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  فقط یک بـــازى!  فقط یک بـــازى!
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آگهى مزایده (نوبت اول)

اردشیر محمدى شهردار باغبهادران 

شهردارى باغبهادران به استناد مجوز شماره 487 مورخ 94/9/22 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالك زمین با کاربرى مسکونى از پالك هاى طرح تفکیکى (ورثه گلخنى) جنب بلوار را به متراژ 

243 مترمربع با قیمت کارشناسى هر مترمربع 5/100/000 ریال به شرط ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1396/7/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/7/26 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حســاب 5294781509 نزد بانک ملت به نام شهردارى باغبهادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند. 
پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبهادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود 

نمایند.
 سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 

شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد. 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است. 

متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 1396/7/29 به 
دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.  

آگهى فراخوان عمومى یک مرحله اى شماره 96/4 و
 تجدید فراخوان عمومى شماره 96/2

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان
م الف: 90054

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد نســبت به طراحى و 
تأمیــن تجهیزات و احــداث واحدهاى تجــارى به صورت مشــارکت واقع در 
ســایت مســکن مهر شهرســتان گلپایگان به نشــانى اصفهان- شهرستان 
گلپایگان- شــهرك الوند ســایت مســکن مهر و طراحى و تأمین تجهیزات 
و احــداث واحدهــاى مســکونى به صــورت مشــارکت واقــع در منظریه 
خمینى شــهر (پالك اول) به نشــانى اصفهان- خمینى شــهر- شمال شهرك 
منظریه- خیابان ارغوان- جنب پادگان امام حسین (ع) از طریق مشارکت اقدام

 نماید.
لذا از کلیه ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقــى که داراى پروانه اشــتغال به کار 
حقوقى و حقیقــى در پایه هــاى اعــالم شــده انبوه ســازى از وزارت راه و 
شهرســازى و ابنیه از ســازمان برنامه و بودجه کشــور مى باشــند، دعوت به 
عمل مى آید با مراجعه به پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات کشــور به نشانى
 http://iets.mporg.ir تا روز پنجشنبه مورخ 1396/07/20 اسناد فراخوان را 

دریافت نمایند.

شماره 
فراخوان

موضوع فراخوان
مساحت زیربنا 

(مترمربع)
پالك ثبتى

رتبه انبوه سازى 
از وزارت راه و 
شهرسازى

رتبه ابنیه 
از سازمان 
برنامه و 
بودجه

تجدید 
96/2

طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى تجارى به صورت 
مشارکتى واقع در سایت مسکن مهر شهرستان گلپایگان (طرح و 

ساخت)
2894

 2/4816
شامل دو قطعه

پنجسه

96/4
طراحى و تأمین تجهیزات و احداث واحدهاى مسکونى به صورت 

سهدو28453888170مشارکت واقع در منظریه خمینى شهر (پالك اول)

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز شنبه مورخ 1396/08/06      گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1396/08/07
تلفن: 36681068- 031 نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد- چهارراه فرایبورگ 
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داوود میرباقرى کارگردان سریال هاى «امام على(ع)» و «مختارنامه» در 
یک برنامه تلویزیونى با انتقاد از مدیرانى که تولید سریال «سلمان» را عقب 
مى اندازند، گفته 15 سال از آماده شدن فیلمنامه این سریال مى گذرد اما به 
تولید نرسیده است. او همچنین به نقش ایرانیان در قیام مختار و غیبت آنان 

در واقعه عاشورا اشاره کرده است.
میرباقرى در برنامه «چهل چراغ» شــرکت کرد و به سئواالت محمدرضا 
شهیدى فرد پاسخ داد. او با گله از مسئوالن فرهنگى و همچنین نیروهاى 
متدین و مذهبى به دلیل قصور در تولید آثار فاخــر گفت: چقدر باید براى 
«ســلمان» روح و زندگى ام زخم بخورد؟ این زخم هــا زمانى اجر دارد که 
نتیجه داشته باشد. من 15 سال پیش «سلمان» را نوشته ام و آماده است، 
دیگر خسته شده ام از این نوع کار کردن، یعنى شما سال ها زحمت مى کشى 
ولى آخر کار با آنچه فکر مى کردى تفــاوت دارد و موضعگیرى ها، کمبود 
امکانات و یک تغییر مدیریت این همه لطمه به کار وارد مى کند. «سلمان» 
را اینگونه نخواهم ســاخت، «ســلمان» را همانطورى مى سازم که فکر 

مى کردم، همانطورى مى سازم که نوشتم.
این نویسنده و کارگردان با انتقاد از بهانه برخى از مدیران که بودجه را عامل 
تولید نکردن آثارى همچون «سلمان» مى دانند، اظهار داشت: «مختارنامه» 
به روایتى 25 میلیارد و به روایتى دیگر 30 میلیارد هزینه داشت. فارغ از پخش 
چندین باره از تلویزیون و عرضه در دیگر کشورهاى مسلمان، به طور متوسط 
چند خانواده ایرانى یک مجموعه «مختارنامه» را خریده و در خانه دارند؟ آن 
هم مجموعه اى که قیمتش 15 تا 16 هزار تومان است. بر این اساس مگر 

مى شود هزینه تولید برنگشته باشد.
میرباقرى با اشاره به حضور ایرانیان در نهضت مختار بیان کرد: نهضت مختار 
بدون حضور ایرانیان معنا ندارد و بــه محض حذف ایرانیان بود که نهضت 
شکست خورد. ایرانیان از بدو تولد شــیعه کنار آن بودند، اما همیشه برایم 
سئوال بوده که چطور در روز عاشورا کنار امام حسین (ع) نبودیم؟ ریشه هاى 

شیعه توسط سلمان فارســى به این مملکت آورده شد پس چرا ایرانیان در 
کربال کنار سیدالشهدا(ع) نبودند؟ باید در این باره تحقیق کرد و حتماً دالیلى 

در این باره وجود دارد.
او با اشاره به وقتى که براى «سلمان فارســى» گذاشته خاطرنشان کرد: 

مى خواهم باقیمانده عمرم را با «سلمان» بگذرانم. «سلمان» همان کسى 
بود که به دنبال منجى مى گشت و قبل از اســالم به مسیح(ع) به عنوان 
منجى فکر مى کرد اما بعد از اسالم عشــق به على(ع) است که حالش را 

خوب مى کند.

     انتقاد کارگردان  مجموعه هاى «مختارنامه» و «امام على(ع)» در تلویزیون

میرباقرى: از ساخته نشدن «سلمان» خسته ام

کدام برنامه تلویزیونى بیشترین طرفدار را دارد

سبقت گرفتن «دورهمى» از «خندوانه» 

بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» گفت: از این هفته 
به مدت چهار ماه در بیمارستان بسترى مى شوم که سه 

ماه آن را در موقعیت ایزوله به سر خواهم برد.
حســین محب اهــرى ادامــه داد: این روزهــا براى 

عفونتى که در بدنــم جریــان دارد و جلوگیرى از آن 
آنتى بیوتیک هاى قوى مصرف مى کنم و این داروها 

من را بســیار ضعیف کرده اســت و توانم را از دســت 
داده ام.

این بازیگــر تلویزیــون تصریح کرد: چنــدى پیش 
مصاحبه اى انجام دادم و در آن به هزینه هاى بســیار 
باالى بیمارستان و درمانم اشاره کردم که در 
پى آن مصاحبه، فرد خیرى با من تماس گرفت 
و خواســت تا من را در این راستا حمایت کند 
اما من نپذیرفتم چرا که نیازى به این حمایت 
از سوى کســى ندارم و اگر قرار باشد کسى 
من را حمایــت کند آن مســئولین فرهنگى 

کشور هستند.
محب اهرى در خصوص فعالیت این روزهاى 
خود خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان توانایى 
حضور در کارى را ندارم چرا که بیمارى در بدن 
من همچنان فعال است و هر لحظه باید براى 
دوره هــاى درمانــى بــه بیمارســتان 
مراجعــه کنم کــه این بــار بیشــتر چهار 
مــاه دوره درمــان و پیونــد مغــز اســتخوانم طول 

خواهد کشید.

سرى جدید «دوربین مخفى» در راه است

تصویربردارى پنجمین فصــل از مجموعه «پایتخت» 
ساخته سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى که 
از 19 اردیبهشت ماه در اســتان مازندران آغاز شده بود، 
به پایان رســید. در طول این مدت عوامل این مجموعه 
به جز تصویربردارى در اســتان مازندران، بخش هایى 
از این ســریال را در شهر تهران و کشــور ترکیه جلوى 

دوربین بردند.
این مجموعه با سرمایه گذارى سازمان فرهنگى رسانه اى 
«اوج» تولیده شده و محســن تنابنده، احمد مهران فر، 
علیرضا خمســه، ریما رامین فر، نسرین نصرتى، هومن 
حاجى عبداللهى، بهرام افشارى، سارا و نیکا فرقانى و... از 

بازیگران آن هستند.
عوامل این ســریال پس از ضبط سکانس هاى شمال، 
به تهران آمدند و بخش هایــى از این مجموعه را جلوى 

دوربین بردند و سپس به کشور ترکیه رفتند تا قسمت هاى 
باقیمانده را ضبط کنند و با بازگشــت به شــهر تهران، 
ســکانس هاى پایانى «پایتخــت 5» را تصویربردارى 
کردند. ظاهراً بخشى از داســتان فصل پنجم به جنگ 

سوریه ربط دارد.

پس از گذشــت بیــش از چهــار مــاه، تصویربردارى 
فصل پنجــم «پایتخت» بــه تازگى به پایان رســید و 
پیش بینــى مى شــود ایــن مجموعــه در 13 تا 15 
قســمت، نــوروز 97 از شــبکه یک ســیما روى آنتن

 برود.

تصویربردارى 
«پایتخت5» به پایان رسید

محب اهرى: 4 ماه بسترى مى شوم

نصرا... هیربــدى از جملــه گویندگان 
پیشکسوت صداوسیماست که سال ها و 
به خصوص در دوران هشــت ساله جنگ 
تحمیلى در مرکز خوزستان فعالیت داشت. 
هیربدى اولین گزارشــگرى بوده که بعد 
از استفاده رژیم بعثى از سالح شیمیایى 
علیه رزمندگان ایرانى به سراغ آنها رفت و 
گزارشى دردناك را از آن اتفاق تولید کرد. 
وى به تازگى در گفتگو با روزنامه «قانون» 
گالیه هایى را از بى توجهى رسانه ملى به 
نیروهایى باتجربــه نظیر خودش مطرح 
کرده و درباره خاطراتش از دوران اجرا و 
گویندگى نیز سخن گفت. یکى از خاطرات 

جالب او در دوران جنگ را بخوانید:

اداره ما در اهواز، جایى بود که پشــتش 
پــل هاللِى نماد اهــواز قرار داشــت؛ با 
فاصله اندکى از مهمانسراى فرماندهان 
عالیرتبه ارتش و در نزدیکى آن نیز اداره 
اطالعات کل خوزســتان بود؛ یعنى سه 
اداره مهم اســتان کنار هم قرار داشتند. 
یادم اســت یک روز حــدود 38 فروند 
هواپیماى ســوخو و نیک به سمت اهواز 
آمدند و 50 نقطه این شهر را مورد هدف 
قرار دادند. در این شــرایط به ما اعالم 
کردند که مرکز را تخلیــه کنیم و در این 
فاصله دو بمب پشــت اســتودیو افتاد و 
سیســتم تلویزیونى ما قطع شد. محمد 
هاشمى [رئیس وقت صدا وسیما] دستور 
داد به هیچ وجه دشمن نباید متوجه شود 
که سیستم قطع شده است و از ما خواستند 
تحت هر شرایطى کارى کنیم که دشمن 
متوجه این موضوع نشــود؛ بنابراین در 
یک فضاى سبز با کمک کارگرى که یک 
پارچه آبى را پشت ســر من گرفته بود، 
با یک واحد ســیار خبر خواندم تا دشمن 
متوجه قطع شــدن سیســتم تلویزیون 
مرکز خوزســتان نشــود. این یکى از به 
یادماندنى ترین خاطــرات من از بمباران

 است.

بازیگر «شهرزاد» با «کهنه سرباز» بر مى گردد

همکارى تازه رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزى

خواندن خبر
 زیر بمباران عراقى ها

بازیگر سریال «شهرزاد» گفت: به تازگى و بعد از اتمام 
فصل دوم «شــهرزاد» براى بازى در مجموعه دیگرى 

قرارداد جدیدى را ثبت کرده ام.
پرویز فالحى پوردرخصــوص فعالیت هاى کنونى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حــال حاضر فیلمبردارى 
فصل سوم «شهرزاد» را پشت سر مى گذاریم و به زودى 
زمان پخش این فصل نیز بعد از پایان فصل دوم اعالم 

خواهد شد.

وى درباره سایر آثارى که در آنها به ایفاى نقش خواهد 
پرداخت، افزود: واقعیت «شهرزاد» پروژه سنگینى است 
و اجازه کار در سایر آثار را به ما نمى دهد اما به 
تازگى و بعد از اتمام فصل دوم «شهرزاد» براى 
بازى در مجموعه دیگرى قرارداد جدیدى را 

ثبت کرده ام.
بازیگر ســریال «شــهرزاد» درباره سریال 
جدیدش اذعان کرد: این مجموعه تلویزیونى 
به تهیه کنندگى احمد زالى و کارگردانى محمد 
محمودزاده براى پخش در تلویزیون سراسرى 
ایران آماده خواهد شد. سعى کرده ام تا در این 
سریال نقشى کامًال متفاوت را بازى کنم تا به 
لحاظ تکنیکى از نقشــم در «شهرزاد» مجزا 

باشد و نقش «حشمت» تکرار نشود.
فالحى پور با اشــاره دغدغه همیشگى بازى 
در سریال «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: «کهنه سرباز» 
سریالى کوتاه مشتمل بر شش قسمت است و به تازگى 
براى بازى در این مجموعه جلوى دوربین قرار گرفته ام. 
این سریال کوتاه بوده و بدون شک فیلمبردارى طوالنى 
مدتى هــم نخواهد داشــت و بعد از آن بــاز هم درگیر 

«شهرزاد3» خواهم شد.

