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تهیه کننده مقاله هاى علمى 
بازاریاب زعفران بود!

آموزش انتقال سریع 
فایل از کامپیوتر

 به گوشى

امید برانکو
به این 5 نفر!

کنترل عوامل خطر 
بیمارى هاى قلبى 

با 5 گام سالم!

به فغانى مدال بدهید!
  فغانى زیر فشار انتقادات استرالیایى ها

عفونت 
دندان 
چه خطراتى 
دارد؟

سارق، فقط 
الستیک
 خودرو هاى
 شاسى بلند را 
مى دزدید

تمام تمام 33 میلیارد حساب کاربرى یاهو  میلیارد حساب کاربرى یاهو 
در سال در سال 20132013 هک شده بود هک شده بود
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شهرزاد کمال زاده: 

هیچکس در بازیگرى از من حمایت نکرد

 فغانى زی  فغانى زی
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شهرزاد کمال زاده:

هیچکس در بازیگرى از من حمایت نکرد
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و موسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.
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کورش تهامى، بازیگر ســینما و تلویزیون از سال 1375 
با فیلم «ســینما سینماست» ساخته ســید ضیاء الدین 
درى به عرصه ســینما پا گذاشــت و پس از آن در آثار 
فراوانى به ایفاى نقش پرداخت. وى طى این ســال ها 
در آثار متنوعى همچون «مریم مقدس(ع)»، «به رنگ 
ارغوان»، «سرگیجه»، «آن مرد آمد»، «بى خداحافظى»، 
«گناهکاران»، «آشوب» و در انتها «رگ خواب» بازى 
کرد اما بــازى وى در فیلم «رگ خــواب» طى تمامى 
ســال ها حضورش در عرصه ســینما به شکل ویژه اى 
مورد توجه قرار گرفت. تهامى عالوه بر سینما در عرصه 
تلویزیون نیز فعالیت هاى قابل قبولى را ارائه داد و از سال 
76 با سریال «فردا دیر است» به کارگردانى حسن فتحى 
رســماً اولین تجربه تلویزیونى خود را انجــام داد. «زیر 
تیغ»، «مشق عشق»، «خسته دالن»، «گمشدگان»، 
«شوق پرواز»، «شمس العماره» و «تبریز در مه» از جمله 
مهمترین آثارى هستند که تهامى در مدیوم تلویزیون در 
آنها به ایفاى نقش پرداخته اســت. به مناسبت موفقیت 
تهامى بعد از بازى در فیلم «رگ خــواب»،  خبرگزارى 
میزان گفتگویى با این بازیگر انجام داده که بخش هایى 

از آن را مى خوانید.
این روزها نام کورش تهامى بسیار 
بیشتر از قبل شنیده مى شود. بعد از 
موفقیت در «رگ خواب» و ســریال 
«گمشدگان» مشغول کارى شده اید؟
بله به تازگى بازى در فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى 
مسعود تکاور را 
به پایان 

رساندم  و چندین پیشنهاد دارم که فعًال هیچکدام قطعى 
نشده است.

کمى در مورد فیلم «بالن» بگویید. آیا بعد 
از «رگ خواب» انتخاب درستى بود؟

داستان فیلم سینمایى «بالن» به جوانانى مى پردازد که 
مى خواهند یک شبه ره صدساله را طى کنند اما حوادث 
بى شــمارى در مســیر آنها قرار مى گیرد. «بالن» براى 
جشنواره فیلم فجر آماده شده و من امیدوار اتفاقات خوب 

سینمایى براى این فیلم هستم.
 نگاه ویژه اى که در جشــن منتقدان 
به شما شد کار را براى انتخاب هاى 

بعدى شما سخت نکرده است؟
بعد از بازى در فیلم «رگ خواب» شــاید توقعات کمى 
از من باالتر رفته اســت. البته من همیشه سعى کرده ام 
نقش هاى متفاوت را بازى کنم و تا جایى که شــده این 
تصمیم را عملى کــرده ام. بازى مــن در «بالن» هم با 
توجه به اینکه تا به حال تجربه ژانر حادثه اى در سینما را

 نداشته ام تجربه خوبى است.
تا به حال همــه نقش هایى که بازى 
کردید باب دل شــما بوده یا به علت 
مسائل مالى و یا دورى بیش از حد از 
بازیگرى کارى را به اکراه پذیرفته اید؟
سعى کرده ام چنین اتفاقى نیافتد. با وجود اینکه به عنوان 
بازیگر همواره در بازى کردن وسواس داشته ام اما بخشى 
از این تصمیم به وضعیت فعلى سینماى ایران نیز وابسته 
است. اگر بخواهیم منتظر بنشینیم تا پیشنهاد خاصى به ما 
شود، شاید این انتظار ســال ها طول بکشد و اصًال اتفاق 
نیافتد به همین دلیل بین تمام پیشنهادات همواره سعى 
کرده ام آن پیشنهادى را که با ســایر آثار متفاوت بوده و 
از لحاظ کیفى باالتر بوده را بپذیرم. بازیگرى هستم که 
همیشه به دنبال تجربه هاى نو بوده و بازى در فیلم «بالن» 
هم در راســتاى همین تجربه گرایى بوده است. نقشم 

در «بالن» متفاوت است و در سینما 
تاکنون چنین نقشى را بازى نکرده ام.

براى حضور در یک پروژه 
چه معیارهایى دارید؟

تا به حال در انتخاب هایم براى بازیگرى بى 
نهایت دقت کرده ام و سعى داشتم در درجه 

اول در انتخاب هایم به خودم وفادار باشــم 
و پس از مخاطبان به خــودم احترام بگذارم. 

خوشبختانه بعد از «رگ خواب»، فیلم «بالن» 
این احترام را براى مخاطب قائل خواهد شد.

آیا همیشه مى شــود به خود 
وفادار بود و به مخاطب احترام 

گذاشت؟
متأســفانه جمله معروف ســینما بى رحم است 
همچنان ادامه دارد و عرض اندام مى کند. تأسف 
دیگر براى اینکه آدم هاى ســینما نه تنها هواى 
همدیگر را ندارند بلکه زیر پاى یکدیگر را خالى 
مى کنند. باالخره هر بازیگرى در برهه اى از زمان 
باید انتخاب کند و در این راه هیچ تالش و کمکى 
از سوى دوستان سینمایى نمى شود تا کارهاى 

خوبى را ارائه دهد.
پس باید گفت فشار سینماى 
روزگاهى بازیگران را مجبور به 

قبول یک نقش مى کند؟
بعضى مواقع پیش مى آید کــه هر بازیگرى بر 
مبناى نیاز مالى کارى را بپذیــرد، گاهى اوقات 
هم بازیگر بعد از رد کردن تعداد زیادى اثر باالخره 
براى اینکه از فضاى ســینما دور نشود، باالخره 

یکى را مى پذیرد.
در سینماى ایران بازیگران از 
سن حدوداً 50 سال به باال کمتر 
دیده مى شــوند و یا کًال نقشى 

