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سوریه و  و سپاهان، نام هایى تلخ 
براى بیرانوند!براى بیرانوند!

قابلیت تبدیل خودکار شماره تلفن به لینک ان استان اصفهان ف تانا تقل مستقلا ه  روزنامه ttزنا
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فواید رژیم انگور براى مبتالیان به 
سنگ کیسه صفرا 14قاتل نارنجکى قصاص مى شود

شکایت عادل از ســرمربى ذوب آهنشکایت عادل از ســرمربى ذوب آهن 12
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آغاز هفته دفاع مقدس سبب ساز آن شد تا کیومرث پوراحمد که آغاز هفته دفاع مقدس سبب ساز آن شد تا کیومرث پوراحمد که 
سابقه ساخت دو فیلم جنگی «اتوبوس شــب» و «سابقه ساخت دو فیلم جنگی «اتوبوس شــب» و «5050 قدم آخر»  قدم آخر» 

را دارد مهمــان برنامه «ســینمادو» حامد عنقا شــود و هم درباره را دارد مهمــان برنامه «ســینمادو» حامد عنقا شــود و هم درباره 
فیلمسازي جنگ بگوید و هم درباره کم لطفی هاي سیاسیون نسبت فیلمسازي جنگ بگوید و هم درباره کم لطفی هاي سیاسیون نسبت 

به سینماگران.به سینماگران.
پوراحمد درباره تبدیل شدن «اتوبوس شــب» از تله فیلم به فیلم بیان پوراحمد درباره تبدیل شدن «اتوبوس شــب» از تله فیلم به فیلم بیان 

داشت: گفته بودند «اتوبوس شب» تله فیلم شود منتها من بعد گفتم این داشت: گفته بودند «اتوبوس شب» تله فیلم شود منتها من بعد گفتم این 
فیلم قرار است فیلم جنگی باشد و قرار نیست تله فیلم باشد و بعد از دیدن فیلم قرار است فیلم جنگی باشد و قرار نیست تله فیلم باشد و بعد از دیدن 

قرار شد فیلم سینمایی باشد و در عرصه جشنواره و فستیوال هاي خارجی قرار شد فیلم سینمایی باشد و در عرصه جشنواره و فستیوال هاي خارجی 
و داخلی هم موفق بود.و داخلی هم موفق بود.

پور احمد درباره تجربه ساخته شــدن «پور احمد درباره تجربه ساخته شــدن «5050 قدم آخر» که در گیشه شکست  قدم آخر» که در گیشه شکست 
سختی خورد اضافه کرد: طرحی پیشنهاد شد؛ حبیب احمدزاده هم در این باره سختی خورد اضافه کرد: طرحی پیشنهاد شد؛ حبیب احمدزاده هم در این باره 

نقش اساسی داشت و همیشه فکر می کردم سخت ترین فیلم و بهترین فیلمم نقش اساسی داشت و همیشه فکر می کردم سخت ترین فیلم و بهترین فیلمم 
خواهد بود. اینکه سخت ترین بود به من ثابت شد اما بهترین را هنوز هم نمی دانم. خواهد بود. اینکه سخت ترین بود به من ثابت شد اما بهترین را هنوز هم نمی دانم. 

فیلم را وقتی در مرحله راف کات بود به یکی از سرمایه گذاران نشان دادم که بسیار فیلم را وقتی در مرحله راف کات بود به یکی از سرمایه گذاران نشان دادم که بسیار 
از آن تعریف کرد. قبل از ورود به سالن نمایش فیلم در کاخ جشنواره پیامکی آمد مبنی از آن تعریف کرد. قبل از ورود به سالن نمایش فیلم در کاخ جشنواره پیامکی آمد مبنی 

بر اینکه فیلم «بر اینکه فیلم «5050 قدم آخر» با برخورد سرد تماشاگران روبه رو شده است در حالی که  قدم آخر» با برخورد سرد تماشاگران روبه رو شده است در حالی که 
هنوز فیلم دیده نشده بود. فهمیدم قرار شده فیلم زده شود.هنوز فیلم دیده نشده بود. فهمیدم قرار شده فیلم زده شود.

پوراحمد که «پوراحمد که «5050 قدم آخر»ش در اکران رســمی حتی  قدم آخر»ش در اکران رســمی حتی 4040 میلیــون هم نفروخت در  میلیــون هم نفروخت در 
«سینمادو» مدعی برنامه ریزي براي زدن فیلم شد. این کارگردان گفت: در سالن میالد «سینمادو» مدعی برنامه ریزي براي زدن فیلم شد. این کارگردان گفت: در سالن میالد 

هم انگار افرادي چیده شــده بودند که فیلم را تمسخر کنند. در جلسه پرسش و پاسخ هم هم انگار افرادي چیده شــده بودند که فیلم را تمسخر کنند. در جلسه پرسش و پاسخ هم 
همین اتفاق افتاد. بعد هم کسانی که فیلم را دوست نداشتند که جاي خود اما دوستان هم همین اتفاق افتاد. بعد هم کسانی که فیلم را دوست نداشتند که جاي خود اما دوستان هم 

سکوت کردند؛ کسانی که در اکران خصوصی فیلم از آن تمجید کرده بودند. براي همین من سکوت کردند؛ کسانی که در اکران خصوصی فیلم از آن تمجید کرده بودند. براي همین من 
هنوز نمی دانم فیلم خوبی ساخته ام یا بدي.هنوز نمی دانم فیلم خوبی ساخته ام یا بدي.

پوراحمد با اشاره به دلخوري از کار در ژانر جنگ پاسخ داد: من دیگر در این عرصه فیلم نمی سازم پوراحمد با اشاره به دلخوري از کار در ژانر جنگ پاسخ داد: من دیگر در این عرصه فیلم نمی سازم 
چون سینما به اندازه کافی مبصر دارد و در عرصه دفاع مقدس این مبصرها بسیار زیادتر می شوند.چون سینما به اندازه کافی مبصر دارد و در عرصه دفاع مقدس این مبصرها بسیار زیادتر می شوند.

پور احمد درباره حال و روزش بعد از انتخاباتپور احمد درباره حال و روزش بعد از انتخابات9696 بیان داشت: فقط فیلمنامه می نویسم. در افطاري  بیان داشت: فقط فیلمنامه می نویسم. در افطاري 
چهارسال پیش با آقاي روحانی ایشان گفتند اگر شما فیلم نسازید بد است اما این چهار سال نساختم چهارسال پیش با آقاي روحانی ایشان گفتند اگر شما فیلم نسازید بد است اما این چهار سال نساختم 

اتفاقی هم نیافتاد به جز فیلم «کفش هایم کو؟».
این کارگردان ادامه داد: اینکه این کارگردان ادامه داد: اینکه 4040 سال تجربه خاك می خورد افسردگی می آورد. امسال هم پس از 
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ننجربه خاك می خورد افسردگی می آورد. امسال هم پس ازجربه خاك می خورد افسردگی می آورد. امسال هم پس از  رد !رد !

برنامه «حــاال خورشــید» از اول مهر با یک 
تغییر در زمان روى آنتن شــبکه 3 رفت. این 
برنامه پیش از ایــن هر روز ســاعت 8 صبح 
روى آنتن مى رفــت که به دلیل شــروع ماه 
مهر و فصل پاییــز از دیروز ســاعت 7 صبح 
روى آنتن مــى رود. همچنین مــدت برنامه 
نیز از 90 دقیقه به 120 دقیقــه افزایش یافته 
اســت. دیروزکاظم ســیاحى مهمــان برنامه 

«حاال خورشید» 
بــود و در ایــن 

مــه  نا بر

از حضــورش در ســریال «لیسانســه ها» به 
کارگردانى سروش صحت و همچنین شخصیت 
«جیگر» که در «کاله قرمزى» صداپیشگى آن 

را برعهده داشته است، سخن گفت.
سیاحى در ابتدا به پایان تصویربردارى سریال 
«لیسانسه ها» اشاره و بیان کرد: تولید سریال 
«لیسانسه ها» در شــبکه 3 پایان یافت و قرار 
است بعد از ایام محرم و صفر از این شبکه پخش 
شود. وى در سخنان کوتاهى درباره شخصیت 
«جیگر» نیــز عنوان کــرد: مهمترین ویژگى 
«جیگر» صداقت وى اســت اینکه اگر سرش 

برود صداقتش نمى رود. سیاحى درباره عالقه 
اش به صداپیشــگى و بازیگــرى توضیح داد: 
من خوشــحالم در گروه خوب «کاله قرمزى» 
حضور دارم البته عالقه من بیشــتر بازیگرى 
است و این حرفه اى اســت که به عنوان یک 
شــغل انتخاب کرده ام و تا آخر عمر هم ادامه 
مى دهم. وى در پایان سخنانش در این برنامه 
خطاب به شخصیت «جیگر» اظهار داشت: من 
دوســت دارم به «جیگر» بگویم که خیلى دلم 
برایش تنگ شده اســت و دوست دارم همیشه 

راست بگوید.

صداپیشه کاراکتر محبوب مجموعه «کاله قرمزى»:

دلم بـراى «جیگر» تنگ شده

هفته قبل بود که نقل قولى منســوب به مرتضى میرباقرى 
درباره حذف نام مهدى کرم پــور از اجرا در «هفت» بخاطر 
عدم پایبندى به کار تیمى منتشر شد؛ نقل قولى که انتقادات 
بسیارى را موجب شــد. حاال میرباقرى در حاشیه دیدار از 
پروژه هاى شهرك تلویزیونى-سینمایى توضیحات تازه اى 
را درباره آن نقل قول بیان کرده؛ میرباقرى با تأکید بر اینکه 
گفته هایش درباره کرم پور درست منعکس نشده است، بیان 
داشت: قطعًا محورى ترین برنامه تلویزیونى درباره سینما، 
برنامه «هفت» خواهد بود که در شبکه 3 سیما تولید مى شود. 

در گفتگوى خود با خبرنگاران تأکید کردم تا زمانى که راهبرد 
ما درباره برنامه هاى سینمایى و مخصوصاً «هفت» مشخص 
نشــود، انتخاب مجرى کارى بیهوده است و اگر شخص یا 
اشخاصى نامى را در رســانه ها مطرح  کنند؛ قطعًا این فرد 

شانس خود را براى اجرا از دست مى دهد.
میرباقرى ادامــه داد: در گفتگوى قبل تأکیــد کردم براى 
تولید یک کار تیمى ابتدا باید تیم، راهبردها و عملکرد خود 
را مشــخص کند و پس از آن فردى مناســب براى اجراى 
این راهبردها انتخاب شــود. چگونه مى توان اول فردى را 
براى اجرا انتخاب کرد و سپس براساس نوع اجرا و روش او 

راهبردهاى برنامه را تدوین کرد.
او افزود: براســاس آنچه گفته شد به مدیران شبکه ها تأکید 
شد، تا زمانى که سهم هر شبکه و راهبرد هر برنامه تدوین 
نشده، در مورد حاشیه هایى همچون مجرى صحبت نشود. 
همچنین مقرر شــد در صورتى که نامى به عنوان مجرى 

اعالم شــود، به منظور جریمه؛ آن نام از فهرست اجرا خط 
زده شود.

معاون سیما در ادامه دلیل اصلى جریمه فرد یا افراد خاطى 
را آموزش کار تیمى عنوان و اضافه کرد: متأسفانه در جلسه 
قبل، انتشار مخدوش توضیحات من اجحاف نسبت به مهدى 
کرم پور بود. در گفتگوى قبل همیــن توضیحات را مطرح 
کردم و زمانــى که خبرنگارى به گفته برخى از مســئوالن 
شــبکه براى انتخاب کرم پور به عنوان مجرى این برنامه 
اشاره کرد، در پاسخ آن خبرنگار گفتم: به دلیل تخلف برخى 
از مسئوالن شبکه در اعالم نام مجرى قبل از نهایى شدن، 

این نام حذف شد.
او در پایان گفت: متأسفانه در این خبر آمده که من نام کرم پور 
را به آن دلیل خط خورده مى دانم که او کار تیمى بلد نیست 
و این موضوع اصًال صحت ندارد و ایشــان از همکاران ما 

هستند.

اظهارات عجیب معاون سیما درباره انتخاب مجرى «هفت» : 

نامى مطرح شود، حذفش مى کنیم! نشست تخصصى فیلم سینمایى 
«خانه پدرى» به کارگردانى 
کیانوش عیــارى در تهران 
برگزار شد. عیارى در بخشى 
از این نشســت، به تشــریح 
دیــدگاه  خاصــش از بازیگرى 
در ســینما پرداخت. دیدگاهى که در 
فیلم هایش هم نمود دارد. او گفت: 
من از نمایش هنر بیزار هســتم. 
از نفس هنر نمى توان دور شد، 
اما از به رخ کشیدن هنر در آثار 
بیزار هستم. بازى «مارلون 
برانــدو»، «آل پاچینو» و 
«جک نیکلسون» براى 
من مســخره اســت اما 
«جان ویــن» جاودانه 
نشانى از هنر در بازیگرى 

خود نشان نمى دهد و شــاهکار است. کســى مثل «جان فورد» هم 
نمى خواهد که هنرش را به رخ بکشــد. همچنیــن معتقدم تنها هفت 

بازیگر در ایران به دور از قدرت نمایى ایفاى نقش مى کنند.

ارادت کیانوش عیارى به جان وین

همچنین مــدت برنامه  روى آنتن مــى رود.
90 دقیقه به 120 دقیقــه افزایش یافته  نیز از
اســت. دیروزکاظم ســیاحى مهمــان برنامه 

«حاال خورشید»
ننننننــن بــود و در ای

مــهه نا بر

«لیسانسه ها» اشاره و بیا
«لیسانسه ها» در شــبکه
است بعد از ایام محرم و صف
شود. وى در سخنان کوتا
«جیگر» نیــز عنوان کــ
«جیگر» صداقت وى اسـ

نننننننننشست تخصصى فیلم سینمایى 
«خانه پدرى» به کارگردانى 
کیانوش عیــارى در تهران 
برگزار شد. عیارى در بخشى 
از این نشســت، به تشــریح 
دیــدگاه  خاصــش از بازیگرى 
در ســینما پرداخت. دیدگاهى که در 
او گفت:  فیلم هایش هم نمود دارد.
من از نمایش هنر بیزار هســتم. 
از نفس هنر نمى توان دور شد، 
اما از به رخ کشیدن هنر در آثار 
بیزار هستم. بازى «مارلون 
برانــدو»، «آل پاچینو» و 
«جک نیکلسون» براى 
من مســخره اســت اما 
««جان ویــن» جاودانه 
نننننننشنشانى از هنر در بازیگرى
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«ایندیپندنت» نوشــت: «هرى پاتر و ســنگ جادو» به عنوان 
اولین جلد از هفت گانه مشــهور «جى.کى. رولینگ» اولین بار با 
تیراژى 500 جلدى در سال 1997 روانه بازار شد. یکى از همان 
500 نسخه که حاال ارزش فراوانى دارد، اخیراً در آمریکا به قیمت 
هنگفت 60 هزار و 186 پوند (81 هزار و 250 دالر) به حراج رفت.
ارزش این کتاب بیش از پنج هزار برابر قیمت پشت جلد آن است. 
این نسخه از «هرى پاتر و سنگ جادو» که 10/99 دالر قیمت 
خورده، رکورد جدیدى براى رمانى بدون امضاى نویســنده در 

حراجى هاى جهان ثبت کرده است.
حراجى «هریتــج» در داالس تگزاس این کتــاب را به فروش 
گذاشته بود و رقم خرید آن براى رمان هاى امضانشده اى که طى 

50 سال گذشته به چاپ رسیده اند، بى سابقه است.
از 500 جلد چاپ اول «هرى پاتر و ســنگ جادو»، 300 جلد در 
کتابخانه ها موجود است و این نسخه هم از 18 سال پیش نزد یک 

مجموعه دار نگهدارى مى شده است.
«هرى  پاتر و سنگ جادو» در ســال 1997 به چاپ رسید و پس 
از آن شــش قســمت بعدى رمان هاى «رولینگ» با موفقیتى 
روزافزون روانه بازار کتاب شدند. «بلومزبرى» ناشر کتاب هاى 
«هرى پاتر»، فروش جهانى این رمان ها را 450 میلیون نسخه 
اعالم کرده است. رمان هاى مشــهور «رولینگ» تاکنون به 79 

زبان دنیا ترجمه شده اند.
اقتباس ســینمایى این هفت اثر در قالب هشــت فیلم با بازى 
«دنیل رادکلیف» و «اما واتســون» نیز در فــروش باالى این 
کتاب ها بى تأثیر نبوده است. از سال 2001 تا 2011 هشت فیلم 

«هرى پاتر و ســنگ جادو»، «هرى پاتر و تاالر اسرار»، 
«هرى پاتر و زندانى آزکابان»، «هرى پاتر و جام 

آتش»، «هرى پاتــر و محفل ققنوس»، 
«هــرى پاتــر و شــاهزاده دورگه» و 
«هرى پاتر و یادگاران مرگ - قسمت 
اول و دوم» در سینماهاى جهان اکران 
شدند و به فروشى بالغ بر هشت میلیارد 

و 200 میلیون دالر دست یافتند.