اولین تصاویر از حضور «رابرت دنیرو» و »جوى پسیو» در 
فیلم جدید «مارتین اسکورسیزى» منتشر شد.

فیلم ســینمایى «ایرلنــدى» به کارگردانــى مارتین 
اسکورســیزى و بازى رابرت دنیــرو و «آل پاچینو» در 
ســکوت خبرى به مرحلــه تولید رســید. «ایرلندى» 

هفتمین همــکارى دنیرو با اسکورســیزى بوده که در 
ســال آینده میالدى اکران مى شــود. این فیلم اخبار و 
حاشیه هاى متنوعى را به دنبال داشته است. 
همکارى پاچینو و دنیرو همواره براى تمامى 
هواداران ســینما جالب بوده و هســت. این 
دو پیــش از در فیلم هاى موفقــى همچون 
«پدرخوانده» و مخمصه همکارى مشــترك

 داشته اند.
این فیلــم در ژانر جنایى یکــى از مهمترین 
اتفاقات ســینمایى ســال 2017 محسوب 
مى شود. باید دید که اسکورسیزى چه زمانى را 
براى انتشار این اثر انتخاب مى کند. قرار است 
در این فیلم با اســتفاده از تکنیک هاى مدرن 

جلوه هاى ویژه دنیرو به جوانى خود بازگردد.
عــالوه بــر دنیــرو و پاچینــو، بازیگرانى 
همچــون «بابــى کانــاول»، «جــوى پســیو» و 
«هــاروى کیتــل» در ایــن اثــر بــه ایفــاى نقش

 مى  پردازند.

اواخر ماه گذشته رامبد جوان با حضور در برنامه «من 
و شما» گفت که «خندوانه» بیشترین مخاطب را در 
میان برنامه هاى تلویزیونــى دارد. این ادعاى رامبد 
جوان با واکنش رضا رشــیدپور مجرى برنامه «حاال 
خورشید» روبه رو شــد و این مجرى تأکید کرد که 
تنها با ارائه آمار رســمى مى توان نســبت به میزان 
مخاطبان یک برنامــه تلویزیونى اظهار نظر کرد. به 
تازگى یکى از رســانه هاى پر مخاطــب با برگزارى 

نظرسنجى از مخاطبان خود پرسیده 
اســت که پرطرفدارترین برنامه 
تلویزیونى در سه سال گذشته 
کدام برنامه اســت که با پایان 
این نظرسنجى مشخص شد در 
این جامعه آمارى 23 هزار نفره، 
برنامــه «دورهمى» مهران 

مدیرى بیشترین 

طرفدار را دارد.
پس از انتقادات رضا رشیدپور به رامبد جوان در مورد 
مخاطبان برنامه هــاى تلویزیونى، مجــرى برنامه 
«خندوانه» در گفتگو با فریدون جیرانى مجدداً تأکید 
کرد که بر اساس آمار تلویزیون 3 برنامه «خندوانه»، 
«دورهمى» و «90» به ترتیب بیشترین مخاطبان را 

نسبت به سایر برنامه ها دارند.
با داغ شــدن بحث تعداد مخاطبان برنامه هاى 

تلویزیونــى، کانــال «تــى وى پالس» 
نظرســنجى را در مورد این موضوع 
برگزار کــرد و در آن از مخاطبان 
خود پرسید که در سه سال گذشته 
کدام برنامه تلویزیونى بیشترین 

طرفدار را دارند؟
پس از گذشــت چند روز، 25 هزار 

و 253 نفر در این نظر ســنجى 

شــرکت کردند و 11 هزار نفر معادل 45 درصد آراء 
«دورهمى» مهران مدیرى را به عنوان پرطرفدارترین 
برنامــه تلویزیــون انتخــاب کردند و پــس از آن 
«ماه عسل» احسان علیخانى با 33 درصد آراء (هشت 
هزار رأى) دومین برنامه پرطرفدار در این نظر سنجى 

معرفى شد.
اما در این نظر ســنجى «خندوانه» رامبد جوان تنها 
توانســت چهارهزار رأى به خــود اختصاص 
دهد و با 15 درصد آراء به عنوان سومین 
برنامه پرطرفدار در این نظر ســنجى 

لقب بگیرد.
پــس از «خندوانه» هم بــه ترتیب 
«90» و «حاال خورشــید» با 5 و 2 
درصد از آراء رتبه هاى چهارم و پنجم 
این نظر سنجى را به خود اختصاص

 دادند.

در ادامه تصویربردارى مجموعه تلویزیونى« 87 متر» 
به کارگردانى کیانوش عیــارى، مهران رجبى و محمد 

بحرانى(صدا پیشه جناب خان)  در لوکیشن دفتر خانه 
وکالت در میدان ونک مقابل دوربین مى روند.

ایــن درام اجتماعــى، داســتان دو خانــواده به نام 
«پوردورانى» و «خلیلى» است. «علیرضا پوردورانى» 

به همراه همسر، دو دختر و پســرش خانه اى را از یک 
فروشــنده به نام «فرج ناصرى» خریــدارى مى کنند. 
اما روز اســباب کشــى متوجه مى شــوند که 
خانه به فرد دیگرى به نــام «رجب خلیلى» 
فروخته شــده اســت. رجــب بــه همراه 
پســر، همســر و دو دخترش صبح زودتر از  
پوردورانى ها به خانه رســیده اند و وسایلشان 
را در خانه گذاشــته اند اما با رسیدن خانواده 
پوردورانى، ماجراى کالهبردارى مشــخص 

مى شود...
على دهکردى، ابوالفضــل پورعرب، مهران 
رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، فریده 
سپاه منصور، محمد بحرانى، سعید پیردوست، 
دیبا زاهدى، ملیکا نصیــرى، على طالب لو 
و نیما نــورى زاده از بازیگران ســریال« 87 

متر»هستند.
مجموعــه تلویزیونى «87 متــر»کارى کارى ازگروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 40 قسمت45 

دقیقه اى در دست تولید است. 

یکى از مهمترین اتفاقات سینمایى سال 2017 رقم خورد

صدا پیشه «جناب خان»، جلوى دوربین عیارى رفت
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اختالالت خواب بیمارى قرن 21 محسوب مى شود و آنقدر که کشورهاى 
دیگر به این بیمارى توجه کرده اند، ما به این موضوع نپرداخته ایم.

یک جراح پالستیک صورت و راینولوژى با بیان اینکه بسیارى از بیمارى ها 
اعم از فشــار خون، ناراحتى هاى قلبى، اختــالل در تمرکز و حتى بروز 
تصادفات رانندگى ریشه در بیمارى هاى خواب دارد، گفت: همه افراد دچار 

اختالالت خواب باید مشکل شان توسط پزشک بررسى و درمان شود.

بابک ساعدى افزود: کسانى که دچار ُخرُخر در خواب هستند و قطع تنفسى 
دارند، نمى توان مشکل آنها را طبیعى دانســت و حتمًا باید بیمارى شان 

بررسى و درمان شود. 
درمان مشکل این بیماران به صورت کار گروهى بوده و همکاران در حوزه 
اعصاب، ریه، دندانپزشکى و طب کار در شناسایى و درمان بیمارى هاى 

خواب مى توانند مؤثر واقع شوند. 

تغذیه مــادر در دوران بــاردارى اهمیت زیــادى دارد، زیرا 
زیاده روى در مصرف برخــى مواد غذایى مى تواند ســبب 

تشکیل هسته اولیه بیمارى هاى مرگبار در جنین شود.
براساس جدیدترین پژوهش ها، مصرف بیش از حد گوشت، 
ماهى و دانه هــاى آجیل در دوران بــاردارى مى تواند خطر 
ابتالى نوزاد در ســال هاى پس از تولد بــه اختالل روانى 

اسکیزوفرنى را هموار کند.
یک نوع اسید آمینه ضرورى براى ترمیم و بازسازى بافت هاى 
بدن به نام متیونین در محصوالتى همچون ماهى، لبنیات و 
دانه هاى آجیل وجود دارد که مى تواند سبب تشکیل هسته 
اولیه اختالل اســکیزوفرنى در بدن جنین در دوران باردارى 

شود.
براساس این پژوهش مواد غذایى حاوى متیونین با بیشترین 
درصد شامل مرغ و ماهى است و سایر مواد خوراکى از جمله 

گوشت قرمز، تخم مرغ، سویا و لوبیا از سطح پایین ترى از این 
اسید آمینه برخوردار هستند.

متیونین یکى از ضرورى ترین اســید آمینه ها براى سالمت 
بدن است که به ســاخت و تعمیر ســلول هاى بدن کمک 
مى کند و باید در زنجیره خوراکى افراد وجود داشــته باشد، 

کمبود این ماده مى تواند به کبد آسیب برساند و سبب گرفتگى 
شریان هاى بدن شــود. همچنین از دست دادن بافت چربى 
بدن، ایجاد ضایعه هاى پوســتى، ضعف و اســترس نیز از 
جمله دیگر مشکل هاى سالمتى ناشى از کمبود اسید آمینه 

متیونین است. 

با آغاز فصل پاییز، یکى از شایع ترین اتفاقاتى که براى 
افراد مى افتد، خشکى پوست است و با سردتر شدن هوا، 

ناراحتى و عوارض آن شدیدتر خواهد شد.
وقتى فصل و آب و هوا تغییر مى کند، تغییراتى هم در 
پوست و موى شما به وجود مى آید، به خصوص با شروع 
فصل پاییز وقتى هوا رو به سردى مى رود پوست و مو 
که تابش گرم خورشید را تحمل کرده آمادگى زیادى 
براى خشک شــدن دارد و ظاهرى پژمرده و بدون آب 
پیدا مى کند. در این باره خبرگــزارى ایمنا با موضوع 
شیوه هاى مراقبتى پوست و مو گفتگویى با دکتر فاطمه 
مختارى متخصص پوست و مو و اســتادیار دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان انجام داده که بخشى از آن را 

درادامه مى خوانید:
در فصل پاییز چــه اتفاقى باعث 
ایجاد تغییرات در پوســت و موى 

انسان مى شود؟
با شروع فصل پاییز و ســرما باید محافظت ویژه اى از 
پوست و مو داشته باشیم. سردى و خشکى هوا از یک 
سو و وسایل گرمایشى مثل شــوفاژ و بخارى از سوى 
دیگر باعث مى شــود رطوبت طبیعى پوست کاهش 
پیدا کرده و به مرور از بین برود. به دنبال خشکى بیش 
از اندازه پوست ممکن اســت حتى خارش و یا تشدید 
بیمارى هاى پوستى اتفاق بیافتد اما با رعایت چند نکته 
ساده افراد مى توانند سالمت پوســت و موى خود را 
حفظ کنند و اجازه ندهند مشکالت پوستى به وجود آید.
براى حفظ رطوبت پوست باید چه 

اقداماتى انجام داد؟
برخى نکات اگر رعایت شــود مشکلى پیش نمى آید، 
اول از همه اینکه استفاده از کرم هاى مرطوب کننده 
در فصل سرما بســیار مهم اســت. در فصل سرما از 
وازلین باید هر روز براى چرب کردن پوســت استفاده 
کرد. افرادى که پوست خشــکى دارند و سرماى هوا 

خشکى پوست آنها را تشدید مى کند، باید از کرم هایى 
با پایه چرب استفاده کنند اما افرادى که پوست چرب 
دارند و فقط مى خواهند رطوبت از دست رفته پوست 
را بازگرداند، بهتر است مرطوب کننده هایى با پایه آب 
استفاده کنند. در فصل سرد سال لب هاى افراد هم دچار 
خشکى مى شود که باید از کرم هاى لب براى مرطوب 

نگهداشتن لب ها استفاده شود.
آیا بعد از استفاده از مرطوب کننده ها 
باید چرب کننده هاى پوست را هم 

استفاده کرد؟
مرطوب کننده ها خودشــان به انواع مختلف تقســیم 
مى شــوند، بعضى از آنها فقط چرب و برخــى بر پایه 
آب هســتند. وازلین بهترین مرطوب کننده پوست در 
فصل پاییز اســت. بهتر اســت البته قبل از استفاده از 
کرم ها نزد پزشک متخصص پوست مراجعه و نوع پوست 
تشخیص داده شود و بر اساس نوع پوست مرطوب کننده 
مناسب استفاده شود. رساندن رطوبت به پوست در فصل 
پاییز بسیار مهم اســت. یکى دیگر از نکاتى که باید در 
فصل پاییز رعایت شــود، کاهش استحمام است؛ وقتى 
فرد حمام مى رود مایل به استفاده از آب گرم است و این 
گرما رطوبت پوست را کاهش مى دهد. بنابراین فراموش 

