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ساسان اکبرزاده
به همــت روابط عمومى شــرکت برق منطقــه اى اصفهان، 
خبرنگاران از روند پیشرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب پروژه 
پســت 400/63 کیلوولت هاتف اصفهــان در 10 کیلومترى 
کوهپایه بازدید کردنــد و با توضیحات مســئوالن، در جریان 

فعالیت هاى انجام شده در این پروژه قرار گرفتند. 
ناظر پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف در جریان این بازدید 
گفت: پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان یکى از پنج 
پروژه اى است که از محل اعتبار بانک توسعه کشورهاى اسالمى 

است و براساس نیاز در حال احداث مى است. 
ناظر پروژه اظهار داشت: این پست با ظرفیت نامى 400 مگاولت 
آمپر با تعداد ده عدد خط 40 کیلوولــت و 18 خط 63 کیلوولت 
وظیفه پایدارى شبکه سراســرى و ارتباط با اســتان یزد را به 

عهده دارد. 
وى با بیان اینکه امروز در مجموع، این پست 65 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد افزود: پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان در 
بخش ساختمانى 70 درصد، تأمین تجهیزات فشار ضعیف 85 
درصد و تأمین تجهیزات فشار قوى 70 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است. 

ناظر پروژه پســت 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان، پایدارى 
شبکه در شهر اصفهان و نیز به صورت سراسرى، بهبود شبکه 
هاى برق منطقه شــرق اصفهان و تأمین بارهــاى آینده را از 
اهداف اجراى این پروژه برشــمرد و گفت: براســاس ظرفیت 
شناسى هاى انجام شده، در خوشبینانه ترین حالت، تا 30 سال 
آینده، هیچ مشــکلى براى تأمین برق در ایــن منطقه نخواهد

بود. 
ناظر پروژه ادامه داد: از دو سال پیش طراحى و از یکسال گذشته 
کارهاى ساختمانى و نصب تجهیزات این پست آغاز شده و پیش 
بینى مى شود تا اوایل ســال آینده به بهره بردارى برسد. این در 
حالى است که به طور متوســط در این پروژه یکصد نفر به طور 
مستقیم فعالیت داشته اند و براى آنان اشــتغالزایى ایجاد شده 
است.  وى با بیان اینکه پنج پست 230 کیلوولت لنجان، پست 
230 کیلوولت سمیرم، 400 کیلوولت حسنیجه، 400 کیلوولت 
جهان بین (فرادنبه) و پست 400 کیلوولت هاتف از محل تأمین 
اعتبار بانک توسعه کشورهاى اسالمى احداث شده و مى شود، 
گفت: 90 درصد تجهیــزات پســت 400/63 کیلوولت هاتف 
اصفهان در داخل ســاخته شده و از ســوى متخصصان ایرانى 

تأمین و نصب شده است. 

ناظر پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان اذعان داشت: 
راه اندازى این پســت و در مدار قرار گرفتــن آن، پایدارى برق

 استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى را موجب خواهد 
شد. البته در این پســت امکان توسعه وجود دارد. وى همچنین 
گزارشى از روند پیشرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب این پروژه 

ارائه داد. 
ناظر پروژه گفــت: تأمین تجهیزات H7 به میــزان 70 درصد، 
تأمین تجهیزات بخش L7 به میزان 85 درصد، نصب تجهیزات 
63 کیلوولت به میزان 90 درصد، مونتاژ و نصب سازه هاى پل 
و گنترى بخــش 63 کیلوولت به میــزان 100 درصد، مونتاژ و 
نصب اســتراکچرهاى تجهیزات بخش 63 کیلوولت به میزان 
100 درصد، مونتاژ و نصب باســبار هوایى بخش 63 کیلوولت 
به میزان 50 درصد، نصب تجهیــزات بخش 400 کیلوولت به 
میزان 70 درصد، مونتاژ و نصب سازه هاى پل و گنترى بخش

 400 کیلوولــت بــه میــزان 100 درصــد، مونتــاژ و نصب 
اســتراکچرهاى تجهیزات بخــش 400 کیلوولــت به میزان
 100 درصد و با ســبار هوایى بخــش 400 کیلوولت به میزان 
80 درصد، پیشــرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب پروژه پست 

400/63 کیلوولت هاتف اصفهان تا امروز است.

پیشرفت 65 درصدى در
 احداث پست برق هاتف اصفهان
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ســیامک انصارى دربــاره پروژه هاى 
جدیدش بعــد از تمام شــدن ضبط برنامــه «دورهمى» 

توضیحاتى داد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون که این روزها فیلم «ساعت 5 عصر» را 

به کارگردانى مهران مدیرى روى پرده هاى ســینما دارد، در گفتگو با 
ایسنا درباره فعالیت این روزهایش اظهار داشت: من االن در پروژه جدید 
مانى حقیقى با نام «خوك» بازى مى کنم. همکاران من در این فیلم حسن 

معجونى، پریناز ایزدیار و لیال حاتمى هستند.
او ادامه داد: همچنین یک پروژه تئاتر با گروه «ســایه» در پیش 
داریم که با رضا حداد و لیلى رشیدى همکارى مى کنم. این 
تئاتر در خارج و داخل ایران اجرا مى شود البته قرار است 
اول در اروپا به روى صحنه برود و فکر کنم در سال آینده 

اجراى آن به تهران برسد.
انصارى اضافه کرد: فعًال تا اسفندماه برنامه من این گونه 

پیش مى رود و بعــد از عید پروژه ســینمایى دیگرى را در 
پیش دارم.

علت رد شدن فیلمنامه 
«هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را اعالم نمى کنند

در چند روز گذشته اخبارى درباره مخالفت شوراى پروانه ســاخت با فیلمنامه «هیس پسر ها فریاد نمى زنند» در برخى 
رسانه ها منتشر شد. حاال پوران درخشــنده در واکنش به این موضوع با انتقاد از اعضاى شوراى پروانه ساخت و معاونت 
نظارت سازمان سینمایى گفته که وقتى به آنها مراجعه کرده اســت، هیچکدام از اعضاى این شوراها تعاملى با او برقرار 

نکردند و علت رد شدن فیلمنامه جدیدش را هم اعالم نکردند.
پوران درخشنده درباره درخواست خود از وزیر بهداشت براى دریافت پروانه ساخت «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» به آنا 
گفت: فرداى اختتامیه (جشنواره سالمت) فیلمنامه «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را براى وزارتخانه بهداشت فرستادم 
و طى صحبتى که با آنان در اختتامیه داشتم قرار بر این شد که آنها به دلیل اینکه این فیلمنامه به آسیب هاى اجتماعى و 
بحث سالمت مى پردازد در گرفتن پروانه ساخت حامى فیلمنامه باشند. این شد که در اختتامیه جشنواره سالمت این خبر 

را در جمع اعالم کردم.
این کارگردان با بیان اینکه پس از رد شدن فیلمنامه، هیچیک از اعضاى شوراى پروانه ساخت، تماسى با او نگرفتند، توضیح 
داد: علت رد فیلمنامه از سوى شوراى پروانه ساخت به من اعالم نشد. رئیس سازمان سینمایى اعالم مى کند که براى رد 
و یا قبول فیلمنامه ها باید تعامل میان نویسنده و اعضاى شوراى پروانه ساخت صورت بگیرد اما چرا این تعامل با من نشد؟ 

و حاال کسى هم علت رد فیلمنامه را به من توضیح نمى دهد!
درخشنده در ادامه گفت: حتى پس از اعالم شوراى پروانه ساخت در هفته گذشته، من به شوراى ارزشیابى رفتم و از آنها 

خواستم تا تعاملى صورت بگیرد یا حداقل علت رد مجوز براى من توضیح داده شود اما این اتفاق هم رخ نداد.
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» در پایان بیان کرد: به هر حال شوراى پروانه ساخت اعالم کرد که فیلمنامه من با رأى 
و نظر اکثریت اعضا رد شده است. ممکن است با یکسرى ممیزى ها به فیلمنامه «هیس! پسرها گریه نمى کنند» پروانه 

ساخت داده شود اما هنوز تصمیم براى این کار نگرفته ام و نمى دانم که مى خواهم از فیلمنامه حذف کنم یا خیر.

در حالى که نزدیک به یک ماه اســت فیلمبردارى فیلم 
«هایالت» به کارگردانى اصغر نعیمى آغاز شده است، 
 روابط عمومى «هایالیت» با انتشار اولین تصویر 
از بازى جمشید هاشــم پور در این فیلم، از 
فیلمبردارى نیمى از سکانس هاى این فیلم 

سینمایى در روزهاى گذشته خبر داد.
به جز هاشــم پور تاکنون پژمان بازغى، 

آزاده زارعــى، مینا وحیــد و الهه حصارى بــه عنوان 
بازیگران«هایالیت» مقابل دوربین رفته اند و در روزهاى 
آینده با آغاز بازى سام قربیان، ضبط سکانس هاى دیگر 

این فیلم در خارج از شهر تهران شروع خواهد شد.
«هایالیت» چهارمین ســاخته اصغر نعیمى اســت و 
مسعود سالمى به عنوان مدیر فیلمبردارى در این پروژه 

حضور دارد.

کارگردان سینما گفت: آرزوى هر فیلمسازى است 
که روزى بتواند شخصیت بزرگ امام موسى صدر 

را به تصویر بکشد.
به گزارش انتخاب، منیژه حکمــت در تریبون آزاد 
با موضوع امام موســى صدر با بیان اینکه اعتراف 
مى کنم شناختى نسبت به امام موسى صدر نداشته 
ام افزود: با خواندن دو کتــاب از صحبت هاى امام 
موسى صدر و تعاریف ایشــان از دین، شگفت زده 
شدم و بار ها این شــخصیت، ذهن مرا درگیر کرد 
به طوریکه کتاب ایشــان را از 7شب تا 2بامداد بى 

وقفه خواندم.
وى اضافــه کــرد: پیامــد نبــود ایشــان،

کشتار میلیونى است و وجود این روحانى با تعریفى 
که از دین هاى مختلف داشته الزمه امروز بشریت 

است.
این کارگــردان ســینما ادامــه داد: جــاى امام 
موســى صدر، امــروز که برخــى با نام اســالم 
و خــدا و محمــد (ص)، انســان مى ُکشــند 
خالى اســت یعنى کســى که همه ادیان را به هم 

متصل کرد.
حکمت گفت: درامى که زندگى ایشان داشته است 
اگر روزى به تصویر کشیده شود بى نظیر خواهد شد 
و امروز الزم اســت حتى اندکى به شناخت ایشان 

برســیم و با کمک هم این فکر و اندیشه را در 
جهان اشاعه دهیم. 

وى افــزود: کاش آنقــدر متبحــر بودم و 
پول داشــتم تا بتوانم شــخصیت بزرگ
 امام موســى صدر را از نگاه یک زن به 

تصویر مى کشیدم.
حکمــت گفــت: آرزو دارم روزى

 امام موســى صدر بیایــد، زیرا تفکر 
ایشان، نیاز مبرم بشریت است.

انتقاد پوران درخشنده از شوراى پروانه ساخت:

«هیس! پس

اولین تصویر جمشید هاشم پور در «هایالیت»

آرزویم این 
است روزى
 امام موسى 
صدر بازگردد

جدیدش بعــد از تمام شــ
توضیحاتى داد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون که این
به کارگردانى مهران مدیرى روى پرده ه
ایسنا درباره فعالیت این روزهایش اظهار دا
مانى حقیقى با نام «خوك» بازى مى کنم. هم
معجونى، پریناز ایزدیار و لیال حاتمى هس
ت او ادامه داد: همچنین یک پروژه
داریم که با رضا حداد و لیلى
تئاتر در خارج و داخل ایر
به روى صح اول در اروپا
اجراى آن به تهران بر
ف انصارى اضافه کرد:
ا پیش مى رود و بعــد

پیش دارم.پ

اگر روزى به تصویر کشیده شود بى نظیر خواهد شد 
و امروز الزم اســت حتى اندکى به شناخت ایشان 

برســیم و با کمک هم این فکر و اندیشه را در 
جهان اشاعه دهیم. 

افــزود: کاش آنقــدر متبحــر بودم و وى
پول داشــتم تا بتوانم شــخصیت بزرگ
 امام موســى صدر را از نگاه یک زن به 

تصویر مى کشیدم.
حکمــت گفــت: آرزو دارم روزى

 امام موســى صدر بیایــد، زیرا تفکر 
ایشان، نیاز مبرم بشریت است.
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روابط عمومى «هایالیت
از بازى جمشید هاش
فیلمبردارى نیمى
سینمایىدر روزه
به جز هاشــم پو

ى کند؟
سیامک انصارى بعد از «دورهمى» چه کار م

بیش از دو ســال است که ســند موســیقى در مرحله بررسى و تدوین 
اســت. بعضى ازاهالى موســیقى معتقد هســتند «حاال ما هیچ قانون 
نوشته اى درباره موسیقى نداریم و طیف هاى مختلف جامعه با آن برخورد 
مى کنند؛ واى به روزى که این قانون نوشته شود! آنگاه بند بند آن را نقد و 
براى آن مجازات تعیین مى کنند». شاید تدوین چنین سندى، این نگرانى 
را به وجود آورد که عده اى به روش دیگر، ساز مخالفتشان با موسیقى را 

کوك کنند. 
حسین علیزاده، نوازنده چیره دست تار و ردیفدان موسیقى، این روزها 66 
ساله شده است، گرد تجربه بر محاســنش خودنمایى مى کند و در پشت 

ظاهر شوخ طبعش، دغدغه مندى اش را مى توان دید. 
خالق «شورانگیز» کارنامه پربارى در حوزه موسیقى ایران دارد. وى در 
این باره مى گوید که تا وقتى مسئوالن نسبت به حوزه موسیقى شناخت 

نداشته باشند، از دست کسى کارى برنمى آید.
فراز هایى از اظهارات این موسیقى دان برجسته را در زیر مى خوانید. 

*وقتى بعد از 40 ســال هنوز شــک داریم در مواردى که بحق است، 
پافشــارى کنیم و فکر مى کنیم باید محتاط باشــیم، مسائل هیچ وقت 
حل نمى شود. وقتى یک نگاه 40 ساله نسبت به این موضوع وجود دارد 
و قدم هاى اساســى باید مخفیانه برداشته شود، کار از ریشه خراب است. 
به نظرم نگاه رسمى نسبت به موســیقى باید دگرگون شود و غیر از این 

نمى شود.
*در کجاى دنیا مردم از قانونمند شــدن موضوعى ناراحت شده اند؟! ما 
همیشه مسائل را قربانى درگیرى هاى سیاسى مى کنیم. اگر هم مشکل 
عقیدتى است، هنوز بعد از این همه سال، کسى توجیه نشده است که این 

مشکل در حوزه موسیقى چیست.
*تعداد کنســرت هایى که در ایران برگزار مى شــود، مانند کشورهایى 
اســت که با موســیقى مشــکلى ندارنــد. بنابرایــن جامعــه این را

  مى طلبد و به شکل قانونى وجود دارد. بده بســتانى که مسئوالن با هم 
دارند، بنا بر مصلحت است و به فرهنگ و ریشــه ایران ربطى ندارد که 

احتیاط کنیم.
*اگر ما از قانونمند شــدن چیزى نگران باشیم، 

پس باید همه چیز بى قانون باشد. من معتقدم 
اگر با این نگاه 40 ساله جلو برویم به هیچ جا 

نمى رسیم.

حسین علیزاده:

نباید از قانونمند شدن 
نگران بود

سردار ســعید منتظرالمهدى 
با حضور در پشــت صحنه 
سریال «نوار زرد» در آگاهى 
شــاپور تهران ضمن بازدید، 
از نزدیک در جریان ســاخت این 

سریال پلیسى جنایى قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، سه شنبه سردار منتظرالمهدى 
(معاون اجتماعى نیروى انتظامى)، محمدرضا مقیمى 
(رئیس پلیس آگاهى کل کشور) و عباس على محمدیان 
(رئیس پلیس آگاهى تهران) همــراه با جمعى از اهالى 
رسانه، از پشــت صحنه ســریال «نوار زرد» بازدید و با 

عوامل این سریال دیدار کردند.
در این بازدید ســکانس هایى از این مجموعه در بخش 
تشــخیص هویت آگاهى و همچنین محوطه بیرونى 
آگاهى ضبط شــد. بازیگرانى چون امیر آقایى در نقش 
اول ســریال و امید روحانى و محسن بهرامى به ایفاى 

نقش پرداختند.
سردار مقیمى در پشت صحنه این سریال به کارگردانى 
پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى از 

حساسیت هاى حرفه اى پلیس گفت.
او اظهار داشــت: از جهت آسیب شناسى وقتى بررسى 
کنیم متوجه خواهیم شــد خیلى ها در این جرائم دخیل 
هستند. وقتى ما که در رأس کار هستیم به درستى کار 
انجام ندهیم، نتیجه اش انواع و اقسام جرم ها مى شود. کار 
سریال هاى پلیسى سخت است، نمى دانم چرا هر پلیس 
آگاهى را که مى سازند، او را اینگونه نشان مى دهند که 
خانواده ندارد، همسرش فوت شــده و یا فردى خشن و 
منزوى است، در حالى که شــخصیت هایى مالیم تر از 

بچه هاى آگاهى نداریم.
در حاشیه این بازدید سردار منتظرالمهدى هم اعالم کرد: 

سریال «نوار زرد» در قالب 20 قسمت از 14 مهر ماه از 
شبکه 2 سیما پخش خواهد شد.