حراج نسخه چاپ اول 
«هرى پاتر» به قیمتى هنگفت

بازیگر سریال «مختارنامه» گفت: من عاشــق امام حسین (ع) 
هستم. این روزها مثل تمام محرم هایى که تا به حال گذرانده ام 
به هیئت و تکیه مى روم و سالروز شــهادت سیدالشهدا(ع) را به 

سوگ مى نشینم.
رضا رویگرى با اشاره به پخش هرساله این سریال تأکید کرد: 
وقتى به ماه محرم نزدیک مى شــویم شوق عجیبى دارم زیرا 
سریال «مختارنامه» پخش مى شــود و من تماشاى چندباره 
این ســریال را هم دوســت دارم. نقش کیان در این سریال 
براى من جاودانه و افتخار دوران حرفه اى من است و از آن 
دسته نقش هایى است که براى هر بازیگر شاید یکبار اتفاق

 بیافتد.
وى ادامه داد: مردم به من لطــف زیادى دارند و هنگامى 
که در تکیه ها حاضر مى شــوم از من به عنوان «کیان» 
یــاد مى کننــد. این بــراى هــر بازیگرى آرزو اســت 
که با نقشــى چنیــن بزرگــوار در دل مردم جا داشــته

 باشد.
رویگرى با اشــاره بــر آرزوى قلبى خود بــراى بازى 
در ســریال هاى مذهبى تاریخى خاطرنشــان کرد: با 
تمام وجود دوســت دارم دوباره در ســریالى با مضمون 
عاشــورا بازى کنم اما امثــال ســریال «مختارنامه» 
هر صد ســال یکبار اتفــاق مى افتد. چنین ســریالى در 
نوع خود یگانه اســت و اینکــه باز هم شــانس به من رو 
بیاورد و نقشــى به این زیبایى پیشــنهاد شــود تنها یک آرزو 

است.

رضا رویگرى: 

«کیان» مختارنامه
 افتخار دوران حرفه اى 

من است
همایون اســعدیان بعد از شکســت آخرین ســاخته 
سینمایى اش «یک روز بخصوص» به تلویزیون آمده 
و قصد دارد سریال تاریخى 60 قسمتى «لحظه گرگ 
و میش» را بسازد؛ سریالى که زمانى به واسطه حضور 
فاطمه معتمدآریا و سپس حذف این بازیگر بخاطر آنچه 
بى عالقگى به پوشــش درنظرگرفته شده برایش در 
ســریال و جایگزینى با فاطمه گودرزى بود در کانون 

پرسش ها قرار گرفت.
همایون اســعدیان درباره دالیل حذف معتمدآریا از 

این سریال گفت: با خانم فاطمه معتمدآریا 
توافقاتمان را کرده بودیم. ایشان قرار 
بود در ســریال حضور داشته باشند اما 
برخالف جوســازى هایى که انجام شد 
مبنى بر اینکه ایشان ظاهراً ممنوع التصویر 
هستند، ممنوع التصویر نیســتند بلکه ما بر روى 

مواردى از فیلمنامه با ایشــان به توافق نرسیدیم. 
از طرفى ایشان برنامه هایى براى سفرهاى خارجى 
داشتند و ما احســاس کردیم که امکان همکارى با 
هم را نداریم و این تصمیم ارتباطى به این نداشت 
که ایشان ممنوع التصویر هست ند چرا که تلویزیون 
هم از این بازیگر استقبال کرده بود و هیچ مشکلى 

براى حضور ایشان نداشت. بنابراین پس از آنکه دیدیم 
با خانم معتمدآریا نمى توانیم همــکارى کنیم از خانم 

فاطمه گودرزى براى کار دعوت کردیم.

چرا معتمد آریا 
به سریال جدید 

همایون اسعدیان نرفت؟
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پرفشارى خون عالوه بر افت کیفیت زندگى، شما را 
در معرض ابتال به بیمارى هاى کشنده قرار خواهد 
داد و خوشبختانه این شرایطى است که مى توان بر 

آن غلبه کرد.
اگر فشار خون شما باالتر از 80/120 میلیمتر جیوه 
اســت و اگر به دنبال راهکارهاى ساده براى حفظ 
سطح سالم فشار خون خود هستید، بشقاب غذا یک 

راه عالى براى رسیدن به این هدف است.
انتخاب شش نوع ماده غذایى گیاهى و مصرف آنها 
در روز به کاهش فشــار خون شــما در حد مطلوب 

کمک مى کند.

لوبیا
 این ماده مغذى سرشار از فیبر، پتاسیم و منیزیم است 
و به حفظ سطح فشار خون ســالم کمک مى کند. 
افرادى که روزانه یک فنجان لوبیا و دیگر حبوبات را 
مصرف مى کنند، شاهد افت فشار خون خود هستند.

کاکائو 
مطالعات محققان نشان داده است که اضافه کردن 
کاکائو به رژیم غذایــى مى تواند بــه دلیل وجود 
فالونول در آن به کاهش فشــار خون کمک کند و 
عملکرد رگ هاى خونى را بهبود بخشــد. محققان 
اعالم کرده اند که شــکالت تیره به کاهش فشار 
خون در افراد مبتال به فشار خون باال کمک مى کند.

موز 
 یک منبع فوق العاده از پتاسیم محسوب مى شود و 
اثرات سدیم در افزایش فشار خون را خنثى مى کند. 
بزرگســاالن باید روزانه یک موز متوسط مصرف 

کنند.

گوجه فرنگى 
حاوى مقادیر فراوانــى لیکوپن اســت. این آنتى 
 اکســیدان به  طور قابــل توجهى فشــار خون را 
کاهش مى  دهد. همچنین غنى از کلسیم، پتاسیم، 
ویتامین هــاى A، C وEبــوده و داراى تمام مواد 
مغذى مورد نیاز بــراى جلوگیرى از فشــار خون

 است.

سیر 
داراى خواص متعددى اســت که از لخته و ضخیم 
شــدن رگ  هاى خونى جلوگیرى کرده و همچنین 
به آسانى با عوارض ناشى از فشار خون باال مبارزه 

مى  کند.

کرفس 
حاوى موادى به نام سالیدس است و موجب آرام و 
گشاد شدن ماهیچه  هاى اطراف رگ  ها مى  شود. 
با گشاد شدن رگ  ها خون با فشار کمترى حرکت

 مى  کند و فشار خون پایین مى  آید.

 «واکسن سرماخوردگى رسید.» شاید این تبلیغ این روزها 
پشت شیشه بعضى داروخانه دیده شود؛ واکسنى که نه 
براى سرماخوردگى، بلکه در واقع واکسن آنفلوآنزاست. 
استفاده از این واکسن براى پیشگیرى از سرماخوردگى 
طى چند سال اخیر به صورت اشتباه به شدت رایج شده 
است. گرچه آنفلوآنزا یکى از عوامل اصلى سرماخوردگى 
است اما تنها عامل این بیمارى نیســت و باکترى ها و 
ویروس هاى دیگرى هم مى توانند سبب سرماخوردگى 

در فرد شوند.

آنفلوآنزا چیست؟
 آنفلوآنزا بیمارى اى اســت که به سرعت شیوع مى یابد. 
این بیمارى توسط سویه هاى مختلفى که هر ساله تغییر 
مى کند ایجاد مى شــود. به همین دلیل هر سال نیاز به 
تزریق واکسن جدید است. بیشترین زمان احتمال ابتال  
به آنفلوآنزا ماه هاى مهر تا اســفند است. اگرچه برخى 
عالئم بیمارى سرماخوردگى و آنفلوآنزا مشابه هم هستند 
ولى این واکسن در مقابل سرماخوردگى از ما محافظت 
نمى کند. واکســن آنفلوآنزا دو تا سه هفته پس از تزریق 
بیمار را علیه ویروس ها محافظت مى کند، بنابراین دقیقًا 
قبل یا بعد از زدن واکسن احتمال درگیرى با سویه هاى 

بیمارى زا وجود دارد.

چه کسانى واکسن بزنند؟
 اولویت تزریق واکســن به این ترتیب اســت: بیماران 
دیالیزى و پیوند کلیه، بیماران تاالسمى ماژور، بیماران 
کبدى شامل ســیروز و پیوند کبد، بیماران سرطانى که 
تحت شــیمى درمانى یا رادیوتراپى قرار دارند و در آخر 
پرسنل بهداشتى درمانى. به همین خاطر پیشنهاد مى شود 
هر کدام از گروه هاى فوق در هفته هاى آخر تابســتان 
واکسن تزریق کنند. واکسن آنفلوآنزا باید بر اساس دوزى 
که پزشک تجویز کرده به صورت داخل عضالنى یا زیر 
جلدى عمیق تزریق شود. بهتر است همه  افراد به  ویژه 
افراد باالى 65 ســال و کودکان سه تا 12 سال واکسن 

آنفلوآنزا تزریق کنند.

واکسن براى این افراد خطرناك 
است 

تزریق واکســن براى کســانى که سابقه 
واکنش آلرژیک به مواد موجود در واکسن 

آنفلوآنــزا دارند ماننــد تخم مرغ، 
فرمالدهید و جنتامایســین ، 

کســانى که در زمان مراجعه براى تزریق واکســن تب 
یا عفونت حاد دارند، کســانى که سابقه ابتال  به سندروم 
گیلن باره داشته اند و همچنین شیر  خواران زیر شش ماه 
ممنوع است. واکســن هاى آنفلوآنزا در تمامى مراحل 
باردارى قابلیت مصرف دارند. این واکســن در سه ماهه 
دوم و ســوم نســبت به ســه ماهه اول باردارى امن تر

 است.

عوارض واکسن آنفلوآنزا 
سردرد، تعریق، درد عضالت، درد مفاصل، تب، ضعف، 
خستگى، سرخى و ورم و ســختى محل تزریق از جمله 
عوارض واکسن آنفلوآنزاســت که معموًال طى یک تا 
دو روز بدون درمان برطرف مى شــود. تــب باال، تغییر 
در رفتار و هوشــیارى، کهیر یا ضایعات پوســتى 
منتشره، گرفتگى و خشونت صدا و مشکالت 
تنفسى مانند سختى تنفس، ضربان قلب 
باال و ضعف شدید بدنى با رنگ پریدگى 
از عوارض خطرناك واکســن است که 
بالفاصلــه بایــد به پزشــک مراجعه

 کرد.

معموًال غذاها از مرى عبور مى کنند، اسفنکتر مرى باز 
مى شود و غذاها به معده مى روند. در معده غذاها با اسید 

معده به قطعات کوچک تجزیه مى شوند.
عضله اسفنکتر بین مرى و معده بسته مى شود تا اسید 
معده در همان قسمت باقى بماند. وقتى دچار رفالکس 
اسید مى شویم، عضله اسفنکتر شــل مى شود و اسید 
معده به مرى نشــت مى کند و باعث احساس سوزش 

و درد مى شود.
کاهش وزن، خــوردن وعده هاى کوچــک، پرهیز از 
غذاهاى چرب، غذاهاى تند و اسیدى، کافئین و نیکوتین 

مى توانند به بهبود رفالکس معده کمک کنند.
با این حال گاهى این موارد نیز ممکن است کافى نباشند 
و فرد براى بهبود یافتن مجبور شــود تحت درمان یک 

پزشک متخصص قرار بگیرد.
غذاهایى که در ادامه به شما معرفى مى کنیم اسید 

کمى دارند و معموًال براى بهبود رفالکس 
اســید معده مــورد اســتفاده قرار 

مى گیرند. 

موز
توصیه کلى کــه هنگام بروز مشــکل رفالکس معده 
مى شــود خوردن غذاهایى با میزان اسید پایین است. 
غذاهایى که اسیدشان کمتر اســت به اندازه غذاهاى 

اسیدى باعث تحریک تولید اسید معده نمى شوند.
میوه ها معموًال غذاهایى اسیدى به حساب مى آیند اما 

برخى میوه ها مانند موز اینچنین نیستند.
اگر دچار رفالکس اسید شده اید به صورت کلى توصیه 
مى شود از خوردن مرکبات و گوجه فرنگى پرهیز کنید 

چون اسید زیادى در خود دارند.
موزها را معمــوًال میوه هایــى با مقدار 

اســید کم مى دانند 

بنابراین خــوردن این میوه براى افرادى که مشــکل 
رفالکس معده دارند توصیه مى شود.

سیب، گالبى، ملون و توت
ســیب، گالبى، ملــون و تــوت میوه هایى هســتند

 که اسیدشــان کم
 است. از این رو 

یــن ا
ها  میوه   
نند  مــى توا
از  قســمتى 
غذاهــاى یک 
غذایى  برنامــه 
رفالکس  ضــد 
معده را تشکیل دهند. 
به کار گرفتــن این غذا در 
برنامه غذایى مى تواند مزایاى 
دیگرى چون آنتى اکسیدان ها، 

ویتامین ها و فیبر نیز داشته باشد.

غالت کامل
غذاهایى که چربى باالیى دارند مى توانند 
رفالکس اســید معده را تحریک کنند از این رو 
خوردن غذاهاى کم چرب براى افرادى که حساس 
هستند توصیه مى شود. اضافه کردن غالت کاملى 
که به صورت طبیعى چربى کمــى دارند مانند بلغور 

جو دو سر، برنج و نان هاى سبوس دار همگى مى توانند 
عضوى از یک برنامه غذایى ضد رفالکس اســید معده 

باشند.

زنجبیل
سال ها از زنجبیل براى درمان انواع مشکالت دستگاه 
گوارش استفاده مى شده است از جمله حالت تهوع و درد 

معده، همچنین زنجبیل خاصیت ضد التهابى دارد.
در تحقیقى مصرف زنجبیل نشان داد مى تواند به 
کاهش زخم معده کمک کند. زخم معده زمانى 
که اســید باعث التهاب معده مى شود مى تواند 

بسیار دردناك باشد.

پروتئین
وقتى مــى خواهیــد از پروتئین به عنــوان یکى از

 بخش هــاى برنامه مقابله با رفالکس معده اســتفاده 
کنید بهتر اســت از انواع کم چرب آن استفاده کنید. از 
روش هاى پخت پر چرب مانند سرخ کردن پرهیز کنید.

پروتئین هاى کم چرب مانند ســینه مــرغ و بوقلمون 
و غذاهــاى دریایى توصیه مى شــود. ســفیده تخم 
مرغ نیز پروتئیــن بدون چربى اســت. زرده تخم مرغ 
نیز مــواد مغــذى فراوانــى دارد اما ممکن اســت در 
برخى افراد حســاس موجــب رفالکس اســید معده

 شود.

سبزیجات
به صورت کلى اگر دچار رفالکس اسید شده اید خوردن 
سبزیجات توصیه مى شود. سبزیجات چربى کمى دارند 
و سرشار از فیبر، آنتى اکسیدان، ویتامین و مواد معدنى 

هستند.
از روش هاى پخت پر چرب مانند ســرخ کردن پرهیز 
کنید و از سس زیاد هم استفاده نکنید. خوردن سبزیجات 
داراى برگ سبز مانند بروکلى، پیازچه و مارچوبه توصیه 

مى شود چون مقدار اسید بسیار کمى دارند.
اضافه کــردن ریحان تــازه بــه برنامــه غذایى نیز 
مى تواند بــراى بهبود رفالکس اســید معــده مفید

 باشد.

آب، مایع حیات است و شــما این را خوب مى دانید! شما 
مى توانید بدون غذا تا مدتى زندگى کنید اما بدون آب، در 

کمتر از یک هفته خواهید ُمرد.
کم آبى بدن، در ابتدا شــما را خســته و بیحال مى کند 
و اگر در حــال ورزش کردن باشــید، عملکردتان افت 
قابل توجهى خواهد داشــت. اما اگر بــدون تأمین آب 
بدن،به تمرین و ورزش ادامه دهید، خطر سکته  مغزى یا 

گرمازدگى خیلى بیشتر مى شود.