نکنیم که استفاده از آب ولرم مناسب است.
آیا موهــا باید هر روز شستشــو 

شوند؟
نوع موها با هم متفاوت هســتند، موهــاى چرب به 
صورت طبیعى هر روز باید شســته شــوند تا چربى 
ســر کنترل شــود اما با شــروع ســردى هوا چربى 
پوست ســر به صورت معمول کنترل مى شود و حس 
خوشــایندى به آنها دســت مى دهد. موهاى خشک 
نباید زیاد شسته شــود چون رطوبت آن کاهش پیدا 
مى کند، بعد از اســتحمام از نرم کننده ها باید استفاده 
شــود. دیگر نکات براى محافظت از پوست، مرطوب 

نگهداشتن محیط منزل با استفاده از بخور سرد است. 
در فصل پاییز کرم هاى ضد آفتاب را کنار نگذارید، باور 
غلطى که بیــن افراد جامعه رواج یافته این اســت که
کرم هاى ضد آفتاب فقط مخصوص تابســتان است 
در حالى که این کرم هــا در روزهاى برفى و ابرى هم 
قابل استفاده و کارساز است و نیم ساعت قبل از خروج 
از منزل باید ضد آفتاب ها استفاده شود.  کرم هاى دور 
چشم مرطوب کننده دارند و رطوبت رسانى مى کنند. 
ضد آفتاب هایى هســتند که اطراف چشــم استفاده 

مى شوند.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: با آرامــش غذا خوردن عامل 
جلوگیرى براى افزایش دریافت انرژى است و اگر سریع غذا بخوریم بیشتر 

چاق مى شویم.
مظهرى افزود: آنچه مســلم اســت افرادى که دچار چاقى یا اضافه وزن 
مى شوند اگر جنبه مرضى نداشته باشــند یعنى کم کارى تیروئید، کیست 
تخمدان و بیمارى اى نداشته باشند در اکثریت قریب به اتفاق، تعادل برقرار 
نکردن بین انرژى دریافتى از غذاهاى مختلفى که در وعده هاى سه گانه یا 

میان وعده ها دریافت کرده اند با مقادیر مصرف انرژى است.
این متخصص تغذیه تأکید کرد: به خصوص در افرادى که عادت دارند غذاى 

خود را در چند دقیقه و سریع میل کنند این تعادل برقرار نمى شود.
وى تصریح کرد: وقتى که ما غذا را به علت افت قند خون یا گرسنگى شدید 
تناول مى کنیم زمان، الزم دارد که این غذا جوییده، بلیعده و هضم شود و به 

مرحله اى برسد که مرکز سیرى و گرسنگى به ما اعالم شود.
مظهــرى در ادامــه گفت: ایــن زمــان، بین 25 تــا 30 دقیقــه طول

 مى کشد که به ما اعالم مى کند به اندازه نیاز، انرژى و مواد مختلف دریافت 
کرده ایم.

وى افزود: از این جهت، با آرامش غذا خوردن عامل جلوگیرى براى افزایش 
دریافت انرژى است و اگر سریع غذا بخوریم بیشتر چاق مى شویم.

با آغاز فصل
افراد مى افتد
ناراحتى و ع
وقتى فصل

پوست و موى
فصل پاییز

که تابش گر
براى خشک
پیدا مى کند
شیوههاىم
مختارى مت
علوم پزشــ
درادامه مى
د
ای
ان
با شروع فص
پوست و مو
سو و وسایل
دیگر باعث
پیدا کرده و
از اندازه پوس
بیمارى هاى
اد اف ساده

 بهترین مرطوب کننده پوست 
در فصل پاییز  چیست؟

ُخر ُخر را جدى بگیرید

خوراکى هاى مرگبار 
براى جنین

سرعت در غذاخوردن، مفید یا مضر؟

در گفتگو با متخصص پوست و مو مطرح شد

با شروع فصل پاییز 
و سرما باید محافظت 

ویژه اى از پوست و مو 
داشته باشیم. سردى 
و خشکى هوا از یک 

سو و وسایل گرمایشى 
مثل شوفاژ و بخارى از 

سوى دیگر باعث 
مى شود رطوبت طبیعى 

پوست کاهش پیدا 
کرده و به مرور از

 بین برود

مخــاط مملــو از ویروس هایى اســت کــه هنگام
 عطسه و سرفه هواى اطراف را آلوده مى کند.

ویروس ها از چند ساعت تا چند روز خارج از بدن و روى 
اشیاى بى جان مى توانند زنده بمانند.

افــرادى که پــس از تماس بــا یک ویروس ســرما
نمى خورند ممکن اســت دســتگاه ایمنى قوى ترى 

داشته باشند.
 آسیب پذیرى نسبت به بیمارى تا حد زیادى به درجه 

استرس بستگى دارد.
براى پر آب شــدن غشــاى مخاطى، مقــدار زیادى 

مایعات بنوشــید چرا که ویروس ها محیط خشــک را 
ترجیح مى دهند و مایعات داغ براى کشتن ویروس ها 

بهتر هستند.
از مصــرف شــیر بپرهیزیــد، زیــرا شــیر حــاوى

 ترکیباتى است که ترشح رقیق کننده مخاط را متوقف 
مى کند اما غذاهاى داغ و تند اثر عکس دارند، حمام داغ 

بگیرید و استراحت کنید.

مواد مغذى مفید براى سرماخوردگى
ویتامیــن C از شــدت عالیــم مى کاهــد، خواص 

ضدویروســى و ضد باکتریایى دارد و محرك دستگاه 
ایمنى است.

 غذاهاى مفید براى سرماخوردگى
میوه هــاى تــازه، مارچوبــه، مرکبــات، آنانــاس، 
پیاز،ســبزى هاى تازه، ماســت کم چرب، سبزى هاى 
برگى شکل مانند ریحان، فلفل دلمه اى، ترب، زنجبیل، 
فلفل قرمز، چغندر،هویج، عســل همراه با آب جوش 
و لیمــو براى گلــو درد، خیار، گوجه فرنگى، اســفناج

 و چغندر .

توصیه هاى مفید براى سرماخوردگى و آنفلوآنزا

ى ول
مرحله اى
مظهــر
 مى کشد
کرده ایم
وى افزو
دریافتا

مصرف انواع غذاها بســتگی به انواع آنها باعث ایجاد جرم و ته نشــینی و 
گرفتگی در عروق و نســوج می شــود و بعضی از غذاها داراي مواد زاید و 
اضافی بیشتر اســت و تولید پیري و خرابی در پوســت ونسوج می گردند
 و غذاهــا و محصــوالت ســاده تــر کمتــر عــوارض در بــدن ایجاد

می کنند. 
مــواد اضافــی پروتئین هــا را می تــوان توســط روغن هاي ســبک 
وگیاهــی در مــدت مناســب از بدن خــارج کــرد و انــواع روغن هاي 
گیاهی با انــواع غذاها می توانند از یبوســت جلوگیري و مــواد اضافی و 

ترکیبات ســلولزي و نســوج گیاهــی را از بدن خــارج کنند 

و آنهایی کــه کمتر از انــواع روغن ها بهره مــی گیرند و بیشــتر از مواد
پروتئینی اســتفاده مــی کننــد داراي روده هاي ســخت و کم حرکت 
می باشــند و کار شــکم آنها ضعیف و اغلب تولید عوارض کرده، سموم 
و مــواد زائــد دفــع شــدنی

 به داخل خــون راه پیدا 
کرده و در نقاط مختلف 
بدن عــوارض ایجاد 

می کند .

مصرف غذاهاي مناسب براى تصفیه بدن
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سیدمهدى رحمتى، کاپیتان تیم استقالل بعد از دیدار 
این تیم برابر پارس جنوبى جم از حضور در تمرینات 

منع شد تا کماکان از این تیم دور باشد. 
 کاپیتان و سنگربان تیم اســتقالل تهران در دیدار 
برابر پارس جنوبى با تصمیم منصوریان جاى خود 
را در ترکیب ثابت به سید حسین حسینى داد. پیش 
و پس از آن بازى اتفاقاتى افتاد که فرآیند آنها منع 

بود. این ســرآغاز اتفاقاتى در این تیم بود که منجر 
به تغییرات گسترده اى در آن شــد از جمله جدایى 

علیرضا منصوریان. 
استقاللى ها ســومین بازى خود را بدون رحمتى و 
با سید حسین حسینى در رشــت و مقابل سپیدرود 
انجام دادند تا رفته رفته به حضــور این دروازه بان 
جوان و شیرازى در ترکیب اصلى عادت کنند. اتفاقى 
که به نظر مى رسد خوشایند اکثریت هواداران این 

تیم هم باشد.
اماگرچه آبى ها با سید حسین حسینى درون دروازه 
تیم شان خو گرفته اند، یک اتفاق مى تواند رحمتى را 

در آستانه دربى 85 به ترکیب ثابت آبى ها بازگرداند.
سید حسین حسینى در سومین بارى که براى تیم 
استقالل در لیگ برتر به میدان رفت، براى دومین بار 
از داوران کارت زرد گرفت تا به فاصله یک هفته مانده 
به دربى، در شرف سه اخطاره شدن و از دست دادن 

دربى قرار بگیرد. 
آبى پوشان در هفته نهم میزبان تیم فوالد خوزستان 
هستند و چنانچه حســینى در این بازى هم از داور 
مسابقه اخطار بگیرد، سه اخطاره مى شود و الجرم 
دربى را از دست مى دهد. در این صورت استقاللى ها 
چاره اى ندارند جز اینکه براى دربى به سراغ رحمتى 
بروند و بعد از چهار بازى بار دیگر او را به تیم بازگردانند 

و براى دربى در چهارچوب دروازه خود قرار دهند. 

 بى تیم ترین لژیونر!
معلوم نیســت چرا کاپیتان تیــم ملى در فصل 
منتهى به جام جهانى تکلیف تیم باشگاهى خود 

را مشخص نمى کند.
اشکان دژآگه شرایط عجیبى پیدا کرده و با اینکه 
مدت هاست هیچ باشگاهى ندارد اما پاى ثابت 
تمامى اردوهاى تیم ملى اســت. این وضعیت 
نامتعارف باعث شــده است تا تمرینات گروهى 
اشکان تنها مختص به اردوهاى تیم ملى باشد 
و او به محض پایــان اردوها به صورت انفرادى 
تمریناتش را پیگیرى کند و این وضعیت تا زمان 

برپایى اردوى بعدى تیم ملى ادامه داشته باشد.
«کارلوس کى روش» با وجود وضعیت باشگاهى 
اسفبار چند سال اخیر کاپیتان تیم ملى همچنان 
پاى این بازیکن مانده و البته دژآگه هم با عملکرد 
معموًال خوب خود در ترکیب تیم ملى این اعتماد 

را بى پاسخ نگذاشته است.
در کیفیت فنى دژآگه هیچ تردیدى وجود ندارد 
اما سئوال اینجاست که چرا او که با اتکا به سابقه 
بازى در بوندســلیگا و لیگ جزیره و عضویت 
چندین ســاله در تیم ملى قاعدتاً نباید کار خیلى 
سختى براى پیدا کردن تیم داشته باشد در فصلى 
که منتهى به جام جهانى اســت هرچه زودتر به 

بالتکلیفى باشگاهى خود پایان نمى دهد؟ 

نصف جهان  هر چند مدیران باشگاه سپاهان و کارخانه 
فوالد مبارکه اعالم کرده اند که تــا پایان فصل با هر 
نتایجــى از «زالتکوکرانچار» حمایت مــى کنند اما 
کیست که نداند در باشگاه ســپاهان هواداران طالیى 
نقشى تأثیرگذار و اساســى دارند و اگر کاسه صبر آنها 
لبریز شــود، حمایت مدیران از سرمربى تا پایان فصل 

لطیفه اى بیش نخواهد بود.
ســپاهان اصفهان به عنــوان پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر، رقابت هاى این فصل را بسیار ضعیف آغاز کرده و 
همین امر سبب شده تا این تیم بیش از هر زمان دیگرى 
رکوردهاى منفى را به ثبت رسانده و انتقادات زیادى به 

این تیم صورت گیرد.
 زالتکو کرانچار که سابقه قهرمانى با سپاهان در لیگ 
برتر را دارد و مسئوالن ســپاهان او را به امید بازسازى 
تیم و رسیدن به جایگاه قبلى خود به عنوان تیم همیشه 
مدعى جایگزین عبدا... ویسى کردند، در این فصل به 
هیچ وجه نتایج خوبى را با ســپاهان به دست نیاورده و 
نام خود را در ردیف ضعیف ترین عملکرد و نتایج کسب 
شده در این تیم در تاریخ لیگ برتر به ثبت رسانده است.
زردپوشان اصفهانى در پایان هفته هشتم رقابت هاى 
لیگ برتر با 7 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندى 
قرار گرفته تا سپاهان لیگ هفدهم با هدایت کرانچار 
ضعیف ترین شروع تاریخ لیگ برتر را داشته باشد. البته 
عملکرد ضعیف کرانچار و ســپاهان به همینجا ختم 
نمى شود و این مربى کروات بر خالف انتظار، به اندازه 
یک مربى متوسط در تیمى نه چندان مطرح رکوردهاى 
منفى براى سپاهان به ثبت رســانده است. از این رو، 
کرانچار را مى توان رقیب جدى علیرضا منصوریان در 

ثبت بدترین و ضعیف ترین حدنصاب هاى تاریخ لیگ 
برتر دانست؛ با روند فعلى ســپاهان، هیچ بعید نیست 
که کرانچار تا چند هفته دیگر در این رقابت ســرمربى 
سابق استقالل را پشت سر بگذارد. در ادامه نگاهى به 
رکوردهاى منفى سپاهان در پایان هفته هشتم خواهیم 
داشت که با کسب پنج قهرمانى به عنوان پرافتخارترین 
تیم تاریخ لیگ برتر شناخته شده و چند سالى است که 
هوادارانش نه قهرمانى از تیم محبوب خود دیده اند و نه 