او گفت: ســریال «نوار زرد» قهرمان محور اســت و در 
یک فضاى آرام به رشــته تحریر درآمده است. در پایان 
آنچه مخاطب به آن مى رسد آموزش پیشگیرى و درمان 

معضالت اجتماعى است.
پوریا آذربایجانى،  کارگردان ســریال «نــوار زرد» هم 
در جریان ایــن بازدید گفت: «نوار زرد» اولین ســریال 
تلویزیونى من است که تجربه به نســبت جذابى برایم 

شده است.
وى درباره  حساسیت ساخت سریال پلیسى اظهار داشت: 
این سریال کاراکتر سیاه و ســفید ندارد؛ چراکه کاراکتر 
اصلى ما که امیر آقایى نقش آن را بازى مى کند، شخصیت 
بدون اشکال و ســفیدى هم نیست. حتى با انتخاب این 
شخصیت، شاید بعدها مشکالت بیشترى از جانب پلیس 

مطرح شود.

مسئوالن انتظامى
 در پشت صحنه سریالى پلیسى
 با بازى امیر آقایى
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 اگرشما هم ازعالقه مندان به فضاى مجازى هستید قطعاً شاهد تبلیغاتى 
در باره رهایــى از چاقى همچون کاهش وزن در یک ماه، تناســب اندام 
بدون رژیم غذایى و...بوده اید؛ برخى از کاربران براى داشتن وزنى ایده آل 
فریب تبلیغات این صفحه هاى اجتماعى را خورده و از آنان مشاوره حتى 
نسخه هاى پزشکى دریافت مى کنند؛ نسخه هایى که ممکن است سالمتى 

افراد را نشانه گرفته باشد.
مردم به دنبال رسیدن به وزن طبیعى و الغر شدن در زمان کوتاه هستند 
اما برخى افراد براى رسیدن به این هدف مهم از هر روشى حتى غیراصولى 
مانند دریافت مشــاوره و دارو به صورت اینترنتى، غذا نخوردن، مصرف 
داروهاى پرعارضه، انجام جراحى هاى غیرضرورى و حتى ورزش هاى 
بسیار سنگین اســتفاده مى کنند که این شــیوه ها مى تواند براى آنان

 آسیب زا باشد.
استقبال عمومى از شبکه هاى اجتماعى زمینه سوء استفاده برخى افراد 
را فراهم آورده است. امروزه شــاهد ایجاد صفحات، کانال یا گروه هاى 

مختلف با عناوین جذاب در این 
فضا هستیم که هرکدام 

ادعاى ارائه خدمات مطلوب و مناســب را به مردم دارند که کاربران نیاید 
فریب اینگونه اقدامات را بخورند و از آنها براى الغر شدن استفاده کنند.

اگر شما هم جزو افرادى هستید که براى رها شدن سریع از چاقى یا اضافه 
وزن اقدام به گرفتن رژیم هاى غذایى با اعمال شاقه مى کنید، بهتر است 
بدانید شاید در ظاهر موفق به کاهش وزن شوید اما مخاطرات و آسیب هاى 

جدى به روح و جسمتان را نادیده گرفته اید.
پزشــکان گوارش و متخصصان تغذیه توصیه مى کنند، که مردم بدون 
مشــاوره از افراد متخصص و مجرب در این حوزه، اقدام به رژیم الغرى 
براساس مطالب منتشر شده در فضاى مجازى نکنند. این کار در اغلب موارد 

براى آنان مشکل ایجاد مى کند و سبب آسیب به بدن مى شود.

 به روش هاى غیراصولى کاهش وزن در فضاى مجازى 
توجه نکنید

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در خصوص رژیم الغرى 
غیراصولى، به تبلیغ روش هاى غیراصولى در شــبکه هاى ماهوره اى و 
فضاى مجازى اشاره کرد و گفت: متأسفانه امروزه روش هاى غیراصولى 
زیادى از طریق شبکه هاى ماهواره اى و فضاى مجازى تبلیغ مى شوند 
که ظاهرى فریبنده دارند و مردم نباید براساس اینگونه اقدام 

به رژیم الغرى کنند.
دکتر محمــد امانى تأکید کــرد: این
 روش هــا علمــى، منطقى و 

صحیح نیست و کاهش وزن سریع که در این فضاها تبلیغ مى شود با اصول 
علمى مغایریت دارد و این کار به طور حتم با عوارض همراه است.

این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: شبکه هاى ماهواره اى و فضاى 
مجازى کاهش وزن هاى موضعى را معموًال با استفاده از یکسرى داروها و 
مواد گیاهى پیشنهاد مى دهند که اینها پایه و اساس علمى ندارد. این داروها 
فقط جنبه تبلیغاتى و تجارى داشته و از طریق تعدادى افراد سودجو به مردم 

معرفى مى شوند.
امانى به داروهاى کاهش وزن و الغرى اشاره کرد و گفت: داروهاى الغرى 
بسیار محدود است و مى توانند عوارضى داشته باشند و به همین دلیل فقط با 

نظر پزشک باید تجویز شوند.
وى افزود: در برخــى از داروهاى الغرى از روانگردان ها مانند شیشــه 
استفاده مى شــود. افراد ســودجو به بهانه کاهش وزن، مردم را به این 
مواد معتاد مى کنند و هم اینکه از روش غیرعلمى و نادرســت، ســبب

 آسیب هاى جبران ناپذیر به افراد مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى تهران به استفاده از داروهاى 
گیاهى براى کاهش وزن اشــاره کرد و گفت: جینســینگ و چاى سبز

 مى توانند کاهش وزن مختصرى بدهند اما ممکن است استفاده زیاد آنها 
هم عوارض داشته باشد.

  کاهش وزن در هفته بیش از یک کیلوگرم توصیه نمى 
شود

امانى اظهار داشت: کاهش وزن نیم تا یک کیلوگرم در هفته به مردم 
توصیه مى شود و کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم در هفته مى 

حیاتى مانند کبد آسیب جدى تواند به ارگان هاى 
وى افزود: کاهش وزن یک وارد کنــد. 

موضوع تدریجى است و به این 
دلیل این کار باید در زمان طوالنى 
انجام شود تا آســیب به ارگان هاى 

حیاتى بدن وارد نشود.
امانى گفــت: در رژیم هاى الغــرى توصیه 
مى شــود که همراه با کاهش وزن، آب، سبزیجات 
و میوه به مقدار کافى مصرف شــود تا طراوات پوســت
 و ارگان هــاى مختلف بدن حفظ شــود.وى توصیه 
کرد کــه مردم به جــاى مصرف غذاهــاى داراى 
کربوهیدرات ماننــد برنج و نــان و نیز غذاهاى 
پرچرب، از غذاهایى مانند حبوبات، سبزیجات 
و انواع میوه ها استفاده کنند و در طول روز از 

آب کافى استفاده کنند.

   رژیم غذایى غیراصولى مى توانــد عوارض جبران 
ناپذیرى داشته باشد

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران برلزوم گرفتن رژیم 
الغرى اصولى و علمى براى کاهش وزن تأکید کرد و گفت: رژیم غذایى 
غیراصولى، مى تواند عوارض جبران ناپذیرى براى افراد داشته باشد. وى، 
سنگ کیسه صفرا، ریزش موى سر و کمبود ویتامین را از جمله مضرات 
رژیم غذایى غیراصولى اعالم کرد و افزود: در اثر رژیم الغرى غیراصولى 
ممکن است بدن ویتامین هاى الزم و کافى را دریافت نکند و این اقدام مى 

تواند مشکالتى را براى افراد به وجود آورد.
امانى، یبوست شدید یکى دیگر از مضرات این اقدام اعالم کرد و گفت: به 
همین دلیل به افراد توصیه مى شود که در هنگام رژیم الغرى، حتماً مایعات 

به اندازه کافى مصرف کنند.
این فوق تخصص گوارش و کبد، آسیب رســیدن به عضالت را از دیگر 
عوارض کاهش وزن غیراصولى دانست و افزود: کاهش سریع و غیراصولى 

وزن ممکن است به عضالت آسیب برساند.
امانى، درمان صحیح چاقى و رهایى از بیمــارى را امرى الزم و ضرورى 
دانست و بیان کرد: مردم باید کاهش وزن را تحت نظر پزشکان متخصص 
انجام دهند تا این اقدام با اســتفاده از شیوه هاى اصولى، علمى و منطقى 

انجام شود.
وى گفت: چاقى یکى از مشکالت اصلى بهداشتى اکثر جوامع از جمله ایران 
است و طبق آخرین آمارها 30 درصد زنان و 15 درصد مردان چاق هستند و 

اگر اضافه وزن را در نظر بگیریم این درصدها بیشتر مى شود.
امانى با اشاره به اینکه سن ابتال به چاقى کاهش یافته و در بین کودکان هم 
شاهد این بیمارى هستیم، گفت: سکته هاى قلبى و مغزى، فشارخون باال، 
دیابت، کبدچرب، برخى از سرطان ها و نارسایى کبدى از جمله عوارض 

چاقى است.

  غذا نخوردن به مدت طوالنى، مى تواند به بدن آسیب 
برساند

وى ادامه داد: برخى افراد فکر مى کنند که براى کاهش وزن، ساعت ها 
چیزى نخوردن، خوب است ولى این باور اشتباه است و این کار عوارضى 
براى بدن دارد و براى کاهش وزن بایــد غذاهایى با حجم کم و با انرژى 

مناسب در طول روز استفاده شود.
امانى، کاهش تمرکــز، عصبانیت و افت قند را از عــوارض غذا نخوردن 
طوالنى اعالم کرد و گفت: اگر فردى ســاعت ها چیزى نخورد ممکن 
است دچار کاهش تمرکز و عصبانیت شــده و افت قند پیدا کند. این نوع 
رژیم غذایى مى تواند تمایل به خوردن شیرینى را پس گذراندن یک دوره 

بیشتر کند.

وى تأکید کرد: برخى افراد فکر مى کنند که صبحانه میل نکنند یا ناهار 
دیرتر بخورند تا به وزن مناسب برسند که این اقدام نادرست است و بدترین 

نوع رژیم الغرى، رژیمى است که در آن صبحانه حذف شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به اینکه فرد باید 
بخش عمده اى از انرژى مورد نیاز بدن را از صبحانه دریافت کند، گفت: 
افت قند و تمایل به مصرف شیرینى جات از عوارض صبحانه نخوردن است.
وى با اشاره به اینکه رژیم غذایى به زمان کوتاهى، محدود نمى شود، گفت: 
رژیم غذایى اصولى بین شش ماه تا یکسال به طول مى انجامد. پس از پایان 
رژیم غذایى، تثبیت وزن در حد طبیعى بسیار مهم است که باید با خوردن 

مناسب آن را حفظ کرد.

 افراد نباید خودسرانه اقدام به رژیم الغرى کنند
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران و متخصص تغذیه بالینى 
هم به مضرات رژیم غذایى خودسرانه اشاره و به مردم توصیه کرد که نباید 

خودسرانه اقدام به رژیم غذایى الغرى کنند.
کوروش جعفریان به افراد چاق یا داراى اضافه وزن توصیه کرد که براساس 
اصول و مبانى، علم تغذیه اقدام به این کار کنند تا دچار مشکالتى نشوند. 
این فرآیند نیازمند برنامه درست غذایى است تا هم از چاقى یا اضافه وزن 

جلوگیرى و هم عوارضى براى بدن نداشته باشد.
این متخصص تغذیه بالینى تأکید کرد: در رژیم غذایى، وقتى مقدار غذا و در 
نتیجه دریافت انرژى کم مى شود، نباید فرد در میزان دریافت مواد مغذى که 

براى بدن ضرورى است، کمبود پیدا کند.
وى به عوارض رژیم الغرى خودســرانه اشــاره کرد و گفت: ریزش مو، 
مشکالت پوستى و ناخن، برخى عوارض رژیم غذایى خودسرانه است که 

فرد مى تواند آنها را به صورت ظاهرى مشاهده کند.
جعفریان ادامه داد: متأسفانه برخى از آسیب هایى که فرد مى تواند به آن مبتال 
شود به ظاهر دیده نمى شود، به طور مثال فرد در طول دوره کاهش وزن غیر 

اصولى، عضالت آسیب مى بیند و اندام هاى داخلى دچار مشکل مى شوند.
وى گفت: رژیم غذایى مانند یک ســفر مى ماند که خوشــى، ســختى 
و زحمت دارد و کســى که مى خواهــد وزن خود را کاهــش دهد، باید

 سختى ها و نامالیمات را تحمل کند و در برخى موارد که وزن سریع کاهش 
پیدا مى کند بیش از حد امیدوار نشده و در مواردى که کاهش ورزن به کندى 

انجام مى شود از این کار مایوس نشود.
مدیر گروه تغذیه بالینى دانشگاه علوم پزشکى تهران هم در این خصوص 
به خبرنگار علمى ایرنا گفت: رژیم غذایى خودسرانه به هیچ وجه توصیه 
نمى شــود و رژیم غذایى غیراصولى عالوه بر آسیب به عضالت، سبب 

ریزش مو و عصبانیت مى شود.
دکتر سیدعلى کشاورز افزود: با رعایت اصول الغرى، مشکلى براى آنان به 
وجود نمى آید و از کودك سه ساله تا فرد 85 مى توانند از رژیم غذایى مناسب 
و علمى بهره مند شوند و مشکلى هم براى آنها به وجود نیاید، چراکه این کار 

براساس شرایط علمى و اصولى انجام مى شود.

الغرى با کمک فضاى مجازى!

ب یبزا آ
استقبال عمومى از شبکه هاى اجتماعى زمینه سوء استفاده برخى افراد 
را فراهم آورده است. امروزه شــاهد ایجاد صفحات، کانال یا گروه هاى 

مختلف با عناوین جذاب در این
مممدام فضا هستیم که هرک

ور ب ر ر ین زى ج ى ر ر ب س بر
براى آنان مشکل ایجاد مى کند و سبب آسیب به بدن مى شود.

 بهروش هاى غیراصولى کاهش وزن در فضاى مجازى 
توجه نکنید

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکىتهران در خصوص رژیم الغرى
به تبلیغ روش هاى غیراصولى در شــبکه هاى ماهوره اى و غیراصولى،
فضاى مجازى اشاره کرد و گفت: متأسفانه امروزه روش هاى غیراصولى
زیادى ازطریق شبکه هاى ماهواره اى و فضاىمجازى تبلیغمى شوند
که ظاهرى فریبنده دارند و مردم نباید براساس اینگونه اقدام

به رژیم الغرى کنند.
دکتر محمــد امانى تأکید کــرد: این
 روش هــا علمــى، منطقى و 

ین وب ب ى ور و ى و و ر ی ب
نظر پزشک باید تجویز شوند.

برخــى از داروهاى الغرى از روانگردان ها م در د: وى افزود
م استفاده مى شــود. افراد ســودجو به بهانه کاهش وزن،
مواد معتاد مى کنند و هم اینکه از روش غیرعلمى و نادرسـ

 آسیب هاى جبران ناپذیر به افراد مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علومپزشــکىتهران به استفا

گیاهى براى کاهش وزن اشــاره کرد و گفت: جینســینگ
 مىتوانند کاهشوزنمختصرى بدهند اما ممکن است اس

هم عوارض داشته باشد.

  کاهش وزن در هفته بیش از یک کیلوگرمت
شود

امانى اظهار داشت: کاهش وزن نیم تا یک کیلوگرم در
توصیه مى شود و کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم

حیاتى مانند کبدتواند به ارگان هاى 
وى افزود: کاهوارد کنــد. 