درست یا غلط؛ شما نمى توانید خیلى زیاد 
آب بنوشید

غلط است! متأســفانه این یکى از باورهایى است که در 
بین مردم رواج زیادى دارد. بودند دوندگان ماراتنى که 
به علت این باور اشتباه، ُمردند! نوشیدن مقادیر زیاد آب 
حین ورزش هاى طوالنى مدت مى تواند سدیم بدنتان را 
بسیار کاهش دهد و منجر به کمبود سدیم در سطح بسیار 
خطرناك شود. به همین دلیل است که حین ورزش هاى 
طوالنى باید نوشیدنى بنوشید که حاوى الکترولیت هایى 
چون سدیم، پتاسیم و کلرید باشد. این نکته فقط زمانى 
کاربرد دارد که شما براى مدتى بیشتر از یک ساعت و یا 
در محیطى بسیار گرم ورزش مى کنید. در غیر اینصورت، 

آب هم مى تواند یک نوشیدنى قابل قبول باشد.
متأسفانه، عالئم افت سدیم، مشابه عالئم دهیدراته شدن 

بدن هستند. به همین علت ورزشکاران، آب بیشترى 
مى نوشــند که باعث تشدید 

عالئم افت سدیم مى شود. 
ولــى اگر بــراى مدتى 
طوالنى فعالیت دارید 
و مطمئن هستید که 
فقط به آب بیشترى 
نیاز دارید، مى توانید 
هر چقــدر که الزم 

است آب بنوشید.

درســت یا 
غلط؛ نوشــیدن 
آب بــه کاهش 
وزن کمک مى کند

تا حدودى درســت 
اســت! برخــى از 
مطالعات از این ایده 
پشــتیبانى کرده اند. 
آشــامیدن آب باعث 

انبساط معده مى شود که بازخورد آن براى مغز این است 
که شما سیر شده اید.

نوشــیدن آب مى تواند متابولیسم تان را هم تقویت کند. 
مثًال در مطالعه اى معلوم شد نوشیدن نیم لیتر آب سرد، 
سرعت متابولیسم را تا 30 درصد افزایش مى دهد. نکته  
دیگر هم اینکه نوشیدن آب، زمانى مؤثرترین است که 
از آن به عنوان جایگزینى براى نوشــیدنى هاى شیرین 

استفاده کنید.

درست یا غلط؛ فقط هر وقت تشنه شدید 
آب بنوشید

تا حدودى درست است! البته این موضوعى بحث برانگیز 
است. تشنگى، نشــانه  ایده آلى براى اینکه بدانید چقدر 
بدنتان هیدارته است، نیست. شما معموًال زمانى احساس 
تشنگى مى کنید که 3 تا 5 درصد دچار کمبود آب شده اید. 
اما هنوز شواهد مســتحکمى وجود ندارد که نشان دهد 
این میزان دهیدراسیون بدن، مضر است. 
با کم آب شدن بدن، شما دچار احساس 
ضعف و خستگى و احتماًال یک سردرد 

خفیف خواهید شد.

درست یا غلط: شما 
باید هــر روز 8 لیوان آب 

بنوشید
غلط است! ممکن است نیاز بدن شما 
به آب، کمتر یا بیشــتر از هشت 
لیــوان در روز باشــد. بنابراین 
فاکتورهاى زیــادى در تعیین 
میزان آبى که باید بنوشــید 
دخیل هســتند. اگر سبک 
زندگى فعالــى دارید و یا در 
شــرایط گرم آب و هوایى 
زندگــى مى کنید، پس آب 
بیشــترى از راه تعریق از 
دســت مى دهید و نیازتان 
به آب بیشتر است. عامل 
دیگر هم تغذیه شماست. 
اگر میوه ها و ســبزى هاى 
زیادى مصرف مى کنید، پس 
مقــدارى از آب بدنتان از راه 
این غذاها تأمین مى شود، پس 
ممکن اســت به نوشیدن آبِ  

زیاد، نیازى نداشته باشید.

یک جراح فک و صورت در پاســخ به این پرسش که آیا 
درمان خانگى به ویژه استفاده از میخک در تسکین درد 
دندان مؤثر است یا خیر؟ گفت: استفاده از میخک، نه تنها 
تأثیر عمیقى در رفع دندان درد ندارد، بلکه ممکن است در 
نتیجه استفاده خودسرانه از آن، عوارضى را هم براى فرد 

به دنبال داشته باشد.
نیما صادقى با بیان اینکه درد دندان یک درد ریشــه اى 
و عمیق اســت، افزود: تنها از طریق تزریق و یا مصرف 
داروهاى مسکن تجویز شــده توسط دندانپزشک است 
که مى توان درد دندان را تســکین داد و حتى استفاده از 
اســپرى هاى لیدوکائین نیز به دلیل بى حسى موضعى 

تأثیرى در دردهاى عمیق که از داخل استخوان و از عصب 
دندان بیمار برخاسته است، ندارد.

این جراح فک و صورت گفت: استفاده از روش هاى سنتى 
و خانگى مانند گذاشــتن میخک بر روى دندان و موارد 
دیگر علمى نیست و حتى گذاشتن میخک به مدت چند 
روز یا چند ساعت در سطح دندان به دلیل داشتن خواص 

اسیدى، احتمال زخم شدن لثه فرد را فراهم مى کند.
صادقى با اشاره به داروى «اوژنول» که استخراج شده از 
میخک است، با ترکیب چند داروى دیگر افزود: اگرچه 
این احتمال وجــود دارد که با به کار بــردن این ماده در 
پانسمان هاى موقت دندان، توسط دندانپزشک بى حسى 

موضعى ایجاد شود، اما در صورتى که سر عصب باز باشد، 
اثر بى حس کنندگى و یا تسکین درد وجود خواهد داشت. 

اگر دچار رفالکس معده هستید...
مى شود و غذاها به معده مى روند. در معده غذاها با اسید 

معده به قطعات کوچک تجزیه مى شوند.
عضله اسفنکتر بین مرى و معده بسته مى شود تا اسید 
معده در همان قسمت باقى بماند. وقتى دچار رفالکس 
اسید مى شویم، عضله اسفنکتر شــل مى شود و اسید 
باعث احساس سوزش معده به مرى نشــت مى کند و

و درد مى شود.
کاهش وزن، خــوردن وعده هاى کوچــک، پرهیز از 
غذاهاى چرب، غذاهاى تند و اسیدى، کافئین و نیکوتین 

مى توانند به بهبود رفالکس معده کمک کنند.
با این حال گاهى این موارد نیز ممکن است کافى نباشند 
و فرد براى بهبود یافتن مجبور شــود تحت درمان یک 

پزشک متخصص قرار بگیرد.
غذاهایى که در ادامه به شما معرفى مى کنیم اسید 

کمى دارند و معموًال براى بهبود رفالکس 
اســید معده مــورد اســتفاده قرار 

مى گیرند. 

توصیه کلى کــه هنگام بروز مشــکل رفالکس معده 
مى شــود خوردن غذاهایى با میزان اسید پایین است. 
غذاهایى که اسیدشان کمتر اســت به اندازه غذاهاى 

اسیدى باعث تحریک تولید اسید معده نمى شوند.
میوه ها معموًال غذاهایى اسیدى به حساب مى آیند اما 

برخى میوه ها مانند موز اینچنین نیستند.
اگر دچار رفالکس اسید شده اید به صورت کلى توصیه 
از خوردن مرکبات و گوجه فرنگى پرهیز کنید  مىشود

چون اسید زیادى در خود دارند.
موزها را معمــوًال میوه هایــى با مقدار 

اســید کم مى دانند 

رفالکس معده دارند توصیه مى شود.

سیب، گالبى، ملون و توت
ســیب، گالبى، ملــون و تــوت میوه هایى هســتند

 که اسیدشــان کم
 است. از این رو

یــن ا
ها  میوه   
نند  مــى توا
از  قســمتى 
غذاهــاى یک

غذایى  برنامــه 
رفالکس ضــد 

معده را تشکیل دهند. 
به کار گرفتــن این غذا در 
برنامه غذایى مى تواند مزایاى 
دیگرى چون آنتى اکسیدان ها، 

ویتامین ها و فیبر نیز داشته باشد.

غالت کامل
غذاهایى که چربى باالیى دارند مى توانند 
رفالکس اســید معده را تحریک کنند از این رو 
خوردن غذاهاى کم چرب براى افرادى که حساس 
هستند توصیه مى شود. اضافه کردن غالت کاملى 
که به صورت طبیعى چربى کمــى دارند مانند بلغور 

عضوى از یک بر
باشند.

زنجبیل
سال ها از زنجبی
گوارش استفاده

معده، همچنین
در تحقیقى
کاهش ز
که اســید
بسیار درد

پروتئ
وقتى مــى خ
 بخش هــاى بر
کنید بهتر اســت
روش هاى پخت
پروتئین هاى کم
غذاهــاى در و
نیز پروتئیــ مرغ
نیز مــواد مغــذ
برخى افراد حسـ

 شود.

سبزیجات
به صورت کلى اگ
سبزیجات توصی
و سرشار از فیبر

هستند.
از روش هاى پخ
کنید و از سس زی
داراى برگ سبز
مى شود چون مق
اضافه کــردن

مى تواند بــراى
 باشد.

باورهاى اشتباه در مورد نوشیدن آبباید واکسن سرماخوردگى بزنیم؟

این بیمارى توسط سویه هاى مختلفى که هر ساله تغییر 
سال نیاز به دلیل هر به همین مى کند ایجاد مى شــود.

تزریق واکسن جدید است. بیشترین زمان احتمال ابتال  
به آنفلوآنزا ماه هاى مهر تا اســفند است. اگرچه برخى

عالئم بیمارى سرماخوردگى و آنفلوآنزا مشابه هم هستند 
ولى این واکسن در مقابل سرماخوردگى از ما محافظت 
نمى کند. واکســن آنفلوآنزا دو تا سه هفته پس از تزریق 
بیمار را علیه ویروس ها محافظت مى کند، بنابراین دقیقًا 
قبل یا بعد از زدن واکسن احتمال درگیرى با سویه هاى 

2 ســال و کودکان سه تا 12 سال واکسن  5افراد باالى 65
آنفلوآنزا تزریق کنند.

واکسن براى این افراد خطرناك 
است

تزریق واکســن براى کســانى که سابقه 
واکنش آلرژیک به مواد موجود در واکسن 

آنفلوآنــزا دارند ماننــد تخم مرغ، 
فرمالدهید و جنتامایســین ، 

دو روز بدون درمان برطرف مى شــود. تــب باال، تغییر
در رفتار و هوشــیارى، کهیر یا ضایعات پوســتى
منتشره، گرفتگى و خشونت صدا و مشکالت
تنفس، ضربان قلب تنفسى مانند سختى
باال و ضعف شدید بدنى با رنگ پریدگى
از عوارض خطرناك واکســن است که
بالفاصلــه بایــد به پزشــک مراجعه

 کرد.

مصرف آب انگــور در بیمــاران مبتال به 
بیمارى عروق قلب اثرات خوبى بر کاهش 
فاکتورهــاى التهابى و ُکند کردن ســیر 

پیشرفت بیمارى دارد.
محمدعلــى زارعیان، دســتیار تخصصى 
طب ایرانى درباره خواص برخى میوه ها و 
سبزى ها اظهار داشت: آب گیاه تازه خارشتر 
و جوشانده خشــک آن در آب از بهترین 
قطع کننده هاى خونریزى گوارشى به ویژه 

خونریزى بواسیر است.
وى افزود: لعــاب حاصل از جوشــاندن 
ریشــه، تخــم و گل خطمــى در رفــع 
پیچــش و زخم هاى گوارشــى بســیار 
مفیــد اســت و از مکمل هــاى درمانى 
مناســب در بیماران مبتال بــه زخم معده

 است.
این دســتیار تخصصى طــب ایرانى بیان 
کرد: مطالعات نشــان داده اند مصرف آب 
انگور در بیماران مبتــال به بیمارى عروق 
قلب، اثرات خوبى بــر کاهش فاکتورهاى 
التهابى و ُکند کردن سیر پیشرفت بیمارى
 دارد؛ رژیــم انگــور در بیمارانــى کــه 
مبتال به پر شــدن کیســه صفرا و سنگ 
صفــرا هســتند، نتایــج بســیار خوبى

 مى دهد.
زارعیان خاطرنشــان کرد: مصرف مداوم 
تره مى تواند چشــم را آزرده کند و لثه ها را 
نیز بیمار کند، همچنیــن گرم مزاجان نیز 
از خوردن آن متضرر مى شــوند و باید تره 
را همراه با گشــنیز تازه خورد. وى تصریح 
کرد: سبزى تره اگر با غذا و بعد از آن خورده 
شــود به هضم غذا کمک مى کند و مانع 

ترش شدن غذا مى  شود.

فواید رژیم انگور 
براى مبتالیان به 
سنگ کیسه صفرا

مضرات استفاده از«میخک» براى کاهش درد دندان

طوالنى باید نوشیدنى بنوشید که حاوى الکترولیت هایى 
چون سدیم، پتاسیم و کلرید باشد. این نکته فقط زمانى 
کاربرد دارد که شما براى مدتى بیشتر از یک ساعت و یا 
در محیطى بسیار گرم ورزش مى کنید. در غیر اینصورت، 

آب هم مى تواند یک نوشیدنى قابل قبول باشد.
متأسفانه، عالئم افت سدیم، مشابه عالئم دهیدراته شدن 

بدنهستند. به همین علت ورزشکاران، آب بیشترى 
مى نوشــند که باعث تشدید 

عالئم افت سدیم مى شود.
ولــى اگر بــراى مدتى 
طوالنى فعالیت دارید 
و مطمئن هستید که 
فقط به آب بیشترى
نیاز دارید، مى توانید 
هر چقــدر که الزم

است آب بنوشید.

درســت یا 
غلط؛ نوشــیدن 
آب بــه کاهش 
وزن کمک مى کند

تا حدودى درســت 
اســت! برخــى از 
مطالعات از این ایده 
پشــتیبانى کرده اند. 
آب باعث  آشــامیدن

با کم آب شدن بدن، شما دچار احساس
ضعف و خستگى و احتماًال یک سردرد

خفیف خواهید شد.

درستیا غلط: شما
8باید هــر روز 8 لیوان آب

بنوشید
غلط است! ممکن است نیاز بدنشما
به آب، کمتر یا بیشــتر از هشت
لیــوان در روز باشــد. بنابراین
فاکتورهاى زیــادى در تعیین
میزان آبى که باید بنوشــید
دخیل هســتند. اگر سبک
زندگى فعالــى دارید و یا در
شــرایط گرم آب و هوایى
زندگــى مى کنید، پس آب
بیشــترى از راه تعریق از
دســت مى دهید و نیازتان
به آب بیشتر است. عامل
دیگر هم تغذیه شماست.
اگر میوه ها و ســبزى هاى
زیادى مصرف مى کنید، پس
مقــدارى از آب بدنتان از راه
این غذاها تأمین مى شود، پس
ممکن اســت به نوشیدن آبِ

زیاد، نیازى نداشته باشید.

6 گزینه گیاهى براى کنترل روزانه فشار خون!
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کارشناس امور بین الملل گفت که با شرایط موجود 
احتمال اینکه مهدى طارمى جام جهانى 2018 روسیه را از 

دست دهد وجود دارد. 
امیر صدیقى در گفتگویى درباره محرومیــت 4ماهه مهدى طارمى و 
محرومیت باشگاه پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالتى اظهار داشت: طبق 
رأى صادره محرومیت مهدى طارمى از زمان ابالغ رأى (روز جمعه 31 شهریور) 
اعمال مى شود و باشگاه پرسپولیس 21 روز فرصت دارد به این رأى اعتراض و به 
دادگاه عالى ورزش (CAS) شکایت کند. گرفتن حکم تعلیق موقت براى بازى کردن 
طارمى خیلى ساده نخواهد بود و احتمال اینکه CAS این موضوع را نپذیرد وجود دارد.

این کارشناس امور بین الملل ادامه داد: اگر پرسپولیس مى خواهد از طارمى در بازى روز 
سه شنبه هفته جارى با الهالل استفاده کند، باید هرچه سریع تر به رأى اعتراض کند و دستور 
موقت بگیرد تا طارمى بتواند بازى کند اما این موضوع ممکن اســت تبعاتى هم براى این 

مهاجم در پى داشته باشد.
صدیقى عنوان کرد: در صورتى که دستور موقت صادر شود، پرونده به دادگاه عالى ورزش 
مى رود که این پروسه زمان بر است و ممکن است تا بهمن یا اسفند سال 96 طول بکشد. با 
توجه به اینکه احتمال عدم پیروزى باشگاه پرسپولیس در دادگاه عالى ورزش وجود دارد 

اگر از این زمان بخواهد محرومیت طارمى اعمال شود در واقع این مهاجم ممکن است 
جام جهانى 2018 را که خرداد سال 97 برگزار مى شود از دست بدهد.

وى گفت: باشگاه پرسپولیس باید با در نظر گرفتن تمام جوانب بهترین راهکار را 
انتخاب کند تا هم خود و هم طارمى کمترین ضرر را ببینند.

روزهاى خوب و شیرین پرســپولیس اکنون جاى خود را به شبح ترسناکى داده که تنها 
یک معجزه بار دیگر مى تواند امید را بازگرداند.

