمه همزمان در اپلیکیشن چت گوگل الو گوگل الو
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نماز جمعه تهران.

 افتتاح 
نمایشگاه 
مد و لباس 
عاشورایى.

اعزام گروه زائر اولى امام رضا(ع) .

باغداران «فیروز 
بهرام» از شهرستان 
اسالمشهر امسال به 

علت کم آبى و 
تنش هاى ایجاد 

شده با شرکت آب 
منطقه اى تهران، 
محصول خود را 
زودتر از موعد 
مقرر برداشت 

کرده اند که این 
امر منجر به نیم بها 
شدن محصوالت 

شده است.

افتتاح رسمى 
ورزشگاه 

امام رضا (ع) مشهد. 

روستاى «هیر» 
در فاصله 

65 کیلومترى 
قزوین،  پایتخت 
زغال اخته ایران.

خودکشى نافرجام به کمک مأموران 
آتش نشانى در حوالى میدان فردوسى 

تهران.  

اردوى جهادى براى واکسیناسیون، ویزیت و آزمایش رایگان 
دام در روستاى «کرى زاغه» شهرستان صحنه کرمانشاه با 

حضور پزشکان و پرسنل دامپزشکى این شهرستان. 