یک تیم قدرتمند و مدعى.
زالتکو کرانچار با نتایج ضعیفى که در این فصل کسب 
کرد، ضعیف ترین و بدترین شــروع سپاهان در تاریخ 
لیگ برتر را رقم زد. این تیم اکنون از هشت بازى خود 
صاحب 7 امتیاز شده است، سپاهان براى اولین بار در 
رده چهاردهم جدول قرار گرفت. سپاهان براى اولین 

بار به تفاضل گل منفى 5 رسیده است.
زردپوشــان براى اولین بار میانگین امتیازى کمتر از 
یک دارند، یعنى امتیازات آنها کمتر از تعداد بازى هاى 

این تیم است.
این تیم براى اولین بار موفق به کسب پیروزى در خانه 

نشده است.
براى اولین بار طالیى پوشان اصفهانى در هشت بازى 

متوالى در نیمه اول موفق به گلزنى نشده اند.
ضعیف ترین عملکرد خط حمله زردپوشــان در اولین 
لیگ برتر با شــش گل زده بود و حاال سپاهان پس از 
16 فصل بار دیگر شش گل زد؛ البته این تیم اصفهانى 
در آن فصل بدون باخت بود و سه برد و پنج مساوى به 

دست آورده بود.
زردپوشــان براى اولین بار کمترین تعداد برد را تا این 

هفته از رقابت ها داشته است.
بیشترین گل خورده ســپاهان در تاریخ لیگ برتر 13 
گل بــوده و در فصل جارى این تیــم 11 گل دریافت 
کرده اســت تا دومین خط دفاعى ضعیف را در اختیار 

داشته باشد.
با این نتایج و آمارى که ارائه شد، زردپوشان را مى توان 
ضعیف ترین سپاهان تاریخ لیگ برتر دانست؛ تیمى که 
هدایت آن بر عهده مربى است که با این تیم به عنوان 
قهرمانى دست یافته و ســابقه حضور در جام جهانى را 
هم دارد. به گزارش نصف جهان هواداران ســپاهان
 در پیام هــاى مختلفى که در فضاى مجازى منتشــر

کرده اند اعالم کرده اند که دیدار با سیاه جامگان آخرین 
فرصت آنها به زالتکو کرانچار اســت و اگر وى نتواند 
پیروز این دیدار باشد، خود آنها اقدامى مى کنند که وى 
اصفهان را ترك کند و حمایت مدیران از آقاى سرمربى 

را بى اثر مى کنند!

توصیه کریمى درباره 
نویدکیا 

على کریمى درباره اینکه از او به عنوان گزینه 
جانشــین «زالتکوکرانچار» در سپاهان نام 
برده مى شــود، گفت: آنها به من لطف دارند 
اما شرایط من خاص است، من به مسئوالن 
پیشنهاد مى دهم که اگر قرار است تغییراتى در 
کادر فنى انجام بدهند محرم نویدکیا را بیاورند 
چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و 
من از نظر فنى و اخالقى او را دوســت دارم، 
دواى درد سپاهان نویدکیاســت و مطمئنم 

هرکسى جز او بیاید شرایط همین مى شود.
 سپاهان بازیکنان خوبى دارد و کادر 

فنى باتجربــه اى هم باالى 
سر این تیم است اما دیدید 
فرکى این تیــم را قهرمان 
کرد فصــل بعد شــرایط 

خوبش بــه فصــل چهارم 
نرسید، شــاید نویدکیا امسال 

جواب ندهد اما براى ســال هاى 
بعد قطعًا به نتیجه مى رسد.

خطرى که 
حسینى را 
تهدید

نصف جهان   کاوه رضایى به تیم ملى دعوت شد، دعوتى که باعث شد دو تن از مهاجمان ذوب آهن و سپاهان 
قربانى حضور او شوند.

کاوه رضایى که در فصل اخیر بهترین لژیونر ایرانى در خاك اروپا بوده است، بعد از مدت ها دورى از تیم ملى دوباره 
در جمع نفرات «کارلوس کى روش» قرار گرفت. کاوه که با وجود درخشش طوالنى در استقالل  مورد بى مهرى 
کى روش قرار گرفته بود، در نهایت در فهرستى که اخیراً از سوى سایت فدراسیون منتشر شده به جمع ملى پوشان 

پیوسته و قرار است یکى از 27 نفرى باشد که  شانس بازى با توگو یا روسیه را پیدا خواهند کرد.
کاوه رضایى، بازیکنى ممتاز و متفاوت در فوتبال ایران است. حضور او در فصل گذشته در استقالل به قدرى مغتنم 
بود که شاید یک تنه علیرضا منصوریان را از ابتداى فصل نجات داد. او عنصرى بود که استقالل او را به همراه 
نداشت تا این فصل براى این تیم با مشکالت بسیار آغاز شود و در نهایت با جدایى سرمربى پیشین آبى ها علیرضا 

منصوریان به پایان برسد.
رضایى که در فصل نقل و انتقاالت با وجود درخواست استقالل، به لیگ بلژیک پیوست در بازى هاى این فصل 
درخششى همیشگى و توقف ناپذیر داشته است و حضور او در تیم ملى مزد بازى هاى خوب و حرفه اى گرى او 
بوده است؛ کاوه بازیکنى است که به قصد حضور در روسیه به فوتبال اروپا رفته و حاال کى روش بعد از مدت ها او 
را به جمع ملى پوشان دعوت کرده است. البته رضایى که سابقه ملى چندانى نسبت به بازى هاى خوبش ندارد، 
حاال مى خواهد از فرصت پیش آمده استفاده کند تا یک گام به قلب کى روش و خط حمله تیم ملى نزدیک بشود.

 به گزارش نصف جهان، درخشــش کاوه در بلژیک و دعوتش به تیم ملى، قربانیانى هم داشــت. حضور کاوه 
در اردوى تیم ملى باعث شــد تا کى روش روى نام ساســان انصارى و مرتضى تبریزى  دو مهاجم سپاهان و 
ذوب آهن خط قرمز بکشد. دو مهاجمى که به دفعات در فهرســت کى روش حضور داشتند و امیدوار بودند در 

آمادگى کاوه باعث شد کى روش به روال همیشگى بازى هاى تدارکاتى پیش رو هم، خودى نشان بدهند اما 
شــود. کاوه در 9 هفته ابتدایى لیگ برگردد و براى لژیونرهــا امتیازى ویژه قائل 

هفته هاى اخیر هم همیشه جزو بلژیک سه بار موفق به گلزنى شده و در 
طرف دیگر ماجرا شاید ساسان ترکیب اصلى تیمش بوده اســت. در 

باشــد اما مرتضى تبریزى انصارى از روزهاى اوج فاصله داشته 
کار کرده و حــاال با پنج گل چند هفته اى اســت کــه طوفانى 
لیگ برتر است. با وجود این، در کنار قاضى و آل کثیر آقاى گل 
به محک خوردن مهاجمى کى روش تصمیم گرفت اگر قرار 
که چند ماهى است در اروپا جدید اســت او کاوه رضایى باشد 
را به دســت آورده است. این کار مى کند و امتیاز ویژه کى روش 
ملى است و کى روش نشان داده شــروع، حضور دوباره کاوه در تیم 
او را داشته باشــند عضو تقریبًا اگر بازیکنان لژیونر سطح موردنظر 

بود. فرصتى کــه کاوه به جدانشدنى فهرســت تیم ملى خواهند 
دست آورده و باید دید چه استفاده اى از آن 
خواهد کرد. با این حال دو مهاجم تیم هاى 

اصفهانى باید بدانند که هنوز براى جلب 
رضایت کى روش فرصت دارند. 
ساســان باید خود را در سپاهان 
نشــان  دهند و به رونــد عدم 
گلزنــى هایش پایــان دهد و 
تبریزى هــم بایــد در جمع 
شــاگردان ژنرال بدرخشد. 
آنقدر بدرخشــد که سرمربى 
تیم ملى به او در اشــل یک 

لژیونر نگاه کند.

دعوت دوباره از رشید مظاهرى به تیم ملى نشــان مى دهد که دروازه بان ذوب آهن در برنامه هاى 
سرمربى تیم ملى جاى دارد و همچنان مى تواند امیدوار به حضور در جام جهانى باشد.

رشید مظاهرى پس از غیبت در اردوى قبلى تیم ملى بار دیگر از سوى «کارلوس کى روش» دعوت 
شد و از سه ملى پوش ذوب آهن تنها بازیکنى بود که در پایان مرحله اول اردو خط نخورد و نامش در 

لیست نهایى قرار گرفت.
البته از شواهد و قراین موجود و ترتیب دروازه بان هاى دعوت شده اینطور برمى آید که مظاهرى تنها 
گزینه چهارم کى روش براى حراست از دروازه تیم ملى است. تداوم این شرایط بدان معناست که 
دروازه بان ذوب آهن مسافر روسیه نخواهد شد اما تا جام جهانى هنوز زمان زیادى باقى است و در 
این فاصله فعل و انفعاالت زیادى رخ خواهد داد که ممکن است به تغییر شرایط کنونى بیانجامد. 
على الحســاب همین که کى  روش مظاهرى را به اردو فراخوانده خود گویاى آن اســت که او در 

برنامه هاى مرد پرتغالى جاى دارد و همین براى امیدوارى او به حضور در روسیه کافى است.

د همچنان امیدوار به روسیه
سوشـــا رشی

پیام هاى 

براى کى روش

فرصت هواداران به کرانچار؛

  فقط یک بـــازى!

زالتکو کرانچار با نتایج 
ضعیفى که در این فصل 
کسب کرد، ضعیف ترین و 
بدترین شروع سپاهان در 

تاریخ لیگ برتر 
را رقم زد

ج 

 ساسان و مرتضى باید بیشتر مبارزه کنند

کاوه، مهاجمان ذوب و سپاهان را قربانى کرد

نام » در سپاهان
ه من لطف دارند 
 من به مسئوالن 
است تغییراتى در

 نویدکیا را بیاورند 
یه به من است و 
را دوســت دارم، 
ســت و مطمئنم 

همین مى شود.
 و کادر 

ى 

 
ال 

هاى 

سوشـــا 
پیام هاى 

براى کى روش

نصف جهان سوشــا مکانى با عملکرد 
خوب خــود در  نروژ پیام هــاى متعددى 
را براى ســرمربى تیم ملى ایران ارســال 
مى کند. پیــام هایى کــه در روزهاى افت 
بیرانوند مــى تواند اتفاقات خوبــى را براى 
وى رقم بزند. در هفته بیســت  و ششم لیگ 
دســته  دوم نروژ تیم میوندالن بــا دروازه بانى 

90 دقیقــه اى سوشــا مکانى 
برابر یروو یک بر صفر پیروز شــد. تیم 

میوندالن با این پیروزى خارج از خانه 43 امتیازى 
شد و به رده سوم جدول صعود کرد. سوشا مکانى 
هفته هاست که با کلین شیت هاى پیاپى، آمادگى 
خود را نشــان مى دهد. پیش از ایــن او به تیم 
ملى دعوت شده بود اما در دوره هاى اخیر جزو 
لیست «کارلوس کى روش» نبوده است. سوشا 
دروازه بان اصلى ایران در بازى رفت برابر سوریه 
بود و در یک بازى نه چندان ســخت موفق به 

کلین شیت 
امــا  شــد. 
تک اشــتباه هاى 
اساســى او در خروج و دفع 
توپ هاى ارســالى باعث شــد تا کى روش در 
مراحل بعدى روى نام او خط قرمز بکشد. حاال 
اما افتى که علیرضا بیرانوند دچارش شــده و 
اعتمادى که کى روش به دروازه بان پرسپولیس 
کرده انگیزه اى براى سوشا خواهد بود تا با تداوم 
کلین شیت ها و عملکرد قابل قبولش دوباره در 

فهرست سرمربى تیم ملى ایران قرار بگیرد.

ع ه ی ر ى زى نب ز پس جو
ک

ی یه

ان

اره
رى
ان

تنم
راه
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ى او
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رد،
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اوه

د
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یکى از سایت هاى روسیه اى به انتقاد از عملکرد 
سردار آزمون در تیم روبین کازان پرداخت که این 

فصل نتوانسته است براى تیمش گلزنى کند.
روبین کازان در ادامه  عملکرد ضعیف خود در لیگ 
روسیه  برابر آمکار، تیمى که سعید عزت اللهى را 

در اختیار دارد  با یک گل شکست خورد.
 سایت « اسپورت بیزینس»، نوشت: در حالى  که 
فکر مى کردیم روبین کازان امســال از مدعیان 
قهرمانى باشد ولى عملکرد ضعیف تیم «قربان 

بردیف» ادامه  دارد. چهار بازى پى در پى روبین 
کازان با نتیجه  یک بر صفر شکســت مى خورد و 
این تیم از زدن گل عاجز اســت. مهمترین دلیل 
افت روبین کازان، بازیکنانــى بودند که بردیف 
براى موفقیت روى آنها شــرط بسته بود. یکى از 
این بازیکنان سردار آزمون است که نتوانست جاى 

خالى «یوناتاس» را پر کند.
 آزمون بیش از 600  دقیقه است که نتوانسته در 
لیگ روسیه گلزنى کند و در حال  حاضر در لیگ 

روسیه ضعیف ترین آمار گلزنى بین مهاجمان را 
در اختیار دارد.