براى آنها وجود ندارد. این قضیه شما 
را نمى ترساند؟

بله به این موضوع فکر مى کنم. امیدوارم سینماى ایران 
در عرصه فیلمنامه نویسى دچار تغییر و تحوالت عمده اى 
شود و پتانسیل بازیگرانى که به میانسالى مى رسند به هدر 
نرود. البته هنوز تا میانسالى فاصله دارم اما این را فراموش 
نکنیم که دوران بلوغ هر بازیگرى بعد از سن 50 سالگى 
است و دقیقًا مى تواند بهترین بازى هایش را در همین 
سن ارائه دهد و حیف است که در سینماى ما این سن 
دیده نمى شود. وقتى بازیگرى بعد از 40 یا 50 سال با 
ایفاى یک نقش همه را شگفت زده مى کند در بخش 
فیلمنامه نویسى هم باید بسترى براى به روز رسانى 

بیشتر این تجربه و پتانسیل وجود داشته باشد.
به همین علت کار در آثار جوانان را رد 

نمى کنید؟
همواره با دوستانى که فیلمنامه نویس هستند در 
رابطه هستم و از ایده هاى تازه و شخصیت هاى 
دیده نشده در ســینماى ایران استقبال مى کنم 
زیرا همین شــخصیت ها و نقش ها مى توانند 
تأثیرى بکر را در سینماى ایران به یادگار بگذارند. 
به همین علت همیشــه از فیلمنامه هاى نو و 

ایده هاى بکر استقبال ویژه اى مى کنم.
حضور شما در تلویزیون هم همواره رو 
به رشد بوده و در سریال «گمشدگان» 
نقش خوبى را ایفا کردید. نظرتان در 
مورد تحوالت اخیر تلویزیون چیست؟

چند وقت پیش در جلســه اى درخصوص ساخت 
ســریال حضور پیدا کردم و خوشبختانه شنیدم که 
اتفاقات بســیار خوبى براى تلویزیون در راه است و 
تصمیمات ویژه اى براى ساخت آثار تلویزیونى اتخاذ 
شده؛ اعتقاد دارم مى توان به جاى ساخت 200 یا 300 
سریال متوسط، 50 سریال درجه یک و خوب تولید کرد. 
همواره و در همه حوزه ها آمار کمى به ساختار تولید صدمه 

زده است.
«زیر تیغ» موفق ترین تجربه سریالى 
شما بوده است. چرا چنین آثارى تا به 

این حد ماندگار شده اند؟
آثارى مثل «زیر تیغ» که خود من هم در آن به ایفاى نقش 
پرداختم محصول دغدغه مندى سازندگان اثر بود. دغدغه 
مندى که از یک سریال اتفاقى تأثیرگذار و به یادماندنى 
مى سازد. خوشبختانه این روزها تلویزیون با همین نگاه به 
عرصه سریال مى نگرد و امیدوارم باال بودن تولیدات بر 

کیفیت آثار لطمه اى وارد نکند.
چرا در این ســال ها کم  کار شدید؟ 
عمدى در کار بود یا پیشنهادى نداشتید؟

در ســال هاى اخیر تله فیلم و فیلم هاى شبکه خانگى با 
کیفیت بسیار پایینى عرضه شد و همواره از دیدن چنین 
آثارى متأسف مى شدم و ســعى کردم هیچ وقت در آنها 
بازى نکنم. اما من یک نفر هســتم و براى این اتفاق به 
تصمیمى جمعى نیاز اســت. من هم مى توانستم بگویم 
که این تولیدات به سمت قهقرا رفته و بگذار در این میان 
پولى به جیــب بزنم، اما هیچ وقت ایــن را نگفتم و

 نمى پذیرم. خدا مى داند تا چه حــد از اینگونه آثار 
پیشنهاد داشتم و نپذیرفتم.

سینمایى ها 
زیر پاى هم را خالى 
مى کنند

کورش تهامى: 

بازیگر سریال «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» 
گفت: نمى خواهم در بازیگرى دچار تکرار شوم. 

شهرزاد کمال زاده درخصوص آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: پیشنهادات تازه اى 
براى بازى در تلویزیون و سینما داشته ام اما این 

روزها نمى خواهم بازى کنم. تصمیم به استراحت 
گرفته ام و ترجیح مى دهم کمى گزیده تر کار کنم.

وى از حضور احتمالى خود در جشنواره فیلم 
فجر خبر داد و افزود: البته چندى پیش در فیلم 

سینمایى «اولین امضا براى رعنا» به کارگردانى 
على ژکان به ایفاى نقش پرداختم. فیلم به 

احتمال فراوان راهى جشنواره فیلم فجر خواهد 
شد.

بازیگر سریال «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» 
با اشاره به عدم حمایت از وى در دوران بازیگرى 
تأکید کرد: به اعتقاد من نباید دنبال بازى کردن 

در هر کارى بود. نقشى که مناسب من باشد 
خودش مرا پیدا کرده و پیشنهاد مى شود. طى 16 
سال فعالیت در عرصه بازیگرى هیچکس از من 

حمایت نکرد و همواره امیدم به خدا بود. 
وى بازیگرى را خدمت به فرهنگ توصیف کرد 

و ادامه داد: قصد ندارم که به صورت طوالنى 
مدت بیکار باشم اما ترجیح مى دهم براى حضور 

در یک اثر مشتاق باشم.کمال زاده با گالیه 
از پیشنهادات تکرارى خاطرنشان کرد: 

نمى خواهم در بازیگرى دچار تکرار شوم. 
متأسفانه در حرفه ما روال بر این است که اگر 

در یک فیلم نقش یک معتاد را خوب بازى 
کرده باشید 40 کار دیگر براى همان 
نقش به شما پیشنهاد مى شود و من 

همواره از این تکرار در 
بازیگرى، گریزان 

هستم.

به اعتقاد مسعود فروتن تئاترهاى تلویزیونى باید 
براى تلویزیون تدوین و تنظیم بشوند تا حال و هواى 

تلویزیون بگیرند.
این نویسنده و کارگردان، در پاسخ به این سئوال که 

آیا دوباره به سراغ کارگردانى خواهد رفت یا خیر، 
گفت: من دیگر بازنشسته تلویزیون شده ام، من زمانى 
کارگردانى مى کردم اما فعًال به سراغ این کار نخواهم 

رفت زیرا در حال حاضر کارگردانى تلویزیونى انجام 
نمى شود. وى ادامه داد: مثًال در حال حاضر تئاتر 

تلویزیونى نداریم، بحث تئاتر به سمت آسان نگرى 
رفته است، تئاترهاى تلویزیونى باید براى تلویزیون 

تدوین و تنظیم بشوند تا حال و هواى تلویزیون 
بگیرند. فروتن گفت: البته کارگردانى براى موسیقى 
را دوست دارم و چند وقت پیش این کار را انجام دادم 
و دوست دارم بازهم آن را انجام بدهم زیرا کار لذت 

بخشى است.