قهرمانى در لیگ برتر و بازى هاى تاکتیکى و مورد عالقه هواداران، حضور 
پرتعداد بازیکنان ســتاره و ملى پوش و صعود به جمــع چهار تیم برتر 
آســیا و درو کردن جوایز فردى فوتبال ایران روزهاى شــیرینى بود که 
پرسپولیسى ها طى سه فصل اخیر پشت سر گذاشــتند و اکنون با حادثه 

تلخى همراه شده اند.
پرسپولیس و مهدى طارمى به دلیل نقض تعهد قرارداد با ریزه اسپور محروم شدند. خبر کوتاه بود؛ 

اما شرایط تیم را اکنون دگرگون و سخت کرده است.
پرسپولیس چند روز دیگر باید به مصاف الهالل عربســتان برود و این حکم ضمن تاثیر روى 
روحیه بازیکنان، یکى از ســتاره هاى این تیم را نشــانه گرفت و با محرومیت همراه کرده 
است. مهدى طارمى که با 6 گل زده اینبار آقاى گلى آسیا را نشانه گرفته بود و سرخپوشان 
مى توانستند از این انگیزه فردى او به سود خود براى باال بردن شانس صعود استفاده کنند، 

اکنون با دردسر مواجه شده اند.
محرومیت مهدى طارمى در کنار محرومیــت انضباطى محمد انصارى و کمال کامیابى نیا 
باعث مى شود برانکو بدون سه بازیکن اصلى خود به مصاف یکى از قدرتمندترین تیم هاى 

منطقه برود و جدالى نابرابر داشته باشد.
این سه بازیکن محروم در کنار سیدجالل حســینى که هنوز وضعیت حضورش در این جدال 

نامشخص است و البته شایان مصلح که باید وضعیتش را از زبان پزشک تیم شنید.
شاگردان برانکو از این بازى و شرایط هولناکش باز هم با امید خارج خواهند شد یا شرایط، آنها را 

در آستانه کسب افتخارى تاریخى از پا خواهد انداخت؟

مثل اینکه اعتراض شدید استقاللى ها به وزارت ورزش بابت این مسئله 
اینکه آنها بین پرسپولیس و اســتقالل تفاوت مى گذارند و به آبى ها 
اجازه جذب یک مربى خارجى بزرگ را نمى دهند باعث شده که وزارت 
ورزش هر طور شده به دنبال تکذیب این مســئله باشند. محمدرضا 
داورزنى در مصاحبه اى که با پایگاه خبرى این وزارتخانه داشته گفته:

«وزارتخانه کامًال پیگیر مسائل استقالل اســت و به هیئت مدیره و 
مدیر عامل تأکید کرده با تعیین یک سرمربى با تجربه و قوى، خیال 

هواداران را آسوده کند.»

دستور 
وزارتخانه 
به استقالل 

 از حضور 

در جام جهانى  

ما چندین میرزایى داریم 

شکایت عادل از 
ســرمربى ذوب آهن

احتمال محرومیت طارمى

درگیرى رسانه اى امیر قلعه نویى و عادل فردوسى پور یکى از قدیمى ترین 
و ریشه دارترین دعواهاى فوتبال ماست که گویى برایش راه حل کوتاه یا 
حتى بلندمدتى که بتوان به آن اتکا کرد، وجود ندارد که اگر داشت البد در 
میان خیل بزرگان فوتبال ایران یکى پیدا مى شد که در و تخته را به هم 
جفت کند و به این دعواى قدیمى رنگ آشتى بزند. اما یک زخم قدیمى 
اگر درمان نشود، غیر ممکن است که به همان حال بماند و قطعا چرك 
کرده و بدتر و بدتر خواهد شد. آنقدر که تمام بدن را فرا مى گیرد و حتى 
حیات موجود را به کلى مورد تهدید قرار مى دهد. حکایت دعواى قدیمى 
عادل و امیر که زخم عمیقى روى تن نحیف فوتبال ما انداخته هم، جدا 

از این نیست.
 طبق گزارش گل دیلى ،زخم کهنه این دعواى دوســت نداشتنى، در 
کنفرانس خبرى بعد از بازى اســتقالل با ذوب آهن به شــکل زشت و 
زننده اى سرباز کرد و همه حاضران در جلســه را با بهتى باورنکردنى 
مواجه ساخت. آنجایى که امیرخان قلعه نویى با دیدن عوامل برنامه 90 
به ناگاه حمالت تازه اش علیه مجرى و تهیه کننده این برنامه را آغاز کرد: 
«خدا لعنت کنه اون برنامه اى که قداست ها را شکوند... از روزى که آقاى 
عابدینى را روبه روى بازیکن قرار داد،اونجا فوتبال ما مرد... عواملش هم 
االن اینجا هستند و توى چشم شون نگاه مى کنم و مى گم اینها باعث 
شدند که در فوتبال ما بى احترامى بیاد و قداست ها از بین بره... پرونده هاى 
اینها هم یه روزى در میاد که چه رفتارهایى و چه پول هایى گرفتند که چه 
کسانى رو حمایت کنند و قلعه نویى را بکوبند و حسن را بکوبند و حسین 

را بکوبند...!»

حرف هاى تند قلعه نویى البته آنگونه که شــاید و باید انتشار نیافتند اما 
شنیدن همین چند جمله از سخنانى که در یک کنفرانس خبرى زده شده 
و فیلم آن هم موجود است، براى اینکه بفهمیم به راحتى مى توان از آن 
در شکل و فرم قضایى شکایت کرد، کافى است. امیرخان در این جمالت 
رسما عادل فردوسى پور و همکارانش را متهم به پول گرفتن و داشتن 
حمایت هاى جهت دار کرده و این جرمى نیست که بتوان آن را از یک 
مجرى قدیمى پذیرفت و زیرسبیلى ردش کرد. حاال امیرخان قطعا مجبور 

است اسنادش را رو کند و اگر نتواند حرف هایش را به اثبات برساند...!
مى  گویند که عادل فردوســى پور بعد از شنیدن آنچه قلعه نویى علیه او 
و برنامه اش در این کنفرانس گفته، بســیار عصبانى شده و با جدیت در 
پى آن است که موضوع را از طریق قانونى پیگیرى کند اما شنیده هاى 
پشت پرده حکایت از آن دارند که شــاید فردوسى پور با زیرکى خاص 
خودش کار شــکایت از قلعه نویى بابت حرف هاى تند و تهمت هایش 
را به بخش حقوقى صدا و ســیما واگذار کند تا با یک تیر دو نشان زده 
باشد. اگر صداوسیما شاکى ماجرا باشد، هم هزینه هاى کالن وکیل و 
پرونده اى که قطعا بلندمدت خواهد بود به گردن این سازمان مى افتد و 
هم تابوى شکایت فوتبالى ها به دادسرا شکسته نمى شود تا ژنرال فردا 
بتواند با واسطه کردن بزرگان فوتبالى عادل را در محذورات قرار داده و 
پرونده را مختومه کند. بخش حقوقى صداوسیما که وکالى مجربى در 
اختیار دارد قطعا این پرونده را به شکل جدى پیگیرى خواهد کرد و دلیلى 
براى رضایت دادن و کنار کشیدن نخواهد داشت و این یعنى یک پرونده 
جنجالى بزرگ در راه است. پس لطفا گیرنده هاى تان را روشن نگه دارید...

ه با شرایط موجود 
20188 روسیه را از 

ه مهدى طارمى و 
اظهار داشت: طبق

1ز جمعه 31 شهریور) 
نرأى اعتراض و به

قت براى بازى کردن 
را نپذیرد وجود دارد. ع

 از طارمى در بازىروز 
ى اعتراض کند و دستور 
ـت تبعاتى هم براى این 

به دادگاه عالى ورزش  ده
6فندسال 96 طول بکشد. با 
عالى ورزش وجود دارد گاه
واقع این مهاجم ممکن است

از دست بدهد. د
نتمام جوانب بهترین راهکار را

ن ضرر را ببینند.

انىىى   

مى

قیمت باالى فاتح تریم یکــى از بزرگ ترین موانع 
بر ســر راه حضور او در استقالل اســت. او سومین 
مربى گرانقیمت یورو 2016 بــود و هنوز هم بابت 
قراردادش از فدراســیون فوتبال ترکیــه طلبکار 

است. 
عالوه بر ایــن اتفاقاتى کــه بین مانوئــل ژوزه و 
پرســپولیس افتاده باعث شده تا اســتقاللى ها به 
شــدت نگران آینده تریم در اســتقالل باشند و در 
مذاکره با او کمى دســت به عصــا حرکت کنند اما 
چراغ ســبزى کــه یکــى از هــواداران متمول
 استقالل در دوبى نشان داده مى تواند کار را آسان تر 

کند.
برایان اعتماد وکیل متمول ایرانى ساکن دوبى که 

بخش خاورمیانه شــرکت بزرگ امالك کریستى
 رئال اســتیت را تأســیس کرده در اینســتاگرام 
خــود تصویــرى از یک قلــب بزرگ آبــى رنگ 
منتشــر کــرده و در توضیــح آن نوشــته: «بــه 
امید آینده خوب و درخشــان بــراى تیم محبوب

 استقالل».
 او در پاســخ بــه کامنت هــاى متعدد هــواداران 
اســتقالل اعالم کرده که حاضر است براى آمدن 
فاتح تریم به اســتقالل به این باشگاه کمک کند. 
اما این همه ماجرا نیســت و رابطه دوستانه اعتماد 
با فرهاد مجیــدى مى تواند باعث نزدیک شــدن 
شــماره 7 محبــوب آبى هــا بــه این تیم شــود. 
مجیدى از چند ســال پیش با برایان اعتماد رابطه 

دوســتانه و حتى تجارى هم برقــرار کرده و حدود 
دو سال پیش هم شایعه شــده بود که قصد دارد با 
همکارى با برایان اعتمــاد کمک هاى مالى زیادى 

به استقالل کند.
به این ترتیب اگــر مذاکرات خوب پیــش برود و 
با کمک اعتمــاد، فاتح تریم هدایت اســتقالل را 
بر عهده بگیــرد، این امکان وجــود دارد که فرهاد 
مجیــدى هــم در نقش دســتیار او به اســتقالل

 برگردد.
بازگشــت از  قطعــا  اســتقالل  هــواداران 

 او به این تیم استقبال خواهند کرد و منتظر خواهند 
ماند تا مجیدى بــه زودى و احتماال بعــد از تریم، 

سرمربى بعدى استقالل شود. 

مجیدى دستیار «تریم» مى شود؟

ســرمربى تیم ملى دانشجویان از پتانســیل باالى دانشجویان 
مى گوید.

فرشاد کرمى سرمربى تیم منتخب دانشجویان به   گفت: تیمى که 
با مدیریت وزارت علوم حدود چهار سال است که تشکیل شده  و 
در آخرین مسابقات آسیایى نایب قهرمان آسیا شده است، داراى 
پتانسیل هاى بسیارى است که باید مورد توجه بیشترى قرار گیرد.

کرمى گفت: بارها در مصاحبه ها و بحث هاى کارشناسى اعالم 
کردم که سطح مسابقات یونیورسیاد و جام ملتهاى دانشجویان 
آسیا باالتر از لیگ برتر است و  اگر یکبار توانستیم در این مسابقات 
موفق شویم با مدیریت قوى وزارت علوم و حمایت انجمن فوتبال  

وزارتخانه بود که توانستیم تیمى منسجم را تشکیل دهیم.

درخشش بازیکنانى مثل رضا میرزایى در سپاهان که نقش موثرى 
در نایب قهرمانى در کره جنوبى داشــت باعث خوشــحالى من 
است و چندین رضا میرزایى در همین تیم داریم که در حال بروز 
توانایى ها در لیگ برتر هستند. فرزین گروسیان، محمد اوسانى، 
على فاطمى، محمدرضا سلیمانى، فرشاد هاشمى، مرتضى قدیمى 
پور و چندین بازیکن گمنام از اصفهان و تهران بازیکنانى هستند 

که بیشتر از آنها خواهیم شنید.
کرمى اضافه کرد: تیم سپیدرود رشت بیشتر از 380 دقیقه است 
که در لیگ برتر گل نخورده؛ ولى در اســتادیوم عضدى مغلوب 
دانشجویان میشود و این حاوى پیامى است که دانشجویان ایران 

چه سطحى دارند و به دنبال چه اهدافى هستند.

دردسر هولناك پرسپولیس 
برابر الهالل

روزهاى خوبو شیری
یک معجزه بار دیگر
قهرمانى د
پرتعداد
آســیا
پرسپولیس

تلخى همراه شده اند.
پرسپولیس و مهدى طارمى به د
اما شرایط تیم را اکنون دگرگو
پرسپولیس چند روز دیگر بای
روحیه بازیکنان، یکى از س
است. مهدى طارمى که با
توانستند از این انگیزه مى
اکنون با دردسر مواجه شد
محرومیتمهدى طارمى
باعث مى شود برانکو بدون
منطقه برود و جدالى نابرابر
این سه بازیکن محروم در ک
نامشخص است و البته شایان
شاگردان برانکو از این بازى و

در آستانه کسب افتخارى تاریخى

مدیر عامل تأکید کرده با تعیین یک سرمربى با تجربه و قوى، خیال 
هواداران را آسوده کند.»

کند.
ایرانى ساکن برایان اعتماد وکیل متمول

دردس
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مهاجم نورآبادى 
سابق پرسپولیس در 
برابر برانکو ایوانکوویچ 
نمایش قابل قبولى از خود 
به جا گذاشت؛ اما در امر گلزنى 

موفق نبود.
ساســان انصــارى مهاجم تیم 
سپاهان در هفته هفتم در برابر تیم 
اسبقش پرســپولیس قرار گرفت و 
البته توانست بازى درخشانى را برابر 

دیدگان برانکو به ثبت برساند.
او که فصل قبل بعد از گذشت 4 هفته به 
فوالد بازگشت و شماره 3 را بر تن کرد، 
با توجه به خوش یمنى این شماره در 
ســپاهان نیز 3 مى پوشد. انصارى با 
حرکات تند و تیز و پاس هاى سرعتى 
خود خط دفاع پرســپولیس را آزار 

داد.
نقطه عطف بــازى این مهاجم 
نورآبادى کــه البته در این 
بازى به عنــوان وینگر 
چپ به میدان رفته 
بــود، در دقیقه 
65 بــود 

که 

انصارى 
بعــد از 
ر  عبــو
ن  د ا د
پ  تو
دو  از 

مدافــع 
پرســپولیس بــا یک 

ضربه دقیق قصد بازکردن 
دروازه بیرانوند را داشت که 
این دروازه بــان خرم آبادى در 
روزى که خوب نبود، با یک واکنش 

عالى توپ را به کرنر فرستاد.
به نظر مى رسد موتور گلزنى انصارى 
هنوز به طور کامل روشن نشده. او که تا 
کنون تنها یک گل براى تیمش در برابر 

ذوب آهن به ثمر رسانده، امیدوار 

است 
تا بتواند 

از بــازى 
برابر  بعــد 

تهران  نفــت 
تعــداد گلهایش 

را افزایــش دهد و 
به کــورس آقاى گلى 

برسد.

کاپیتان سپاهانى ها در دیدار برابر پرسپولیس مى گوید: افتخار مى کنم این 
بازوبند را بر دست بستم. بازوبند سپاهان زمانى بر دستان محرم نویدکیا بوده 

است. البته من به دنبال این مسائل نیستم.
حسن جعفرى در مورد دیدار پرسپولیس و سپاهان گفت: بازى بسیار خوبى 
بود. در این دیدار عملکرد خوبى نشان دادیم. همانطور که گفته بودم نیاز 
به زمان داریم. پرسپولیسى که دیدید دو سال بازیکنانش کنار هم بودند و 
اینطور هماهنگ شده اند. ما تازه کنار هم قرار گرفته ایم و مدتى زمان نیاز 
است، تیم خوبى هستیم و از لحاظ فوتبالى رفته رفته بهتر مى شویم. گل 
دوم را زمانى دریافت کردیم که 10 نفره بودیم. امیدوارم در بازى بعدى نفت 

را شکست دهیم و به شرایط خوبى دست یابیم. 

وى درمورد بازوبند سپاهان که در این بازى در دستان او بود، خاطرنشان 
کرد: افتخار مى کنم این بازوبند را بر دست بستم. بازوبند سپاهان زمانى 
بر دستان محرم نویدکیا بوده است. البته من به دنبال این مسائل نیستم. 
مهمترین مسئله برایم نتیجه گرفتن تیم است. امیدوارم در ادامه لیگ بتوانیم 

روزهاى خوبى داشته باشیم و سپاهان را به روزهاى طالیى اش برسانیم.
مدافع ســپاهان در رابطه با حضور هواداران در ورزشــگاه عنوان کرد: 
هواداران سپاهان نشان دادند که تک هستند. آنها باعث دلگرمى ما شدند. 
وقتى به ورزشگاه آمدند مو به تنم سیخ شد. هواداران از همان لحظه اول 
ما را تشویق مى کردند. آنها لطف دارند و ما سعى مى کنیم با همه وجود 

بازى کنیم.