 او همچنین  با 17 بار از دســت دادن توپ و 70 
درصد دقت پاس یکى از ضعیف ترین بازیکنان 
میدان بوده است. اگر آزمون مى توانست امسال 
بــراى روبیــن کازان گلزنى کند شــرایط فرق

 مى کرد.
 چندى دیگر تیم   ملى فوتبال ایران و روســیه در 
ورزشگاه کازان به مصاف هم خواهند رفت و این 

خنده دار خواهد بود اگر آزمون در این ورزشــگاه 
براى تیم   ملى فوتبال ایران گلزنى کند و دروازه  

روسیه را باز کند.
 تیم   ملــى فوتبال ایران براى برگــزارى بازى با 
روسیه قرار است 48 ساعت قبل از این بازى وارد 
کازان شود. پیش تر قرار بود ایران اردویى بلندمدت 
در این شهر داشته باشد که به دلیل مشکالت ویزا 
براى بازیکنان توگو این اردو لغو شد و ملى پوشان 

در تهران تمرینات خودشان را از سر گرفتند.

غائله جدید 
فوتبال اصفهان

چند سال پس از مطرح شــدن احتمال انتقال 
دیدارهاى سپاهان به بیرون از اصفهان، باشگاه 
ذوب آهن از برگزارى تعدادى از بازى هاى این 

تیم خارج از استان خبر داده است.
بیست ودوم اردیبهشــت 91 و مصادف با شب 
چهارمین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر بود که 
مدیرعامل وقت باشــگاه در اعتراض به ُکندى 
روند تکمیل نقش جهان اعالم کرد که اگر این 
ورزشگاه تا ســال 92 تکمیل نشود بازى هاى 
سپاهان را به اســتان دیگرى منتقل مى کند تا 
این تیم ُپرطرفدار در ورزشــگاهى بزرگ تر از 

فوالدشهر پذیراى هوادارانش باشد.
ورزشگاه نقش جهان، اواسط سال 95 بازگشایى 
شــد و با وجود این تأخیر زیاد، تهدید علیرضا 
رحیمى مبنى بر انتقال دیدارهاى سپاهان به خارج 

از اصفهان هیچگاه عملى نشد.
با گذشت نزدیک به پنج سال و نیم از زمانى که 
مدیرعامل پیشین سپاهان آن تهدید را مطرح 
کرد اکنون همتایش در ذوب آهــن از احتمال 
مشابهى خبر داده است. عملیات جایگزینى چمن 
ورزشگاه فوالدشهر از یک طرف و ناتوانى باشگاه 
ذوب آهن در پرداخت هزینه برگزارى مسابقات 
در اســتادیوم نقش جهان از طرف دیگر باعث 
شده است تا این بار صحبت از انتقال دیدارهاى 
دیگر تیم اصفهانى به خارج از اســتان مطرح 
شود با این تفاوت که این بار انتقال بازى ها به 
بیرون از اصفهان صرفاً یک تهدید نیست بلکه 
احتمالى جدى اســت که با توجه به گفته هاى 
ســعید آذرى به نظر مى رسد به واقعیت خواهد 

پیوست.
 

نصف جهان ســامان قدوس رســمًا ایران را به عنوان 
تیم ملى خود معرفى کــرد. تصمیمى که بازتاب هاى 
متفاوتى داشــت و در ایران هم به سرعت اقدام او زیر 

ذره بین هاى مختلف مورد ارزیابى قرار گرفت.
از وقتى ســامان، تیم ملى ایران را بــراى بازى کردن 
انتخاب کرد نظرات متفاوتــى درباره انتخاب او مطرح 
شده است. عده اى با بدبینى معتقدند او به دلیل قطعى 
بودن حضور ایــران در جام جهانى روســیه و احتمال 
کِم رسیدن سوئد به این مســابقات، ایران را انتخاب 
کرده اســت. حتى کار به بررسى شانس صعود سوئد و 
بازى هاى باقیمانده این تیم در انتخابى جام جهانى هم 
کشیده و عده اى معتقدند که سامان حساب همه چیز 
را کرده و ایران را انتخاب کرده تا در جام جهانى روسیه 
حضور داشته باشد. عده اى اما خوشــبین تر هستند و 
انتخاب ایران را به حســاب عالقه و تعصب او به وطن 

گذاشته اند. اما واقعًا کدام نگاه درست تر است؟
در نگاه اول به نظر مى رسد حق با بدبین ها باشد. بازى 
در ترکیب ایران راحت تر از بازى در ترکیب سوئد است 
و جام جهانى هم در راه است و ایران یکى از نخستین 
تیم هایى اســت که به جام جهانى راه یافته است، پس 
انتخاب ایران انتخاب بهتر و آسان ترى خواهد بود. اما 
آیا واقعًا قدوس فقط و فقط جام جهانى روسیه را هدف 

گرفته است؟
واقعیت این اســت که فوتبال ایران برنامه بلندمدت 
مشــخصى ندارد. براى اولین بــار در تاریخ در دو جام 
جهانى متوالى حضور دارد و هیچ تضمینى وجود ندارد 
که در جام جهانى قطر هم حضور داشته باشد. فوتبال 
ایران سال هاســت با قدرت هاى برتــر جهان روبه رو 
نشده و بعید اســت در چند ســال آینده هم این اتفاق 

بیافتد. انتخاب این کشــور براى بازى واقعًا ریســک 
بزرگى اســت اما وضعیت فوتبال سوئد کامًال متفاوت 
است. بازى در تیم ملى ســوئد فرصت هاى بزرگ تر و 
بیشترى براى درخشــش و دیده شدن سامان قدوس 
در اختیار او مى گذاشت. سوئد در هر تورنمنت اروپایى 
مثل انتخابى جام جهانى و جام ملت هاى اروپا و حتى 
بازى هاى تدارکاتى بارها و بارها با قدرت هاى فوتبال 
جهان روبه رو شده و خواهد شد ولى این شانس براى 
او در ایران وجود ندارد. او قطعًا در تیم ملى سوئد بیشتر 
رشد مى کرد و بیشتر شــناخته مى شد. فراموش نکنیم 
که او هنوز 25 ســاله اســت و فرصت حضور در چند 
تورنمنت بزرگ جهانى و اروپایى دیگر را دارد. با در نظر 
گرفتن این شرایط به نظر مى رسد انتخاب سوئد براى 
او انتخاب بهتر و درســت تر و حتى فرصت طلبانه ترى 
بود اما او ایرانى را انتخاب کرد کــه حتى در برگزارى 
و قطعى کردن بازى تدارکاتى مقابل توگو با رنکینگ 
130 جهان، به مشــکل مى خورد! بنابراین شاید بهتر 
باشد که به انتخاب سامان خوشبینانه نگاه کنیم و از این 
که ایران را انتخاب کرده خوشحال باشیم و برایش در 

تیم ملى ایران آرزوى موفقیت کنیم.
 در کنار همه این تحلیل هایى که براى انتخاب سامان 
وجود دارد، برخى از سایت هاى نیز به انتقاد از فدراسیون 
فوتبال پرداختنــد و اعالم کردند که ایــن نهاد آنطور 
که باید و شاید از این تصمیم ســامان قدردانى نکرده 
است. به نوشــته ســایت هایى همچون خبر آنالین 
و  بانک ورزش، حرکت ســامان در فضاى مجازى و 
بین هواداران فوتبال ایران بازخورد مثبتى داشــت اما 
بازهم جاى خالى مســئولین و فدراســیون نشین ها 
به وضــوح در این قضیه دیده مى شد.مســئوالن رده 

باالى فدراســیون بدون توجه به حساسیت و اهمیت 
این انتخاب، هیچ تقدیرى از سامان به عمل نیاوردند و 
حتى پیام دلگرم کننده و حمایتى اى خطاب به او صادر 

نکردند.
  البته این رویه فدراسیون چندان هم ناآشنا نیست زیرا 
خداحافظى ملى پوشان با ســابقه هم معموًال با هیچ 
تقدیر و پیامى از جانب فدراسیون مواجه نمى شود و به 
نظر مى آید این کج سلیقگى ها در فدراسیون فوتبال 
امرى طبیعى است. به هر حال تا بدینجاى کار این مردم 
ایران و فوتبالدوستان کشورمان بوده اند به نحو شایسته 
در فضاى مجازى از تصمیم سامان قدردانى کرده اند. 
نصف جهان پیشنهاد مى دهد به بهانه معارفه رسمى 
ســامان در تیم ملى و با توجه به اینکه وى  قید حضور 
در تیم ملى بزرگساالن ســوئد را زده است در این ایام 
مراسمى در حاشیه اردوهاى تیم ملى براى قدردانى از 
وى برگزار شود تا غیر از پیام هاى مردمى، قدوس بداند 
تصمیمش از سوى نهاد رسمى فوتبال ایران مورد توجه 

قرار گرفته است.

پاس تودر کى روش 
به برانکو   

از جمع هفت بازیکنى که پرسپولیس در اردوى 
تیم ملى داشت سرمربى پرتغالى روى نام سه 
بازیکن قلم قرمز کشــید تا آنهــا به تمرینات

 تیم هاى خود بازگردند.
دور جدید تمرینات تیم ملى در حالى استارت 
خورد که در روزهاى نخست اردو هفت بازیکن 
از پرسپولیس در جمع حاضران دیده مى شدند 
که از این جمع «کارلوس کى روش» تصمیم 
گرفت روى نام سه نفر قلم قرمز کشیده و براى 
بازى دوستانه با توگو و روسیه از آنها بهره نبرد.

محمد انصارى، حسین ماهینى و کمال کامیابى 
نیا ســه پرسپولیســى بودند که کارلوس کى 
روش روى نام آنها قلم قرمز کشــید تا آنها به 
جاى همراهى تیم ملى با حضور در تمرینات 
پرسپولیس کمک حال «برانکو ایوانکوویچ» 
در راه بازگشــت به بازى هاى آسیایى در دور 
برگشــت نیمه نهایى لیگ قهرمانان مقابل 

الهالل باشند.
البته در این راه خط خوردن محمد انصارى که 
در دو بازى آخر تیم ملى یکى از نفرات اصلى 
ساختار تدافعى ایران بود کمى عجیب به نظر 
مى رسید؛ درست مثل دعوت دوباره از کمال 
کامیابى نیا و حسین ماهینى که کسى انتظار 
آن را نداشــت. به هر صورت مــى توان این 
اتفاق را خبر خوبى براى برانکو قلمداد کرد که

 مى تواند با کمترین ملى پوش و غایب ممکن، 
تیمش را براى بازى برگشــت با الهالل آماده 

کند.

 

سردار 
زیر رگبار 
انتقاد

نصف جهان  این یادداشت کوتاه همکارمان رضا برونى در 
تهران است که برایمان ارسال شده  و از صحبت هاى امیر 
قلعه نویى در پایان برخى کنفرانس ها انتقاد شده است. این 

یادداشت را با هم مى خوانیم: 
 اى کاش صداوسیماى مان  مصاحبه هاى بعد از بازى، مربیان 
لیگ هاى فوتبال خارجى را هم پخش مى کرد تا ببینیم آیا آنان 
هم علت عدم توقیفشان را شانس مى دانند یا نبود و کمبود 

مهارت بازیکنان و هدایت نادرست تیم. 
چند روز پیش سرمربى محترمى که کلى عنوان دارد و لقب 
دهان پرکنى چون ژنرال، پس از پایان دیدار ذوب آهن- سایپا 
در لیگ برتر کشــور، علت ناکامى تیمش را دو عامل مهم، 
یعنى بدشانسى و کم شانسى عنوان کرد و گفت: «بدشانسیم 
که توپ هایمان گل نمى شود و کم شانسیم که هر توپى روى 

دروازه مى آید گل مى شود.»  
در واقع اگر شانس اینقدر مهم اســت، بهتر نیست به جاى 
درآمدهاى میلیاردى و مربیگرى فوتبال و پرداختن به این 
بازى پرطرفدار به خرید و فــروش «لپ لپ» مى پرداختیم 

که دلخوش کنکى هــم در آن پیدا مى شــود. از طرفى اما 
یادمان نمى رود دیگر مصاحبه هاى ایشــان که در زمان برد 
مى فرمودند: با تغییرى که در تیم ایجاد کردیم موفق شدیم.  
در حالى که در زمان باخت، بسیار بهانه مى آورد از جمله این 
عبارت معروف که «روى بدشانسى، روى اتفاق، روى یک 

کاشته و روى...» گل خوردیم که دیگر کلیشه شده است.

عزیزان باید بدانید که مردم چشــم و گوش دارند، بازى ها 
را مى بیننــد، هر یــک خــود کارشناســند، مصاحبه ها را 
مى شــنوند و وقتى بازیکنى از دو قدمــى دروازه، توپ را به 
آسمان مى فرســتد و برعکس هنگامى که بازیکن دیگرى 
در دشــوارترین موقعیت، توپ را به درون دروازه، شــانس 
چه جایگاهى دارد.در واقع باید پرســید: این مهارت است یا 

شانس؟!
باور کنید هیچ دروازه بانى، شانسى گل نمى خورد و هیچ توپى 
هم شانسى وارد دروازه نمى شــود. در فوتبال 11 بازیکن در 
زمین هستند نه 13 نفر، نه بدشانسى و نه کم شانسى! تا نظر 

فوتبال شناسان چه باشد.
روزنامه نصف جهان چندى پیش در مطلبى که حضور مشاور 
رسانه اى در تیم ذوب آهن را به چالش کشیده بود این هشدار 
را داده بود که با توجه به برخى ادبیات امیر قلعه نویى کامًال 
مشخص است که او از مشاوران رســانه اى هیچ بهره اى

 نمى برد و این عنوان فقط  تبدیل شده به عقد قرارداد براى 
عده اى در طول هر فصل.