شهرزاد کمال زاده: 
هیچکس در بازیگرى 

از من حمایت نکرد

مسعود فروتن: 
از تلویزیون 

بازنشسته شده ام

ل ری و واب ر ر ی مو
«گمشدگان» مشغول کارى شده اید؟

بله به تازگى بازى در فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى 
مسعود تکاور را 
به پایان 

بازیگر همواره در بازى کردن وسواس دا
از این تصمیم به وضعیت فعلى سینماى
است. اگر بخواهیم منتظر بنشینیم تا پیش
شود، شاید این انتظار ســال ها طول بک
نیافتد به همین دلیل بین تمام پیشنهاد
کرده ام آن پیشنهادى را که با ســایر آث
از لحاظ کیفى باالتر بوده را بپذیرم. باز

همیشه به دنبال تجربه هاى نو بوده و بازى
هم در راســتاى همین تجربه گرایىب

16 6مى شود. طى خودش مرا پیدا کرده و پیشنهاد م
هیچکس از من سال فعالیت در عرصه بازیگرى ه
خدا بود. حمایت نکرد و همواره امیدم به خ
گ توصیف کرد وى بازیگرى را خدمت به فرهنگ
رت طوالنى و ادامه داد: قصد ندارم که به صور
هم براى حضورمدت بیکار باشم اما ترجیح مى ده
ه با گالیه در یک اثر مشتاق باشم.کمال زاده
ن کرد: از پیشنهادات تکرارى خاطرنشان
رار شوم. نمى خواهم در بازیگرى دچار تکر
 ست که اگر متأسفانه در حرفه ما روال بر اینا
وب بازى در یک فیلم نقش یک معتاد را خو
مان  کار دیگر براى هم 0کرده باشید 40

من نقش به شما پیشنهاد مى شود و من
همواره از این تکرار در 

بازیگرى، گریزان 
هستم.

کمدى ســینمایى «مصادره» بــه کارگردانى 
مهران احمــدى به زودى در لوکیشــن 

کالیفرنیا کلید مى خورد.
«مصادره» اولین تجربه کارگردانى 
بلند ســینمایى مهران احمدى است 
که به تهیه کنندگى محمدحســین 
قاسمى، با فیلمنامه اى از على فرقانى در 
لوکیشن کالیفرنیا جلوى دوربین مسعود 

سالمى مى رود.
در این فیلم کمدى که براى نمایش در جشــنواره فیلم 
فجر آماده مى شود، رضا عطاران، هومن سیدى، بابک 

حمیدیان، میرطاهر مظلومى،  مــزدك میرعابدینى و مهران احمدى 
با گریمى جالب در کنار سیامک صفرى، لوســینه گیراگوسیان، میلنا 
واردانیان، آلیسا میلکستیان و هادى کاظمى، به همراه بازیگران کودك 

امیرصدرا حقانى و هارمیک سوقومونیان ایفاى نقش مى کنند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «ایران خیلى بزرگه ولى ما هم خیلى 

بدشانسیم... »

ادان:
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گریم جالب بازیگران معروف
 در یک فیلم

بهنوش بختیارى عکسى از خود در فیلم «همه چى عادیه!» در اینستاگرامش منتشر 
کرد.وى در توضیحات این پست نوشت: مجرى طرح فیلم سینمایى «همه چى عادیه!» 

از اتمام کامل مراحل فنى این فیلم سینمایى خبر داد.
به گزارش مشاور رسانه اى پروژه، با پایان ساخت موسیقى فیلم سینمایى «همه چى 
عادیه!» به کارگردانى محســن دامادى، در حال حاضر نسخه نهایى این فیلم آماده 

نمایش شده است.
عرفان حســینى، مجرى طرح پروژه درباره وضعیت حال حاضر «همه چى عادیه!» 
گفت: تدوین و صداگذارى اوایل ســال به پایان رسیده و با پیوستن آریا عظیمى نژاد 
ساخت موسیقى فیلم نیز انجام شد. در حال حاضر نسخه نهایى فیلم آماده نمایش شده 
است. وى افزود: به زودى براى پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد. قصد داریم فیلم را 
در بهترین زمان ممکن به نمایش درآوریم و با انجام تبلیغات مناسب، اکران مناسب 
و آبرومندى براى آن داشته باشیم. دامادى این فیلم را اواسط زمستان سال گذشته در 
تهران و ورامین مقابل دوربین برد و فیلمبردارى آن تا اواخر ســال به طول انجامید. 
عباس غزالى، بهنوش بختیارى، رز رضوى، پژمان بازغى، رضا رویگرى، لیال بلوکات و 
عرفان حسینى بازیگران این فیلم سینمایى هستند. «همه چى عادیه!» روایتگر داستان 
زندگى جوانى روستایى است که به دلیل کمبود و بحران آب و به دنبال لقمه نانى به 
پایتخت مهاجرت مى کند. او مجبور به فعالیت در مشاغلى مى شود که دانش 

و تجربه اى از آنها ندارد...
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ن  ما همز
با آغــاز نمایش «زرد» 

در سینماهاى کشــور، اولین اکران 
مردمى این فیلم با حضور بهرام رادان، ساره بیات 

و مهرداد صدیقیان در پردیس کورش برگزار شد. پیش از آغاز 
اکران «زرد» بهرام رادان بازیگر اصلى این فیلم گفت که پس از نمایش 

این فیلم در جشنواره شانگهاى چین که با تشویق حاضران روبه رو شد، 
خستگى کار کردن در این پروژه از تن آنها خارج شد و ابراز امیدوارى کرد 

که مخاطبان تماشاى این فیلم را دوست داشته باشند زیرا «زرد» با 
عشق براى آنها ساخته شد. 

بهرام رادان، ســاره بیات و مهرداد صدیقیان با حضور در پردیس 
کورش ضمن دیدار بــا طرفداران خود، در اولین مراســم اکران 

مردمى فیلم «زرد» که با استقبال چشمگیر مخاطبان برگزار شد، 
شرکت کردند. بهرام رادان قبل از آغاز نمایش فیلم «زرد» خطاب 

به حاضران گفت: «اردیبهشت ماه ســال گذشته فیلمبردارى 
"زرد" در شرایط بسیار سخت آغاز شد و 50 جلسه طول کشید تا 

فیلمبردارى آن به پایان رسید.»
رادان در ادامه با اشاره به موفقیت هاى این فیلم در جشنواره هاى 

بین المللى اضافه کرد: «وقتى براى اولین بار این فیلم در جشنواره 
شانگهاى به نمایش درآمد و تمامى تماشاگران ایستادند و تشویق 

کردند، خستگى از تن  ما درآمد. امیدوارم که این فیلم را دوست 
داشته باشید زیرا "زرد" با عشق براى شما ساخته شد.»
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شاید قبًال درباره مزایاى عصاره استخوان چیزهایى شنیده باشید. بیشتر کسانى که 
با عصاره استخوان آشنایى دارند مى دانند وقتى مریض هستیم براى سیستم ایمنى 
بدن مفید است چون باعث آبرسانى و جایگزین شدن الکترولیت هاى بدن مى شود.
در زندگى مدرن امروزى 14 تا 48 ساعت جوشاندن استخوان به دلیل سرعت گرفتن 
زندگى تبدیل به کارى غیر معمول شده اســت. به عالوه در بسیارى از کشورهاى 
پیشــرفته عصاره اســتخوان را به صورت آماده و یا در غالــب مکمل به فروش 
مى رسانند.عصاره استخوان را به عنوان اکسیرى براى تقویت سیستم ایمنى بدن، 
بهبود مفاصل، کمک به بهبود سریع تر زخم ها و کمک به ساخت استخوان هایى 

قوى مى شناسند. 
با این حال مانند هر غذاى دیگرى نمى توان گفت عصاره استخوان غذایى جادویى 

است و با خوردن آن پاسخ تمام نیازها را داده ایم.