موضوع تدریجى
دلیل این کار باید در
انجام شود تا آســیبب

حیاتى بدن وارد نشود.
امانى گفــت: در رژیم هاى الغ

مى شــود که همراه با کاهش وزن، آب
تا طراو کافى مصرف شــود و میوه به مقدار
 و ارگان هــاى مختلف بدن حفظ شــو
کرد کــه مردم به جــاى مصرف غذا
کربوهیدرات ماننــد برنج و نــان

پرچرب، از غذاهایى مانند حبوبات
د و انواع میوه ها استفاده کنند و

آب کافى استفاده کنند.
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از سال 1371 واکس «هپاتیتB» از بدو تولد به صورت 
اجبارى به نــوزادان تزریق مى شــود و در حال حاضر 
کسانى که به این بیمارى مبتال مى شوند بیشتر افراد 25 

سال به باال هستند.
تزریق این واکســن که در ســه نوبت انجام مى شــود 
مى تواند فرد را براى همیشــه از ابتال بــه این بیمارى 
مصون بدارد. این بیمارى از طریق خون به بیمار منتقل 
مى شود که ارتباط جنسى از بیمار به فرد سالم و تزریق با 
سرنگ آلوده به ویژه در بین معتادان شایع ترین راه هاى 

انتقال آن است.
این بیمارى از طریق پوســت ســالم و یا بزاق دهان به 
راحتى منتقل نمى شود و چناچه زخمى در فرد ایجاد شده 
باشد و وسیله اى آلوده به ویروس هپاتیت B با زخم بیمار 
تماس داشته باشد، ویروس آن مى تواند از این طریق به 

فرد منتقل شود.

سایر راه هاى انتقال این بیمارى از طریق مخاط چشم و 
دهان به واسطه ترشحات و بزاق آلوده نیز امکان انتقال 
در صورتى که به نحوى مستقیماً ویروس آن وارد جریان 
خون شود، وجود خواهد داشــت. همچنین جنین نیز از 

طریق مادر در خطر این بیمارى است.
اگرچه با سه دوره واکسیناسیون، افراد براى همیشه در 
برابر هپاتیتB مصون خواهند شد، اما در صورت لزوم 
یک ماه پس از ســومین تزریق واکسن هپاتیت، تست 
آنتى بادى از فرد گرفته مى شود و در صورتى که نتیجه 
این تست عدد باالى 10 را نشان دهد، این اطمینان به 
وجود خواهد آمد که ایمنى الزم در فرد در برابر بیمارى 

مذکور مادام العمر حاصل شده است.
گفتنى است بسیارى از افراد مبتال به هپاتیت تنها ناقل 
این بیمارى هســتند و عالمت ظاهرى ندارند. هپاتیت 

افــراد دیده B به دو صورت حــاد و مزمن در 
مى شود، که د ر نوع حاد آن عالئمى مانند زردى عمومى 
بدن و بروز تب و لرز در مبتالیان به آن مشهود است، این 
افراد در بسیارى از موارد بهبودى کامل خواهند یافت اما 
در درصدى از آنان این بیمارى به صورت مزمن مى شود.

تعداد بیمارانى که هپاتیت آنها مزمن شــده اســت، به 
مرور زمان ناقل بیمارى خواهند شد، اگرچه به بدن آنان 
آسیبى نمى رســد، اما این افراد مى توانند دیگران را در 
صورتى که شرایط انتقال هپاتیتB در آنان مهیا باشد، 

به این بیمارى مبتال کنند.
افرادى که بیمارى مزمــن دارند در صورتى که اقدام به 
درمان نکنند به تدریج دچار نارسایى کبد مى شوند و در 
مراحل پیشرفته شکم آب آورده و دچار خونریزى هاى 
گوارشى مى شوند و در نهایت به سیروز کبدى خواهد شد 

که در این بیماران باید پیوند کبد انجام شود.
اگرچه تزریق واکســن هپاتیتB اجبارى نیست اما 
بهتر اســت همه افرادى که تا کنــون در برابر 
ایــن بیمارى واکســینه نشــده اند، هرچه 
زودتر در این زمینه اقــدام کنند، به ویژه 
افرادى کــه در خانواده خــود فردى به 
این بیمارى مبتال دارنــد و مخصوصًا 
متأهالن که در مورد آنان این امر الزامى 
اســت و در صورتى که یک از افراد به 
این بیمارى مبتال شــده اند هرچه زودتر 
همه افراد خانواده باید آزمایشات الزم در 
مورد آنان انجام شود و در صورت 
لزوم اقــدام بــه درمان

 کنند.

به اغلب مبتالیان به فشــارخون باال توصیه مى شود 
که فشارخون خود را در خانه به طور دائم تحت کنترل 
داشته باشند و اکنون پزشکان معتقدند که اندازه گیرى 
فشــارخون صبحگاهى نســبت به عصر، شاخص 
مطمئن ترى براى پیش بینى احتمال ســکته مغزى 

است.
در این مطالعه متخصصان، اطالعات مرتبط با تعدادى 
از مردم ژاپن را بررســى کــرده و دریافتند زمانى که 
فشارخون آنان به هنگام صبح اندازه گیرى مى شود باال 
بودن فشارخون با خطر فزاینده سکته مغزى مرتبط 
است اما زمانى که به هنگام عصر اندازه گیرى مى شود 

نمى تواند خطر سکته مغزى را آشکار کند. 
فشــارخون هنگام صبــح رو به افزایــش مى رود و 
این افزایش در میان مردم آسیا نســبت به ساکنان 
کشــورهاى غربى بیشــتر اســت. به همین دلیل 
اندازه گیرى فشــارخون صبحگاهى به خصوص در 

میان آسیایى ها بیشتر اهمیت دارد.
در این مطالعه بیش از چهار هــزار و300 نفر از مردم 
ژاپن که حداقل یکى از فاکتورهــاى بیمارى قلبى 
همچون فشارخون باال، کلســترول باال یا دیابت را 
داشته اند، شرکت کردند. براى مدت زمان دو هفته این 
افراد فشارخون خود را در خانه، یک نوبت به هنگام 

صبح و بار دیگر به هنگام عصر اندازه گیرى کردند.
سپس براى مدت زمان چهار ســال این افراد تحت 

کنترل قرار گرفته و مشــخص شــد که در این 
دوره 75 نفر از آنان دچار ســکته 

شــده اند. همچنین آشکار شد 
که در مقایســه با فشــارخون 

صبحگاهى زیــر 135 میلیمتر 
جیوه، فشــارخون باالى 155 میلیمتر جیوه در عصر 

نمى تواند نشانه افزایش خطر سکته مغزى باشد.
به گفته پزشــکان، اندازه گیرى فشارخون به هنگام 

عصر نمى تواند نشان دهنده احتمال سکته مغزى باشد 
زیرا بسیارى از فاکتورهاى بیرونى مثل حمام آب داغ یا 
نوع تغذیه بر آن تأثیرگذار هستند. همچنین باال بودن 
فشارخون هنگام صبح با فاکتورهاى روان شناختى 

مرتبط است.

در فصل تابســتان به دلیل تعرق زیاد بدن و گرماى 
طاقت فرسا، مصرف نوشیدنى هاى خنک و دلچسب 
باعث آرامش بدن مى شــود، اگر نوشــیدنى هاى 
مصرفى عالوه بــر دارا بودن طعــم و عطر دلپذیر 
خواص سالمتى نیز داشته باشند مصرف آنها بیشتر 

توصیه مى شود.
بهتر است سراغ نوشــیدنى هاى کافئین دار و گازدار 
نرویــم و به جاى اســتفاده از نوشــابه هاى مضر از 
نوشیدنى هاى مقوى خانگى استفاده کنیم. مطمئن 
باشید که نوشــیدنى هاى خانگى عالوه بر اینکه به 
قول قدیمى هــا جگرتان را حال مــى آورد، موادى 

مغذى نیز به بدن مى رساند.
پس بیایید به چند نوشیدنى تابستانى و خواص آنها 

نظرى بیاندازیم:
1) شربت آلبالو

 این شــربت از قدیم االیام مهمان خانه هاى 
ایرانى بوده اســت. آلبالو غنى از ویتامین هاى 
B و C و داراى امالح معدنى فراوان ســدیم، 
منیزیم، پتاسیم، مس و روى است و مقدار کمى نیز 
ویتامین A دارد. میوه آلبالو باعث آرامش اعصاب و 
رفع تشنگى مى شود و اشتهاآور خوبى است. مصرف 
چند روز متوالى شــربت آلبالو در معالجه کبد، ورم 

کلیه، معده و روده بسیار مؤثر است.
2) شربت لیمو

 این شربت از لیموترش درست مى شود. لیموترش 
داراى ویتامین هاى B3 ،B2 ،A، B1 و C اســت 
که به دلیل وجود ویتامین Aاهمیت شایانى در رشد و 
حفظ  جوانى سلول هاى پوست دارد. شربت لیموترش 
مقوى و تب بر است و عالوه بر این براى کسانى که 
مبتال به خون  ریزى هستند، بسیار پرفایده. براى تهیه 
این شربت، لیمو را باید با آب و شکر یا قند به قدرکافى 
مخلوط کرد. ویتامین C موجود در لیموترش باعث 
سالمت و نشاط بدن مى شود و تأثیر زیادى بر غدد 
داخلى بدن دارد. لیموترش حالت تهوع را نیز از بین 

مى برد.
3) شربت بِه  لیمو

 این شربت خوشــمزه از بِه، لیموترش، آب و شکر 
تهیه مى شود؛ بنابراین خواص مغذى بِه و لیموترش 
 ،Bو A را یکجا دارد. میوه بِــه داراى ویتامین هاى
آهک و تانن اســت؛ همچنین ملین اســت و باعث 
کوچک شدن شکم نیز مى شــود. آبمیوه بِه درمانى 
مؤثر علیه خون ریزى معده اســت، اشــتها را زیاد 
مى کند و بوى بد دهــان را از بین مى برد. نکته حائز 
اهمیت دیگــر در مورد این میوه هم این اســت که 
شربت بِه لیمو حرارت بدن را فرومى نشاند و گرماى 
درونى آن را از بین مى برد؛ بنابراین یکى از بهترین 
نوشیدنى هاى تابستانه اســت. به عالوه معده را نیز 

تقویت مى کند.
4) عرق بیدمشک

 با استفاده از عرق بیدمشــک، آب و شکر مى توانید 
شربت بیدمشک درســت کنید. البته مى توان براى 
بهترشدن طعمش به آن زعفران و گالب هم اضافه 
کرد. بیدمشک گیاهى اســت ملین و تقویت کننده 
قلب و اعصــاب که عرق آن دســتگاه گوارشــى 
را تقویت کــرده و باعث افزایش اشــتها مى شــود. 
همچنین تقویت کننده دستگاه عصبى، آرامش بخش 
و خواب آور اســت. عالوه بر این باعث کاهش دماى 

بدن و حرارت نیز مى شود. خاصیت تب بر هم دارد.
5) خاکشیر

 با فرارسیدن فصل تابستان بازار مصرف خاکشیر هم 
داغ شده است. خاکشیر داراى اسیدهاى چربى است 
که باعث التیام زخم و جراحات مى شــود. همچنین 
اشــتهاآور و بازکننده گرفتگى صداست و براى رفع 
التهاب پوستى مثل کهیر نیز بسیار مفید است. مهمتر 
از همه اینکه تب بر اســت و باعــث کاهش حرارت 
بدن مى شود. خاصیت ضدعفونى کنندگى هم دارد 
و براى ناراحتى هاى روده مثل اســهال و یبوســت 

بسیار مفید است.
6) سکنجبین- خیار

 این شربت هم یکى از خوشمزه ترین و محبوب ترین 
نوشیدنى ها نزد ایرانیان است. این شربت از مخلوط 
شــکر، ســرکه ســفید، نعناع (یا عرق نعناع) و آب 
تهیه مى شــود و یکى از بهترین نوشیدنى ها براى 
رفع عطش و گرمازدگــى اســت. مى توانید براى 
تهیه آن به جاى سرکه سفید از سرکه سیب استفاده 

کنید.
نعنــاع داراى پروتئین ، چربــى، کربوهیدرات و آب 
اســت. این گیاه اضطــراب و نگرانــى را کاهش 
مى دهــد، نفخ شــکم را از بین مى بــرد، خاصیت 
ضدعفونى کنندگى دارد و شل کننده عضالت است. 
عالوه بر این نعناع باعث پیشگیرى از خواب آلودگى 
و آرامش اعصاب مى شود. سرکه نیز داراى خاصیت 
آنتى بیوتیــک، ضدعفونى کنندگــى و همچنیــن 
ضدباکترى و قارچ و براى درمان تصلب شــرایین 
مفید است. فشارخون را نیز کاهش مى دهد، در بهبود 
مسمومیت هاى غذایى و ناراحتى هاى گوارشى مؤثر 
است و باعث ارتقاى عملکرد سیستم دفاعى بدن در 

مقابله با عوامل بیمارى زا مى شود.
چون نعناع و سکنجبین کمى گرم هستند، برخى آب 
خیار را نیز به این شــربت اضافه مى کنند؛ زیرا خیار 
میوه اى خنک است؛ بنابراین باعث خنک  شدن بدن 
مى شــود. به هضم غذا نیز کمک مى کند و ملین و 
ادرارآور است. همچنین خون را تصفیه  کرده و عطش 

را تسکین مى دهد.

چرا باید فشارخون را صبح ها کنترل کنیم؟

به ویروس هپاتیتB با زخم بیمار  Bباشد و وسیله اى آلوده
تماس داشته باشد، ویروس آن مى تواند از این طریق به 

فرد منتقل شود.

گفتنى است بسیارى از افراد مبتال به هپاتیت تنها ناقل
این بیمارى هســتند و عالمت ظاهرى ندارند. هپاتیت

مراحل پیشرفته شکم آب آورده
گوارشى مى شوند و در نهایت بهس
که در این بیماران باید پیوند کبد
اگرچه تزریق واکســن هپاتی
بهتر اســت همه افرادى
ایــن بیمارى واکسـ
زودتر در این زمینه
خ افرادى کــه در
این بیمارى مبتال
متأهالن که در م
صو اســت و در
این بیمارى مبتال
همه افراد خانواده
مورد آنان
لز

7

ر ب ی ی ب رول
 مدت زماندو هفته این

نه، یک نوبت به هنگام 
ر اندازه گیرى کردند.

ســال این افراد تحت 
ص شــد که در این 

ــکته 
شد
ن

متر
1 میلیمتر جیوه در عصر 

 سکته مغزى باشد.
رى فشارخون به هنگام

ى ن رو ى ور ب بح م ون ر
مصرفى عالوه بــر دارمرتبط است.

داش نیز خواص سالمتى
توصیه مى شود.

بهتر است سراغ نوشــی
به جاى اســت نرویــم و
نوشیدنى هاى مقوى خ
باشید که نوشــیدنى ه
قول قدیمى هــا جگرت
مغذى نیز به بدن مى رس
پس بیایید به چند نوش

نظرى بیاندازیم:
1) شربت آلبا
 این شــربت از

ایرانى بوده اســت
C و C و داراى ام B
منیزیم، پتاسیم، مسو

 در 
برخى از داروهاى الغرى 

از روانگردان ها مانند شیشه 
استفاده مى شود. افراد سودجو 

به بهانه کاهش وزن، مردم را 
به این مواد معتاد مى کنند و 
هم اینکه از روش غیرعلمى و 

نادرست، سبب
 آسیب هاى جبران ناپذیر به 

افراد مى شوند.
 آس
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دربى بزرگ آسیا در سئول 

پشت پرده
 درخواست عجیب 

مدیران باشگاه استقالل قصد دارند از مدیران صدا و سیما درخواست کنند که گزارش 
بازى هاى این تیم به گزارشــگرى غیر از عادل فردوسى پور ســپرده شود! مدیران 
استقالل اعتقاد دارند گزارش فردوسى پور در خالل بازى استقالل و پدیده باعث ایجاد 
التهاب در سکوهاى ورزشگاه آزادى شــده و همین التهاب و هیجان در پایان بازى 
منجر به شعارهایى علیه سرمربى استقالل شده است! البته استقاللى ها مدت هاست 
که با مجرى برنامه 90 رابطه خوبى ندارند و با تعصب زیادى اعتقاد دارند فردوسى پور 
معموًال در گزارش هاى خود و در برنامه 90 از پرسپولیس جانبدارى و علیه استقالل 
حاشیه سازى مى کند. اما به نظر مى رسد آنچه باعث شده تا مدیران استقالل به فکر 
ارائه این درخواست عجیب بیافتند گزارش فردوســى پور در بازى استقالل و پدیده 
بوده. عادل در دقایق آخر این بازى به شدت روى حرکات و رفتار منصوریان مانور داد. 
این مانور، از رفتن منصوریان به سمت مهاجرى و گرفتن دست هاى او شروع شد و 
تا سوت پایان مسابقه هم دنبال شد او طعنه هایى هم به منصوریان زد و از رفتارهاى 
او با اصطالح «شوآف» یاد کرد. البته گزارش فردوسى پور کامًال طبیعى بود و آنچه 
غیرطبیعى بود رفتارهاى عجیب منصوریان بود که نه تنها در گزارش عادل بلکه در 
تمام رسانه ها بازخورد داشت. هرچند گفته شده که این مدیران استقالل هستند که 
از صدا و سیما چنین درخواستى داشــته اند اما قطعاً ریشه این درخواست به شخص 
منصوریان برمى گردد. ظاهراً او از لحن گزارش فردوسى پور و طعنه هایش به شدت 
ناراحت شده و از مدیران باشگاه استقالل خواسته تا از صدا و سیما بخواهند که او دیگر 

بازى هاى استقالل را گزارش نکند.