نصف جهان عدم دعوت مسعود شــجاعى به اردوى تیم ملى دو حالت بیشتر ندارد. یکى اینکه «کارلوس کى 
روش» برخالف اصولش تسلیم دستور مقامات باال و فدراسیون نشینان شده یا اینکه براى دعوت از شجاعى در 

آینده فکرى در سر دارد.
به گزارش نصف جهان، کارلوس کى روش  درحالى 27 بازیکن را به اردوى تیم ملى فوتبال ایران دعوت کرد که نام 
سامان قدوس و کاوه رضایى براى اولین بار در لیستش دیده مى شود و ماهینى، کامیابى نیا و انصارى هم با توجه به 
نتایج ضعیف این روزهاى پرسپولیس از تیم ملى خط خورده اند. اما نکته قابل توجه این لیست غیبت مجدد مسعود 
شجاعى است. بازیکن ایرانى شاغل در یونان که علیرغم بازى هاى خوبش در این لیگ دیگر توسط کى روش 
دعوت نمى شود، زیرا در مقابل نماینده رژیم صهیونیستى در جام یوفا بازى کرده و مانند احسان حاج صفى حاضر به 

بعد از عذرخواهى نشده است. مسعود همچنان غایب بزرگ تیم ملى است  تا براى دومین اردوى پیاپى 
اتفاق ماه گذشته و بازى برابر نماینده رژیم صهیونیستى از تیم ملى فاصله داشته باشد. 

کاپیتان تیم ملى که در هفته هاى اخیر سوپرلیگ یونان هم بازى هاى درخشانى 
را به نمایش گذاشته بود در انتظار انتشار فهرست کى روش بود اما در نهایت باز 
هم از لیست ملى جا ماند. گویا کى روش قرار است از سامان قدوس به جاى 
مسعود استفاده کند. حواشى پیش آمده درباره شجاعى و جایگاه و بازوبند 
ثابت او در تیم ملى باعث شده بود تا بعد از آخرین بازى هاى مرحله مقدماتى 
کى روش هم نسبت به دعوت نشدن مسعود واکنش نشان بدهد و بگوید که 

مسعود همچنان در فهرست کلى بازیکنان ملى پوش حضور دارد. 
اما در همان روزها مى دیدیم و جدیداً هم مى بینیم که 

اشکان دژآگه بدون حضور در تیمى باشگاهى به 
لیست کى روش راه پیدا کرده و غیبت شجاعى 

از لحاظ فنى چندان توجیه محکمى ندارد. 
گویا رفته رفته باید بپذیریم که کى روش 

به درخواست خروج مسعود از لیست 
تیم ملى جواب مثبت داده است و 
تا اطالع ثانوى خبرى از حضور 
کاپیتان شــجاعى در تیم ملى 
نخواهد بود. البته در کنار این 
تحلیل موضــوع دیگرى نیز 
وجود دارد ؛ طبق شنیده هاى 
خبرنگار نصــف جهان از 
برخى مرتبطین با تیم ملى، 
کى روش مترصد فرصتى 
مناســب براى دعوت از 
شجاعى است که این 
دعوت کمترین هیاهو 
را به دنبال داشته باشد.

کى روش در پایان بازى 
با سوریه از نبود یک رهبر در 

تیمش گالیه کرده بود و خیلى ها 
مى گویند منظور مستقیم او مسعود 
شجاعى  بوده است. باید منتظر بود 
و دید که آیا کى روش تسلیم شده تا 
فکر خوبى براى دعوت بى هیاهو و 

جنجال از مســعود در اردوهاى 
آتى تیم ملى دارد.

همچنان یک عده مربى هستند که فصل به فصل تیم عوض مى کنند و جایى در 
چرخه مربیان لیگ برترى دارند. نیمکت هاى این فصل لیگ برتر نزدیک به تمام 
فصل قبل تغییرات داشت. سال قبل یحیى گل محمدى اولین مربى بود که از کار 
برکنار شد. یحیى در هفته هفتم جایش را به کمکش داد و مجتبى حسینى هدایت 
ذوب آهن را به عهده گرفت. تغییر بعدى در هفته دهم بود. در سیاه جامگان سه 
تغییر داشــتیم. فرهاد کاظمى، خداداد عزیزى و در نهایت هم اکبر میثاقیان در 
این تیم وظیفه سرمربیگرى را به عهده داشتند. آبادانى ها هم نادر دست نشان 
را اخراج کردند تا فصل را با فیروز کریمى به پایان برسانند. عبدا... ویسى هم 
آخرین سرمربى اخراجى لیگ بود که جایش را به «زالتکو کرانچار» داد. اما در 
این فصل تا همینجا هم چهار تغییر داشــتیم. درخشان و کریمى یک بار جاى 
همدیگر را در نفت تهران گرفتند. علیرضا منصوریان از استقالل کنار رفت و این 
تیم دنبال مربى جدیدى است که کنار «مک درموت» قرار دهد. فیروز کریمى هم با 
گسترش فوالد به لیگ برتر برگشت و جاى «لوکا بوناچیچ» را گرفت. در این فصل 
عمر مربیان در تیم ها کوتاه تر شده است. ولى همچنان چرخه مربیان ثابت است.

 

بد شانسى و کم شانسى هاى ژنرال!  هر 2 هفته یک تغییر!

پیشنهاد نصف جهان

از سامان تجلیل کنید

شنیده هاى نصف جهان حاکى است او دوباره دعوت مى شود

تسلیم شدى ی ا فکرى در سر دارى؟

از وقتى سامان،
 تیم ملى ایران را براى بازى 

کردن انتخاب کرد نظرات 
متفاوتى درباره انتخاب او 

مطرح شده است
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رئیس بازرسى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ از رد رشوه 11 میلیون و 500 هزار 
تومانى از سوى مأموران انتظامى تهران خبر داد.

سرهنگ سید جعفر حسینى گفت: مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر، در 
پى اطالع از فروش مواد مخدر از سوى یکى از خرده فروشان مواد مخدر در بزرگراه 

آزادگان در تهران، دستگیرى متهم را در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: با اقدامات صورت گرفته متهم دستگیر و در بازرسى از خودروى وى، 27 

گرم مواد مخدر کشف شد.
این مقام انتظامى، بیان داشت: متهم براى ر هایى از قانون هنگام دستگیرى پیشنهاد 
رشوه به مأموران داده و از سوى یکى از بستگان نزدیک وى، مبلغ 11 میلیون و 500 
هزار تومان در نایلون قهوه اى رنگ تحویل مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت شد. سرهنگ حسینى با اشــاره به هماهنگى مأ موران پایگاه پنجم با 
سلسله مراتب فرماندهى، عنوان داشــت: وجه مذکور صورتجلسه و به همراه مواد 

مکشوفه، متهمان براى سیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند.  

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى دانشگاه علوم پزشکى استان 
کرمان گفت: سقوط باند بلندگو در شهر راین این اســتان مرگ نوجوان 13 ساله را 

رقم زد.
سید محمد صابرى اظهار داشت: بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه در بخش راین 

یک کد آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
وى با بیان اینکه حادثه ساعت 7 و 41 دقیقه صبح روز عاشورا در خیابان ولیعصر (عج) 
شهر راین اتفاق افتاده است، اظهار داشت: متأســفانه به دلیل شدت جراحات وارده 
به سر این پسر بچه بعد از گذشــتن حدود 20 دقیقه از بروز حادثه، این فرد جان خود 

را از دست داد.
در دو روز تاســوعا و عاشــورا 20 نفــر در آییــن عــزادارى کرمــان، پنــج نفر 
در ســیرجان، دو نفر در بم، شــش  نفر در جیرفت و هشــت نفر در رفســنجان به 
دالیل مختلف مصدوم شــده و توســط آمبوالنس به اورژانس بیمارســتان اعزام 

شده اند.

در پى بى احتیاطى راننده یک سرویس مدرســه، مأمور پلیس راهنمایى و رانندگى 
رشت در محل مأموریت خود به شدت مصدوم شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى گیالن گفت: بى احتیاطى راننده یک ســرویس 
مدرسه در محدوده تقاطع بلوار دیلمان–اصفهان در شهر رشت موجب شد تا مأمور 
پلیسى که در محل مأموریت خود به سر مى برد، دچار سانحه شده و به شدت آسیب 

ببیند.
سرهنگ محمدرضا محمدى  خاطرنشــان کرد: مأمور پلیس اکنون در بیمارستان 

بسترى شده و تحت درمان قرار دارد. 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى گیالن در خصــوص وضعیت دانش آموزان این 
سرویس مدرسه تصریح کرد: خوشبختانه به دانش آموزانى که در این سرویس مدرسه 

حضور داشته اند آسیبى نرسیده است.

رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان گفــت: بر 
اثــر برخــورد یک دســتگاه خــودروى ســوارى 
تیبا بــا پراید عصــر عاشــورا در گردنه اســدآباد 
ســه عضو یک خانــواده جان خــود را از دســت

 دادند.
سرهنگ رضا عزیزى با بیان اینکه خودروى سوارى 
تیبا با سرعت غیرمجاز در سراشیبى گردنه اسدآباد در 
حال تردد بود که با رسیدن به پیچ به علت ناتوانى در 
کنترل وسیله نقلیه اقدام به استفاده از سیستم ترمز
 مى کند بیان کرد: اســتفاده از سیستم ترمز موجب 
چرخش این وسیله نقلیه به دور خود و ورود به مسیر 

عبورى خودروهاى خط مقابل مى شود.
رئیس پلیس راه استان همدان افزود: خودروى سوارى 
پراید که از سمت همدان به کرمانشاه در حال تردد بود 
با خودروى تیبا برخورد کرده و یکى از سرنشینان پراید 

جان خود را در این سانحه از دست مى دهد . 
ســرهنگ عزیــزى افــزود: دو تن از سرنشــینان 
پرایــد بــه شــدت زخمــى شــدند که پــس از 
انتقال بــه مرکــز درمانى جــان خود را از دســت

 دادند.

سى و یکم تیر گذشته چند زن و مرد که مدعى بودند از چنگ 
اعضاى یک باند گریخته اند، هراســان خود را به مأموران 

انتظامى رساندند و پرده از ماجرایى وحشتناك برداشتند.
به گزارش روز نو ، این افراد که تنها آشنایى و رابطه دوستى با 
یکدیگر داشتند در اظهارات خود ادعا کردند: «ما قصد داشتیم 
براى یکى از همراهانمان «جشن تولد» برگزار کنیم تا آن 
زن 35 ساله غافلگیر شود. به همین دلیل به همراه چند نفر 
از آشنایان و دختر 15 ساله آن زن برنامه ریزى کردیم تا این 
«پارتى تولد» را در منطقه تفریحى شاندیز برگزار کنیم. این 
گونه بود که شش زن و دو مرد به راه افتادیم اما خودرو 206 
براى عزیمت به شاندیز کافى نبود به همین خاطر از یکى 
دیگر از دوستانمان خواستیم به همراه ما در این جشن شرکت 
کند. او هم قبول کرد و چند نفر از ما داخل پراید نشستیم و 
حرکت کردیم اما در مسیر حرکت با یکى از دوستانمان که 
سوار بر موتورسیکلت بود روبه رو شدیم وماجراى جشن تولد 

را برایش بازگو کردیم. 
«س» با شنیدن این حرف ها گفت: «ما خانه اى ویالیى در 
جلگه باالى روستایى در منطقه «ده غیبى» داریم که کنار تپه 
واقع شده است و منظره اى زیبا دارد. مى توانید از آن مکان 
براى برگزارى جشن استفاده کنید.» ما هم قبول کردیم و به 
همراه او به سمت روستاى مذکور به راه  افتادیم ولى بعد از 
طى مسافتى هوا تاریک شد و بعضى از زنانى که همراهمان 
بودند از رفتن به «خانه باغ جلگه اى» منصرف شدند، وقتى 
موضوع را با «س» درمیان گذاشتیم او اصرار مى کرد که آنجا 
همه امکانات فراهم است و در واقع از بازگشت ما جلوگیرى 
مى کرد.در همین حال بود که ناگهان حدود ده نفر که سوار بر 
یک دستگاه پراید و چند موتورسیکلت بودند با قمه و چوب 
و چماق اطرافمان را محاصره کردند و با تهدید به مرگ از ما 

خواستند به سوى «خانه باغ جلگه اى» حرکت کنیم. 
یکى از آنها که «م. غ» نام داشت براى عملى کردن تهدید 
خود، با ته دسته کارد ضربه اى به سر «آ» زد. در حالى که دیگر 
چاره اى نداشتیم به همراه آنها به سوى «خانه باغ جلگه اى» 
به راه افتادیم. هوا کامًال تاریک شده بود که  ما را به آن خانه 
وحشتناك بردند. یکى از آنها به زن 35 ساله اى که همراه ما 
بود، گفت: «تو باید قربانى دیگران شوى! اگر به خواسته هاى 
ما تن بدهى با زنان و دختران دیگر کارى نداریم!» دو نفر از 
آن شیاطین، زن 35 ساله را به پشت خانه بردند و راننده پراید 
را نیز نزد خودشان نگه داشتند. ما هم از این فرصت استفاده 

کردیم و در تاریکى شب از آنجا گریختیم. 
در پى اظهارات شاکیان، مأموران انتظامى بالفاصله مراتب 
را به قاضى سیدجواد حسینى، معاون دادستان مشهد اطالع 
دادند و بدین ترتیب با صدور دستورهاى ویژه اى از سوى مقام 
قضائى، مأموران انتظامى شبانه وارد عملیات شدند. آنان وقتى 
«خانه باغ جلگه اى» را به محاصره درآوردند که تعدادى از 
متهمان با استفاده از تاریکى شب و فضاى باز دشت از محل 