چه چیزهایى درباره عصاره استخوان گفته مى شود؟
با افزایش میزان استفاده از عصاره استخوان در دنیا شاید به این فکر کنید که چرا 

خوردن این غذا انتخابى سالم به حساب مى آید.
عصاره استخوان معموًال مرتبط با بهبود سالمت اســتخوان و تشکیل کالژن در 

نظر گرفته مى شود.
عقیده بر این است که چون عصاره استخوان از مواد معدنى درست مى شود، همین 
که شما عصاره استخوان را مصرف مى کنید باعث تحریک و تشکیل کالژن و رشد 

استخوانى در بدن مى شود. با این حال چنین طرز تفکرى درست نیست.
وقتى کالژن را هضم مى کنید، باید به آمینو اسیدهاى منحصر به فرد تجزیه شود تا 
بدن بتواند جذبشان کند. سپس بدن این آمینو اسیدها را براى استفاده هاى مختلف 

خود به کار مى برد و ضرورتاً براى ساخت کالژن مصرف نمى شوند.

چرا وقتى سرما خورده اید مرسوم است که براى بهتر شدن سوپ 
مرغ بخورید؟ 

ثابت شده است که آب مرغ در واقع به بدن کمک مى کند با عفونت تنفسى فوقانى 
مقابله کند. تحقیقات نشان داده درست کردن سوپ مرغ به صورت خانگى و همان 
روش قدیمى مى تواند یکى از روش هاى عالى براى تقویت سیســتم ایمنى بدن 
باشد.عصاره استخوان مسلماً مى تواند بخشى از یک برنامه غذایى کم کربوهیدرات 

با پروتئین باال باشد اما یک مکمل معجزه گر نیست.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به برخى روش هاى کاهش وزن 
گفت: مصرف برخى موادغذایى تأثیرات شگرفى در چربى سوزى و کاهش وزن 

افراد دارد.
مهدى شــادنوش درباره مصرف انواع چربى سوز هاى طبیعى براى کاهش وزن 
بیان داشت: میزان کالرى مواد غذایى اهمیت زیادى دارد و هیچ چـیز را نمى توان 

جایگزین یک رژیم غذایى متعادل و برنامه ورزشى منظم کرد.
وى افزود: مصرف سوپ یکى از راهکارهایى است که تأثیرات شگرفى در چربى 

سوزى و کاهش وزن افراد دارد.
وى نوشیدن آب را یکى دیگر از موادى معرفى کرد که نقش مهمى در 
کاهش وزن دارد و افزود: تحقیقات جدید اشاره بر این دارند که نوشیدن 
آب، سبب تسریع کاهش وزن و کاهش اشتها مى شود و با کمک به دفع 

سدیم و سموم بدن، نفخ و باد شکم را نیز از بین مى برد.
شادنوش مصرف چاى ســبز را روش دیگرى براى کاهش وزن و چربى سوزى 
طبیعى دانست و گفت:: عصاره چاى سبز، متابولیسم بدن را افزایش مى دهد و به 
کاهش وزن کمک مى کند همچنین چاى سبز خواص ضد سرطانى نیز در خود 

دارد و از بروز بیمارى هاى قلبى نیز جلوگیرى مى کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى مصرف انواع میوه ها مانند ســیب، گالبى و 
گریپ فروت را در کاهش وزن مؤثر دانست و تصریح کرد: گریپ فروت سرشار از 
ویتامین C است و باعث پایین آوردن سطح انسولین خون مى شود که به کاهش 
وزن مى انجامد، مصرف ســیب و گالبى هم به دلیل فیبر باال و کالرى کم باعث 

مى شود که احساس گرسنگى برطرف شود و فرد غذاى کمترى مصرف کند.
وى با اشــاره به اینکه هریک از این مواد غذایى مفید براى کاهش وزن، در معده 
احساس پرى ایجاد مى کند، اظهارداشت: میوه هاى تازه و آبدار، سبزیجات و سوپ 
کالرى هاى موجود در مواد غذایى را کاهش مى دهد و باعث مى شــوند با وجود 
مصرف موادغذایى بیشتر، کالرى کمترى دریافت کنید؛ در واقع میوه هاى پر فیبر، 
سبزیجات و حبوبات دســتگاه گوارش را سالمت و سطح انسولین خون را در حد 

تعادل نگاه مى دارد که باعث مى شود چربى کمتر در بدن ذخیره شود. 

عفونت دندان چه خطراتى دارد؟
آبسه دندان بدون درمان کردن، به خودى خود برطرف 
نخواهد شد. اگر آبسه یا همان کیسه حاوى چرك، پاره 
شود ممکن است درد ناشى از آن تا حد زیادى کاهش پیدا 
کند، اما باز هم نیاز به درمان دارد. اگر آبسه دندان تخلیه 
نشود، ممکن است عفونت به آرواره ها و سایر نقاط سر و 

گردن نیز گسترش پیدا کند.
اگر سیستم ایمنى بدن شما ضعیف باشد و آبسه دندان 

را نیز درمان نکنید، خطر گسترش عفونت دندان به سایر 
نقاط بدن شما بسیار بیشتر از کســى است که سیستم 

ایمنى سالم و قوى دارد.

 آنتى بیوتیک و عفونت دندان
در بسیار از موارد، دندانپزشــک براى کمک به بدن در 
جنگ با عفونت ، آنتى بیوتیــک تجویز مى کند اما 
نکته مهم این است که باید بدانیم آبسه دندان 
به خودى خود از بین نمى رود و نیاز به انجام 

اقدامات درمانى بعدى دارد.
آنتى بیوتیک ها به منظور جلوگیرى از 
گسترش عفونت دندان و لثه تجویز 

مى شوند و ممکن است همراه با داروهاى مسّکن مورد 
استفاده قرار گیرند. 

عفونت دندان کشیده شده
عفونت اگر چه نادر اســت اما گهگاهى اتفاق مى افتد. 
دندانپزشــک اگر متوجه شــود خطر عفونت در شــما 
وجود دارد، ممکن اســت پیش و پس از کشیدن دندان

آنتى بیوتیک برایتان تجویز کند. 

عوارض کشیدن دندان عفونى
اگر ناگزیر مجبور به کشــیدن دندان عفونى خود شدید 

ممکن است با عوارضى مواجه شوید.
حفره خشک یک عارضه متداول پس از کشیدن دندان 
است و زمانى اتفاق مى افتد که در حفره لخته خون نتواند 
تشکیل شود یا لخته اى که تشکیل شده، کنده شود. این 
اتفاق موجب مى شود استخوان پشتیبان و عصب ها در 
معرض هوا و غذا قرار بگیرند. اغلب حفره خشک کامًال 
دردناك است و دو تا پنج روز پس از کشیدن دندان اتفاق 
مى افتد و مى تواند بوى بد یا طعم بد دهان را ایجاد کند.