مالقات مجیدى با 
اسپانیولى ها

 سایت باشگاه اسپانیول در گزارشى 
به روند حضور فرهاد مجیدى، ستاره 
سابق تیم استقالل تهران و ملى پوش 
اسبق ایران در کمپ تمرینى خودش 

پرداخت. 
در ابتداى این گزارش آمده اســت: 
«فرهاد مجیدى، بازیکن سابق تیم 
ملى ایران و یکى از ستاره هاى فوتبال 
آسیا به دعوت باشگاه اسپانیول براى 

دومین بار از ســال 2014 بازدیدى از ورزشگاه RCDE داشــت و  با شرایط کار 
تیم هاى پایه در مجموعه تمرینى «دنى خارکه» آشنا شد. او به عنوان مهمان چند 
هفته در کاتالونیا خواهد بود تا با ســاختار تمرینى، شیوه کارى تیم هاى جوانان و 
همینطور تمرینات تیم اصلى باشگاه  آشنا شود. عالوه بر این، مجیدى سازماندهى 
و توسعه باشگاه اســپانیول را زیر نظر مى گیرد.  مجیدى فصل 2000-1999 در 
راپیدوین توپ مى زد اما بیشتر دوران بازى خود را در آسیا سپرى کرده است و در 
جمع هواداران استقالل یک اسطوره به حساب مى آید. او در لندن دوره ها مربیگرى 
را زیر نظر فدراسیون فوتبال انگلیس سپرى کرد. باشگاه اسپانیول مطمئن است 

حضور مجیدى به گسترش برند باشگاه در آسیا کمک مى کند. 

  مسقف کردن نقش جهان 
با انرژى خورشیدى؟

مسقف کردن ورزشــگاه نقش جهان با صفحات خورشــیدى در گرو همکارى 
شرکت توسعه و تجهیز است که البته هنوز گامى در این خصوص برداشته نشده 

است.
حدود یکسال از پیشنهاد یک شــرکت آلمانى براى مسقف کردن ورزشگاه نقش 
جهان با صفحات خورشیدى مى گذرد . این شرکت پیش از این پروژه مشابهى را در 

ورزشگاه خانگى دورتموند (وست فالن) به انجام رسانده است.
با وجود موافقت اولیه شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان با این پیشنهاد، شرکت 
توســعه و تجهیز تا کنون از ارائه اطالعات الزم در خصوص سازه ورزشگاه نقش 
جهان براى امکان سنجى اجراى این طرح و انتخاب صفحات مورد نیاز خوددارى 

کرده است.
 الزم به ذکر است که اجراى این پیشنهاد مى تواند عالوه بر تأمین انرژى پاك براى 
مجموعه نقش جهان، در دراز مدت نیز براى باشگاه سپاهان درآمدزایى به همراه 

داشته باشد.
حال که ورزشگاه نقش جهان پس از سال ها با تالش شرکت فوالد مبارکه به بهره 
بردارى رسیده، گویا مسقف کردن آن با وجود تعلل شرکت توسعه و تجهیز، به آرزو 

و حسرتى جدید براى هواداران تبدیل مى شود .
به نظر مى رسد علت همکارى نکردن شرکت تجهیز را باید در عدم نفع اقتصادى 

اجراى این پروژه براى این شرکت جستجو کرد.

نصف جهان   حاال همه نگاه ها به دربى بزرگ آسیاســت. هر چند 
این دیدار به لطف اقتدار ایران و تدابیــر کى روش تبدیل به یک 
مسابقه  تشریفاتى براى ایران شده،اما  حیثیتى بودن آن همچنان 
پابرجاست. البته انگیزه هاى ایران و کى روش در حفظ رکوردها 
را هم نباید از یاد ببریم و همه اینها باعث مى شود تا در انتظار یک 

دیدار جذاب باشیم.
دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و کره جنوبى را مى توان به دربى 
آسیا تشبیه کرد؛ دو تیمى که از قدمتى طوالنى در آسیا برخوردار 
هستند و از شکل گیرى فوتبال در آســیا تا امروز همواره در اکثر 
تورنمنت هاى این قاره مدعى بوده اند و از خوب یا بد ماجرا به طور 

مرتب رقیب یکدیگر مى شوند.
 امروز پنج شنبه بار دیگر دو غول سنتى فوتبال آسیا رو در روى هم 
قرار مى گیرند. دو تیم در شرایطى به میدان مى روند که بر خالف 

یک دهه گذشته ایران دست باالتر را دارد. کره بعد از هشت صعود 
متوالى به جام جهانى، در گام نهم، کم آورده اما هنوز مى تواند بلیت 

روسیه را بگیرد.
این دیدار ساعت 16و 30دقیقه امروزدر ورزشگاه جام جهانى سئول 
برگزار مى شود و چشم بادامى ها براى شکست دادن ایران دست 
به هر کارى زده اند. از افزایش ظرفیت ورزشگاه تا پرداخت حقوق 
به کارمندانى که در ورزشگاه حضور مى یابند و... اقدماتى است که 
دولت این کشور انجام داده است. آنها ابتدا زمین نامناسبى را هم 
در اختیار ایران قرار داده بودند اما کى روش بعد از اعتراض به این 
موضوع بار دیگر اعالم کرد که بازیکنانش در این شرایط قوى تر 

و قدرتمندتر مى شوند.
چهار ســال قبل، ایران براى صعود به جام جهانى برزیل، نیاز به 
پیروزى برابر کره جنوبى داشت اما سرمربى سابق این تیم عنوان 
کرد که از ایران بیش از ازبکســتان بدش مى آید و با شکســت 

ن  ا یــر براى صعــود به برزیل به ازبکســتان ا
کمک مى کنــد. همین اظهارنظر 
آغازگر جنگى میــان مربیان دو 
تیم بود و کــى روش فردى بود که 
بعد از پیروزى مشــتش را به سمت 
نیمکت این تیم نشانه گرفت. با 
گذشت چهار سال از آن بازى، 
هنوز کره اى هــا آن نتیجه را 
فرامــوش نکرده اند و حتى 
پیش از بازى رفت در تهران، 
عکس تیمى خود را در حالى 
که مشت کرده بودند، منتشر 
کردند اما باز هم در پایان بازى 
این کى روش بود که روى دو زانو 
نشست و مشتش را گره کرد تا بار 
دیگر کره جنوبى سهمى جز شکست 

از بازى نداشته باشد.
 شاگردان کى روش بى دردسرترین صعود سال هاى 
اخیر را تجربه کردند. با شش پیروزى از هشت دیدار 
و دو بازى زودتر از موعد مقرر بلیت روسیه براى تیم 
کى روش رزرو شد. یکى از این پیروزى ها هم در هفته 
چهارم برابر کره جنوبى در تهران رقم خورده تا چهارمین 
شکست متوالى چشــم بادامى ها ثبت شود. چهار شکست 
متوالى به اضافه مشــتى که کى روش مقابل 70 هزار هوادار 
کره اى به نیمکت این تیم نشــان داده، آنها را تشنه تر از هر موقع 

دیگرى براى پیروزى برابر ایران کرده است.

تیم کى روش روزهاى آرامى را در مدت زمان اخیر سپرى کرده و 
این بار همه دست به دست هم داده اند که این تیم بهترین نتایجش 
را در جام جهانى کســب کند اما برنامه ریزى بــراى جام جهانى، 
بازیکنان را از رکوردهایــى که در اختیار دارنــد، غافل نمى کند. 
نخستین هدف تیم ملى در دو بازى پیش رو حفظ شکست ناپذیرى 
و گل نخوردن در انتخابى جام جهانى است. تیم کى روش آخرین 
بار، هزار و538 روز قبل مقابل یک تیم آسیایى در بازى هاى رسمى 
شکست خورده و همچنین از آخرین بارى که دروازه ایران باز شد، 

656 روز مى گذرد.
تیم ملى در این بــازى چند بازیکن جدید را هم بــه همراه دارد و 
مى تواند از بازیکنانى نظیر امید نورافکن، روزبه چشــمى و سامان 

قدوس رونمایى کند.
 اما در مورد کره جنوبى بگوییم که کسى تا به حال کره را در چنین 
وضیعتى مشاهده نکرده است. تیمى که از چین دو گل مى خورد، 
به سوریه گل نمى زند و در نهایت به قطر مى بازد. شکست به ایران 
توجیه پذیر است اما نتایج اخیر مســئوالن فوتبال این کشور را از 
«اولى اشتیلیکه» ناامید کرد و به سراغ «شین تائه یونگ» رفتند. 
او در بازى معروف 6 بر 2 که به سود ایران به پایان رسید، به عنوان 
بازیکن حضور داشــت. یونگ براى این بازى برخى از بازیکنان 
حاضر در دیدار قطر را دعوت نکرده اســت و براى پیروزى برنامه 

ریزى کرده اما مى داند با چه حریف خطرناکى روبه رو است.
در وصف وضعیت کره جنوبى کافى است نگاهى هم به وضعیت 
این تیم داشته باشیم؛ 13 امتیاز از هشــت بازى و تنها یک امتیاز 
اختالف با ازبکستان، این تیم را در رده دوم جدول قرار داده است. 
به اینها، بازى با ایران و ازبکســتان را هم اضافه کنید. کره جنوبى 
براى صعود بى چون و چرا نیاز به 6 امتیــاز دارد اما این 6 امتیاز را 
باید از دهان اژدها خارج کند. عالوه بر بازى با ایران در سئول، آنها 
در بازى پایانى به مصاف ازبکستان مى روند و در تاشکند باید این 
تیم را متوقف کنند. هر چقدر کره جنوبى از جام جهانى دور است، 
ازبکستان خودش را نزدیک تر از همیشه به این تورنمنت مى بیند.

 در یک طرف یوز ایرانى قرار دارد و در ســوى مقابل جنگجویان 
تائه گوك. شکست ناپذیر بودن ایران و خطرناك بودن کره اى ها 
در خانه، پیش بینى نتیجه بازى را سخت تر کرده اما موضوع مسلم 
این است که کره باید ببرد. برد به هر قیمتى نیاز کره جنوبى است، 
به شرطى که بتواند از دفاع منســجم ایران عبور کند و توپ را به 
تور دروازه ایران بچسباند. در عین حال خط حمله ایران به استفاده 
از تک موقعیت ها معروف اســت و تا به حال اکثر بازى ها را با یک 
گل برده و شاید مهاجمان لژیونر ایران براى این بازى هم یکى از 

گل هاى خود را کنار گذاشته باشند.

دروازه بان ذوب آهن امیدوار است تا در مدت باقیمانده تا جام جهانى به لیست 
تیم ملى برگردد.

رشید مظاهرى قطعًا مایل بود که این روزها را در سئول پشت سر بگذارد و در 
کنار سایر ملى پوشان ایرانى براى دیدار با کره جنوبى آماده شود. دروازه بان 
ذوب آهن اما به شــکل غیرمنتظره اى از لیســت تیم ملى خــط خورد تا به 
جاى تمرین با علیرضا بیرانوند و حامد لک در کره و زیر نظر «دن گاســپار» 

تمریناتش را تحت هدایت «روى تاوارس» در کنار محمدباقر صادقى، محمد 
بختیارى و معراج اسماعیلى در اصفهان پیگیرى کند.

مظاهرى در حالى به لیســت 24 نفره «کارلوس کى روش» براى دو دیدار 
پیش روى تیم ملى برابر تیم هاى کره جنوبى و سوریه راه نیافت که تا پیش 
از این بسیار امیداور بود که نامش در فهرست مسافران نهایى روسیه باشد. 
البته به احتمال خیلى زیاد این ســنگربان 28 ســاله همچنان در معادالت 

دروازه بانى تیم ملى جاى دارد و جزو آن 13 نفرى است که علیرغم غیبت در 
اردوى حاضر همچنان مدنظر کارلوس کى روش براى حضور در جام جهانى 

هستند.
مظاهرى علیرغم شرایط نه چندان ایده آل فعلى امیدوار است تا در ماه هاى 
باقیمانده تا جام جهانى ســرمربى پرتغالى تیم ملى را مجاب کند که او را نیز 

همراه خود به روسیه ببرد.

مظاهرى در اندیشه تغییر وضعیت

مهدى مهدى پــور، بازیکن تیــم ذوب آهن به 
صورت انفرادى تمریناتش را دنبال کرد.

  تمرینات ذوب آهنى ها  زیر نظر امیرقلعه نویى 
دنبال شد و تمامى بازیکنان به استثناى بازیکنان 

مصدوم در این تمرین حضور داشتند.
مهدى مهدى پور، هافبک تدافعى سبزپوشــان 
یکى از مصدومــان کلیدى تیــم امیرقلعه نویى 
است که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت دو 
ماهه، آماده بازگشت به میادین شده است؛ البته 
مهدى پور هنوز وارد تمرینات پرفشارى که براى 
بازیکنان تیم در نظر گرفته مى شود، نشده و روز 

سه شنبه هم به صورت انفرادى تمرین کرد.
 مهدى پور در پایان تمرین و در پاسخ به این سئوال 
که آیا به دیدار جام حذفى برابر فجرسپاسى شیراز 
مى رسد یا خیر، گفت: خدا را شکر شرایط خوبى 

دارم و به امید خدا به بازى جام حذفى مى رسم. 
مهدى پور فصل گذشته و در غیاب قاسم حدادى 
فر نمایش هاى چشــمگیرى در پشت هافبک 
دفاعى ارائه داد و حاال با مصدومیت دوباره حدادى 
فر، سبزپوشان اصفهانى بیش از گذشته به حضور 

او نیاز دارند.

سرمربى سابق پرسپولیس پاسخ نهایى اش را به 
وکالى این باشگاه زد.

  وکالى باشگاه پرســپولیس نتوانستند «مانوئل 
ژوزه» را متقاعد کند تا طلبش از این باشگاه را به 

صورت حداقل دو قسط دریافت کند.
حکم نهایى فیفــا در مورد پرونــده ژوزه اعالم 
شده و باشگاه پرســپولیس درتکاپوست تا از این 
مربى پرتغالى باز هم وقت بخرد اما این بار وى و 

وکالیش کوتاه بیا نیستند.
وکالى ژوزه حرف آخر خود را به وکالى باشگاه 
پرســپولیس زده و تأکید کرده انــد طلب مربى 

پرتغالى را به صورت نقد پرداخت کنند.
باشگاه پرسپولیس براى پرداخت طلب ژوزه فقط 
دوسه هفته مهلت دارد و از این رو باید سریع تر در 
این مورد اقدام کند تا با جریمه سنگینى از سوى 

فیفا مواجه نشود.
ژوزه مبلغ یک میلیون و 300 هزار یورو از باشگاه 

پرسپولیس طلبکار است.