مربیان و سرمربیان زیادى هستند که نام شــان به عنوان مربى 
موقت در یک تیم مطرح شــده که یک بازى یا بیشــتر را روى 
نیمکت یک تیم بنشینند تا سرمربى آن تیم معرفى شود. مطمئنا 
براى یک بازى و به صورت موقت نیازى به تجربه باال و کارنامه 

قابل قبول نیست.
اســتقاللى ها که در چند فصل اخیر سریالى از تصمیمات عجیب 
و غریب را به نمایش گذاشــته اند با انتخاب یــک آنالیزور و یک 
مربى بدنساز به عنوان مربى موقت، بدعت جدیدى را پایه گذارى 
کرده اند. مک در موت مربى ناشــناخته اى نیست و کارنامه قابل 
قبولى هم دارد اما فقط به عنوان مربى بدنســاز. او همچنین در 

چند تیم غیرحرفه اى هم دستیار بوده است. با این حال سرمربى 
اســتقالل در بازى مقابل ســپیدرود به دلیل محرومیت او هم 
نخواهد بود و صالح مصطفوى است. فردى کامال ناشناخته. صالح 
مصطفوى یار قدیمى منصوریان است. او از زمان تیم ملى امید این 
مربى را همراهى کرده است و با او به نفت و سپس استقالل آمده 
است. شاید جالب باشد بدانید که جى پى اس و حوضچه یخ که در 
نفت تهران توسط منصوریان انجام شد و در استقالل سروصدا و 
حاشیه هاى زیادى به پا کرد را مصطفوى پاى شان را به این دو تیم 
بازکرد. مصطفوى همچنین یک بار توسط منصوریان از استقالل 
براى مدتى کنار گذاشته شد. گویا یکى از مصاحبه هاى مصطفوى 

به مذاق سرمربى استقالل خوش نیامده بود. البته مطمئنا ماندن 
او در استقالل بعد از استعفاى منصوریان و جدایى چینى و خرمگاه 
یکى از تصمیماتى است که سرمربى ســابق استقالل را چندان 
خوشحال نکرده است. البته شاید ماندن مصطفوى در استقالل 
ادامه دار تر باشد و حتى منجر به حضور یکى از گزینه هاى مدنظر 
مدیران استقالل در این تیم هم شود. مصطفوى در العین، آنالیزور 
والتر زنگا بود و رابطه بســیار خوبى با این مربى دارد. در لیســت 
اســتقاللى ها هم دروازه بان ســابق اینترمیالن به عنوان یکى 
از گزینه هاى ســرمربى گرى وجود دارد و قطعا یکى از راه هاى 

ارتباطى باشگاه استقالل با این مربى مصطفوى خواهد بود.

با بازگشت رئیس جمهور از اجالس سران سازمان ملل، احتمال بروز 
تغییرات در هیات مدیره باشگاه اســتقالل قوت گرفته است و على 
فتح ا...زاده که اوضاع را به خوبى رصد کــرده، دوباره در حال مقدمه 
چینى براى فراهم کردن شرایط بازگشــتش به استقالل است. او با 
آگاهى از تحت فشار بودن وزیر ورزش به دلیل مشکالت استقالل، 
مصاحبه جدیدى علیه او انجام داده و این کارى است که قبال هم بارها 

از او شاهد بوده ایم.
 3 مهر 95 : گــودرزى تفکراتى دارد که در حد یک کارمند اســت نه 
وزیر. من در یک دوره 6 ساله که مدیریت باشگاه استقالل را عهده دار 
بودم فقط یک بار آقاى هاشمى طبا را مالقات کردم زیرا آنها آدم هایى 
چون آقاى آقامحمدى و آقاى ایروانى را در راس باشگاه مى گذاشتند 
که خودشــان یک دولت بودند لذا الزم نبود هر لحظه به دفتر رییس 
سازمان تربیت بدنى بروند. گودرزى منشى مى خواهد نه مدیر. کسى 

را مى خواهد که فقط بگوید چشم.
 5 مهر 95 : تصور مى کنم عملکرد وزیــر (گودرزي) در حوزه ورزش 
لطمات بدى به دولت آقاى روحانى هم زده است، چرا که میلیون ها 
استقاللى و میلیون ها هوادار تیم ملى و حتى پرسپولیسى ها در زمان 
خاص خود نسبت به عملکرد دولت در بخش ورزش انتقادات جدى 

دارند.
(31 شــهریور 96): رئیس جمهور را مى توانم ببینم ولى سلطانى فر را 
نه، مگر من به سلطانى فر گفته ام که من را مدیرعامل استقالل کن؟ 
من چند بار فقط مصاحبه کردم که حرف من را گوش بده و اگر اشتباه 
گفتم آن را نپذیر. متاسفانه این ها هست که استقالل را زمین مى زند و 

هواداران استقالل از این موضوع ناراحت هستند.
این ها فقط بخشــى از تالش هاى فتــح ا ...زاده براى بازگشــت به 

ادوار مختلف است. البته خود او مدعى استقالل در 

است که از ســلطانى فر مى خواهد فقط به حرف هایش گوش کند اما 
کیست که نداند هدف او فقط و فقط بازگشت به استقالل است. این 
هم بخشــى از جدیدترین مصاحبه اوســت که کامال با حرف هاى 
دیگرش متناقض است:  براى حضور در استقالل تا این لحظه اقدامى 
انجام نداده ام! اما با توجه به اینکه این تیم در شــرایط خوبى به ســر 
نمى برد، حاضرم به خاطر دل هواداران محبوب آبى پوش به استقالل

 بازگردم.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان تغییرات زیاد در چند سال اخیر را یکى از عوامل 
ناکامى این تیم دانست. 

مسعود تابش در گفتگویى، در خصوص تساوى خانگى سپاهان برابر پرسپولیس 
گفت: بازى خوبى بود و با اینکه على کریمى را در اختیار نداشتیم و رسول نویدکیا 
هم بازى نکرد، بچه ها عملکرد خوبى داشتند. فکر مى کنم تساوى عادالنه بود و 
آقاى برانکو هم به این موضوع اشاره کرد. البته ما زمانى گل دوم را خوردیم که 

پورقاز به دلیل مصدومیت بیرون بود. این هم از بدشانسى تیم ماست.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا از نتایج ســپاهان راضى هستید؟»، تأکید 
کرد: طبیعتًا ما از نتایج راضى نیســتیم، ولى امیدوارم که شرایط سپاهان تغییر 
کند. به هرحال بازیکنان جدیدى به تیم اضافه شدند و سپاهان نیاز به زمان دارد 
تا به شرایط ایده آل برسد. شما دیدید که در این مسابقه بازیکنانى مثل یزدانى 
یا میرزایى عملکرد خوبى داشــتند. قطعًا دیگر بازیکنان هم خودشان را نشان 

مى دهند.
قائم مقام باشگاه ســپاهان اصفهان با تأکید کرد بر اینکه این باشگاه تصمیمى 
براى تغییر کادر فنى ندارد،  اظهار داشت: ما تصمیمى براى تغییر کادر فنى نداریم 
و کرانچار و دستیارانش کار خود را انجام مى دهند. باشگاه سپاهان در این چند 
سال از تغییرات زیاد در مدیریت و همچنین کادر فنى و بازیکنان ضربه خورده 
است. بدون شک ثبات در فوتبال مى تواند تأثیرگذار باشد و ما هم این شرایط را 

لحاظ خواهیم کرد.

رؤیاهاى فتح مدیرعاملى توسط فتح ا...  تغییرات زیاد 
باعث ناکامى 
سپاهان 
بوده است

درخشید 

  مبتکر GPS و حوضچه یخ

جعفرى: مو به تنم سیخ شد! 

سوریه و 
سپاهان 

نام هایى 
تلخ براى 
بیرانوند!

ساسان، خوش

رشید مظاهرى 
در انتظار است

یکى از مشکالت ورزشگاه نقش جهان فاصله زیاد تماشاگران با زمین مسابقه است.
ورزشگاه نقش جهان اصفهان که کمتر از یکسال از افتتاح آن مى گذرد، هنوز مشکالت 

زیادى دارد که مسئوالن ورزش استان وعده هاى زیادى براى آن داده اند. در این میان اما یکى 
از مشکالتى که در نقش جهان وجود دارد و قابل حل هم نیست، فاصله زیاد بین سکوى تماشاگران تا 
زمین چمن است. در این باره زیاد بودن عرض پیست تارتان ورزشگاه نقش جهان یک مشکل بزرگ 

ایجاد کرده؛ فاصله میان سکوى تماشاگران تا زمین زیاد شده و هواداران حاضر در ورزشگاه نمى توانند 
مانند سایر ورزشگاه ها از نزدیکى به بازیکنان و سایر افراد کنار زمین لذت ببرند.این مساله در بازى هایى 

که هوادار زیادى به ورزشگاه مى رود هم بیشتر به چشم مى آید و موجب اعتراض هواداران است.

فاصله عذاب آور تماشاگر از زمین   

مهاجم نورآبادى 
پرسپولیس در سابق

برابر برانکو ایوانکوویچ 
نمایش قابل قبولى از خود 
به جا گذاشت؛ اما در امر گلزنى 

موفق نبود.
ساســان انصــارى مهاجم تیم 
سپاهان در هفته هفتم در برابر تیم 
اسبقش پرســپولیس قرار گرفت و 
البته توانست بازى درخشانى را برابر 

دیدگان برانکو به ثبت برساند.
4او که فصل قبل بعد از گذشت 4 هفته به 
3فوالد بازگشت و شماره 3 را بر تن کرد، 
با توجه به خوش یمنى این شماره در 
3ســپاهان نیز 3 مى پوشد. انصارى با 
حرکات تند و تیز و پاس هاى سرعتى 
خود خط دفاع پرســپولیس را آزار 

داد.
مممممممماجم نقطه عطف بــازى این مه
نننننناینننن نورآبادى کــه البته در 
رررگررگرررنگرگرررررر بازى به عنــوان وی
ههههههههههفتههههه چپ به میدان ر
بــود، در دقیقه 
65 بــود 

که 

انصارى 
بعــد از 
ر  عبــو
ن  د ا د
پ  تو
دو  از 

مدافــع
پرســپولیس بــا یک 

ضربه دقیق قصد بازکردن 
دروازه بیرانوند را داشت که 
این دروازه بــان خرم آبادى در 
روزى که خوب نبود، با یک واکنش 

عالى توپ را به کرنر فرستاد.
به نظر مى رسد موتور گلزنى انصارى 
هنوز به طور کامل روشن نشده. او که تا 
کنون تنها یک گل براى تیمش در برابر 

ذوب آهن به ثمر رسانده، امیدوار 

است 
تا بتواند

از بــازى
برابر  بعــد 

تهران  نفــت 
تعــداد گلهایش

را افزایــش دهد و 
به کــورس آقاى گلى

برسد.

درخشید
وش

ن تا 
زرگ 

ى توانند 
ى هایى 

.

فاصله پیتر اشــمایکل بودن و سوشــا 
مکانى شــدن براى علیرضا بیرانوند در 
ورزشگاه نقش جهان، فقط چند دقیقه 
است. مرد شماره یک تیم برانکو، براى 
حفظ برتــرى تیمــش در یک بازى 
بزرگ، تا آن جا که مى تواند به بدن اش 
کش مى دهد و با یــک اثر کوچک 
روى توپ ساســان انصارى، دروازه 
را بســته نگه مى دارد. این، بهترین 
واکنش فصل بیرانوند محســوب 
مى شــود. بهتــر از هــر واکنش 
دیگرى در بازى هــاى لیگ یا 
جدال هــاى لیــگ قهرمانان 
آسیا. او همیشــه با این اتهام 
روبروست که ضعف هایش، 
در ســایه خــط دفاعى 
پرقدرت پرسپولیس و 
ى  کتیک هــا تا

عى  فا س د لــو ر کا

کى روش در تیم ملى پنهان مى شوند. خیلى ها باور 
دارند که آمار کلین شیت هاى این دروازه بان، بیشتر 
مربوط به مهره هاى دیگر تیم هستند تا اینکه نتیجه 
استعداد شگرف علیرضا در دروازه بانى باشند. این 
واکنش طالیى امــا مى تواند همه چیــز را به نفع 
او تغییر بدهد. اگر بازى بــا همین برترى حداقلى 
پسران برانکو به پایان برسد، سهم او در برد درست 
به اندازه سهم مهدى طارمى خواهد بود که ضربه 
پنالتى اش را به گل تبدیل کرده اســت. علیرضا از 
اینجا به بعد، فقط باید اشتباه نکند و در مقابل فشار 
خط آتش حریــف، دوام بیاورد. او، شــوت مروان 
حســین را با تســلط دریافت مى کند. شروع هاى 
مجدد موفقیت آمیزى دارد و حتى مى تواند بهترین 
بازیکن زمین لقب بگیرد اما تنها 9 دقیقه بعد از سیو 
درخشان روى ضربه انصارى، پرسپولیس دوباره از 
ناحیه دروازه بان ضربه مى خورد. ربیع خواه، مروان 
را به حال خودش رها کــرده، بیرانوند بى جهت از 
دروازه بیرون آمده و بازیکن خارجى سپاهان، آنقدر 
فرصت طلب هست که چنین موقعیتى را از دست 

ندهد. قرمزها، با لغرش بیرانوند کنار مى آیند. نبض 
بازى را در دســت مى گیرند و با تحمیل بازى شان 
به حریف، دوباره به گل مى رســند اما یک واکنش 
ناامیدکننــده دیگر از ســنگربان تیــم برانکو، به 
سپاهان مجال نفس کشیدن مى دهد. عکس العمل 
بیرانوند در مقابل ضربه على محمدى، شــباهت 
عجیبى به واکنش سوشا در بازى لیگ پانزدهم در 
ورزشگاه تختى برابر نفت تهران دارد. مسابقه اى که 
درست مثل جدال روز گذشته، دو امتیاز حساس را 
از پرسپولیس گرفت. انگار براى لحظاتى، این سوشا 
مکانى بود که به قصد تکرار خاطرات آزاردهنده اش 

به دروازه پرسپولیس برگشت.
علیرضا، معموال گلر پراشتباهى نیست اما در عین 
حال، با تعریف استاندارد یک گلر بى نقص فاصله 
زیادى دارد. تا امروز بیشتر از آن که به پرسپولیس 
سود رسانده باشد، از بازى در مقابل خط دفاعى این 
تیم به نفع خودش استفاده کرده است. هر جا که این 
دفاع از هم مى پاشد، او باید نقش ناجى آخر را براى 
تیم بازى کند اما به محض سست شدن خط دفاعى، 

بیرانوند نیز اعتماد به نفس اش را از دست مى دهد. 
نمایش مرد خاکسترى دروازه پرسپولیس در نقش 

جهان، از همیشه بیشتر به تیرگى متمایل بود.
به نظر مى رسد بیرانوند، به چالش ها و انگیزه هاى 
بیشترى براى پیشرفت کردن نیاز دارد. وقتى برانکو 
در بازى با گسترش فوالد به همه ستاره هاى ملى 
پوش تیمش استراحت مى دهد اما باز هم بیرانوند 
را براى ایستادن روى خط دروازه انتخاب مى کند، 
دور از انتظار نخواهد بود که انگیزه رقابت در ذهن 
این دروازه بان فروکش کند. شاید و رشید مظاهرى 
علیرضا حقیقى در تیم ملى و بوژیدار رادوشــوویچ 
در پرسپولیس، بتوانند فشار الزم را براى بازکشت 
بیرانوند به فرم خوب براى او به وجود بیاورند. پسر 
خاکسترى پرسپولیس در تیم ملى اگر جایگاه اش را 
در خطر احساس کند، روند پیشرفت متوقف شده اش 
را متحول خواهد کرد. سوریه و سپاهان، نام هایى 
براى به خاطر سپردن تزلزل بیرانوند هستند. تزلزل 
شماره یکى که این روزها، به اصلى ترین دلیل براى 

نگرانى هواداران تیم اش تبدیل شده است.
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رشید مظاهرى 
در انتظار است

فاصله پیتر اشــمایکل بودن و سوشــا 
مکانى شــدن براى علیرضا بیرانوند در 
ورزشگاه نقش جهان، فقط چند دقیقه 
است. مرد شمارهیک تیم برانکو، براى

حفظ برتــرى تیمــش در یک بازى 
بزرگ، تا آن جا که مى تواند به بدن اش 
کش مى دهد و با یــک اثر کوچک 
روى توپ ساســان انصارى، دروازه 
بســته نگه مى دارد. این، بهترین  را
واکنش فصل بیرانوند محســوب 
مى شــود. بهتــر از هــر واکنش 
دیگرى در بازى هــاى لیگ یا 
جدال هــاى لیــگ قهرمانان 
آسیا. او همیشــه با این اتهام 
روبروست که ضعف هایش،