اگر یکى از دندان هاى باالیى کشــیده شود، سوراخى 
ممکن است در یکى از نواحى ســینوس تشکیل شود. 
معموًال این حالت خود به سرعت بهبود مى یابد اما اگر 
چنین نشود ممکن است الزم باشد دوباره به دندانپزشک 

مراجعه کنید.
اگر دندانى در فک مقابل وجود نداشته باشد، حفره دنداِن 
کشــیده به مرور زمان جا به جا مى شود و احتماًال ریشه 
نمایان شده و به تغییرات دما حساس مى شود. به ویژه 
زمانى که چند دندان کشیده شــده باشند، مشکل بلند 
مدت محتمل دیگر نازك شدن استخوان فک است که 

در نتیجه این اتفاق، آسان تر مى شکند.

 عفونت دندان عصب کشى شده
عصب کشــى دندان درمانى غیر قابل پیش بینى 
است و احتمال درد و عفونت دندان بعد از عصب 
کشى و متعاقب آن کشیدن دندان وجود دارد. 
در صورتى که مقــدار عفونت دندان کم بوده و 
ریشــه دندان را درگیر نکرده باشد و فقط مربوط 
به اســتخوان و لثه اطراف دندان باشــد. بعد از استفاده 

داروهاى ضد عفونت مشکل برطرف مى شود.
یکى از علل عفونت و تورم بعد از عصب کشى، نفوذ مواد 

ریز شده باقیمانده عصب در هنگام عصب کشى به نوك 
ریشــه دندان و داخل بافت دور دندان است که معموًال 
غیر قابل پیشگیرى است و در صورتى که مقاومت بدن 
مناسب باشد سریع این مواد جذب و درد وعفونت بر طرف 

خواهد شد.
یکى دیگر از علــل عفونت و درد بعد از عصب کشــى 
وجود ضایعه و عفونت در اســتخوان و لثه اطراف دندان 
عصب کشى شده است، ترشــحات این عفونت معموًال 
قبل از عصب کشى از طریق حفره موجود در پوسیدگى 
دندان خارج شــده و به همین دلیل این عفونت قبل از 
عصب کشى خود را نشان نمى دهد و بعد از عصب کشى و 
بسته شدن راه خروجى ترشحات عفونت، این ترشحات در 
جستجوى راهى براى خروج بوده که موجب فشار در نوك 

ریشه دندان شده و باعث تورم و درد مى شود.
 

درمان خانگى عفونت دندان
تا زمانى که منتظر دندانپزشک هستید، برخى از کارهایى 
که مى توانید انجام دهید تا دندانتان آسیب بیشترى نبیند 

عبارتند از:
 چیزى کــه خیلى گرم یا خیلى ســرد باشــد نخورید و 

نیاشامید.
اطراف دندان آسیب دیده را نخ دندان نکشید.

 شــما مى تواند براى خوردن از طرف دیگر دهانتان که 
سالم است استفاده کنید.

از مسواك نرم استفاده کنید.
 سیر داراى عناصر ضد تورمى و آنتى بیوتیکى است.

میخــک خاصیــت ضــد قارچــى، آنتى بیوتیــک، 
ضدعفونى کنندگــى و ضــد درد دارد. ایــن ادویــه 
حــاوى آنتى اکســیدان و مــواد غذایى دیگــر مانند 
منگنز، امــگا 3 و فیبر اســت. به ایــن ترتیب میخک 
تســکین دهنده درد، کاهش دهنده تورم و از بین برنده 

عفونت  دندان است.
استفاده از آب نمک و یا ســرم نمکى در زمان درد باعث 
ضدعفونى کردن، کاهش محلول التهاب و آلودگى داخل 

دهان و دندان مى شود.
زنجبیل و فلفل هر دو داروهاى ضد درد هســتند. شما

 مى توانید هر کدام از این دو ادویه را به طور جداگانه مورد 
اســتفاده قرار دهید، چراکه هر دوى این مسّکن ها، پیام 

تسکین درد را به مغز مى فرستند.

عصاره استخوان براى سالمتى 
فایده اى دارد؟

چربى سوزهاى خانگى که 
وزنتان را به سرعت کم مى کند
کاهشوزن

 کاهش وزن 
 را نمى توان

ى در چربى 

 در
ن

فع 

همه ما مى دانیم که قند براى ما مضر اســت. در سال هاى 
اخیر، شکر به دشمن عمومى و رایج تبدیل شده که همه مردم 

سعى در ترك مصرف آن دارند. 
مطالعات نشــان داده که قنــد به چاقى، دیابــت و عملکرد 
غیر طبیعى مغز مرتبط است. پیرى پوست را به دنبال دارد و 
بدتر از همه اعتیادآور اســت بنابراین ترك مصرف آن بسیار 

سخت است.
اما چه چیزى جایگزین خوبى خواهد بود. بدون از دست رفتن 
تالش هاى شما براى ترك شکر در حالى که نیاز به شیرینى 

را برآورده مى کند. 
  این خوراکى ها به شما کمک مى کند قند را ترك کنید:

روغن نارگیل
روغن نارگیل با وجود اینکه چربى اشــباع شده باالیى دارد 
مى تواند راهى مؤثر براى جلوگیرى از اشــتیاق به مصرف 

مواد قندى باشد.
افــرادى که بعــد از غــذا میــل به خــوردن شــیرینى 
دارند با خــوردن دو قاشــق غذا خــورى روغــن نارگیل

 مى توانند نیاز به چیزى شــیرین  را حدود چهار پنج ساعت 
از بین ببرند.

چاى شیرین بیان 
  شیرین بیان هم مى تواند بدن را به طعم شیرینى هاى 
دوران کودکى مورد عالقه بدون هیچ قند یا کالرى ببرد.

سیب زمینى شیرین
سیب زمینى شیرین با شــیرینى طبیعى هم میل شما 

را برآورده مى کند. با پختن آنها با روغن نارگیل و ســیر 
و دارچین معطر کردن و یا کباب کردن آنها مى تواند تأثیر 

خوبى داشته باشد. 

خالل هویج
خالل هویج هم سرشار از فیبر و شیرینى طبیعى است.هرچند  
ممکن است شیرینى اش همانند کیک نباشد. اما شیرینى آن 

از بقیه سبزیجات بیشتر است.

کره آجیل ها 
بازار کره مغزهاى طبیعى در سال هاى اخیر منفجر شده است 
و ما درباره انتخابشــان کامًال گیج شــده ایم. وقتى صحبت 
از کره مغزها مى شــود. به خصوص بادام زمینــى که پر از 
چربى ها و پروتئین هاى سالم است و میل به شیرینى را در شما 

از بین مى برد.