جانشین حدادى فر
انفرادى تمرین کرد

   پولش را یکجا مى خواهد

نصف جهان    گزارش هاى افشاگرانه متعددى در روزهاى اخیر در مورد 
خرید جدید قلعه نویى در ذوب آهن مطرح شده و این موضوع باعث 
شد تا ژنرال هم بابت این خرید و هم خریدهاى بى کیفیت قبلى مورد 
اتهامات جدید قرار بگیرد. حاال در آخرین گزارش هاى منتشر شده، 
اعالم شده  که حضور «کى روش سوارز» بازیکن برزیلى در ترکیب 
تیم ذوب آهن غیر قانونى اســت. به این دلیل که قانون اینطور است 
بازیکنان برزیلى که خواهان حضور در تیم هاى لیگ برترى هستند 
باید در سرى A یا B کشورشان بازى کرده باشند در حالى که کى روش 
سوارز فصل گذشته در ســرى C بازى مى کرده و البته تیمش آنقدر 

ضعیف بوده است که در نهایت به سرى D سقوط کرد! 
بعد از اینکه حضــور بازیکنان خارجى بى کیفیــت در تیم هاى لیگ 

برترى مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفــت و در این بین پول هاى 
دولتى زیادى به  هدر رفت سازمان لیگ برتر به عنوان متولى برگزارى 
بازى هاى لیگ برتر تصمیم گرفت قانونى وضع کند تا مانع از حضور 
این بازیکنان در تیم هاى لیگ برترى شود و قرار بود بازیکنانى که از 
برزیل به ایران مى آیند حتمًا در ســرى A یا B کشورشان بازى کرده 
باشند. اما امروز مى بینیم بازیکنى که از برزیل به ذوب آهن آمده فصل 

گذشته در سرى C بازى مى کرده است!
در سایت ترانسفر مارکت و همچنین در ویکى پدیا به راحتى متوجه مى 
شوید تیمى که کى روش سوارز فصل گذشته در آن بازى مى کرده، 
در سرى C برزیل بوده اســت و در نهایت هم به یک دسته پایین تر 

سقوط کرده است. 

چه اتفاقى افتاده است؟ آیا قانون تغییر کرده است و از این پس بازیکنان 
برزیلى که در ســرى C و D بازى کرده اند مــى توانند به عضویت 
تیم هاى لیگ برتــرى در آیند! کى قانون تغییر کــرده؟ آنهم به این 
سرعت. اعضاى هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال ماه هاست که 
نمى توانند قانون تعداد تیم هاى صعود کننده از دسته اول به  لیگ برتر 
را تعیین کنند و چگونه اســت که به سرعت درباره این قانون نشست 

گذاشته اند و آن را تغییر داده اند.
 به هر حال با توجه به اینکه قلعه نویى در چند تیم به ویژه اســتقالل 
سابقه خریدهاى بنجل خارجى را در کارنامه دارد همه ما حق داریم تا 
بابت خریدهاى او در ذوب آهن و پولى که صرف خریدهاى بى کیفیت 

مى شود نگران باشیم.

ژنرال، عاشق بنجل هاى خارجى

مهاجم ســابق اســتقالل با عقد قــراردادى به 
ذوب آهن پیوست.

ایمان موسوى که از بعد از جدایى از استقالل در 
لیگ دوازدهم هرگز شــرایط خوبى در فوتبال را 
تجربه نکرده بود، با نظر مثبت امیر قلعه نویى به 

ذوب آهن پیوست.
موسوى اول قصد داشــت با نفت تهران قرارداد 
امضا کند؛ اما بعد از جدایى على کریمى از حضور 
در این تیم منصرف شــد و حاال با تیمى قرارداد 
امضا کرد که یکى از مدعیان جدى کسب عنوان 

قهرمانى محسوب مى شود.

 ایمان موسوى به 
ذوب آهن پیوست 

م و و و ى و و ج و
قرار مى گیرند. دو تیم در شرایطى به میدان مى روند که بر خالف 

ى ه م و ن چه
پیروزى برابر کره جنوبى داشت اما سرمربى سابق این تیم عنوان 
کرد که از ایران بیش از ازبکســتان بدش مى آید و با شکســت 

ن  ا یــر براى صعــود به برزیل به ازبکســتان ا
کمک مى کنــد. همین اظهارنظر 
آغازگر جنگى میــان مربیان دو 
تیم بود و کــى روش فردى بود که 
بعد از پیروزى مشــتش را به سمت 
نیمکت این تیم نشانه گرفت. با 
گذشت چهار سال از آن بازى، 
هنوز کره اى هــا آن نتیجه را 
فرامــوش نکرده اند و حتى 
پیش از بازى رفت در تهران، 
عکس تیمى خود را در حالى 
که مشت کرده بودند، منتشر 
کردند اما باز هم در پایان بازى 
این کى روش بود که روىدو زانو

نشست و مشتش را گره کرد تا بار 
دیگر کره جنوبى سهمى جز شکست 

اااز بازى نداشته باشد.
شش شاگردان کى روش بى دردسرترین صعود سال هاى

اخااخاخاخاخاخاخااخاخاخخاخیر را تجربه کردند. با شش پیروزى از هشت دیدار 
و دو بازى زودتر از موعد مقرر بلیت روسیه براى تیم 
در هفته  شد. یکى از این پیروزى ها هم کى روش رزرو
چهارم برابر کره جنوبى در تهران رقم خورده تا چهارمین 
شکست متوالى چشــم بادامى ها ثبت شود. چهار شکست 
متوالى به اضافه مشــتى که کى روش مقابل 70 هزار هوادار 
کره اى به نیمکت این تیم نشــان داده، آنها را تشنه تر از هر موقع 

دیگرى براى پیروزى برابر ایران کرده است.

تشریفاتى و 
حیثیتى 

دردسرهاى کى روش ذوب آهنى ها!
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کى روش:
 این بازى را جدى مى گیریم

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران از دیدار با کره جنوبى به عنوان یک بازى مهم یاد 
کرد و گفت: با تیمى بازى داریم که یک بار به نیمه نهایى جام جهانى راه یافته است. 
  کارلوس کى روش در نشست خبرى قبل از دیدار برابر کره جنوبى گفت: سعى کردم 
تمام اطالعاتى که مربوط به سرمربى کره و تیم او بوده را به دست آورم اما متأسفانه 

اطالعات کافى در سطح ملى ندارم.  
کى روش در پاسخ به این پرسش که ترجیح مى دهید کدام تیم همراه ایران به جام 
جهانى برود، افزود: در فوتبال خوب نیست احساساتمان را مطرح کنیم. چون این 
حرکت غیرمحترمانه خواهد بود. امیدوارم بهترین تیم به همراه ایران به جام جهانى 

صعود کند چون این موضوع به افزایش سطح فنى در فوتبال آسیا خواهد کرد.
ســرمربى تیم ملى درباره برترى ایران مقابل کره جنوبى در سال هاى گذشته با 
نتیجه یک بر صفر گفت: اگر من این شــانس را داشته باشم که تمام بازى ها را با 
نتیجه 10 بر صفر شروع کنم، این کار را انجام مى دهم اما مى دانم پیروزى با نتیجه 

یک برصفر هم فوق العاده است. 
ســرمربى تیم ملى درباره رکورد ایران در گل نخــوردن در مقدماتى جام جهانى 
2018 روسیه بیان داشت: این رکورد یک افتخار براى ماست اما باعث نمى شود 
تا بازى با کره را جدى نگیریم. اتفاقًا وظیفه ما را سنگین تر مى کند. ما براى بازى 
با کره احترام زیادى قائل هستیم. این تیم بازى هاى خانگى اش را برده و ما مثل 
بازى هاى گذشته، مسابقه پیش رو را جدى مى گیریم و مى دانیم که این بازى مرگ 

و زندگى براى ماست. بازى ایران- کره براى ما مى تواند تاریخ ساز باشد.    

علیه «کخ» دسیسه کردند!

درباره ماجراى برکنارى احتمالى علیرضا منصوریان و آمدن یک مربى خارجى حرف 
حدیث هاى زیادى مطرح شده و هر کس نظرى در این باره دارد. مهدى پاشازاده 
مدافع اسبق استقالل با مثال زدن ماجراى «رولند کخ» دست به افشاگرى کوچکى 
زده است. او گفته: «درباره کخ باید اعتراف کنم که یکى از بهترین مربیان خارجى 
بود. نمى خواهم پرونده ها و پشــت پرده هاى آن دوران را باز کنم. فقط به همین 
جمالت بسنده مى کنم که اگر کخ یک دستیار خوب ایرانى داشت و آن همه دسیسه 
علیه اش نمى شد قطعًا در استقالل موفق مى شد و حتى قهرمانى هم مى آورد. آن 
زمان افرادى کنار کخ بودند که تجربه نداشتند براى همین کخ در استقالل موفق 

نشد اما وقتى از استقالل به ترکیه رفت موفقیت هاى بسیارى را به دست آورد.

ضرر 350 میلیونى تماشاگران
 به سپاهان

ســپاهان بــه ازاى هــر ســه دیــدارى کــه در لیــگ هفدهــم در ورزشــگاه 
نقــش جهان برگــزار کرده اســت بــه دلیل رفتــار برخــى هوادارانــش جریمه 

شده است.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال جدیدترین احکام خود را اعالم کرد و بر اساس آن 
سپاهان به دلیل توهین تماشاگرانش به تیم داورى و بازیکن تیم مقابل، حمله به اتوبوس 
تیم سپیدرود رشت و ایراد صدمه و خسارت در دیدار هفته پنجم لیگ برتر طبق بند 3 
ماده 76 آیین نامه انضباطى به تذکر کتبى و اقدام به جلوگیرى از فحاشى و رفتار زننده 
تماشاگرانش مواجه شد. طبق این رأى که البته قابل تجدیدنظر است باشگاه اصفهانى 

باید 150 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند.
کمیته انضباطى پیش تر سپاهان را به علت پرتاب مواد محترقه در جریان دیدار برابر 
تیم هاى سایپا و پارس جنوبى از هفته هاى اول و سوم لیگ برتر نیز در احکامى جداگانه 
جمعاً 200 میلیون ریال جریمه کرده بود. به عبارت دیگر، با سپرى شدن پنج هفته از 
لیگ هفدهم سپاهان 35 میلیون تومان بابت رفتار هوادارانش جریمه نقدى شده یعنى 
تماشاگران منتسب به تیم اصفهانى به ازاى هر مسابقه اى که در ورزشگاه نقش جهان 

خرج روى دســت سپاهان برگزار شده است به دلیل رفتارشان 
گذاشته اند.

ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس از کســب جایزه پنج هزار 
یورویى زیباترین گل هفته سوپر لیگ یونان بازماند.

 سایت «نوا اسپورت» به عنوان حامى رسانه اى سوپر لیگ 
یونان نتایج نظرسنجى مردمى و کارشناسى زیباترین گل 
هفته دوم این رقابت ها را اعالم کرد که بر اســاس آن گل 
احسان حاج صفى، ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس در رده 

پنجم جاى گرفت.
حاج صفى در دیدار هفته ســوپر لیگ یونان زننده گل اول 
پانیونیوس برابر اسمیرنیس بود که با دریبل زیباى دو مدافع 
حریف از سمت چپ دروازه به ثمر رسید. پانیونیوس در این 
بازى با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و هم اکنون با 6 امتیاز رتبه 

دوم جدول رده بندى سوپر لیگ یونان را در اختیار دارد.

«آلیوبــا دایودا»، مهاجــم نیجریه اى تیــم آترومیتوس با 
کســب 35/8درصد آراء جایزه پنج هزار یورویى زیباترین 
گل هفته دوم سوپر لیگ یونان را دریافت کرد. «الزاروس 
المپــورو» (پانیونیــوس)، «اپیک» و «بریتــو» (زانتى)، 
«احسان حاج صفى» (پانیونیوس) و «روبرت ماك» (پائوك) 

رتبه هاى دوم تا ششم را کسب کردند.

حاج صفى از جایزه 5000 یورویى بازماند

تماشاگران منتسب به تیم اصفهانى به ازاى هر مسابقه اى که در ورزشگاه نقش جهان 
خرج روى دســت سپاهان برگزار شده است به دلیل رفتارشان 

گذاشته اند.

ملى پو
یوروی
 سایت
یونان
هفته
احسا

نصف جهان  پرســپولیس براى  دیدار برگشت با االهلى 
دردسر جدیدى دارد.سرخ ها بازي رفت با االهلی عربستان 
را در عمان با نتیجه مســاوي 2 بر 2 به پایان برد. البته که 
بازگشت تاریخی سرخ ها در این مسابقه باعث خوشحالی 
شد و موجی از امیدواري را نسبت به مسابقه برگشت در پی 
آورد، اما به هر حال طبق گزارشــى که سایت همشهرى 
آنالین نوشته، رقم خوردن چنین نتیجه اي در مسابقه اي که 
پرسپولیس اسمًا «میزبان» آن بوده، براي این تیم چندان 
مطلوب نیست. از جمله قوانین مسخره کنفدراسیون فوتبال 
آسیا همین است که هنوز تیم هاي ایرانی و عربستانی باید 
در زمین بی طرف با هم بازي کننــد، آن هم در حالی که 
دادگاه عالی ورزش اخیراً در این مورد حق را به ایران داده و 
حتی AFC را به پرداخت غرامت به باشگاه هاي کشورمان 
هم محکوم کرده است. در شرایطی که امسال حتی روند 
اعزام حجاج ایرانی به عربســتان هم از ســر گرفته شده، 
همچنان روند بازي تیم هاي ایرانی و سعودي در زمین ثالث 
ادامه دارد. پرسپولیس حتی اگر از این مرحله صعود کند، باز 

ممکن است در دور بعدي به الهالل عربستان بخورد و ناچار 
شود با این تیم نیز در زمین بی طرف بازي کند.

 همه جاي دنیــا تیمی که در بازي برگشــت به میهمانی 
حریفش می رود، حداقل این بخت را دارد که با قانون گل 
 AFC زده بیشتر در خانه رقیب به دور بعد صعود کند، اما
با قوانین عجیبش حتی دایره وقوع این اتفاق را هم تنگ 
و محدود کرده ا ست. بر این اســاس و طبق قوانین لیگ 
قهرمانان آسیا پرسپولیس فقط در صورتی با قانون گل زده 
بیشتر در خانه حریف از بازي با االهلی صعود خواهد کرد 
که در مسابقه برگشت، در طول همان 90دقیقه قانونی به 
نتیجه مساوي 3بر3 و یا پرگل تر از آن دست بیابد. در غیر 
این صورت و به فرض آنکه بازي دو تیم در 90دقیقه قانونی 
2بر2 مساوي شود و به اوقات اضافی برود، در دو 15دقیقه 
بعدي ارزش ویژه گل زده در خانه حریف حذف می شود و 
مثًال اگر هر کدام از دو تیم یک بار دروازه هم را باز کنند، کار 
به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد! این یعنی پرسپولیس 
که در بازي رفت میزبان بی جیره و مواجب و الکی بود، در 

بازي برگشت هم نمی تواند از همه امتیازات حضور در خانه 
حریف برخوردار شود.

 ســایت میزان هم در گزارش جداگانه اى به این موضوع 
اشاره کرده  و نوشته: برخى به اشتباه معتقدند محدود شدن 
ارزش ویژه گل زده در خانه حریف به 90دقیقه، مربوط به 
همه جاى دنیاست، در حالى که چنین چیزى وجود ندارد. در 
حقیقت در حال حاضر این مقررات فقط در آسیا و کونکاکاف 
(آمریکاي شمالی و مرکزي) اجرا مى شود وگرنه در نقاط 
پیشــرفته جهان، ارزش گل زده در خانه حریف در سراسر 
120دقیقه پابرجاســت. کافى است بازى مشهور دو سال 
پیش چلسى و پارى سن ژرمن را به یاد بیاورید؛ مسابقه اى 
که در فرانسه به تساوى یک بر یک انجامید و در انگلستان 
هم همین نتیجه تکرار شد، اما در وقت هاى اضافى هر کدام 
از دو تیم یک گل به هم زدند و در نهایت پاریس به علت 
گل زده بیشتر در خانه حریف (گلى که در دقیقه113 به ثمر 
رسیده بود) به دور بعد لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. این 

شیرین کارى ها فقط از AFC بر مى آید!

 نصف جهــان  ســال پیش در گزارشى که منتشر 
کردیم، از لزوم راه انــدازى  موزه بزرگ افتخارات 
براى باشــگاه هاى بزرگ و جام آور کشــورمان 
نوشتیم. سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و استقالل 
چهار باشگاهى هســتند که با توجه به مقام ها و 
جام هایى که در ورزش ایران به دســت آورده اند 
مى توانند موزه هاى جذابى داشته باشند. حاال در 
گزارش جدیدى که منتشر شــده است خبر آمده 
مدیران باشگاه پرســپولیس پروژه احداث موزه 
فوق مدرن باشگاه ها را در شرایطى در دستور کار 
خود قرار داده اند که در این راه با یک مشکل بسیار 
بزرگ رو به رو هستند! پرسپولیس به عنوان یکى 
از پرافتخار ترین تیم هاى ایــران براى راه اندازى 
موز ه اش نیاز به تمام جام هایــى دارد که در طول 
تاریخ به آن دست پیدا کرده اما مشکل اینجاست 
که اکثر این جام هاى قهرمانى در اختیار باشــگاه 

نیست!