در ســایه خــط دفاعى 
پرقدرت پرسپولیس و 
ى  کتیک هــا تا

عى  فا س د لــو ر ککککککککککککککککککککاا

کى روش در تیم ملىپنهان مى شوند. خیلىها باور
دارند که آمار کلین شیت هاى این دروازه بان، بیشتر 
مربوط به مهره هاى دیگر تیم هستند تا اینکه نتیجه 
استعداد شگرف علیرضا در دروازه بانى باشند. این
واکنشطالیى امــا مى تواند همه چیــز را به نفع

او تغییر بدهد. اگر بازى بــا همین برترى حداقلى 
پسران برانکو به پایان برسد، سهم او در برد درست 
به اندازه سهم مهدى طارمى خواهد بود که ضربه 
پنالتىاش را به گلتبدیل کرده اســت. علیرضا از

اینجا به بعد، فقط باید اشتباه نکند و در مقابل فشار 
خط آتش حریــف، دوام بیاورد. او، شــوت مروان 
حســین را با تســلط دریافت مى کند. شروع هاى

مجدد موفقیت آمیزى دارد و حتى مى تواند بهترین 
9بازیکن زمین لقب بگیرد اما تنها 9 دقیقه بعد از سیو 
درخشان روىضربه انصارى، پرسپولیس دوباره از 
ناحیه دروازه بان ضربه مى خورد. ربیع خواه، مروان 
را به حال خودش رها کــرده، بیرانوند بى جهت از 
دروازه بیرون آمده و بازیکن خارجى سپاهان، آنقدر 
فرصت طلب هست که چنین موقعیتى را از دست 

ندهد. قرمزها، با لغرش بیرانوند ک
ت بازى را در دســت مى گیرند و با
به حریف، دوباره به گل مى رســن
ناامیدکننــده دیگر از ســنگربان
سپاهان مجال نفس کشیدن مى د
بیرانوند در مقابل ضربه على مح
عجیبى به واکنش سوشا در بازى
ورزشگاه تختى برابر نفت تهران د
درست مثل جدال روز گذشته، دو
از پرسپولیس گرفت. انگار براى لح
مکانى بود که به قصد تکرار خاطر

به دروازه پرسپولیس برگشت.
ن علیرضا، معموال گلر پراشتباهى
حال، با تعریف استاندارد یک گلر
تا امروز بیشتر از آن ک زیادى دارد.
سود رسانده باشد، از بازى در مقابل
تیم به نفع خودش استفاده کرده اس
دفاع از هم مى پاشد، او باید نقش
تیم بازى کند اما به محض سست
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عامل قتل در قهوه خانه اى در شهرستان «پیشوا» 
سه روز بعد در گرمسار به همراه ده ها شیشه مشروب 

و 120 لیتر مشروبات الکى دست ساز، دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان گرمسار گفت: این قتل 
ساعت 18 بیست و ششم شهریور در یک قهوه خانه 
در پیشواى استان تهران رخ داد و در پى آن جوان 26 
ساله اى، مرد جوان 30 ساله اى را با اسلحه وینچستر 
به قتل رســاند و متوارى شد.سرهنگ ابوذر قربانى 

اظهار داشت: مأموران فرماندهى انتظامى ایوانکى 
متوجه حضور قاتل در این منطقه شدند و با شناسایى 
محل اختفاى قاتل و بــا هماهنگى قضائى در یک 
عملیات ضربتى این جوان را ســه روز پس از قتل 
دستگیر کردند.وى با بیان اینکه علت قتل، مسائل 
ناموسى بوده اســت، افزود: در محل اختفاى  قاتل 
120 لیتر مشروبات الکلى دست ساز و 30 بسته انواع 

مشروبات خارجى هم کشف شد.

کیفرخواست پرونده قتل مردى جوان در منطقه صیاد 
شیرازى، که با ضربه مســتقیم نارنجک دست ساز به 
ناحیه سرش در شب چهار شنبه سورى کشته شده بود، 
پس از گذشت سه سال، صادر شد و براى رأى نهایى، 

به محاکم کیفرى ارسال شد.
به گزارش شهرآرا، این پرونده قتل، که دو پسر خاله در 
آن نقش داشتند، زمانى رخ داد که دو متهم در یکى از 
خیابان هاى مشــهد مشــغول ترکاندن نارنجک هاى 
دستى خود بودند. ســر و صداى مهیب ناشى از انفجار 
این نارنجک ها موجب شــد یکى از اهالى محل، که 
مغازه قصابى داشت، پا به میدان بگذارد و در اعتراض 
به این کار دو پســر جوان، مقابلشــان بایســتد ولى 
متهمان، به جاى اینکه اشــکال خــود را قبول کنند و 
دست از شیطنت هایشــان بردارند، به ســراغ متوفى 
مى روند تا بــا قدرت نمایى این مرد جوان را ســاکت

 کنند.
«الف.ف» کــه نارنجک ها را در دســت گرفته بود با 
علم به اینکه این ادوات آتش زا ست و با اندك فشارى 
ممکن است منفجر شــود آنها را به «ك. خ.» (دیگر 
متهم پرونده) داد و از او خواست خودش را قاتى ماجرا 
نکند. صداى اعتراض قصاب تقریبًا همه ســاکنان و 
کسبه محل را بیرون کشــیده بود. مرد جوان از در پند 
و نصیحت وارد شده بود و با گفتن جمالتى آرام بخش 
قصد داشت به متهمان بفهماند کارشان، نه تنها جنبه 
تفریح ندارد، بلکه صداى انفجــار موجب ایجاد ترس 
و وحشت میان ســاکنان محل خصوصًا کودکان شده 

است.
مرد قصاب، با همان لحن داش مشتى خود، مشغول بر 
زبان آوردن دیالوگ هاى پندگونه اش به «الف. ف» بود 
که ناگهان «ك. خ» به سمت او حمله کرد و، با دستى 
که یک نارنجک دست ساز را مشت کرده بود، محکم 

به صورت متوفى زد.
صداى مهیب انفجار براى چند ثانیه تماشــاچیان این 
حادثه را در شوك فرو برد. مرد قصاب که از ناحیه سر 
دچار جراحتى بسیار شدید شــده بود، بى حرکت روى 
زمین در کنار متهم ردیف اول پرونــده افتاد و کانون 

انفجار تا شــعاع 2 مترى به واســطه گوگرد زرد شده 
بود و ســرخى خون متهم و متوفى بــه صورت واضح 

مشهود بود.
یک باره اهالى محل با بدن بى جان مرد قصاب مواجه 
شــدند و موضوع را به اورژانس گزارش کردند. طولى 
نکشید که دو دستگاه آمبوالنس در محل حضور یافتند 
و صداى نعره هاى متهم که از درد جراحت به خودش 
مى پیچید، نه تنها دلــى را به رحم نمى آورد، بلکه حس 

تنفر اهالى را برمى انگیخت.
در بررســى بدن بى جان مرد قصاب، مرگش از سوى 
تکنسین هاى اورژانس اعالم شد و موضوع، براى ادامه 
پیگیرى، به عوامل انتظامى گزارش شد. یک شوخى 
بچه گانه حاال رنگ و بوى مرگ و جنایت به خود گرفته 
بود و متهمان باید هرچه ســریع تر به سزاى عملشان 

مى رسیدند.
مطرح شدن فرضیه قتل

شامگاه دوازدهم اسفند ماه ســال 93 بود که، با حضور 
مأموران کالنترى شــهرك ناجا به همراه کارآگاهان 
پلیس آگاهى و بازپرس ویژه قتل دادسرا، فرضیه قتل 
مطرح شد و پرونده در مســیر پیگرد هاى جنایى قرار 
گرفت. متهم اصلى پرونده، که به دلیل انفجار نارنجک 
داخل دستش دچار جراحت شدید از ناحیه دست شده 
بود، به صورت تحت الحفظ به بیمارســتان منتقل شد 
و متوفى نیز، براى بررسى بیشــتر، به پزشکى قانونى 

انتقال یافت.
شــواهد و قراین موجود از قتل متوفى به دست «ك. 
خ» حکایت داشــت و اهالى محل، کــه در لحظه این 
حادثه در آنجا حضور داشــتند، در اظهاراتى مشــابه، 
عنوان کردند که متهم اصلى پرونده با همان دســتى 
که نارنجــک را با آن مشــت کرده بــوده به صورت 
مقتول زده اســت. براى همین، جلســات بازپرسى، 
پس از ترخیص متهــم اصلى پرونده از بیمارســتان، 
آغاز شد و دو پســر خاله اذعان داشتند که قصد کشتن 
متوفــى را نداشــته اند و فقط مى خواســته اند خودى 

نشان دهند.
با توجه به اظهارات وکیل متهم اصلى پرونده مبنى بر 
اینکه او قصد کشــتن متوفى را نداشــته و متوجه این 
موضوع کــه نارنجک ها در دســتان وى مى باشــد 
نبوده اســت، او تصمیم داشــت جریان پرونــده را به 
ســمت قتل شــبه عمد تغییر دهد تا خانــواده متمول 
متهــم بتوانند خــون مقتــول را با پــول خریدارى 

کنند.

اختالف نظر قضائى در پرونده
زمان مى گذشت و جلسات رسیدگى به این پرونده یکى 
پس از دیگرى برگزار مى شد و با وجود اینکه اولیاى دم 
درخواست قصاص متهم را داده بودند، اتهام متهم اصلى 
از سوى بازپرس جنایى دادسرا قتل شبه عمد تشخیص 
داده شــد و پرونده براى صدور کیفرخواست، به شعبه 
اظهار نظر ویژه قتل عمد دادســراى عمومى و انقالب 

مشهد ارسال شد و مورد بررسى قرار گرفت.
قاضى صادق صفرى در این باره گفت: «این پرونده با 
نظر قتل شبه عمد به این شعبه ارسال شد که، براساس 
بررســى هاى انجام  شــده، بازپرس ویژه قتل عمل 
ارتکابى متهم را منطبق با قتل عمد ندانســت. براى 
همین، قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرد اما، پس 
از حصول پرونده به این شــعبه، با توجه به شــواهد و 
قراین موجود، عمل ارتکابى متهم، براساس بند «ب» 
ماده 290 قانون Law مجازات اســالمى، قتل عمد 

تشخیص داده شد.»
وى افزود: «بــا این اختالف نظر، پرونــده، براى حل 
اختالف، به محاکم کیفرى ارســال شــد که قاضى 
دادگاه، پس از بررســى مســتندات موجــود، نظریه 
قتل عمد را تأیید کرد و ســپس پرونــده، براى صدور 

کیفرخواســت با موضوع ارتــکاب یک فقــره قتل 
عمدى مرد مســلمان، مجدداً به این شــعبه ارســال 

شد.»
صفرى ادامه داد: «به سبب بررسى هاى به عمل آمده، 
متهم اصلــى پرونده، به اتهام یــک فقره قتل عمدى 
مرد مســلمان از طریق ایــراد ضربه نوعًا کشــنده با 
نارنجک دست ساز به ســر مقتول، به قصاص و متهم 
ردیف دوم، به اتهام معاونــت در قتل عمدى ارتکابى 
از ناحیه  متهم ردیف اول از طریق تســهیل وقوع بزه و 
مشــارکت در اخالل در نظم عمومى از طریق استفاده 
از نارنجک دست ســاز، به حبس محکوم خواهد شــد 
که پرونده، پــس از صدور کیفرخواســت، براى رأى 
نهایى، در اختیار دادگاه کیفرى خراســان  رضوى قرار

 گرفت.»

سخنگوى آتش نشــانى ورامین گفت: بر اثر تصادف تیبا با پایه پل عابرپیاده، راننده خودرو جان خودش 
را از دست داد.

بهنام کرمانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت 9و27 دقیقه صبح روز پنج شنبه هفته گذشته 
حادثه تصادف خودروى تیبا 
با پایه پل عابرپیاده در ورودى 
شهر ورامین به سامانه 125 
آتش نشــانى ورامین اعالم 

شد.
ســازمان  ســخنگوى 
آتش نشانى و خدمات ایمنى 
ورامین ادامــه داد: با حضور 
در محــل حادثه مشــاهده 
شد یک دســتگاه خودروى 
سوارى تیبا به هنگام حرکت 
در مسیر به دالیل نامعلومى 
از مسیر اصلى منحرف و پس 
از برخورد شــدید با پایه پل 

عابرپیاده متوقف شده است.
وى با بیــان اینکه بــر اثر 
شــدت حادثه تنها سرنشین 
خــودرو (راننــده خانم) در 

اتاقک خودرو محبوس شــده بود، خاطرنشان کرد: آتش نشــانان به ســرعت عملیات را آغاز کرده و 
سرنشین محبوس شــده را از اتاقک متالشــى شــده خودرو خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس 
دادند که  پس از معاینات اولیه مشخص شــد وى بر اثر شــدت جراحات وارده جان خودش را از دست

 داده است.

کیفرخواست پرونده قتل با نارنجک دست ساز پس از 3 سال صادر شد؛ 

قاتل نارنجکى قصاص مى شود

قاتل مسلح فرارى که در جیرفت قتل انجام 
داده بود، با تالش پلیس در قرچک دستگیر 

شد.
جانشــین فرماندهى انتظامى شهرســتان 
جیرفت از دستگیرى قاتل مسلح فرارى توسط 
پلیس آگاهى خبر داد و گفت: خردادماه امسال 
در اثر اختالفات خانوادگى، مرد 23 ساله اى در 
محل پل پایداران جیرفت به ضرب گلوله به 
قتل رسید که بالفاصله شناسایى و دستگیرى 

عامل قتل در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ محمد رضایى  افزود: اقدامات فنى و 
تخصصى پلیس براى دستگیرى قاتل ادامه 
داشــت تا اینکه پس از حدود سه ماه تالش، 
محل اختفــاى قاتل در شهرســتان قرچک 
(شرق تهران) شناسایى و قاتل که جوان 20 
ساله اى است توســط افسران پلیس آگاهى 
جیرفت و با همــکارى پلیس آگاهى قرچک 

دستگیر شد.

دستگیرى 
عامل قتل خانوادگى

«الف.ف» 
که نارنجک ها را در 
دست گرفته بود با 
علم به اینکه این 

ادوات آتش زا ست 
و با اندك فشارى 
ممکن است منفجر 

شود آنها را به 
«ك. خ.» (دیگر 

متهم پرونده) داد 
و از او خواست 
خودش را قاتى 
ماجرا نکند

معاون عملیات ســازمان اورژانس کشور عنوان 
کرد: یک راکب موتورســیکلت که با گاردریل 
برخورد کرده بود توســط رئیس اورژانس کشور 
از خدمات اولیه بهره مند و توســط آمبوالنس به 

بیمارستان منتقل شد.
حسن نورى اظهار داشت: تصادف موتورسوار با 
گاردریل الین شرق به غرب انتهاى اتوبان بابایى 
مصدومى با جراحات جدى برجاى گذاشت. وى 
افزود: دکتر کولیوند، رئیس اورژانس کشور قبل از 
آمبوالنس به صحنه رسید و با اقدامات اولیه جان 

مصدوم را نجات داد.
نورى یــادآور شــد: در نهایت مصدوم توســط 
نیروهاى امــدادى به بــه بیمارســتان منتقل

 شد.
گفتنى اســت رئیس اورژانس کشــور در حین 
برگشت از مراسم سالگرد شهید مصطفى صادقى 

که بر اثر ســقوط بالگرد امدادى جان خود را از 
دست داده بود با این صحنه مواجه شد .

امداد رسانى رئیس اورژانس به راکب موتورسیکلت

تصادف مرگبار با پایه پل عابرپیاده
مدیر مدرسه گلستانى خود را در کالس درس حلق آویز کرد. مدیر 
مدرسه روستاى «صفا ایشان» شهرستان گمیشان عصر روز پنج 
شنبه وقتى بچه ها از مدرســه خارج شدند  خود را در کالس حلق 
آویز کرد و به زندگى اش پایان داد. گفته مى شود وى از مشکالت 
روحى رنج مى برده اســت. توماج، فرماندار شهرستان گمیشان 
این خبر را تأیید کرده و گفته اســت: موضوع در دســت بررسى

 است.

خودکشى هولناك آقاى مدیر
 در کالس درس

قتل با اسلحه وینچستر در قهوه خانه 

روز پنج شنبه گذشته شکارچیان متخلف در ساوه یک 
محیط بان را با خودرو زیر گرفتند. 