شکالت تلخ باالى 85 درصد 
 تحقیقات نشان داده  که شکالت تلخ داراى مزایاى سالمتى 
مختلف اســت و براى از بین بردن میل به شیرینى نیز مفید 
است بیش از یک قاشق چایخورى شکر در 100 گرم شکالت 
تلخ 85 درصد وجود دارد و به همین دلیل غنى است و نباید 

بیش از اندازه هم خورده شود.

7 روش براى ترك مصرف قند و شکر

کنترل عوامل خطر بیمارى هاى قلبى 
با 5 گام سالم!

فدراسیون جهانى قلب اهمیت این موضوع که اگر 
عوامل خطر اصلى بیمارى قلبى- عروقى شــامل 
دخانیات، رژیم غذایى ناسالم و کم تحرکى کنترل 
شوند، حداقل از 80 درصد مرگ هاى زودرس ناشى 
از بیمارى قلبى و ســکته مغزى اجتناب مى شود را 
بر اساس اولویت ها و موضوعاتى که هر سال تعیین 
مى کند، در سراسر جهان پخش و اطالع رسانى کرد.

پیاده روى: انجمن قلب توصیه کرده که شــما 
براى حفظ سالمت قلبتان باید در هفته 2/5 ساعت 
پیاده روى سریع داشته باشید. به این میزان ورزش 

مى توان 75 دقیقه حرکات ایروبیک نیز اضافه کرد. 
توصیه مى شود بزرگساالن دو روز در هفته تمرینات 

تقویت عضالت را نیز انجام دهند.

خوردن شکالت: شــکالت تیره سرشار از آنتى 
اکســیدان هایى به نام فالوانول اســت که حافظ 
سالمت قلب محصوب مى شود. مقدار مصرفى این 
شــکالت 20 تا 30 گرم در روز با درصد 70 به باال 
کاکائو توصیه مى  شود. شکالت تلخ همچنین خطر 
التهاب را کاهش مى  دهد و ریســک بیمارى  هاى 

قلبى و عروقى را کم مى  کند.

کاهش مصرف نمک: میزان مجاز مصرف سدیم 
در روز هزار و 500 میلى گرم است که اکثر ما بیشتر 

از این میزان را دریافت مى کنیم.
 نمک منبع اصلى افزایش فشار خون است و پمپاژ 
قلب را مشکل مى کند. این مشــکل زمانى بیشتر

مى شود که شما اســتعداد ابتال به فشار خون باال را 
نیز داشته باشید.

اجتناب از ســیگار: مصرف ســیگار موجب 
مى  شود غدد فوق کلیه، هورمونى ترشح کنند که به 
طور موقت فشار خون شما را افزایش داده و موجب 

مى  شود قلبتان بیشتر کار کند. عالوه بر این، سیگار 
مقدار اکسیژن در دسترس قلب را کاهش مى  دهد، 
بنابراین کشیدن هر عدد سیگار، یک فشار اندك و 
در عین حال غیر ضرورى را روى قلب و عروق خونى 

شما وارد مى  کند.
همچنیــن میــزان رســوبات چربى موجــود در 
سرخرگ  ها در افراد سیگارى بیشتر از غیرسیگارى  هاست، 
زیرا سیگار موجب تجمع سلول  هاى خونى خاصى 
به نام پالکت مى  شود که ته  نشین شدن کلسترول 

در سرخرگ را تحریک مى  کنند.
 از آنجا که فرآیند یاد شده هم به وسیله فشار خون 

باال و هم با مصرف سیگار تسریع مى  شود، بنابراین 
یک فرد سیگارى مبتال به فشار خون باال، در معرض 

خطر بیشتر ابتال به تصلب شرایین قرار دارد. 

افزایش شــادى در زندگى: تحقیقات نشان 
داده است که خندیدن با صداى بلند براى قلب خوب 
اســت و حتى مى تواند منجر به محافظت در برابر 

حمله قلبى شود. 
مطالعــات حاکــى اســت افــرادى کــه کمتر 
مى خندند، ابتال به بیمارى هاى قلبى را بیشتر تجربه

 مى کنند.  
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برزاى، امروز در تهرانغیبت کاپیتان ذوب آهن در دیدار مقابل پدیده وکیل کى روش پیگیر پرونده طارمى
بعــد از اتفاقاتى که براى مهــدى طارمى رخ داد «کارلــوس کى روش» نه 
تنها بازیکن جنجالى و محروم پرســپولیس را به اردوى تیم ملى دعوت کرد 
بلکه در تمام مصاحبــه هایش تأکید زیادى روى حمایت از طارمى داشــت. 
گفته مى شود کى روش از طریق برخى دوستان خود در فیفا و همینطور وکیل 
شخصى اش پیگیر کســر محرومیت طارمى است.  طارمى یکى از بازیکنان 
مورد عالقه سرمربى تیم ملى است و قطعًا کى روش نمى خواهد این بازیکن 

چهار ماه نتواند در یک بازى رسمى به میدان برود.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن نمى تواند در بازى با پدیده تیمش را همراهى کند. 
 مهدى رجب زاده که مدتى است از ناحیه زانو مصدوم شده در بازى با سایپا پنج 
دقیقه تیمش را همراهى کرد. او اما بعــد از این بازى باز هم از ناحیه زانو دچار 

مصدومیت شد و در حال حاضر در تمرینات گروهى سبزپوشان شرکت ندارد.
با تشخیص پزشکان، رجب زاده باید فعًال مراحل درمانى را پشت سر بگذارد. 
با این شرایط کاپیتان ذوبى ها در بازى با پدیده که 21 مهر ماه انجام مى شود، 

غایب خواهد بود. 

بهنام برزاى امروز(یک شنبه) ســوئد را ترك مى کند و به ایران برمى گردد. 
وینگر راست سابق اســتقالل، به احتمال فراوان  امروز قرارداد تازه اى با این 
باشگاه امضا مى کند. شاید هم این اتفاق روز دوشنبه رخ دهد. بهنام  به تهران 
مى آید و پس از آن با استقاللى ها ســریعًا پاى میز مذاکره مى نشیند. با وجود 
تمایل باشگاه کالمار سوئد براى امضاى قرارداد با این بازیکن، او اعالم کرد 
قصد دارد در لیگ برتر ایران بازى کند و به همین دلیل دیگر در تمرینات آن 

تیم حاضر نشد.

تیم ملى فوتبال سوریه  در دیدار پلى آف آسیایى صعود 
به جام جهانى 2018 روســیه در مالزى به لطف پنالتى 
دقایق پایانى که علیرضا فغانى به ســود این تیم اعالم 
کرد و «عمر الســومه» در دقیقه 85 آن را تبدیل 
به گل کرد، موفق شــد برابر اســترالیا، قهرمان 
جام ملت هاى آسیا 2015 به تساوى یک بر یک 
برسد تا همچنان براى بازى برگشت که قرار است 
سه شنبه در سیدنى برگزار شود، امیدوار به راهیابى 
به دیدار پلى آف بین قاره اى باشد. پس از این بازى 
رسانه هاى استرالیایى و بازیکنان این تیم به انتقاد 

از داور بین المللى کشورمان پرداختند.
«رابى کروز»، مهاجم تیم ملى استرالیا که گل اول بازى 
را براى این تیم به ثمر رســاند، مدعى شد که فغانى در 
این بازى به دنبال گرفتن پنالتى براى سوریه بود. او به 
رسانه هاى استرالیایى گفت:  «کامًال براى همه مشهود 
بود که پنالتى نبود. فغانى قبــًال هم بازى ما را قضاوت 
کرده بود و انتظار مى رفت کــه اینچنین قضاوت کند. 