گریخته بودند. 
در ایــن میان راننــده پراید به همــراه مرد 45 ســاله اى 
که مدعى بــود فقط براى دوســتانش مشــروب به این 
مکان آورده اســت درحالــى داخل باغ بــه دام افتادند که 
مشخص شــد  الســتیک هاى پراید او را پنچر کرده اند 
تا نتوانــد از محل بگریزد. زن 35 ســاله نیــز که از چنگ 
آنها رها شــده بود، از ماجرایى هولناك پرده برداشــت و 
از تجاوز به عنف گروهــى چهار نفره از متهمان ســخن 

گفت.
این زن 35 ساله در اظهاراتى تکان دهنده اضافه کرد: «وقتى 
دو نفر از شیاطین مرا به پشت آن خانه بردند و حدود 45 دقیقه 
مرا آزار دادند، دیگر همراهانــم از محل گریختند اما وقتى 
دوباره به داخل اتاق بازگشــتیم دو نفر دیگر از آنان به طرز 
بى شرمانه اى به آزار من پرداختند. وقتى به مرد 45 ساله که 
"و. ص" نام داشت و براى آن افراد شیطان صفت مشروب 
تهیه کرده بود، گفتم نگذارد بیشتر از این مرا آزار بدهند، با 
وقاحت گفت: "تا حاال که تحمل کــرده اى باز هم تحمل

 کن!"» 
در پى اظهارات ایــن زن جوان که مدعى بود همســرش 
پس از شنیدن ماجرا دو بار دســت به خودکشى زده است، 
مأموران عملیات ویژه در اقدامــى هماهنگ و غافلگیرانه 
موفق شدند طى چند روز گذشــته، برخى از عامالن اصلى 
پرونده آدم ربایى و تجاوز به عنف را دستگیر کنند. این افراد  
در مواجهه حضورى با زن 35 ســاله، شناسایى و با صدور 
قرار قانونى از ســوى قاضى دشــتبان روانه زندان شدند تا 
تحقیقات بیشترى درباره زوایاى تاریک این پرونده صورت 
گیرد.در همین حال قاضى شعبه 409 مجتمع قضائى شهید 
بهشتى مشهد با تأیید دســتگیرى تعدادى از متهمان این 
پرونده گفت: «هنوز عملیات پلیســى با صدور دستورات 
ویــژه قضائى براى دســتگیرى دیگر افراد فــرارى ادامه

 دارد.» 

درگیرى دو پســر عمو در «ایوان» یک جنایت خانوادگى 
را رقم زد.

ساعت 18و30دقیقه یک شنبه 9 شهریور ماه امسال در یکى 
از روستاهاى شهرستان ایوان یک درگیرى مرگبار بین دو 
پســر عمو به مأموران پلیس مخابره شد و خیلى زود تیمى 

از مأموران براى بررسى هاى بیشتر در محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل با جسد پسر جوانى روبه رو شدند 
که مشخص شد که وى از سوى پسر عموى 21 ساله اش 

هدف ضربه چاقو قرار گرفته است.
رئیس پلیس اســتان ایالم با اعالم این خبر گفت: مأموران 

پس از تحقیقات ابتدایى پى بردند که این درگیرى مرگبار 
خانوادگى بوده و خیلى زود عامل جنایت دستگیر شد.

سردار نورعلى یارى اظهار داشت: در این پرونده دو پسر عمو 
ابتدا به علت اختالفاتى که با هم داشتند درگیرى لفظى پیدا 

کردند و در ادامه این جنایت رقم خورده است.
وى در ادامــه افــزود: متأســفانه امروز آســتانه تحمل 
برخى افراد در اســتان بســیار پایین اســت به طورى که 
درگیرى این دو  نفر که رابطه آشــنایى نیز با هم داشــتند 
از یک مشــاجره لفظى شــروع و به این حادثه ناگوار ختم

 شده است.

3 دوست در نقشه اى کثیف جوان مهابادى را با ساطور 
ناکار کردند و یک روز بعد او را زنده زنده سوزاندند.

هنوز مردم در شــوك حادثه تلخ قتــل «آتنا» دختر 
بچه خردسال پارس آبادى بودند که خبر قتل جوانى 
حدوداً 19 ســاله در مهاباد توجهات را به سمت خود 
جلب کرد. صادق برمکى جوان 19 ساله مهابادى که 
چند روز قبل خبر قتل او مردم مهاباد را در شوك فرو

 برد.
«صادق» و قاتــالن که دوســتان صمیمى چندین 
ساله بودند شب حادثه باهم قرار داشــته و به بیرون 
شهر رفتند. اینکه در این میان چه اتفاقى رخ مى دهد 
هنوز مشخص نیست ولى بنا به دالیل نامعلومى با هم 
درگیر مى شوند. در این لحظه یکى از سه نفر دستگیر 
شده با ساطور ضربه اى به سر مقتول زده و او را زخمى 
مى کند سپس هر سه نفر به بدترین شکل ممکن با او 
درگیر شــده و ضربات متعدد ساطور و چاقو به مقتول 
وارد کرده و او را در کنار جاده رها مى کنند و به شــهر 

بر مى گردند.
فرداى آن روز دوباره بر سر جســد حاضر شدند و در 
حالى که هنوز زنــده بوده و نفس هــاى آخر خود را 
مى کشید با ریختن بنزین جسد نیمه زنده او را به آتش 
مى کشند. اوج شقاوت و سنگدلى قاتالن در این حادثه 
زمانى مشخص مى شــود که از این اقدام خود فیلم 
گرفته و اقدام به گرفتن ســلفى با جسد در حال آتش

 مى کنند.
فرداى آن روز چوپانى در مسیر روزانه خود با جسمى 
سوخته برخورد مى کند. زمانى که نزدیک تر مى شود 
متوجه مى شود جسد یک انسان است که به صورت 
کامل سوخته اســت. بنابراین بالفاصله پلیس را در 
جریان حادثه گذاشــته و در این زمینه پرونده اى در 
پلیس آگاهى مهاباد باز مى شود. از طرف دیگر زمانى 
که خانواده مقتول از عدم بازگشــت او به خانه نگران 
و سراسیمه هســتند به پلیس مراجعه کرده و موضوع 

را مطرح مى کنند. پلیس آگاهى مهاباد نیز در اقدامى 
سریع و جسورانه با پیگیرى ســرنخ هاى موجود در 
کمتر از 24 ساعت قاتالن را دستگیر و تحویل دستگاه 

قضائى مى دهد.

گفته مى شود؛ پس از دســتگیرى قاتالن، با بازیابى 
فلش ممورى هــاى همــراه قاتالن کــه از حادثه 
فیلمبردارى کرده بودند فیلــم کامل و تصاویر حادثه  

به دست مى آید.

 مهاباد درشوك جنایت 3 ساطور زن قاتل

 جوان 19 ساله را 
زنده زنده در آتش سوزاندند

قاتل 2 زن و یک کودك تجریشى در لیست اعدام 

قاتل دو زن و یک کودك در تجریش تهران در لیست 
اعدام قرار گرفت. با پیگیرى هاى خانواده قربانیان از قوه 
قضائیه، این مرد قرار اســت در ماه صفر به دار مجازات 

آویخته شود.
اسفند ماه سال 93 دو خانه در گالبدره دچار آتش سوزى 
شد که بعد از اطفاى حریق مأموران آتش نشانى با جسد 
دو زن و یک پسر روبه رو شدند که قبل از آتش سوزى 

به قتل رسیده بودند.
ســاعتى بعد از حضور آتش نشــانى مرد جوانى به نام 
«مهدى» 28 ســاله به محل جنایت آمد و قصد برهم 
زدن صحنه جنایت داشــت که بازپرس ویژه قتل به او 

مشکوك شد و دستور دستگیرى اش را داد.
با انتقال متهم به اداره آگاهى، مهدى به قتل زن جوان به 
همراه پسر بچه اش و مادرشوهر او اعتراف کرد و انگیزه 

جنایت خونین خود را سرقت عنوان کرد.
متهم در تشــریح جنایت گفت: «به خانه دوستم رفتم 
هنگامى که با زن دوســتم روبه رو شدم من را به داخل 

دعوت کرد تا منتظر آمدن دوســتم شــوم. نمى دانم 
چطور فکر ســرقت به ذهنم رســید و همسر دوستم را 
با ســیم خفه کردم و طالهاى وى را به ســرقت بردم. 
زمانى که قصد خارج شدن از خانه را داشتم مادر دوستم 
که واحد روبه رویى بود من را شــناخت و مجبور شدم 
براى اینکه شناســایى نشــوم او را با 18 ضربه چاقو از 
پاى در بیاورم و طالهاى زن میانســال هم به سرقت

 ببرم.»
وى در ادامه گفت: «نمى دانم آن روز چه مرگم بود در 
حال خارج شــدن از مهلکه بودم که پسر بچه دوستم از 
مدرسه تعطیل شد و به خانه آمد که با چاقو شاهرگ او 
را زدم و بچه دوستم را هم به قتل رســاندم، بعد از این 
ماجرا شیر گاز را بریدم و منتظر منفجر شدن خانه شدم، 
وقتى که خانه منفجر شــد از آنجا فرار کردم. ساعاتى 
بعد به براى اینکه بدانم چه خبر شــده بــه قتلگاه رفتم 
و مى خواســتم بدانم آیا از خودم سرنخى به جا گذاشتم 
که مأموران مــن را به عنوان متهم اصلــى این پرونده 

دســتگیر کردند و در بازجویى ها به جرم خود اعتراف
 کردم.»

همسر داغ دیده که سه سال است منتظر اعدام این جانى 
اســت، به همراه خانواده اش براى دادخواهى به مقابل 
قوه قضائیه رفتــه بودند، گفت: «چند مــاه پیش قاتل 
همسر، مادر و پسرم به قصاص و پرداخت دیه محکوم 
شد، با اینکه پرونده به شوراى احکام رفت و تمام مراحل 
قضائى خود را طى کرد نمى دانم چرا قاتل خانوداه ام را 
اعدام نمى کنند، در این مدت به هر درى که فکرش را 
مى کنید زدم من فقط مى خواهم بدانم چرا اعدام چنین 
قاتلى این همه زمان مى برد اما قاتل "آتنا" و امسال آن 

سریع به جزاى خود مى رسند.» 
در ادامه خانواده و آشنایان مقتول براى روند پرونده شان 
به معاونت قوه قضائیه مراجعه کردند و بعد به دادستانى 
رفتند که مقام هاى مســئول اعالم کردند که این قاتل 
در لیســت اعدام قرار دارد و در ماه صفــر به مجازات 

خواهد رسید.

جان باختن
 3 عضو

 یک خانواده در تصادف

خودکشى 
مادر و کودك در قزوین  

تجاوز دسته جمعى به یک زن در یک باغ

درگیرى پسرعموها به جنایت ختم شد

پلیس، رشوه 11 میلیون تومانى را رد کرد

مرگ نوجوان 13 ساله در اثر سقوط باند بلندگو 

راننده سرویس مدرسه، پلیس را زیر گرفت

تالش مادر و کودك براى خودکشى در کانال آب 
قزوین ناکام ماند.

این مادر به همراه دختر شش ساله اش دیروز صبح 
قصد داشــت با پریدن در کانــال آب در بلوار امام 
خمینى(ره) ( نوروزیان ) قزوین به زندگى خود پایان 
دهد که با اطالع مردم و دخالت پلیس و آتش نشانى 
از این کارمنصرف شــد. این مادر و دختر به نیروى 
انتظامى و اورژانس اجتماعى تحویل داده شدند. از 
ابتداى امسال تا کنون 19 نفر با سقوط در کانال هاى 
آبیارى دشت قزوین، رودخانه ها و سد هاى استان 

غرق شده اند.
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سامسونگ یک حســگر دوربین جدید ساخته که باعث 
مى شود دوربین گلکسى S9 شگفت انگیزتر شود، اما آیا 
ویژگى جدید براى برترى بر آیفون X کافى خواهد بود؟

نبرد فعلى در صنعت گوشى هاى هوشمند بین سامسونگ 
نوت 8 و آیفون X اســت، اما یک گــزارش مى گوید 
سامسونگ در حال کار بر روى گلکسى S9 است تا آن 
را به عنوان پرچمدار جدید و با قابلیت رقابت بیشــتر با 

پرچمدار اپل معرفى کند.
دوربین هاى گوشى هاى هوشمند گلکسى سامسونگ 
مدتهاست یکى از نقاط قوت در زمینه فروش آن هستند و 

این روند احتماًال با گلکسى S9 تغییر نخواهد کرد.
سامســونگ یک حســگر دوربین جدید را ساخته که 
مى تواند فیلم هــا را تا 1000 فریــم در ثانیه ضبط کند، 
در حالى که آیفون X  قابلیت ضبــط فیلم با 240 فریم 

بر ثانیه را دارد.
این حسگر براى تولید انبوه در ماه نوامبر برنامه ریزى شده 
اســت که آن را براى عرضه همراه گلکسى S9 در ماه 

مارس یا آوریل 2018 آماده خواهد کرد.
قابلیت ضبط با 1000 فریم در ثانیه به این معنى اســت 
که دوربین گلکسى S9 قادر به گرفتن ویدئوهاى بسیار 
دقیق و با جزئیات است و راه هاى جدیدى را براى کاربران 
براى تنظیم و ادیت فیلم هایشــان فراهم مى کند. این 
 S9 حسگر همچنین اجازه مى دهد که دوربین گلکسى
ویدئوهاى حرکت آهسته (slow motion) را تا 40 

برابر بهتر تصویربردارى کند.
حسگر جدید دوربین، با این حال براى اولین بار در گلکسى

S9 تعبیه نمى شود، بلکه محصول شرکت رقیب، یعنى 
سونى و در مدل «Xperia XZ1» نیز وجود دارد. این 
گوشى هوشمند داراى یکى از بهترین دوربین هاى موجود 

در بازار شناخته مى شود.
سنسور طراحى شــده توسط سامســونگ داراى یک 
طراحى سه الیه با پردازش منطقى و حافظه روى تراشه 
اســت. با توجه به حافظه اى که در تراشــه ساخته شده 
است، حســگر قادر خواهد بود قبل از اینکه فیلم توسط 
برنامه دوربین گلکسى S9 ذخیره شود، آن را با سرعت 
باال به صورت درجا ذخیره کند. این بدان معناســت که 
ضبط ویدئوى حرکت آهســته به تنها چند ثانیه محدود 

مى شود.
حسگر دوربین جدید سامســونگ، بازار گلکسى S9 را 
به خوبى تأمین خواهد کرد، اما با ضبط ویدئوى حرکت 
آهسته، این ویژگى ممکن اســت به تنهایى و به اندازه 

کافى براى ایستادن در برابر آیفون X  کافى نباشد.
احتماًال دوربین ارتقا یافته تنها ویژگــى جدید در مورد 
گلکســى S9 نخواهد بود، هرچند که قبًال گزارش شده 
است که اندازه و کیفیت صفحه نمایش همانند گلکسى 

S8 خواهد بود.
براى آن دسته از طرفداران سامســونگ که نمى توانند 
چند ماه صبر کنند تا یک گوشى هوشمند جدید خریدارى 

کنند، گلکسى نوت 8 در دسترس است.
براى کســانى هم که در مورد آزار دهنــده بودن دکمه 
Bixby نگران بودند، سامسونگ خوشبختانه روشى را 
براى غیرفعال کردن آن در اختیار کاربران گذاشته است.