به دنبال دریافت گزارشــى مبنى بــر ورود گروهى از 
شکارچیان متخلف به منطقه پلنگ آباد و رازین واقع در 
بخش نوبران ساوه و شلیک حدود هشت گلوله توسط 
آنها، نیروهاى یگان محیط زیست این شهرستان عازم 

منطقه  شدند.
مدیر عامل انجمن حافظان طبیعت ســاوه در این باره 
گفت: محیط بانان از قبل در جریان بودند که متخلفان 
به وسیله یک خودروى پراید سفید وارد منطقه شده اند، 
بنابراین به محض مشاهده خودروى مذکور در یکى از 
مسیرهاى فرعى، از خودروى سازمانى پیاده شدند و با 
نشان دادن تابلوى ایست دستور توقف به راننده پراید 

را صادر کردند. 
مهدى فرقانى پور اظهار داشت: راننده خودروى پراید 

پس از مشــاهده محیط بانان با افزایش سرعت خودرو 
به عمد محیط بان «سید على لنگرودى» را زیر گرفته و 

سپس متوارى شد.
پس از این حادثه با تماس تلفنى دیگر محیط بان حاضر 
در صحنه، عوامل اورژانس و نیروى انتظامى در محل 

حادثه حاضر شده و محیط بان مجروح را به بیمارستان 
منتقل کردند.

 محیط بان سید على لنگرودى جهت مداوا به بیمارستان 
 ICU شهریار تهران منتقل شده و هم اکنون در بخش
این بیمارستان بسترى است. متأسفانه وى بر اثر ضربه 
شدید از ناحیه سر و گردن دچار آسیب و خونریزى شده 
و احتمال ضربه مغزى و بروز عوارض ناشى از آن وجود 

دارد.
 وى در حال حاضر ســطح هوشــیارى مناسب و توان 
حرکت دادن اندام هاى حرکتى خود از جمله دست ها 
و پاها را ندارد اما به گفته پزشکان خونریزى مغزى وى 

متوقف شده است.
مهندس على لنگرودى،  کارشناس ارشد محیط زیست 
و معاون اداره محیط زیست ساوه 33 ساله بوده و داراى 

یک دختر هفت ماهه است.

شکارچیان متخلف، محیط بان ساوه اى را زیر گرفتند

جوشکارى باعث آتش گرفتن شیروانى مغازه شد
جوشــکارى نا ایمن در ســقف مغازه در حال تعمیر، 

شیروانى این مغازه را به آتش کشید.
معاون منطقه 5 عملیات سازمان آتش نشانى تهران 
در این مــورد گفت: عده اى از کارگــران در حال کار 
و مرمت یک ســاختمان دو طبقه به مساحت 50 متر 
مربع بودند که بر اثر بى احتیاطى یکى از کارگران به 
هنگام جوشکارى در قسمت شیروانى این ساختمان 
با تیرك هاى چوبــى و بافت فرســوده، ناگهان این 
قسمت شعله ور شد و آتش به سرعت در زیر شیروانى 

گسترش پیدا کرد.
امیر هاتفى با اشــاره به اینکه شعله هاى آتش سقف 
شــیروانى این مغازه را فراگرفته و در حال سرایت به 
ســاختمان هاى مجاور بود، اظهار داشت : نیرو هاى 
عملیاتى به سرعت پس از قطع جریان برق ساختمان، 
با به کارگیرى تجهیزات فردى، نردبان هاى دستى و 

لوله هاى آبدهى از چندین سمت خود را به کانون آتش 
سوزى رساندند و در مدت زمان کوتاهى آتش سوزى 

را مهار و کامًال خاموش کردند.
معاون منطقه 5 عملیات سازمان آتش نشانى تهران با 

اعالم اینکه این حادثه مصدومى در پى نداشت، اضافه 
کرد: تحقیقات بیشــتر در خصوص این آتش سوزى 
هم اکنون از طرف کارشناسان آتش نشانى در دست 

انجام است.

دختر بچه 3 ســاله تبریزى که یکســال از 
گمشدنش مى گذشت توسط مردم شهرستان 
جلفا شناسایى شــد و از دست یک زن و مرد 

رهایى یافت.
ساعت 3 صبح دیروز شنبه «فاطمه» گمشده 
به آغوش خانواده اش بازگشت . فاطمه قربانى، 
دخترى سه ســاله درتبریز که یکسال پیش 
دقیقاً در چنین روزى گم شده بود توسط مردم 
شهرستان جلفا از دست یک زن و مرد نجات 

داده شد.
بنا به این گزارش، جمعه شــب شخصى در 
تماس تلفنى با خانواده فاطمه خبر از پیدا شدن 
دختر بچه گمشده در شهرستان جلفا داد. پدر 
فاطمه سریعاً  خود را به آدرس محل پیدا شدن 
فاطمه رساند و دختر خود را در میان جمعیت 
مشاهد کرد و دختر خود را به آغوش کشید. در 
ادامه مشخص شد زن و مردى که فاطمه در 
اختیار داشتند موفق به فرار از آن محل شدند.

کودك گمشده 
بعد  ازیکسال 

پیدا شد

2 کودك و پسر 16 ساله اى داخل تانکر بدون 
اســتفاده در روســتاى عزت آباد نجف شهر 

جان باختند.
به گزارش آنا، افسر نگهبان پاسگاه انتظامى 
نجف شهر گفت: عصر روز پنج شنبه  جسد بى 
جان دو کودك پنج و شش ساله و یک نوجوان 
16ساله از یک تانکر بال استفاده در روستاى 
عزت آباد نجف شهر از توابع سیرجان بیرون 

آورده شد.
سروان شــیبانى درباره هویت جانباختگان 
گفت: «فاطمه میرشــکارپور» شش ساله، 
«علیرضا میرشــکارپور» 16 ســاله و «رضا 
ساالرى» پنج ساله ســه نفرى هستند که با 
بسته شــدن در تانکر بال اســتفاده اى که در 
حاشیه خیابانى در روستاى عزت آباد رها شده 

بود جان خود را از دست داده اند.
به گفته وى از این تانکر قبالً براى سم پاشى 
باغات پسته استفاده شــده و به احتمال زیاد 
این کودکان به دلیل گاز ســموم جان خود را 

از دست دادند.

مرگ 3 کودك و 
نوجوان داخل 
تانکر سمپاشى
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 Net IL Linker مایکروسافت به تازگى ابزارى به نام
را به صورت آزمایشى منتشــر کرده که قادر است با 
حذف کتابخانه ها و ارجاعات بــى مورد فضایى که 
برنامه هاى کاربــردى دات نت اشــغال مى کنند را 

کم کند.
بدون شک شما نیز بارها و بارها با معضل بزرگ شدن 
حجم برنامه هایى روبه رو شــده اید که با چارچوب 
دات نت نوشــته اید. اما این مشکل براى همیشه به 
تاریخ خواهد پیوســت. مایکروســافت با مشارکت 
 IL Linker موفق به توسعه ابزارى موسوم به Mono

شده اند.
ابزارى که بــه منظور بررســى برنامه هاى دات نت 
و حذف موارد اضافى از برنامه ها توســعه پیدا کرده 
اســت. این ابزار به برنامه ها اجــازه مى دهد تنها از 
کتابخانه هایــى که واقعًا به آنها نیاز دارند اســتفاده 
کنند. پیش نمایشى که از ابزار IL Linker منتشر شده 
تنها از مجموعه کوچکى از برنامه هاى موســوم به 

Self-contained و 

همچنین برنامه هایى 
 Net Core کــه بــا
شــده اند  نوشــته 
مى کند.  پشــتیبانى 
مایکروســافت در توصیف ابزار فوق گفته اســت 
IL Linker :قادر اســت در بعضى مــوارد به میزان 

50 درصد حجم برنامه ها را کاهش دهد. مشــکل 
حجیم بودن برنامه هاى نوشــته شــده با دات نت 
یک مشکل نســبتًا قدیمى اســت. به واسطه آنکه 
اکوسیستم دات نت عمدتاً بر پایه ویژگى هاى پویا کار

 مى کند.
IL Linker قــادر اســت جســتجویى در کدهــا 

انجام دهد و هرگونه اســمبلى یا وابســتگى هایى 
که به طــور صریح در یــک برنامه تعریف شــده و 
به کار گرفته شــده اند را شناســایى کــرده و هر 
موجودیتى که از آن اســتفاده نمى شود را شناسایى

 کنــد. در حــال حاضــر، الگوریتم هایــى که به 
منظــور نشــانه گذارى و حــذف کدهــاى بــال 
اســتفاده بــه کار گرفتــه مى شــوند در اغلــب 
موارد این کار را با وســواس بیش از انــدازه انجام 

مى دهند.  امــا IL Linker بــه انــدازه اى قدرتمند 
اســت که حتــى مى توانــد کدهایى کــه در زمان 
اجرا و به شــکل پویا بــه برنامــه وارد شــده اند را 
شناســایى کرده و در صــورت لزوم آنهــا را حذف
 کند. بــا وجود ایــن،  کاربــر نهایى، همیشــه این 
قابلیــت را در اختیــار دارد تا به طور دســتى خودش 
تصمیم گیــرى کند کــه چــه کدهایى بایــد نگاه 
داشــته شــوند و کدامیک از کدها باید حذف شوند. 
به عبارت دقیق تر مهم نیســت کدها یک اســمبلى 
کامل باشــند یا نوع خاصى از اســمبلى هاى داخلى

 باشند.
در هــر دو حالــت دســت برنامه نویــس در ایــن 
زمینه بازگذاشــته شده اســت. IL Linker بر مبناى 
پروژه قدیمى Cecil نوشــته شده اســت. پروژه اى 
که توســعه دهندگان دات نت از 13 ســال پیش تا به 
امروز براى بررســى و تحلیل برنامه هاى کاربردى و 
کتابخانه هاى دات نت از آن استفاده مى کردند. تفاوت 
 IL Linker در این است که Il Linker و Cecil عمده
به منظور کاهش حجم برنامه ها طراحى شده است، در 
حالى که Cecil براى بازرسى و ویرایش کدها طراحى

 شده است.

فناورى شارژ بى سیم جدید Pi که توسط فارغ التحصیالن 
دانشگاه «ام آى تى» ابداع شــده، بدون نیاز به قرار دادن 
گوشى بر روى یک سطح مغناطیسى شارژ بى سیم آن را 

ممکن مى کند.
استاندارد قبلى موجود در این زمینه موسوم به Qi کاربران 
را مجبور مى کرد براى شارژ بى سیم گوشى آن را بر روى 
ســطحى خاص قرار دهند و لذا امکان جابه جایى گوشى 

محدود بود.
ابزار شارژ بى سیم مبتنى بر اســتاندارد Pi در قالب یک 
استوانه مخروطى شکل طراحى شــده و کاربران با قرار 
دادن گوشى خود در فاصله چند مترى ابزار یادشده هم مى 
توانند گوشى خود را شارژ کنند. مهمترین مزیت این شارژر 
بى سیم قابلیت شارژ همزمان چند گوشى اعم از آیفون و 

گوشى هاى اندرویدى است.
شارژ حداکثر چهار گوشى از این طریق با حداکثر سرعت 
(10 وات) صورت مى گیرد ولى گوشى  هاى جدیدى که 
براى شــارژ به این مجموعه اضافه شوند با سرعت پایین 

ترى شارژ مى شوند.
Pi  از فناورى شــارژ الکترومغناطیسى براى تأمین برق 
گوشى هاى هوشمند استفاده مى کند که براى شارژ تبلت، 
هدفون هاى بى سیم و دیگر وسایل الکترونیک قابل حمل 
نیز قابل استفاده است. فروش این شارژرها از سال 2018 

شروع مى شود و قیمت آنها زیر 200 دالر است.

با گسترش روز افزون اســتقبال مردم از گوشى هاى 
هوشمند، آمار استفاده از این محصول به عنوان یک 

وسیله سرگرم کننده رو به افزایش است.
به گزارش جام جم آنالین، همین موضوع باعث شده 
است که شرکت هاى کوچک و بزرگ بازى سازى در 
دنیا، بازى هاى مختلف و سرگرم کننده بسیارى براى 
قالب تلفن هاى هوشمند طراحى کنند. در میان بازى ها 
و ســبک هاى مختلفى که دارنــد؛ بازى هاى فکرى 
با استقبال خوبى روبه رو مى شــوند. شاید مهمترین 
علت این استقبال، عالقه افراد در به چالش کشیدن 
خود باشــد. اینکه براى گذراندن یک مرحله حسابى 
فسفر بسوزانند و ذهنشان را درگیر بازى کنند. راستش 
را بخواهید خود من که بدجورى عاشق این سبک از 
بازى ها هستم! از همین رو در ادامه به معرفى 5 بازى 
فکرى جذاب و سرگرم کننده مى پردازیم که حسابى 

مشغولتان خواهد کرد.

راه توپ را پیدا کنید 

اگر به دنبال یــک بازى فکرى بــا گرافیک خوب و 
نسبتًا کم حجم هســتید و نمى خواهید چندان درگیر 
مراحل سخت، دشوار و زمانبر شوید، به عنوان اولین 
پیشنهاد بازى «حرکت توپ» را از دست ندهید. این 
بازى ترکیبى از چند بازى اســت، یعنى شــما درآن 
واحد هم باید پازل باِز خوبى باشــید و هم بتوانید راه 
را از چاه تشخیص بدهید. شــما مى بایست با حرکت 
دادن بلوك ها مســیر حرکت توپ را باز کنید و آن را 
به بلوك هدف برسانید، شــاید فکر کنید با یک بازى 
پازل ساده و بدون چالش مواجه اید اما بهتر است بدانید 
که انجام این بازى آسان ولى مسلط شدن به آن کار 

مشکلى است!
بازى Roll the Ball – slide puzzle هم اکنون در 
پلى استور داراى امتیاز 4/4 از 5 است و از ویژگى هاى 
آن مى توان به مواردى چــون زماندار نبودن مراحل، 
بلوك هاى چرخشى براى افزایش تنوع، امکان همگام 
سازى بازى بین دستگاه هاى مختلف، پازل هاى چالش 

برانگیز مبتنى بر فیزیک، شامل صدها مرحله  متنوع و 
صداگذارى هیجان انگیز اشاره کرد.

مهندس پل ساز شوید

شــما با یکى از چالش برانگیزتریــن و فزیکى ترین 
بازى هاى موبایلى دنیا روبه رو هستید. البته این سبک 
از بازى سابقه طوالنى دارد اما بازى کردن آن با موبایل 
حس و حال دیگرى دارد. مخصوصًا اینکه سبک ها و 
نوع هاى مختلفى از آن در دسترس است. بازى که ما 
قرار است معرفى کنیم یکى از همین سبک هاست که 
با بستر امروزى طراحى شده است. در این بازى جذاب 
مصالح الزم براى ساخت پل در اختیار شما قرار خواهد 
گرفت و شما باید با به چالش کشــیدن خود، قوانین 
فزیکى و بهره گیرى درســت و اصولى از مصالح، پل 
بسازید تا وسایل نقلیه با موفقیت از آن عبور کرده و به 

مقصد خود برسد.
بازى Bridge Constructor هم اکنون در پلى استور 
داراى امتیاز 4/4 از 5 است و از ویژگى هاى آن مى توان 
به مواردى چون ساخت پل با مواد مختلف، تست پل ها 
با ماشین و کامیون، 40 سطح فکرى براى ساخت پل 

و حجم مناسب آن اشاره کرد.

در خطاى دید غرق شوید

به جرأت مى توان گفت شــما با یکى از جذاب ترین 
و زیباترین بازى هاى فکرى مناســب براى موبایل 

روبه رو هســتید. این بازى، هم زیبایى هاى بصرى 
مختلفى دارد و هم از مراحل چند بعدى و به شــدت 
چالش برانگیز برخــوردار اســت. از طرفى گیم پلى 
بازى به نحوى است که شما را حسابى درگیر خودش 
مى کند! نسخه اى که ما در مورد آن صحبت مى کنیم، 
نسخه دوم سرى بازى هاى «دره یادبود» است که اگر 
عالقه مند شدید مى توانید از نسخه اول آن شروع کنید 
یا حتى ابتدا نسخه دوم و بعد نسخه اول را بازى کنید 
چون دو بازى مستقل از هم است. این بازى در سطح 
جهانى محبوبیت بسیار زیادى دارد. در این بازى وظیفه  
شما هدایت یک شاهزاده خانم با نام Ida  است که با 
ایده هاى جالب خود باید شاهزاده را از بناهاى تاریخى 
و راه هاى پر از رمز و راز و مخفى بگذرانید تا هر مرحله 
را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارید! خطاى دید 
شگفت انگیز در بازى تعبیه شده است که شما حسابى 
گیج خواهد کرد و براى پیش بردن مراحل بازى بسیار 

به چالش کشیده خواهید شد!
بازى Monument Valley هم اکنون در پلى استور 
داراى امتیاز 4/7 از 5 است و از ویژگى هاى آن مى توان 
به مواردى مثل طراحى شده به صورت حرفه اى با کاخ 
ها و معابد موجود در سراسر جهان؛ استفاده از صداهاى 
بسیار نزدیک به واقعیت، محیط هاى کامًال سه بعدى 
براى پیش بردن مراحل؛ دارا بودن ویژگى منحصر به 
فردى براى همگام سازى در تمامى دستگاه ها؛ بهینه 
شده براى تمامى تبلت ها و اسمارتفون هاى با صفحه 
نمایش بزرگ و کوچک و به طور کلى گیم پلى اعتیاد 

آورش اشاره کرد!