او منتظر بود تا کوچک ترین برخورد را پنالتى بگیرد.» 
«آنگه پوستک اوغلو»، سرمربى استرالیا نیز از تصمیم 
فغانى ناامید شده، این در حالى است که «متئو لِکى»، 
بال تیم ملى استرالیا گفت:  «اصًال چنین چیزى نبود که 
در آن صحنه پنالتى، تماس بدنى با بازیکن سوریه داشته 
باشیم یا بخواهم او را پایین بکشم. من فقط نبرد هوایى 
بر سر زدن ضربه ســر را بردم. نمى دانم در سر داور چه 
مى گذشت که به سود سوریه اعالم پنالتى کرد. همه از 
شرایط به وجود آمده عصبانى هستند چون فکر مى کنم 
تمامى کســانى که در دنیا این بازى را تماشــا کردند 

مى دانند که پنالتى نبود.» 
روزنامه استرالیایى «هرالد ســان» نوشت:  «پیروزى 
ساکروس به سرقت رفت». ستون نویس سایت شبکه 
تلویزیونى «فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از 

داور ایرانى که کشورش رابطه نزدیکى با سوریه 
دارد، براى این بازى  را زیر سئوال برد. «آرون 

موى»، هافبک تیم ملى اســترالیا هم در 

انتقاد از عملکرد فغانى 
گفت: «بــه نظرم داور در 
گرفتن پنالتى اغراق کرد.»

هواداران استرالیایى به جمع منتقدان 
عملکرد داور بین المللى کشورمان اضافه 

شــدند و بر این باورند که فغانى به علت رابطه 
نزدیک کشورش با ســوریه و حمایت از این کشور 

در جنگ داخلى سوریه، به ســود آنها سوت زده است. 
یکى از آنهــا در کنایه بــه فغانى در این بــاره گفت: 
«باید به داور به دلیل پنالتى که به ســود سوریه گرفت، 

مدال بدهند!»
علیرضا فغانى از سال 2008 به جرگه داوران بین المللى 
فیفا پیوسته و از او به عنوان یکى از بهترین داوران آسیا 
یاد مى شــود. او فینال مسابقات فوتبال بازى هاى 
المپیک 2016 ریو و بازى هایى از مسابقات 
امســال جام کنفدراسیون ها را قضاوت 

کرد.
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در آن صحنه پنالتى، تماس بدنى با بازیکن سوریه داشته 
باشیم یا بخواهم او را پایین بکشم. من فقط نبرد هوایى 
بر سر زدن ضربه ســر را بردم. نمى دانم در سر داور چه 
مى گذشت که به سود سوریه اعالم پنالتى کرد. همه از 
شرایط به وجود آمده عصبانى هستند چون فکر مى کنم 
تمامى کســانى که در دنیا این بازى را تماشــا کردند 

مى دانند که پنالتى نبود.» 
روزنامه استرالیایى «هرالد ســان» نوشت:  «پیروزى 
ساکروس به سرقت رفت». ستون نویس سایت شبکه 
فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از تلویزیونى «فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از 

کشورش رابطه نزدیکى با سوریه داور ایرانى ک که
ن بازى  را زیر سئوال برد. «آرون دارد، براى این
بک تیم ملى اســترالیا هم در موى»، هافب

انتقاد از عملکرد فغانى 
گفت: «بــه نظرم داور در 
گرفتن پنالتى اغراق کرد.»

هواداران استرالیایى به جمع منتقدان 
عملکرد داور بین المللى کشورمان اضافه 

شــدند و بر این باورند که فغانى به علت رابطه 
نزدیک کشورش با ســوریه و حمایت از این کشور 

در جنگ داخلى سوریه، به ســود آنها سوت زده است.
یکى از آنهــا در کنایه بــه فغانى در این بــاره گفت:
«باید به داور به دلیل پنالتى که به ســود سوریه گرفت،

مدال بدهند!»
8علیرضا فغانى از سال 2008 به جرگه داوران بین المللى
فیفا پیوسته و از او به عنوان یکى از بهترین داوران آسیا
ازىهاى ال ت قاتف ا نال ف ا د ش یاد مى شــود. او فینال مسابقات فوتبال بازى هاىاد
6المپیک 2016 ریو و بازى هایى از مسابقات
امســال جام کنفدراسیون ها را قضاوت

کرد.

«رابى کروز»، مهاجم 
تیم ملى استرالیا که گل 
اول بازى را براى این تیم 

به ثمر رساند، مدعى شد که 
فغانى در این بازى به دنبال

 گرفتن پنالتى براى 
سوریه بود

یکسال از خداحافظى محرم نویدکیا از فوتبال مى گذرد، اما همچنان جاى خالى او در میانه میدان 
طالیى پوشان احساس مى شود.

فصل گذشته سپاهان با عبدا... ویسى فصل را شــروع کرد و محرم نویدکیا تا هفته هشتم و دیدار 
برابر ذوب آهن که براى همیشه از فوتبال خداحافظى کرد، در هر بازى دقایقى به عنوان یار ذخیره 
فرصتى براى نمایش توانایى هاى خود به دست مى آورد، اما باالخره زانوى آسیب دیده امان هافبک 
فانتزى و خوش فکر اصفهانى ها را برید و نویدکیا مجبور شد در 34 سالگى از فوتبال خداحافظى کند.
پنج قهرمانى ســپاهان در لیگ برتر و چهار قهرمانــى این تیم در جام حذفى طى این ســال ها 
همه و همه در دورانى به دســت آمده که نویدکیا یکى از مهره هاى اصلى و شاید تأثیرگذارترین 
چهره طالیى پوشــان بوده اســت و نبض میانه میدان این تیم با هنرنمایى نویدکیا به حرکت در

 مى آمد.
سپاهان در لیگ چهاردهم قهرمان لیگ شــد ولى پس از آن قهرمانى که در روز پایانى و به دنبال 
تساوى عجیب تراکتورسازى و نفت تهران به دســت آمد، هرگز روى خوش ندیده است. طى این 
مدت مربیانى نظیر «استیماچ»، ویســى و «کرانچار» براى خروج تیم از این شرایط به کار گرفته 
شده اند اما طالیى پوشان که قدرت بالمنازع فوتبال ایران در دهه گذشته بودند، هنوز نتوانسته اند 