بد نیست بدانید که ساخت یک تصویر سه بعدى 
از روى یک عکس دو بعدى کار بسیار مشکلى 
است زیرا یک عکس دو بعدى عمًال نمى تواند 
احساســات نمایان روى چهــره را از زوایاى 

مختلف به درستى نشان دهد. 
اما حاال یــک تیــم تحقیقاتى در دانشــگاه

 University of Nottingham موفق 
شــدند ابزارى تولید کنند که قادر است تنها با 
یک عکس دو بعدى، مدلى سه بعدى از صورت 

فرد خلق کند.
هوش مصنوعى، فناورى اصلى مورد استفاده 
در این برنامه است که پیرامون ساختار صورت 
انســان آموزش دیده و مى تواند آن را تحلیل 
کند. این تیم تحقیقاتى انگلیسى با ارائه چندین 
عکس پرتره صورت انسان به همراه مدل هاى 
سه بعدى آنها به سیستم این ابزار، موفق شدند 
نحوه تبدیل یک عکس دو بعدى به سه بعدى را 

به آن آموزش دهند.
قابلیت تبدیــل عکس هاى دو بعدى به ســه 
بعدى مى تواند در بسیارى از برنامه ها در دنیاى 
دیجیتال کاربرد داشــته باشــد، از آواتارهاى

ســه بعدى گرفته تــا بازى هــاى ویدئویى، 
برنامه هــاى مخصــوص واقعیت افــزوده یا 
شبکه هاى اجتماعى واقعیت مجازى. همچنین 
اگر فناورى هوش مصنوعى روزى بتواند عکس 
اشــیا (و نه فقط صورت) را از حالت دو بعدى 
به ســه بعدى تبدیل کند، خلق هر نوع محیط 
مجازى نیز آســان تر مى شود و به عبارت دیگر 
مى توان گفت مرحله جدیدى در این حیطه از 

فناورى آغاز خواهد شد.

پالس شرکت اپل، اعالم کرد که دوربین به کاررفته در نسخه  بزرگ تر پرچمدار جدید کوپرتینونشین ها (آیفون 8 پالس)، 
بهترین نمونه  در دنیاى گوشى هاى هوشمند محسوب مى شود که این وبسایت تاکنون در البراتوار تخصصى خود مورد 
 DxOMark بررسى قرار داده است. آیفون 8 پالس با کسب امتیاز 94، رکورد جدیدى را در تست هاى موبایل وبسایت
به نام خود ثبت کرد. ناگفته نماند که آیفون 8، برادر کوچک تر این گوشــى نیز عملکرد موفقى در این تست ها داشته 
و امتیاز کلى 92 را کسب کرده است. آیفون 8 پالس با این نتیجه از گوشى هاى گوگل پیکسل، اچ تى سى یو 11 (هر دو 

با امتیاز 90)، آیفون 7 (با امتیاز 85) و آیفون 8 پالس (با امتیاز 88) نیز پیشى گرفت.
طبق اعالم وبسایت DxOMark، گوشى هاى آیفون 8 و آیفون 8 پالس، عملکرد بهترى در زمینه  ثبت صحنه هاى 
اچ دى آر دارند. مقایسه انجام  شده نشان از آن دارد که آیفون 8 و آیفون 8 پالس جزئیات و اکسپوژر کلى بهترى را نسبت 

به آیفون 7 پالس ارائه مى دهد؛ اما عملکرد آن در این زمینه با گوشى گوگل پیکسل برابرى مى کند.
متخصصان وبسایت DxOMark معتقدند که اکســپوژرهاى دوربین آیفون 8 پالس در محیط هایى با نور کم، در 
 (Underexposure) حالت کلى دقیق  هستند؛ اما در شرایطى با نور بسیار کم، گاهى اوقات شاهد اکسپوژر ضعیف
هستیم. طبق ادعاى DxOMark، آیفون 8 پالس در زمینه ثبت افکت بوکه که در آن سوژه در پیش زمینه شارپ 
شده و پس زمینه محو یا بلور مى شــود، بهترین عملکرد در بین تمام گوشــى هایى دارد که این وبسایت تاکنون مورد 

آزمایش قرار داده است.
براساس گزارش وبسایت DxOMark، آیفون 8 پالس از طریق جلوگیرى کامل از به وجود آمدن سایه  رنگ قابل 

رؤیت، در قیاس با آیفون 8، عملکرد تقریباً بهترى را در زمینه  ثبت رنگ ها دارد.
DxOMark، آیفون 8 پالس را انتخابى بى نظیر براى نیازهاى هر عکاسى مى داند که از گوشى هوشمند براى ثبت 

تصاویر استفاده مى کند. در گزارش این وبسایت چنین آمده است:
آیفون 8 پالس از کیفیت خارق العاده  تصاویر، قابلیت بزرگنمایى براى کسانى که تمایل به نزدیک شدن به سوژه  خود 
دارند و قابلیت بى نظیر حالت پرتره براى ثبت افکت هاى هنرى بهره مى برد. این گوشى تقریباً در تمامى زمینه  ها، 
در صدر لیست امتیازدهى ما قرار مى گیرد. نرم افزار پیشــرفته این گوشى، امکان به جا گذاشتن عملکردى 

استثنایى در ثبت صحنه هاى اچ دى آر و شناسایى چهره را به آن مى دهد.
وبسایت DxOMark مدعى است که تاکنون کیفیت تصاویر و ویدئوهاى مربوط به بیش از ده هزار 
دوربین، لنز و گوشى هوشمند را مورد ارزیابى قرار داده و نتایج آزمون هاى آن عموماً  مورد احترام است. 
این شرکت همچنین محصوالتى مانند دوربین DxO ONE را به فروش مى رساند که توانایى اتصال 

به آیفون از طریق پورت الیتنینگ را دارد.

تاکنون چند مرتبه در زمان نوشتن یک ایمیل، پاسخگویى به یک پرسش یا اظهارنظر 
درباره موضوعى شکاك شده اید که آیا از واژه درستى استفاده کرده اید یا خیر؟ بدون 
شــک به کارگیرى واژگان بى ارتباط در یک جمله (انگلیســى) تنها به این موضوع 
داللت دارند که شما در آن زبان ضعیف هستید، اما براى این مشکل یک راه حل کامالً  

ایده آل وجود دارد.
افزونه WriteFull به شما کمک مى کند از مناسب ترین واژگان در جمالت خود 
استفاده کنید. این افزونه رایگان مرورگر کروم که نسخه هاى ویندوزى، لینوکسى و 
 Google مک آن در دسترس قرار دارد از طریق به کارگیرى بانک هاى اطالعاتى
Books، Google News و Google Web به شما کمک مى کند بهترین 
لغات را پیدا کنید. زمانى که این افزونه را نصب کردید، کافى است متنى را انتخاب کرده 
و کلیدهاى Ctrl+Shift+Space را فشار داده یا از نوار ابزار افزونه استفاده کنید. در 

ادامه افزونه موردنظر به شما اعالم مى دارد عبارتى که نوشته اید تاکنون 
چند مرتبه در بانک هاى اطالعاتى یاد شده به کار گرفته شده 

است. در ادامه مترادف هایى را براى هر یک از لغات منحصر 
به فرد پیشنهاد مى دهد. این کار به شما اجازه مى دهد دو 
جمله را با یکدیگر مقایسه کرده و در ادامه جمله اى که 

فکر مى کنید مناسب تر است را انتخاب کنید. 

آیا گلکسى S9 مى تواند آیفون X را شکست دهد؟

ProjectCamera\Android camera Paid عنوان یک دوربین نوآورانه براى سیســتم عامل اندروید مى باشــد که توســط 
assusdan با قیمت 0,99 دالر در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر شده اســت. مجموعه قابلیت هاى به کار رفته در این دوربین هوشمند به 

کاربران اجازه مى دهد تا بدون داشتن هیچ گونه امکانات خاصى تصاویرى با کیفیت و فوق العاده را از اطراف خود به ثبت برسانند. محیط بسیار ساده 
این اپلیکیشن باعث شده است که بسیارى از افراد بدون نیاز به دانش خاصى در زمینه عکاسى به ثبت تصویر پرداخته و لحظات شاد خود را با دیگران 

به اشتراك بگذارند.
 از مجموعــه امکانات این دوربین که مى تــوان از آن در اندروید 5,0 و باالتر اســتفاده نمود حالت اچ دى آر مى باشــد ؛ این حالت باعث مى شــود که 

تصاویر بســیار جذاب و حرفه اى تر به نظر رســیده و بیننده فکر کند که یک عکاس زبده آن را به ثبت رسانده اســت. در صورت نیاز صداى شاتر دوربین 
را خاموش کرده و با راهنمایى هــاى الزم دوربین را در جهت صحیح براى نور گیــرى کافى قرار دهید! از تنظیم نور صفحه گرفتــه تا تعادل رنگى همه چیز 
به عهده شــما بوده و مى توانید هر چیزى را به دلخواه و نیازتان تغییر دهید! اگر به نبال یک برنامه دوربین عالى و متفاوت براى دســتگاه اندرویدى تان هستید

 ProjectCamera\Android camera را از دست ندهید.
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کیفیت نگارش خود را 
از طریق این افزونه کروم

 بهبود بخشید

افزونه استفاده کنید. در  یا از نوار ابزار ر
اعالم مى دارد عبارتى که نوشته اید تاکنون  زو موردنظر بهشما

مرتبه در بانک هاى اطالعاتى یاد شده به کار گرفته شده 
 در ادامه مترادف هایى را براى هر یک از لغات منحصر 

 پیشنهاد مى دهد. این کار به شما اجازه مى دهد دو 
با یکدیگر مقایسه کرده و در ادامه جمله اى که 

کنید مناسب تر است را انتخاب کنید. 

سه بعدى سازى 
صورت با یک عکس

وبسایت DxOMark با بررسى عملکرد
 دوربین آیفون 8 و آیفون 8 پالس

kوبسایت DxOMark با بررسى عملکرد
آ آ

همزمان با آغاز ماه محرم الحرام 
و ایام سوگوارى اباعبدا... الحسین (ع)، 
سرویس و اپلیکیشن «زائر» رونمایى شد.

این سامانه با هدف گسترش آگاهى و بهبود 
کیفیت ســفر به عتبات عالیات براى زوار 
بارگاه متبرك امام حســین (ع) ارائه شده 

است.
نمایش اطالعات کاربردى پیش از ســفر، 
حین سفر و بعد از سفر از مزایاى دیگر «زائر»  

است. 
همچنیــن ارائه اطالعات مــکان محور در 
خصوص مواکــب، عمودها، حمــل و نقل، 
خدمات عمومى، بهداشت و درمان، فرهنگ و 
آموزش و موارد مورد نیاز دیگر، از ویژگى هاى 

این خدمت است.
براى اســتفاده از این خدمات، زائران باید 
عدد 2 را به سرشــماره پیامکى 400042 

ارسال کنند.
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منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایسنا

منبع: میزان 

منبع: مهر

منبع: ایرنا

بازنمایى واقعه کربال و خیمه سوزان در شیراز 

مراسم 
شام غریبان 

در تهران 

ذوالجناح خوانى 
روز عاشورا در 
روستاى پاریمه، 

منطقه چالو 
از توابع 

شهرستان آمل  

ن عاشوراى حسینى در میدان شهید تهرانى مقدم 
تجمع عظیم عزادارا

سنت گل مالى روز عاشورا در لرستان 

گردشگران خارجى در 
عزادارى عاشوراى حسینى در اصفهان

 مراسم شام غریبان 
در حرم مطهر 
امام رضا(ع)

تودیع و معارفه 
استاندار تهران 

زان
: می

بع
من