على اکبر طاهرى و مســئوالن پرســپولیس در 
آینده اى نزدیک قصد دارند موزه باشگاه پرسپولیس 
را در ورزشگاه شهید کاظمى راه اندازى  کنند. آنها 
در ماه هاى گذشــته تحقیقات گسترده اى درباره 
سرنوشت جام هاى قهرمانى پرسپولیس از گذشته 
تا به امروز داشــته اند تا این جام ها را به باشــگاه 

بازگردانند.
نکته قابل تأمل اینجاست که در دهه هاى 60 و 70 
عمًال این تیم بزرگ دفتر و تشکیالت قابل توجهى 
نداشته و با نظارت دولت به صورت شخصى توسط 
على پروین و افرادى که مدیرعامل باشگاه شدند 
اداره مى شد. همین مسئله باعث شد تمام لوح ها،  
مدال ها و جام هاى قهرمانى در باشگاه حفظ نشود و 

به دست افراد مختلف بیافتد.
در چنین شرایطى از باشگاه پرسپولیس خبر مى رسد 
طاهرى و همکارانش پس از رایزنى و بررسى هاى 
بسیار زیاد،  تقریباً توانسته اند از روى لیست جام هاى 
گمشــده،  افرادى را که جام هاى پرسپولیس را در 
سال هاى گذشــته نزد خودشــان به رسم امانت 
نگه داشــته اند پیداکنند. به همین منظور جلسات 
مختلفى براى بازگرداندن این جام ها به باشــگاه 

پرسپولیس انجام شده است.
على پروین، پرافتخارترین مربى تاریخ باشــگاه 
پرســپولى و یکى از اســطوره هاى فوتبال ایران 
که سال  هاى ســال با کمک دوستانش توانست 
پرسپولیس را ســرپا نگه دارد، یکى از چهره هایى 
است که تعداد قابل توجهى از جام هاى باشگاه را در 
تمامى این سال ها نزد خود نگه داشته و آنها را حفظ 
کرده اســت. حاال اما با درخواست رسمى باشگاه 
پرســپولیس پروین باید این امانت را به باشــگاه 
بزرگ پایتخت بازگرداند تا پس از تکمیل جام ها،  
عمًال پروژه احداث موزه باشــگاه با برنامه ریزى و 

طراحى هاى صورت گرفته آغاز شود.
شایان ذکر اســت مدیریت باشگاه پرسپولیس در 
حال حاضر منتظر اســترداد جام ها توسط افرادى 
است که آنها را  نزد خود نگه  داشته اند و تا به امروز 
این نمادهاى قهرمانى به پرسپولیس عودت داده 
نشده است. باید دید در روزهاى آینده چه اتفاقاتى 
در این زمینه مى افتد. در شــماره هــاى آینده در 
مورد سرنوشت جام هاى ســپاهان و ذوب آهن و 
اینکه آیا همه جام هاى ادوار تاریخ این دو باشگاه 
در حال حاضــر در اختیار دو مجموعــه قرار دارد 

یا خیر گزارشــى را منتشــر 
خواهیم کرد.

علیرضا رحیمى که از ِسَمت ریاست فدراسیون 
هندبال اســتعفا کرده و البته بــا مخالفت 

وزیــر ورزش مواجه شــده ایــن  روز ها 
در باشــگاه نفت تهران دیده مى شــود. 
مالک باشگاه نفت پیشنهاد مدیرعاملى 
را به رحیمــى داده و در چنــد روز اخیر 
جلســاتى بین آنها برگزار شــده است. 

نکتــه قابــل توجــه اینکه رحیمــى اگر 
براى مدیرعاملى باشــگاه نفــت تهران با 

مالک این باشــگاه به توافق برسد این بار دیگر 
مجبور است با حمید درخشــان کار کند. پیش از این 

زمانى که رحیمى مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس بود 
وقتى هیئت مدیره وقت این باشــگاه از او خواســت 
حکم اخراج على دایى را صادر و حمید درخشــان را به 

عنوان جایگزین او معرفى کند او ترجیح داد از ســمت 
خود استعفا کند.

هافبک باسابقه سپاهانى ها پس از شعارهایى که علیه 
وى در جریان دیدار آخر این تیم ســرداده شــد گفت: 
ترجیح مى دهم از سپاهان بروم تا این تیم با بودن من 

ضربه نخورد.
رسول نویدکیا که یکى از باتجربه ترین بازیکنان حاضر 
در تیم ســپاهان محسوب مى شــود طى اظهارنظرى 
عجیب عنوان کرد قصد جدایى از ایــن تیم دارد، او در 

ایــن تصمیم گفتگویى در رابطه با 
بازى برابر گفت: «متأسفانه در 
تفاقاتى  افتــاد که سپیدرود ا
دیگر تمایل ندارم 
در سپاهان بمانم، 
شــعار حیا کن، رها 
کن چیزى نیست که 

من بشنوم و به روى 
خودم نیــاورم. از وقتى 

که این شــعار را شنیدم 
تصمیــم خــود را براى 

جدایى گرفتم. متأســفانه 
وقتى این اتفاقات افتاد دیدم 

ً شــرایط براى ماندن  که ابدا
در سپاهان مناســب نیست. با 
وجود اتفاقاتى که افتاد ترجیح
 مى دهم از ســپاهان بروم تا 
این تیم با بــودن من ضربه 
نخورد. وقتى عــده اى از 
هواداران با دو پاس اشتباه 
شعار حیا کن رها کن سر 

مى دهند؛ بهتر اســت جدا 
شوم تا با بودنم مانع موفقیت 

تیم نشوم. 
 وى افزود: بــه کادرفنى تیم نیز 

اطالع داده ام، بعد از بازى سپیدرود با 
آقاى کرانچار صحبت کردم و 
گفتم دیگر در سپاهان نخواهم 

ماند، از ایشان خواستم تا به من 

اجازه جدایى دهد. دربــاره رضایت مربیان براى جدایى 
ام، فکر مى کنم خود کرانچــار هم با رفتن من موافقت 
کند؛ چون پس از درخواســت من، حرف خاصى در این 

مورد نزده است!
 نویدکیا ادامه  داد: چند روزى است در تمرینات حاضر 
نمى شوم و پس از مطلع کردن مســئولین به جدایى، 
منتظرم آقاى طاهرى رضایتنامه ام را بدهند تا بتوانم از 
سپاهان جدا شوم. امیدوارم آن عده از هوادارانى که علیه 
من شعار دادند اکنون بیایند و رضایتنامه ام را بگیرند تا 
بتوانم جدا شوم. من دوست ندارم در سپاهان بمانم و بین 
هواداران دو دستگى ایجاد شود و تیم ضربه بخورد. اگر با 
رفتن من تیم درست مى شود پس بهتر است بروم تا بین 
هواداران اختالف ایجاد نشود. بازى برابر ذوب آهن 
را 2 بر صفر بردیم ولى باز هم عده اى از هواداران 
عیله من شعار دادند. نمى دانم داستان چیست 

و از کجا آب مى خورد!
 وى گفت: متأســفانه چند سالى است که 
عده اى از هــواداران علیه یک بازیکن 
شعار مى دهند تا خرابش کنند؛ انگار 
امســال نوبت من شــده است و به 
همیــن دلیل ترجیح مــى دهم از 

سپاهان جدا شوم.

قانون مضحک
 کنفدراسیون فوتبال آسیا

نویدکیا: امسال نوبت من است تا خراب شوم! 

رحیمى در راه آهن

موزه
 جام ها را 
جدى بگیرید

سرمربى کره جنوبى با اطمینان مى گوید که تیمش برابر 
ایران برنده خواهد شد. این مســابقه امروز(پنج شنبه) 
ســاعت 16و 30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه جام 
جهانى سئول برگزار خواهد شد. «شین تائه یونگ» در 

نشست خبرى قبل از بازى با خبرنگاران صحبت کرد:
■ مى خواهیم مقابل ایران توان و قدرت کره جنوبى را 
نشان دهیم. بدون شک برابر ایران برنده خواهیم شد و 3 

امتیاز مسابقه را کسب خواهیم کرد. 

■ مطمئنم که تمام مردم کره انتظــار دارند ما تیم   ملى 
فوتبال ایران را شکست دهیم. دو بازى پیش رو داریم که 
هر دوى آنها دشوار هستند. نمى خواهیم کار را به تاشکند 
بکشانیم چون در آنجا بازى سخت ترى خواهیم داشت. 
ایران هم تیمى نیست که به راحتى اجازه دهد ما فوتبال 
خودمان را بــازى کنیم ولى من حتــم دارم که 3 امتیاز 

مسابقه با ایران را کسب خواهیم کرد.
■  قدرت فوتبال ایران روى ضد حمالت این تیم است. 

به خوبى حریف را آنالیز کردیــم و بازیکنان از قدرت تیم 
حریف آگاهى دارند. از بازیکنانم خواســته ام تا با آرامش 
کار خــود را انجام دهند. در فوتبال یــاد گرفته ام که قول 
ندهم چون توپ گرد اســت و هر اتفاقى رخ مى دهد. ما 
بیش از ده روز اســت که مداوم تیم ملــى فوتبال ایران 
را آنالیز کــرده و تمریــن کرده ایم و ایــن را مى دانم که 
تیم   ملى فوتبال ایران قطعاً به اندازه ما براى این بازى آماده 

نشده است.

سرمربى کره: قدرت فوتبال ایران روى ضد حمالت است

شت هم نمی تواند از همه امتیازات حضور در خانه 
خوردار شود.

میزان هم در گزارش جداگانه اى به این موضوع 
ه  و نوشته: برخى به اشتباه معتقدند محدود شدن 
ژه گل زده در خانه حریف به 90دقیقه، مربوط به 
دنیاست، در حالى که چنین چیزى وجود ندارد. در 
ر حال حاضر این مقررات فقط در آسیا و کونکاکاف 
ي شمالی و مرکزي) اجرا مى شود وگرنه در نقاط 
هجهان، ارزش گل زده در خانه حریف در سراسر

سال  ه پابرجاســت. کافى است بازى مشهور دو

ترجیح مى دهم از سپاهان بروم تا این تیم با بودن من 
ضربه نخورد.

رسول نویدکیا که یکى از باتجربه ترین بازیکنان حاضر 
در تیم ســپاهان محسوب مى شــود طى اظهارنظرى 
عجیب عنوان کرد قصد جدایى از ایــن تیم دارد، او در 

ایــن تصمیم گفتگویى در رابطه با 
بازى برابر گفت: «متأسفانه در 
تفاقاتى  افتــاد کهسپیدرود ا
دیگر تمایل ندارم 
در سپاهان بمانم، 
شــعار حیا کن، رها 
کن چیزى نیست که 
من بشنوم و به روى

خودم نیــاورم. از وقتى 
که این شــعار را شنیدم 

تصمیــم خــود را براى 
جدایى گرفتم. متأســفانه 

وقتى این اتفاقات افتاد دیدم 
ً شــرایط براى ماندن  که ابدا
در سپاهان مناســب نیست. با 
وجود اتفاقاتى که افتاد ترجیح
 مى دهم از ســپاهان بروم تا 
این تیم با بــودن من ضربه
زز از نخورد. وقتى عــده اى
هواداران با دو پاس اشتباه 
شعار حیا کن رها کن سر 

مى دهند؛ بهتر اســت جدا 
مانع موفقیت تا با بودنم شوم

تیم نشوم. 
 وى افزود: بــه کادرفنى تیم نیز 

بازى سپیدرود با  داده ام، بعد از اطالع
آقاى کرانچار صحبت کردم و 
گفتم دیگر در سپاهان نخواهم

ماند، از ایشان خواستم تا به من 

کند؛ چون پس از درخواســت من، حرف خاصى در این
مورد نزده است!

 نویدکیا ادامه  داد: چند روزىاست در تمرینات حاضر
نمى شوم و پس از مطلع کردن مســئولین به جدایى،
منتظرم آقاى طاهرى رضایتنامه ام را بدهند تا بتوانم از
سپاهان جدا شوم. امیدوارم آن عده از هوادارانى که علیه
من شعار دادند اکنون بیایند و رضایتنامه ام را بگیرند تا
بتوانم جدا شوم. من دوست ندارم در سپاهان بمانم و بین
هواداران دو دستگى ایجاد شود و تیم ضربه بخورد. اگر با
رفتن من تیم درست مى شود پس بهتر است بروم تا بین
هواداران اختالف ایجاد نشود. بازى برابر ذوب آهن
2 بر صفر بردیم ولى باز هم عده اى از هواداران 2را
داستان چیست عیله من شعار دادند. نمى دانم

و از کجا آب مى خورد!
 وىگفت: متأســفانه چند سالى است که
عده اى از هــواداران علیه یک بازیکن
شعار مى دهند تا خرابش کنند؛ انگار
امســال نوبت من شــده است و به
همیــن دلیل ترجیح مــى دهم از

سپاهان جدا شوم.

آسیا
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زن 40 ساله که با همدستى مردى در خراسان رضوى به 
«شبحى شوم» براى کودکان خردسال تبدیل شده بود 

پس از قتل هولناك دختر پنج ساله به دام افتاد.
روز جمعه هفته گذشته دختر پنج ساله فریمانى به طرز 
مرموزى ناپدید شد. خانواده «فاطمه» از همان لحظات 
اولیه به دنبال او گشتند اما هیچ اثرى از او نیافتند تا اینکه 
اواخر روز، پلیس را در جریان گذاشتند. تحقیقات پلیسى 
تازه آغاز شده بود که جسد فاطمه در سرویس بهداشتى 
خانه پدربزرگش پیدا شد. تحقیقات نشــان از قتل او 
داشت، به همین دلیل  کارآگاهان دایره جنایى همراه 
بازپرس ویژه قتل راهى محل شدند. جسد در حالى پیدا 
شده بود که صورت کودك معصوم به علت خفگى کبود 

شده بود و از بینى اش خون جارى بود.
بررسى صحنه جرم نشــان داد که النگوى فاطمه به 
سرقت رفته و این در حالى بود که گوشواره هاى فاطمه 
همچنان در گوشش قرار داشت. در قدم اول چندین نفر 
از اعضاى خانواده فاطمه تحت بازجویى هاى پلیسى قرار 
گرفتند و با توجه به حساسیت افکار عمومى به کودکان 
موضوع کودك آزارى وتجاوز نیز در جامعه مطرح شد 
اما دادستان فریمان به این شایعه ها پاسخ داد و آنها را 
تکذیب کرد.تحقیقات پلیسى در پرونده فاطمه در حالى 
ادامه داشت که پلیس از مدتى پیش به دنبال زنى بود که 
با همدستى یک مرد دختربچه ها را طعمه خود قرار مى 
دادند و پس از ربودن آنها طالهایشان را مى دزدیدند و در 
حواشى شهر رها مى کردند به همین دلیل فرضیه ارتباط 
داشــتن پرونده فاطمه با پرونده هاى سریالى ربودن 

دختربچه ها مطرح شد.

پشت پرده افشا مى شود

کارآگاهان تربت جام در حالى 
که شدیداً پیگیر عامل ربودن 

دختربچه ها بودند متوجه شدند 
پشــت پرده این کودك ربایى ها 

یک زن 40 ساله به نام «رحیمه» قرار 
دارد که مادر چهار کودك است که یکى از 

آنها همسن فاطمه است.
مأموران پلیس در نهایت موفق به دســتگیرى رحیمه 
شــدند و او را به مقّر پلیس انتقال دادنــد. رحیمه در 
اعترافات ابتدایى خود پرده از دو مورد ســرقت طالى 
کودکان برداشت اما زمانى که مقابل مدارك پلیس قرار 

گرفت پرده از ماجراى تلخى برداشت.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى دراین باره گفت: 
«متهم در تحقیقات به عمل آمده تاکنون به 15 مورد 
ربودن کودکان خردســال و رهاکردن آنها در حاشیه 
شهرها پس از سرقت طالهایشان اعتراف کرده است.»
ســردار قادر کریمى خاطر نشــان کرد: «متهم، این

 سرقت ها را در شهرهاى مشهد، شاندیز، تربت جام و 
تایباد و باخرز انجام داده و جمعه شب گذشته نیز براى 
انتخاب طعمه به شهرستان فریمان مى رود که ناگهان 
فاطمه پنج ساله را در حال بازى داخل حیاط خانه پدر 
بزرگش مى بیند.  او با نگاه به اطراف و با اطمینان از تنها 
بودن کودك در حیاط، وارد خانه شــد و فاطمه را براى 
ســرقت یک النگوى کوچک که ارزش چندانى هم 
نداشت به داخل سرویس بهداشتى برد. در این لحظه 
وقتى زن سنگدل با سر و صدا و مقاومت کودك روبه 
رو مى شود او را به قتل مى رساند و بالفاصله با سرقت 
النگو از سرویس بهداشــتى بیرون مى آید و پا به فرار 

مى گذارد.»