نور را به هدف بتابانید

« God of Light » یــک بازى جدیــد و فوق العاده 
زیبا بــا گرافیک عالى در ســبک بازى هاى فکرى و 
پازلى اســت. بازى با گیم پلى اکتشــافى منحصر به 
فرد، گرافیک هاى فوق العاده عالــى و موزیک متن 
اختصاصى که براى مدت ها شــما را حسابى سرگرم 
خودش مى کند. در این بازى شما نقش یک منبع نور 

را در ســرزمین هاى ماوراء عالم خاکى دارید که قرار 
اســت از توانایى منحصر به فرد خودش استفاده کند 
و به تاریکى ها نور و روشــنایى ببخشد! نقش قوانین 
فیزیک در انتقال نور بســیار مهم است. الزم است در 
تمام مراحل بازى با اســتفاده از همین قوانین نور را 
از منبعش به مقصدش برســانید. مى توان گفت این 
بازى جذاب ترین بازى از نظر بصرى در بین بازى هاى 

فکرى است.
بازى God of Light هم اکنون در پلى اســتور داراى 
امتیاز 4/6 از 5 اســت. از ویژگى هاى آن مى توان به 
مواردى چون کاوش در سه جهان مختلف با بیش از 
75 مرحله  متنوع، دارا بودن صداگذارى عالى و هیجان 

انگیز به همراه گرافیک رنگارنگ اشاره کرد.

در دنیاى روبات ها 

اگر عالقه منــد به بازى هاى فکرى باشــید حتماً تابه 
حال بازى هاى معمایى را امتحان کرده اید، بازى هایى 
که در آن باید به حل معماهاى گاه آسان و گاه پیچیده 
بپردازید. یکى از بازى هاى پرطرفدار در این سبک، بازى 
«بازسازى روبات» است. شــما احتماًال در این بازى 
در مرحله اى گیر مى افتید بــه طورى که اگر به نحوى 
راهنمایى نگیرید قادر به گذراندن آن مرحله نیســتید! 
مراحل بازى به صورت خیــره کننده اى به هم مربوط 
است و کارى که شــما در یک مکان انجام مى دهید 
ممکن است در چند بخش بعد نتیجه بدهد و این باعث 
مى شود بســیارى از معماها با آزمون و خطا حل شود. 
داستان این بازى در زندگى یک روبات دوست داشتنى 
اتفاق مى افتد. این روبات براى نجات دوست خود مجبور 
به مقابله با روبات هاى بد شهر است که با استفاده از حل 
پازل هاى فکرى بسیار جالب با آنها به مقابله مى پردازد.

بازى Machinarium هم اکنون در پلى استور داراى 
امتیاز 4/6 از 5 اســت. از ویژگى هــاى آن مى توان به 
مواردى چون گرافیک محیطى عالى و دوست داشتنى، 
داستان جذاب و سرگرم کننده و حضور در لیست  10 

بازى برتر فکرى جهان اشاره کرد.

ذهنتان را به چالش بکشید

۵۵ بازی فکری و جذاب برای اندروید بازی فکری و جذاب برای اندروید

شاید شما هم از آن دسته افرادى باشید که بنا به هر دلیل از چند اکانت 
اینستاگرام استفاده مى کنید. اگر این شــرایط برایتان حاکم است باید 
بدانید که خوشبختانه اینستاگرام از قابلیت استفاده همزمان از چند اکانت 
پشتیبانى مى کند. یعنى شما مى توانید چند اکانت را به طور همزمان در 

اپلیکیشن اینستاگرام به صورت فعال داشته باشید.
اما این کار چطور امکانپذیر است؟ به بیان دیگر چطور چند اکانت را در 
اینستاگرام فعال و به صورت همزمان به مدیریت آنها بپردازیم؟ در ادامه 

این مطلب به آموزش شیوه انجام این عمل خواهیم پرداخت. 
فرض کنید هم اکنون یک اکانت اینستاگرام را در این برنامه فعال دارید 
و حاال مى خواهید یک اکانت جدید را هم به آن اضافه کنید. براى انجام 

این کار کافى است که به شرح زیر عمل کنید:
اینستاگرام را اجرا و به بخش پروفایل (Profile) بروید.

آیکون چرخ دنده را از گوشه سمت راست و باالى صفحه انتخاب کنید.
گزینه Add Account را انتخاب کنید.

نام کاربرى و رمز عبور اکانت جدید خود را در دو فیلد ارائه شده وارد کنید.
گزینه Login را لمس کنید.

به ایــن صــورت یک اکانــت جدید بــه اینســتاگرام شــما اضافه 
مى شــود. به همیــن صــورت مى توانید اکانــت هاى دیگر ســوم، 
چهارم و... را هم به اینســتاگرام اضافه کنید. زمانــى که اکانت هاى 
مورد نظرتــان را به اینســتاگرام اضافه کردید، در بخــش پروفایل و 

باالى صفحــه (کنار نام اکانت) یــک نماد فلش نمایان مى شــود. با 
لمس این فلش لیســت اکانــت هاى قابــل انتخاب شــما نمایش

 داده مى شوند.
بنابراین هر زمان که تمایل داشــتید مى توانید بــا لمس آیکون فلش 
از بخش پروفایل و ســپس انتخــاب اکانت مورد نظرتــان، وارد آن 
اکانت شــوید. در نظر داشــته باشــید که براى ارســال کــردن هر 
پســت جدید در این شــرایط بایــد وارد اکانتى شــوید که دوســت 
دارید پست شــما در آن ارســال شــود. بنابراین دقت کنید که اشتباه 
نکنید و پســت هاى خود را اشــتباهى در اکانت هاى دیگر ارســال

 نکنید . 

چگونه در اینستاگرام چند اکانت فعال داشته باشیم؟

جیمیل سرانجام قابلیت تبدیل شماره هاى همراه 
و آدرس ها به لینک را به خدمات پست الکترونیک 

مذکور افزود.
جیمیــل از ایــن پس به طــور خــودکار آدرس 
ها، شــماره هاى همــراه و اطالعــات تماس را 
شناســایى و به لینــک قابل کلیــک مبدل مى 
کند. خدمات یادشــده،  هم از طریــق وب و هم 
از طریــق برنامــه موبایلى جیمیل در دســترس

 است.
همچنین این خدمــات هم از طریــق اندروید و 
هــم از طریــق iOS در دســترس خواهد بود 
و لذا کاربــران آیفون هــم مى تواننــد داده هاى 

یادشــده را بــه صــورت لینــک در دســترس 
داشته باشــند. این تغییرات جستجوى آدرس ها و 
اسامى و شماره ها و ذخیره سازى آنها را هم تسهیل

 مى کند.
با اســتفاده از خدمات یادشــده در صورت کلیک 
بــر روى آدرس یک خیابان نقشــه گــوگل باز 
شــده و محل آن را نشــان مى دهد. همچنین در 
صــورت کلیک بــر روى آدرس ایمیــل صفحه 
ارســال ایمیــل جدید بــاز مى شــود. در نهایت 
در صورت کلیک بر روى شــماره تلفــن، برنامه 
شــماره گیر گوشــى براى تمــاس گرفتــن باز 

مى شود.

پس از انتشــار اخبار اولیه درباره فــروش «اچ تى 
ســى موبایــل» گفته مــى شــود آلفابــت، پدر 
گــوگل، تمــام کمپانــى اچ تــى ســى را خریده

 است.
خرید و فروش ســهام HTC رســمًا متوقف شد تا 
معامله اى که در پنهانى انجام شــده، صورت رسمى 
به خود بگیرد. ســازمان بورس تایوان اعالم کرد به 
زودى تعاریف حقوقى جدیدى که براى HTC تبیین 
شده، منتشر مى شود و سپس معامالت از سر گرفته 

مى شود.
زین پس HTC تایوان تولید کننده گوشى هوشمند و 

هدست واقعیت مجازى در خانه، محصوالت گوگل را 
 VR تولید خواهد کرد و هم بخش موبایل و هم بخش

با مالک جدید و مدیریت گوگل ادامه پیدا مى کند.
HTC در مــاه آگوســت امســال بــا کاهش 50 

درصدى فــروش در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال قبل روبــه رو شــد و از 8/8 درصد ســهم 
بــازار موبایــل در ســال 2011 بــه نیــم درصد

 رسیده است.
یکى از گوشى هاى نســل دوم گوگل پیکسل را که 
تا چند روز آینده رونمایى مى شــود، HTC ســاخته 

است. 

 شــرکت wayz و اســپاتیفاى اخیراً اعالم کردند 
که آپدیت جدیــد این دو اپلیکیشــن کــه براى 
دســتگاه هاى اندرویدى معرفى شده بود، به زودى 
براى دســتگاه هاى مجهز به آى اواس هم منتشر 
خواهد شــد. در آپدیت جدید، کاربران مى توانند از 
درون اپلیکیشــن Wayz، موزیک هاى اسپاتیفاى 
خود را کنترل کنند. البته برعکس این کار هم قابل 

انجام است.
پس از نصب هردو اپلیکیشــن بر روى دســتگاه 
و اتصال اکانت هــردو برنامه، کاربــر مى تواند به 
 راحتى از داخــل برنامه Wayz بــه موزیک هاى 
اسپاتیفاى خود دسترسى داشــته باشد. براى این 
منظور در باالى صفحه آیکون کوچک اسپاتیفاى 
وود دارد که با لمــس آن مى توانید موزیک هاى در 

حال پخش از اســپاتیفاى خود را به راحتى کنترل
 کنید.

Wayz گفته که امنیت همچنــان در اولویت قرار 

دارد و از رانندگان خواسته که گوشى خود را هنگام 
رانندگى بر روى پایه هــاى مخصوص نصب کنند 
و بیشــتر تمرکز خود را بــر روى جــاده بگذارند. 
هردو شرکت Wayz و اسپاتیفاى دلیل انتشار این 
ویژگى ها را کاهش حواسپرتى رانندگان و جلوگیرى 
از رفت و آمد رانندگان بین این دو اپلیکیشن اعالم 
کرده اند. پخش خــودکار موزیک ها پــس از ورد 
کاربر بــه اپلیکیشــن Wayz و همچنین امکان 
مشاهده پلى لیســت ها تنها در حین توقف کامل 
خودرو از جمله ویژگى هاى جدید این دو اپلیکیشن

 است. 

قابلیت تبدیل خودکار شماره تلفن به لینک

گوگل رسماً مالک جدید HTC شد

ویژگى هاى جدید اسپاتیفاى
 براى اپلیکیشن Wayz در آیفون

اگر دنبال کاهش حجم
 برنامه هاى دات نت هستید
 از Linker IL استفاده کنید

شارژر بى سیم 
براى انواع گوشى ها 

عرضه مى شود
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صیلى در دبیرستان مشهور «البرز» در تهران
آغاز سال تح

رژه نیروهاى 
مسلح در تهران

همایش شیرخوارگان حسینى در 
سراسر کشور برگزار شد

نشینى در « شوشتر»
حاشیه  

منبع: ایرنا 

درختان سرو 1200ساله دهپابید و سنگان شهرستان خاش یکى از صدها 
جاذبه گردشگرى سیستان و بلوچستان است.

حجت االسالم و المسلمین حسن بابایى طى حکمى 
به عنوان رئیس شــوراى امربه معروف و نهى ازمنکر 

هیئات مذهبى استان اصفهان منصوب شد.
همزمان با فرارســیدن مــاه محرم و حــال و هواى 
عاشــورایى هیئات مذهبى و به مناسبت هفته امربه 
معروف و نهى ازمنکر، حضرت آیــت ا... طباطبایى 
نژاد، نماینده ولى فقیه و رئیس ســتاد امربه معروف 
و نهى ازمنکر اســتان اصفهان طــى حکمى جناب 
حجت االسالم و المسلمین حسن بابایى را به عنوان 
رئیس شــوراى امربه معروف و نهى ازمنکر هیئات 

مذهبى استان اصفهان منصوب کردند.
این حکم روز پنج شنبه 30شــهریورماه درهمایش 

هیئات مذهبى که درگلستان شهداى اصفهان برگزار 
شده بود با حضورحجت االسالم و المسلمین اروجى 
مدیرکل تبلیغات اسالمى،سردارمعصوم بیگى فرمانده 
نیروى انتظامى استان، مسئولین فرهنگى و انتظامى 

شهرستان و مدیران هیئات مذهبى ابالغ و اعطاشد.
حجت االســالم و المسلمین حســن بابایى، رئیس 
شــوراى امربه معروف و نهى از منکر هیئات مذهبى 
اســتان اصفهان گفت: امام حسین(ع) در بیان هدف 
خودش از نهضت الهى و عظیم عاشورا از امر به معروف 
و نهى از منکر یاد مى کند و مى فرماید: «وانّما خرجُت 
لطلب االصالح فى امه جدى ارید ان آمر بالمعروف و 
انهى عن المنکر: من بدین هدف از مدینه بیرون آمدم 

که امت جد خویش را اصالح نمایم و تصمیم دارم امر 
به معروف و نهى از منکر کنم.» در حکایتى تاریخى 
مى نویسند «صفوان جمال» از یاوران و اصحاب امام 
موسى بن جعفر(علیهماالسالم) شترهاى خویش را به 
هارون اجاره مى دهد و پس از اینکه خدمت  حضرت 
مى رســد با این کلمات مورد عتاب قرار مى گیرد که 
«کل شى ء منک حســن جمیل ما خأل شیئًا واحداً» 
همه کارهاى تو نیکوست مگر یکى از آنها. از حضرت 
مى پرسد: فدایت شــوم، کدامیک از کارها؟ امام(ع) 
مى فرماید: کرایه دادن شــترهایت به هارون الرشید! 
عرضه مى دارد به خدا قســم که من فقط آنها را براى 
رفتن او به مکه داده ام بدون اینکه حتى خودم به همراه 

او باشــم. حضرت مى فرماید: آیا دوست دارى آنها تا 
هنگام پرداخت کرایه شترانت زنده بمانند؟ مى گوید: 
بلى! امام(ع) مى فرماید: «من احب بقائهم فهو منهم 
و من کان منهم کان وروده على النار»: هر کس زنده 
بودن آنها را دوست بدارد از آنها خواهد بود و همراه آنها 
به آتش وارد خواهد شد. پس از فرمایش امام(ع) بود که 
صفوان به بهانه اینکه پیر شده است و توان اداره شتران 

خویش را ندارد تمامى آنها رافروخت.
حجــت االســالم و المســلمین بابایى گفــت: در 
زیارتنامه هــاى معصومین (علیهم الســالم) امر به 
معروف و نهى از منکر یکى از شاخص هاى اساسى و 
مهم زندگى آنها به شمار آمده است. چنانکه در زیارت 
جامعه آمده اســت: «وامرتم بالمعروف و نهیتم عن 
المنکر و جاهدتم فى ا... حق جهاده حتى اعلنتم و بینتم 
فرائضه »: امر به معروف و نهى از منکر نمودید و حق 
جهاد را در دین خدا به جا آوردید تا آنکه دعوت الهى 
را آشکار ساخته، واجباتش را بیان کردید.نیز در زیارت 
امام حسین(ع) در حرم امیرالمؤمنین(ع) مى خوانیم: «و 
امرَت بالمعروف و نهیَت عن المنکر و تلوَت الکتاب حق 
تالوته »: امر به معروف و نهى از منکر نمودى و قرآن 

را چنانکه شایسته است  خواندى.
رئیس شــوراى امربه معروف و نهى از منکر هیئات 
مذهبى افزود:اما آنچه در این مسئله اهمیت ویژه دارد 
شناخت  شیوه هایى است که معصومین(علیهم السالم) 
به منظور به کار بستن این دو فریضه مهم یعنى امر به 
معروف و نهى از منکر انجام مى دادند، که به اختصار به 

چند مورد آن اشاره مى کنیم.
1. محبت و نرمخویى.

2. دورى از دشنام.
3.برخورد استداللى و حکمت آمیز.

حجت االســالم و المســلمین بابایى درپایان گفت: 
اســتان اصفهان بیــش از پنج هزارهیئــت مذهبى 
دارد کــه بــه زودى درهیئــات مذهبى شــوراى 
امربه معروف و نهى ازمنکر تشــکیل و نســبت به 
ایــن دو فریضه الهى که فلســفه قیام امام حســین 
علیه الســالم ومــورد تأکیــد و ســفارش حضرت 
امام خمینى (ره) و مقــام معظم رهبرى مدظله العالى 

است، اقدام خواهد شد

رئیس شوراى امربه معروف و نهى ازمنکر 
هیئات مذهبى استان اصفهان منصوب شد