اعترافات رحیمه
رحیمه در پلیــس آگاهى تربت جام در بخشــى از 
اعترافات خود ادعا کرد: «زمانى که براى ســرقت 
النگو وارد حیاط خانه شــدم جلوى دهان کودك را 
گرفتم و به داخل سرویس بهداشــتى بردم، در آن 
لحظه متوجه حضور فردى در حیاط شدم و به همین 
دلیل با تمام قوا دهان کودك را فشار دادم و دقایقى 
بعد او دیگر نفس نمى کشــید و من پس از سرقت 

النگو پا به فرار گذاشتم.»
پلیس، مرد جوانى که همدست این زن جوان است 
و به عنوان راننده خودرویى که او را در ســرقت ها 
همراهى مى کرده را نیز دستگیر کرده است. سردار 
کریمى گفت: «تحقیقــات کارآگاهان پلیس براى 
کشف دیگر ابعاد مبهم این جنایت فجیع و همچنین 
رمز گشــایى از دیگر اقدامات مجرمانه متهم ادامه 
دارد.» وى با بیان اینکه این زن تبعه خارجى است 
و از استان سیستان و بلوچستان به خراسان رضوى 
آمده اســت گفت: «احتمال ارتکاب ســرقت ها و 
اقدامات مجرمانه در شــهرها ودیگر اســتان هاى 
کشــور نیز متصور اســت و تحقیقات پلیسى ادامه 

دارد.»

ربچه ها مربوط است؟
دخت

دن 
ربو

ى  ل
ریا

ى س
ه ها

روند
«شبح شوم» با پ

مردى که بــا خوراندن داروى بى حــس کننده یکى از 
بســتگانش را به کام مرگ کشانده است، تحت تعقیب 

قرار گرفت.
روز شنبه 25 تیرماه امسال، قاضى ایلخانى، بازپرس ویژه 
قتل دادسراى امور جنایى تهران با تماس تلفنى مأموران 
از مرگ مشکوك مرد میانسالى در بیمارستان ابن سینا 
در غرب تهران با خبر و همراه تیمى از کارآگاهان پلیس 

آگاهى راهى محل شد.
تیم جنایى در محل بیمارستان با جسد مرد 49  ساله اى به 
نام «شادمهر» روبه رو شدند. به گفته کارکنان بیمارستان، 
مرد فوت شده پنج  روز قبل در حالى که حالش به شدت بد 
بوده به بیمارستان منتقل شده و همان شب به کما مى رود 
تا اینکه در نهایت فوت مى کنــد. در حالى که تحقیقات 
حکایت از آن داشت شــادمهر بر اثر مسمومیت دارویى 
فوت کرده است، جسد وى براى انجام آزمایش هاى الزم و 
مشخص شدن علت اصلى مرگ به پزشکى قانونى منتقل 
شد تا اینکه چند روز قبل پزشکى قانونى علت مرگ مرد 

فوت شده را مسمومیت با الکل اعالم کرد.
صبح روز سه شــنبه هفته جارى همسر شــادمهر در 
دادسراى جنایى حاضر شد و از یکى از بستگان شوهرش 
به اتهام دست داشــتن در مرگ شوهرش شکایت کرد. 
وى در توضیح ماجرا گفت: «من و شــوهرم 26 ســال 
قبل با هم ازدواج کردیم اما هرگز بچه دار نشــدیم. ما با 
تعدادى از بستگان   شوهرم همیشــه در مهمانى هاى 
دورهمى شرکت مى کردیم. معموًال هر چند روز یک بار به 
صورت شب نشینى در خانه یکى از بستگان دور هم جمع 
مى شدیم و بعد از خوردن شام به خانه هایمان مى رفتیم. 
شامگاه سه شنبه بیستم تیرماه امسال همه در خانه یکى از 
بستگان به نام "ایرج" دعوت بودیم. مهمانى چند ساعتى 
طول کشید تا اینکه مهمان ها یکى یکى به خانه هایشان 
رفتند و من و شوهرم به دلیل اینکه ایرج از بستگان خیلى 

نزدیکش بود، آخرین نفرهایى بودیم که خانه آنها را ترك 
کردیم.» وى ادامه داد: «هنگام خداحافظى ایرج شیشه 
دلسترى از یخچال بیرون آورد و شــوهرم را صدا زد و 
گفت مایع داخل آن را بخــورد. ایرج گفت داخل بطرى 
عرق نعناع است و براى هضم غذا مفید است و از شوهرم 
خواست بخورد. شادمهر بطرى را گرفت و سر کشید که 
ناگهان حالش بد شد و مقدارى از مایع خورده شده را باال 
آورد. شــوهرم خیلى حالش بد شــد به طورى که گلو و 
لب هایش متورم شــد. من بالفاصله به ایرج اعتراض 
کردم. ایرج و خانواده اش با هم در گوشى حرف مى زدند 
که من و شوهرم از خانه آنها خارج شدیم. شوهرم لحظه 
به لحظه حالش بدتر مى شد، به طورى که قادر به رانندگى 
نبود. در چنین شرایطى که به شــدت شوکه شده بودم، 
شــوهرم را به بیمارستان ابن ســینا در همان نزدیکى 
رساندم. وقتى کادر پزشــکى باالى سر شوهرم آمدند، 
شادمهر مثل چوب خشک شــده بود. پزشکان تالش 
زیادى براى نجات شوهرم انجام دادند و پس از 45 دقیقه 
موفق شدند او را احیا کنند، اما اعالم کردند او سکته مغزى 
کرده است. همان شب ماجرا مایع داخل بطرى را به تیم 
پزشکى توضیح دادم و گفتم که شوهرم به اصرار یکى از 
بستگانش مایع داخل بطرى را نوشید و بعد حالش بد شد. 
تیم پزشکى بعد از توضیحات من با ایرج تماس گرفتند 
و درباره محتویات داخل بطرى سئوال کردند تا پادزهر 
آن را براى درمان به شوهرم تزریق کنند که ایرج گفته 
بود اشتباهى به شوهرم "لیدوکائین" داده است. بعد از آن 
شوهرم به کما رفت تا اینکه در نهایت پنج روز بعد از آن 

بزم شبانه در بیمارستان فوت شد.»
وى در ادامه گفت: «شوهرم وصیت کرده بود بعد از فوتش 
اعضاى بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کنیم و به همین 
دلیل روز بیست و ششم و بیست و هفتم تیرماه دو کلیه، 
قلب و کبد شوهرم را در دو بیمارستان به بیماران نیازمند 

اهدا کردیم.» وى در پایان گفت: «ایرج آن شــب عمداً 
داخل بطرى مواد بى حس کننده اضافه کرده بود که باعث 
فوت شوهرم شد و االن از وى به اتهام دست داشتن در 

فوت شوهرم شکایت دارم.»
پس از طرح این شکایت ایرج به دستور قاضى ایلخانى 
براى انجام تحقیقات به دادســراى جنایى احضار شد. 
تحقیقات درباره این حادثه تا روشن شدن زوایاى پنهان 

آن ادامه دارد.

 ایرج گفت 
داخل بطرى عرق نعناع 

است و براى هضم 
غذا مفید است و از 

شوهرم خواست بخورد. 
شادمهر بطرى را گرفت 
و سر کشید که ناگهان 

حالش بد شد و مقدارى 
از مایع خورده شده 
را باال آورد. شوهرم 

خیلى حالش بد شد به 
طورى که گلو و 
لب هایش متورم

 شد

مرگ عجیب 
«شادمهر» در 
بزم شبانه «ایرج»

تصاویر تصادف وحشتناكتصاویر تصادف وحشتناك
 اتوبان تهران-قم اتوبان تهران-قم

دیروز در همین صفحه خبر تصادف شدید چهار خودرو در اتوبان تهران-قم و کشته شدن سه 
نفر در اثر این تصادف منتشر شد. حاال جزئیات بیشترى از این تصادف و همچنین تصاویرى 

از آن منتشر شده است. 
بنابراین گزارش،  در این حادثه که پیش از ظهر سه شنبه هفته جارى رخ داد، چهار خودروى 
پژو 405، پژو پرشیا، تاکسى پژو و خودروى اُپتیما با هم برخورد کردند و با توجه به شدت حادثه 
براى انتقال مصدمان از  هلیکوپتر امداد کمک خواسته شد. یکى از جانباختگان این حادثه مرد 

رهگذر 45 ساله و دو نفر دیگر از سرنشینان خودروى تاکسى بودند.

رئیس کل دادگسترى تهران از تعیین وقت پرونده فوت 
«بنیتا» دختر هشت ماهه خبرداد. غالمحسین اسماعیلى 
گفت: این پرونده پس از بررسى هاى اولیه در دادگاه کیفرى 
یک استان تهران در روز20 شهریور(دوشنبه) تعیین وقت 

شده است. 
الزم به ذکر است که رسانه ها از محاکمه متهمان پرونده 

بنیتا در روزچهارشنبه ( 22 شهریور )خبر داده اند.

متهمان پرونده بنیتا 
20شهریور محاکمه مى شوند

یک باند حرفه اى شــرارت و توزیع موادمخدر به 
سرکردگى اوباش ســابقه دار معروف به «کامى 
سوسکه» متالشــى و چهار نفر نیز در این ارتباط 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان در طرحى مشترك با شــوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر، دستگاه قضائى و کالنترى 19 
طاقبستان، مخفیگاه یکى از توزیع کنندگان سابقه 
دار مواد مخدر را شناسایى و در عملیاتى غافلگیرانه 

مورد بازرسى قرار دادند.
ســردار منوچهر امان اللهى افزود: در این عملیات 
که تا ســاعت 4 بامداد به طول انجامید، سرکرده 
باند شرارت و توزیع موادمخدر معروف به «کامى 
سوســکه» به همراه مادرش و ســه تن دیگر از 
اعضاى باند دستگیر شدند. وى ادامه داد: بیش از سه 
کیلوگرم هروئین و شیشه جاساز شده، از مخفیگاه 
متهمان کشف شده اســت، همچنین سه دستگاه 
خودرو و چهار منزل مســکونى متعلق به سرکرده 
باند که در امر توزیع موادمخدر مورد استفاده قرار 
مى گرفت، به نفع دولت ضبط شد. سردار امان اللهى 
خاطرنشــان کرد: «کامران بهرامى کاشانتویى» 
معروف به «کامى سوسکه» به همراه برادرش که 

در حال حاضر متوارى است، سوابق کیفرى متعددى 
از جمله شرارت، زورگیرى، تجاوز به عنف و توزیع 
موادمخدر دارند.وى ادامه داد: در راســتاى دستور 
مقام قضائى تصویر متهمان در اختیار رسانه ها قرار 
گرفته است تا شهروندان در صورت شکایت از این 
افراد به اداره پلیس مراجعه کنند، همچنین با توجه 
به مخوف بودن اعمال این باند، افرادى که پیش از 
این مورد زورگیرى و یا آزار و اذیت قرار گرفته بودند، 

از مراجعه به پلیس خوددارى مى کردند.
رئیــس پلیس اســتان کرمانشــاه تصریح کرد: 
پس از پایان ایــن عملیات، خانه یکــى دیگر از 
توزیع کنندگان موادمخدر نیز مورد بازرسى قرار 
گرفت و چند ده قطعه کبوتر که روى پاهاى آنها 
مخزن حمل موادمخدر تعبیه شــده بود، کشف و 

توقیف شدند.

«کامى سوسکه» و مادرش دستگیر شدند

سخنگوى سازمان آتش نشانى از برخورد یک دستگاه کامیون با دیوار یک 
ویالى 4 هزار و 500 مترى در محدوده ولنجک خبرداد.

کامیون سید جالل ملکى گفت: ساعت 3 و 31 بامداد روز چهارشنبه (دیروز) 
برخورد یک دســتگاه کامیون با یک خانه ویالیى در محدوده ولنجک، 

انتهاى خیابان هشتم به نیروى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد. وى 
افزود: کامیون از مسیر اصلى منحرف شده و پس از ورود به فضاى سبز و 
قطع چند اصله درخت، با دیوار یک خانه مسکونى ویالیى برخورد مى کند 

و واژگون مى شود.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار داشت: 
کامیون با دیوار ویالیى 4 هزار و 500 مترى برخورد کرده و پس از تخریب 
دیوار با اتاقى 20 مترى که محل زندگى یک سرایدار بود برخورد مى کند. 
ملکى ادامه داد: خوشبختانه در این اتاق سرایدارى فردى حضور نداشته و 
زمان ورود کامیون فردى مصدوم نشده است.وى از مصدومیت دو سرنشین 
کامیون در این حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در این حادثه راننده کامیون 
و سرنشین آن، که دو مرد 50 و 30 ساله بودند در خودرو محبوس شده و با 
کمک آتش نشان ها و پس از برش خودرو، تحویل عوامل اورژانس شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به نشت گازوئیل کامیون تصریح 
کرد: کامیون دچار نشــت گازوئیل بود و آتش نشان ها اقدامات الزم براى 

ایمن سازى را در دستور کار قرار دادند.

ورود کامیون به ویالى 4500 مترى 

رئیس کل دادگسترى اردبیل از صدور حکم پرونده قاتل «آتنا اصالنى» خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین قاصدى  تصریح کرد: متهم از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک 
فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد. رئیس کل 

دادگسترى اردبیل ادامه داد: اجراى مجازات به صورت علنى در مألعام صورت خواهد گرفت.  
حجت االسالم و المسلمین قاصدى خاطرنشان کرد: پس از اینکه روند ابالغ و رسیدگى پرونده در دیوان 

عالى کشور انجام شد اقدام الزم جهت اجرا به عمل خواهد آمد.

حکم پرونده قاتل آتنا اصالنى صادر شد
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 Nighthawk R8000 بعد از معرفى روتر سه بانده
توسط نت گیر در سال گذشــته، حاال این شرکت یک 
 AC3200 Nighthawk R7900 روتر جدید با نام
را ارائه کرده اســت. این روتر با وجــود قیمت پایین تر 
نسبت به برادر بزرگ تر خود، همچنان یک روتر فوق 

العاده براى مصارف خانگى است.
قابلیت هاى برجســته جدیدترین روتــر نت گیر با نام 
AC3000 X6 Nighthawk R7900 عبــارت 

است از:

AC3000 سه باند
این یکى دیگر از دستگاه هاى ســه بانده اى است که 
توســط نتگیر ارائه مى شــود. دو باند 5 گیگاهرتز این 
اطمینان را به شــما مى دهد تا تمام دســتگاه هاى 5 
گیگاهرتز شما از پهناى باند کافى (دو باند 1,3 گیگابیت 
در ثانیه = 2,6 گیگابیت در ثانیه) برخوردار باشند. یک 
باند 2,4 گیگاهرتز اضافه دیگر نیز 450 مگابیت در ثانیه 
را به شما ارائه مى کند که شما مجموعًا 3 گیگابیت در 

ثانیه را در اختیار خواهید داشت.
این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مثل همه تبلیغات 
سرعت روترها، اینها نیز سرعت هاى اسمى هستند و 
شــما در عمل تقریبًا به 40 درصد این ارقام دست پیدا 

خواهید کرد که همچنان مقدارى قابل مالحظه است.

اتصال هوشمند
R7900 از قابلیت اتصال هوشمند نیز برخوردار است 
که به طور خودکار تصمیم مى گیرد کدام دستگاه باید 
به کدام باند بى سیم متصل شود. این روتر دستگاه هاى 
کندتر را به یــک باند متصل مى کند و دســتگاه هاى 

سریع تر را به باندهاى دیگر.

پردازنده دو هسته اى
عالوه بر یک پردازنده دو هسته اى، سه پردازنده جانبى 
آماده به کار دیگر نیز وجود دارد که در زمان پربارى به 
کمک مى آیند. از این پردازنده ها براى برقرارى ارتباط 

بین اینترنت و اتصــال محلى، واى فاى بــه اترنت و 
دسترسى به USB استفاده مى شود.

USB 3.0 پورت
یک پورت USB 3,0 روى این روتر قرار دارد. اغلب 
روترهــاى AC دیگر از دو پــورت USB برخوردار 

هستند که یکى از آنها پورت USB 2,0 است. معموًال 
یک پورت USB براى اغلــب کاربردهاى کاربران 
کافى است، بنابراین، این موضوع مشکل ساز نخواهد 
بود و از آنجا کــه این پورت USB 3,0 اســت براى 
کارهاى استریم از طریق درایو USB کامًال مناسب 

است.

گزینه هاى به اشتراك گذارى و پشتیبان 
گیرى

Nighthawk R7900 از چند گزینه به اشــتراك 
گذارى برخوردار است:

ReadyShare USB به شــما اجــازه مى دهد 
فایل هاى خود را به راحتى به اشــتراك بگذارید. تنها 

کافى است درایو USB خود را متصل کرده و آن را با 
دستگاه هاى متصل به شبکه خود به اشتراك بگذارید.

ReadyShare Vault یک ابزار پشتیبان گیرى 
است که از فایل هاى شما کپى تهیه مى کند تا همیشه 
یک پشتیبان امن از فایل هاى ذخیره شده ارزشمند خود 
در اختیار داشته باشید. این قابلیت به ویژه براى عکاسان 

و کسانى که با تلفن هوشمند خود فایل تبادل مى کنند 
بسیار مفید است. Vault را مى توان به گونه اى تنظیم 
کرد که به طور خــودکار از عکس هاى موجود در تلفن 

شما نسخه پشتیبان تهیه کند.
DLNA بــراى به اشــتراك گــذارى رســانه با 
دســتگاه هاى ســازگار موجود در خانه از این قابلیت 

استفاده مى شود.
iTunes Compatible ایــن روتــر مى تواند با 
اســتفاده از Air Play یا Apple Remote به 

اشتراك گذارى بپردازد.
ReadyShare Printer به شــما اجازه مى دهد 

چاپگر خود را از طریق USB به اشتراك بگذارید.

 6  آنتن قدرتمند قابل تنظیم
با این شش آنتن منطقه گسترده اى از خانه شما تحت 
پوشــش امواج واى فاى قرار خواهد گرفت. (به ویژه 
خانه هاى چند طبقه ) آنتن هاى R7900 را مى توان به 
گونه اى جابه جا کرد تا بیشترین بازده ارسال امواج را در 

اختیار شما قرار دهد.

شبکه مهمان
با اســتفاده از شــبکه مهمان مى توانید بــدون اجازه 
دسترسى به شبکه، براى مهمانان خود اجازه دسترسى 

به اینترنت را فراهم کنید.

Netgear Genie 
با استفاده از اپلیکیشــن Genie شبکه خود را تحت 
نظر داشته باشید. از این اپلیکیشن مى توان روى تلفن 
هوشــمند، تبلت یا لپ تاپ اســتفاده کرد و به سادگى 

کنترل شبکه را در دست گرفت.

کنترل والدین
براى کاربران خود اجازه و سطح دسترسى تعریف کنید 
و تعیین کنید هر کدام چه زمانى مى توانند از شــبکه 

استفاده کنند.

با ویژگى هاى روتر جدید شرکت «نت گیر» بیشتر آشنا شوید

تبلت Eve V اولین تبلت جهان است که توســط یک شرکت معروف ساخته نشده و طراحى آن با 
کمک هاى مردمى بوده است.

تبلت یاد شده با همکارى سرمایه گذارانى از سراسر جهان طراحى شده و یکى از مهمترین مزایاى 
آن نمایشگر قدرتمند آن است.

نمایشگر 12,3 اینچى این تبلت از دقت 2880 در 1920 برخوردار است. بدنه این تبلت تمام فلزى و 
نمایشگر آن ضدانعکاس و ضدخش است.

بر روى ایــن تبلت به انتخاب کاربر مى توان تراشــه 
هاى i7/i5/m3 را نصب کــرد. همچنین میزان رم 
LPDDR3 آن هــم مى تواند 8 یــا 16 گیگابایت 
باشد. سیســتم عامل این تبلت ویندوز 10 خانگى یا 

Pro است.
Bluetooth 4,2 و قابلیت ارتباطى بى سیم ، دو پرت 
USB-A 3,0، یک پرت USB-C 3,1، یک پرت 
USB-C Thunderbolt 3، یک جک صوتى از 

جمله امکانات جانبى این تبلت است.
چهار بلندگو، میکروفن اســتریو، دوربیــن هاى 5 و 
2 مگاپیکسلى در پشــت و جلو و صفحه کلید بی سیم 
یا ســیمى قابل اتصال به انتخاب کاربر از جمله دیگر 

امکانات این تبلت 799 پوندى است.

یافتن جایى مناسب براى زندگى به خصوص در شهرهاى بزرگ به یک چالش اساسى مبدل شده و 
هزینه باالى خرید خانه یافتن راه هاى جایگزین را ضرورى ساخته است.

شرکت معمارى PUP Architects در لندن با توجه به همین چالش ها خانه اى کوچک و ارزان 
قیمت طراحى کرده که شبیه به کانال کولر است و مى توان با نصب آن بر روى سقف ساختمان هاى 

چند نفره به سادگى فضایى براى زندگى در اختیار افراد قرار داد.
این خانه کانال کولر که H-VAC نام دارد به علت کم هزینه بودن جایزه بنیاد معمارى لندن را نیز 
دریافت کرده است. این خانه ها دوطبقه هســتند و مهم ترین عنصر تشکیل دهنده آنها چوب است. 
روکش فلزى خارجى این خانه ها که نقره اى به نظررسیده و شبیه به عایق کارى هاى مورد استفاده 

در کانال هاى کولر است، توسط شرکت Tetra Pak طراحى و تولید شده است.
فضاى داخل این خانه براى سکونت شش نفر کافى است. هر چند در طراحى فعلى مسیرى براى لوله 
کشى آب یا سرویس بهداشتى در نظر گرفته نشده است. در صورت موافقت مقامات محلى ممکن 

است نصب این خانه ها در باالى سقف برخى ساختمان ها در لندن آغاز شود.

شبکه اجتماعى جدیدى به نام Polygram راه اندازى شده است که از یک روش منحصر به فرد 
براى جذب کاربران استفاده مى کند.

Polygram قادر به شناسایى حاالت چهره افراد و امکان دادن به کاربران براى پاسخ به پیام ها با 
استفاده از شکلک هاى مبتنى بر شرایط واقعى چهره است.

کاربران این شبکه اجتماعى به جاى انتخاب 
گزینه الیک یا مجموعه اى از واکنش ها 
مى توانند گزینه هاى در دسترس بر مبناى 

حاالت احساســى افراد را مشاهده کرده و 
یکى از آنها را برگزینند.

عالوه بر شــکلک هاى مربوط بــه چهره، 
Polygram با استفاده از شبکه عصبى 
هوشــمند خود قادر بــه درك حرکات 
اجزاى چهره نیز هست و بر همین اساس 

شــکلکى را برمى گزیند که با این حرکات 
مرتبط باشد. در واقع این شبکه اجتماعى به 

گونه اى عمل مى کند که انگار کاربران 
در کنار یکدیگر نشسته اند و با مشاهده 
صورت یکدیگر در حال واکنش هاى 

عاطفى هستند.

شبکه اجتماعى مبتنى بر حاالت چهره رونمایى از تبلتى با نمایشگر فوق دقیقکانال کولرى که خانه اى براى زندگى است

یط واقعى چهره است.
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آیفون 8 چه م

با اینکه فناورى هاى بهتر و ســریع ترى براى 
شارژ بى سیم گوشى هوشمند آیفون 8 وجود دارد، بر اساس اطالعات 

منتشر شده، اکنون شاهدیم که این غول فناورى آمریکایى به جاى استفاده از فناورى 
15 واتى، از فناورى 7.5 واتى استفاده کرده اســت که این امر موجب مى شود شارژ بى سیم این 

گوشى بسیار کندتر انجام شود.
تولیدکنندگان مدتى است که فناورى شارژ بى سیم 15 واتى را به  کار مى گیرند و اکنون جاى تعجب است که چرا 

اپل با وجود فناورى هاى سریع تر و پیشرفته تر، در جدیدترین گوشى هوشمند خود از نسخه 7.5 واتى پدهاى شارژ بى سیم 
استفاده کرده و به استاندارد جدید x.1,2 Qi اعتنایى نکرده است.

به نظر مى رسد پدهاى غیر اپلى شارژ بى سیم براى کار با گوشى هوشمند آیفون 8 و ساعت آهوشمند آن (اپل واچ) نیازمند دریافت 
گواهى از اپل هستند. همچنین احتمال دارد این دو محصول اپل از یک آداپتور براى شارژ بى سیم استفاده کنند.

طبق اطالعات و آمار منتشر شده، انتظار مى رود آیفون 8 به یک صفحه نمایش اولد 5.8 
اینچى مجهز بوده و از فناورى تاچ سه بعدى پشتیبانى کند. اپل پس از رونمایى 

از گوشى هوشمند جدید خود (آیفون 8) طى مراسمى رسمى در سپتامبر 
سال جارى، آن را روانه بازار خواهد کرد.

گفته مى شود گوشــى جدید آیفون 8 به همراه 
گوشى هاى آیفون 7 اس و 7 اس پالس 

به بازار عرضــه و فروخته 
شود.

 Passive قابلیت جدیــدى با عنوان ورود دســتى یا « Tesla »
Entry به آخرین نسخه از نرم افزار خود اضافه کرد که براى باالبردن 

سطح امنیتى خودرو کاربرد دارد.
این قابلیت جدیــد که براى باال بردن امنیــت خودروهاى مدل S در 
مقابل سرقت طراحى شده است، ابتدا در نسخه v8,1,2017,28,4 و 
فقط براى صاحبان خودروهاى مدل اس در آمریکا و اروپا اضافه شــد 
و مدتى بعد از طریق نرم افزار نسخه v8,1 در اختیار کاربران بیشتر نیز 
قرار گرفت. چندى پیش خبرهایى مبنى بر ورود دزدان به خودروهاى 
بدون سوئیچ مدل اس تِ سال در سوئد و هلند منتشر شد که توانسته بودند 

با ترفندى سیستم خودرو را گول بزنند و وارد خودرو شده و آن را روشن 
کنند. الزم به ذکر است که همه خودروهایى که به سیستم «ورود بدون 

سوئیچ» مجهز هستند، در معرض خطر این نوع سرقت قرار دارند.
در قابلیت جدید « Passive Entry» که به مدل اس تسال اضافه 
شده است، راننده حتمًا باید کلید FOB را ارائه کند ودکمه باز شدن 
درها را از روى آن فشار دهد تا درها باز شــود. براى فعال سازى این 
قابلیت جدید، صاحبان مدل اس تســال باید از طریق نمایشگر لمسى 
 Doors & خودرو به قسمت تنظیمات بروند و بعد با مراجعه به منوى

Locks، گزینه Passive Entry را انتخاب کنند. 

S براى مدل «Tesla»قابلیت امنیتى جدید

 Captive) شــبکه هاى واى فاى عمومى که داراى پرتال ورود
Portal) هستند، معموًال باعث اعصاب ُخردى کاربران مى شوند. 
مثًال پس از انتخاب این شــبکه ها، مدت ها منتظر مى مانید تا یک 
صفحه لود شود و در پایان متوجه مى شــود که باید با استفاده از نام 
کاربرى و رمز عبور وارد این شبکه شوید (Sign in). حال در اندروید 
O و در اپلیکیشن تنظیمات مى توانید شبکه هاى واى فاى عمومى 

را که نیاز به نام کاربرى و رمز عبور دارند به ر احتى مشاهده کنید.
با اینکه نوتیفیکیشن «Sign in to network» در اندروید اوریو 
هم بدون تغییر باقى مانده است اما هنگامى که در برنامه تنظیمات 

گوشى به لیست شبکه هاى واى فاى موجود نگاه کنید متوجه یک 
آیکون بزرگ با عنــوان«Sign in» روى شــبکه هاى واى فاى 
عمومى مى شوید. این ویژگى از ورود ناخواسته شما به این شبکه هاى 

واى فاى جلوگیرى خواهد کرد.
شاید این ویژگى تغییر خیلى بزرگى در سیستم عامل اندروید محسوب 
نشود اما مطمئنًا هنگامى که بخواهید به یک شبکه واى فاى بدون 
دردسر متصل شــوید، نقش مهمى را ایفا خواهد کرد. ضمنا ً پنجره 
نمایش دهنده اطالعت شــبکه واى فاى هم زیباتر از قبل طراحى 

شده است.

ه یک 
ى فاى 
ههاى 

سوب
 بدون 
نجره 
راحى 

نمایش شبکه هاى واى فاى عمومى در اندروید اوریو
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منبع: ایرنا

منبع: ایسنا

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: قدس

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا

لوط روستاى کرآباد از توابع شهرستان 
آتش سوزى حدود 20هکتار از جنگل هاى ب

د در استان کردستان که از ساعت 18 روز دوشنبه آغاز شده بود با تالش اقشار 
سروآبا

ردم و نیروهاى منابع طبیعى شهرستان سروآباد عصر روز سه شنبه مهار شد.
مختلف م

عرضه دام به 
مناسبت عید قربان

استادیوم  جدید االحداث امام رضا(ع) 
در مشهد آماده برگزارى مسابقات فوتبال 
است. تنها مجوز شوراى تأمین استان الزم 
است تا شاهد برگزارى رقابت هاى لیگ 

برتر در این مجموعه  باشیم.

ه اى در حاشیه اهواز که اغلب 
«گاومیش آباد»؛ منطق

ساکنان آن تنها از طریق پرورش گاومیش امرار 

نند. طبیعت این حیوانات قوى هیکل 
معاش مى ک

باید در کنار آب زندگى کنند؛ 
به گونه اى است که 

به ویژه آنکه صحبت از دماى باالى 50 درجه 

سانتیگراد در چند ماه از سال باشد. همین مسئله 

موجب شده تا صاحبان این حیوانات بخشى از 

سبک زندگى و کار خود را با دام هایشان هماهنگ 

کنند. آنها هر روز گاومیش ها را به کناره رود 

کارون مى برند و خودشان هم در کنار دام ها تن به 

هاى کوچک تر از این فرصت 
آب مى سپارند. بچه 

کنند و در آب رودخانه با گاومیش ها 
استفاده مى 

بازى مى کنند.

طالب حوزه هاى علمیه نیز همچون دیگر مردان ایرانى موظف به گذراندن خدمت 
سربازى هستند و البته این زمان در مراکز فرهنگى و تبلیغى سپرى خواهد شد و 

آنجایى که دوره آموزشى نظامى امرى مهم در تکمیل مدت زمان خدمت سربازى است، 
طالب سراسر کشور این دوره آموزشى را در پادگان باقرالعلوم(ع) قم سپرى

 مى کنند.

خبرنگاران رسانه هاى جمعى استان کردستان به مدت دو 
روز از مسیر اردوهاى راهیان نور غرب کشور در شهرستان 

هاى سروآباد و مریوان بازدید کردند. در این سفر دو 
روزه،  خبرنگاران از یادمان شهداى مرز داالنى در سروآباد، 
یادمان شهداى زریوار مریوان و مرز خانم شیخان شهرستان 

مریوان بازدید به عمل آوردند.

چشمه آبگرم مرتضى على از جاذبه هاى 
گردشگرى طبیعى شهرستان طبس است. 
این چشمه جوشان با دو نوع آب گرم و 
سرد در کنار هم در دل کویر یکى از 

پدیده هاى نادر در کشور است  که غلظت 
بیشتر آب گرم و تفاوت ساختارى آن با آب 
سرد جارى در کف رودخانه باعث مى شود 
این آب ها تا مسافت حدود 300 مترى 

بستر رودخانه هم پیش بروند، در حالى که 
به طور کامل با هم مخلوط نشده اند. تفاوت 
دماى آبگرم و سرد گاهى به 10 درجه هم 
مى رسد. باالتر از این چشمه، دره تنگى 
وجود دارد که در آن طاق شاه عباسى بنا 

شده است. باالتر از این چشمه، دره تنگى 
وجود دارد که در آن طاق شاه عباسى بنا 
شده است. قدمت این طاق را به دوره 

صفویه نسبت مى دهند.

بافت فرسوده منطقه 
محالت سمنان