به روزهاى خوب گذشته بازگردند.
سپاهان طى آن دوران همیشه نویدکیا را به عنوان موتور محرکه تیم در اختیار داشت؛ بازیکنى که 
متصل کننده خط میانى تیم به مهاجمین بود ولى حاال با خداحافظى نویدکیا مربیان سپاهان هنوز 
نتوانسته اند جایگزینى مناسب براى این بازیکن پیدا کنند. البته فصل گذشته و در شش دیدارى که 
کرانچار در پایان فصل هدایت تیم را بر عهده گرفت، توانست از «سرور جپاروف» به خوبى در این 
نقش استفاده کند؛ ولى پافشارى منصوریان براى بازگرداندن او به استقالل بازهم نبض تیم کرانچار 
را به هم ریخت. در فصل جدید «رافائل کریوالرو» براى بازى در این پست به اصفهان آمده است، 
اما این بازیکن علیرغم هوش باالیى که دارد از آمادگى بدنى به دور است و هنوز نتوانسته مهره اى 

مهم و تأثیرگذار براى سپاهان باشد.
این روزها بحث اضافه شدن یک دستیار به تیم سپاهان در جلسه مدیرعامل تیم با کرانچار مطرح 
شده است؛ گزینه اى که بسیارى از هواداران سپاهان امیدوارند نویدکیا باشد تا با حضور روى نیمکت 
در کنار کرانچار عالوه بر استفاده از تجربیات این مربى کروات بتواند محبوبیت کمرنگ شده پس 
از شکست به نفت تهران را به نیمکت تیم بازگرداند و ضمنًاَ تجربیات خود را به بازیکنان فعلى تیم 

هم منتقل کند.

از مدت ها قبل اعالم شده بود که قرار است تیمى متشکل از ستارگان سابق تیم 
اینترمیالن براى انجام یک بازى نمادین و دوستانه به ایران بیایند. دیروز اعالم 
شــد که این بازى روز 12 آبان در ورزشــگاه آزادى و مقابل تیم ستارگان سابق 
فوتبال ایران برگزار خواهد شد. طبق اعالم مدیر روابط عمومى باشگاه هنرمندان 
هدایت تیم ستارگان ایران بر عهده بیژن ذوالفقارنســب و حسین فرکى است و 
«والتر زنگا» که گزینه سرمربیگرى استقالل بود هدایت تیم ستارگان سابق اینتر را 
بر عهده دارد! هنوز اسامى بازیکنان ایران اعالم نشده اما از میان اینترى هاى سابق 
ستارگانى مثل لوییز فیگو، خاویر زانتى، جیان لوکا پالیوکا، فرانچسکو تولدو، جوزپه 
برگومى، محمد کالون، ایوان زامورانو، کریستین چیوو، کولونه زه، مارکو ماتراتزى 

و... در این بازى حضور خواهند داشت.

جاى خالى محرم

در انتظار دیدار ستارگان ایران 
و اینترمیالن

و ر
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از مدت ها قبل اعالم
اینترمیالن براى انجا
شــد که این بازى رو
خو فوتبال ایران برگزار
ا هدایت تیم ستارگان
«والتر زنگا» که گزینه
بر عهده دارد! هنوز اسا
ستارگانى مثل لوییز فی
برگومى، محمد کالون
و... در این بازى حضور

در انت

على کفاشیان:

براى برگزارى جام جهانى البى کرده ایم
 نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت گرفتن میزبانى 
جام جهانى فوتسال، بیان  کرد: قرار است در اوایل آبان ماه در این مورد 
تصمیم گیرى شــود. فیفا از ما یکى دو سئوال پرسید مبنى بر اینکه 
توانایى برگزارى جام جهانى را داریم که ما هم گفتیم بله و آمادگى آن 
را داریم. هنوز هیچ چیز دیگرى از ما نخواسته اند. با توجه به اینکه ما و 
ژاپن درخواست این میزبانى را داده ایم، البى هاى خود را انجام داده ایم 
و حتى از ژاپن هم درخواست کردیم که زیاد بر روى گرفتن میزبانى 
جام جهانى پافشارى نکند چون آنها به  هر حال میزبانى المپیک را 

دارند. هفت نفر از هیئت رئیســه AFC نیز عضو فیفا هستند که از 
آنها نیز خواهش کرده ایم که این میزبانــى را به ایران بدهند. به  هر 
حال ایران تیم سوم جهان است و توانمندى آن را دارد ولى هنوز هیچ 

پاسخى به ما نداده اند.
على کفاشیان در پاسخ به این سئوال که شانس ایران را براى گرفتن 
میزبانى جام جهانى چقدر مى داند، تصریح کــرد: من نمى دانم که 
آن سو چه چیزى مى گذرد. به  هر حال وزارت ورزش و جوانان در این 
زمینه  کمک کرده است. براى اینکه کاندیداتورى ما پذیرفته شود باید 

تأییدیه سیزده چهارده نفر از اعضاى هیئت وزیران را به آنها مى دادیم 
که آقاى سلطانى فر توانست این کار را انجام دهد و حمایت قوى از ما 
داشت. اگر سلطانى فر ورود کند شانس مان براى گرفتن میزبانى زیاد 
است و حتماً هم وزیر ورزش و جوانان در این زمینه ورود خواهد کرد.

کفاشیان درباره درخواست برگزارى جام باشگاه هاى فوتسال جهان 
در ایران نیز، بیان  کرد: توانسته ایم به صورت شفاف موافقت را ب گیریم. 
در مورد جام جهانى هم فکر مى کنم که توانمندى هاى ما از کشورى 

مثل کلمبیا باالتر باشد چرا که امکانات خوبى در اختیار داریم.

مسئوالن پرسپولیس از پرداخت کامل مطالبات مربوط به سرمربى 
پرتغالى سابق خود خبر دادند.

«مانوئل ژوزه»، سرمربى پرتغالى پرسپولیس که بابت قراردادش از 
این تیم به فیفا شکایت کرده بود و این تیم را با دردسر مواجه کرده 

بود، توانست تمام مطالبات خود را دریافت کند.
سرمربى پرتغالى پرسپولیس که بعد از ناکامى به همراه این تیم 
از سمت خود برکنار ( به زعم محمد رویانیان بى تعهدى و فرار!) 
شده بود، با پیگیرى این ماجرا موفق شد تمام مطالبات خود را 
از طریق فیفا با حکم قانونى از پرسپولیس طلب کند. باشگاه 

پرسپولیس نیز طى روزهاى اخیر با پرداخت مبلغ مندرج در حکم 
فیفا، تسویه خود را انجام داده و رسید آن را به فیفا ارسال کرده اند.

با این شرایط بزرگ ترین کابوس پرسپولیسى ها طى چهار سال اخیر 
با پایان پرونده مانوئل ژوزه خاتمه یافت و البته همچنان هواداران این 
تیم در انتظار شفاف سازى محمد رویانیان به عنوان مدیرعامل وقت 
در این خصوص هستند. مردى که همچنان مدعى است پرسپولیس 
نباید این مبلغ را علیرغم مستندات قانونى مانوئل ژوزه و دستیارانش 
پرداخت مى کرد و عنوان کرده بود دالیل آن را در زمان مشــخص 

اعالم خواهد کرد. 

پایان کابوس مانوئل ژوزه   

دات استرالیایى ها
ى زیر فشار انتقا

  فغان
یىهایىها

به فغانى مدال بدهید!به فغانى مدال بدهید!
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پرسپولیس 
براى دستیابى 
به هدف خود برابر 
الهــالل عربســتان 
در بازى برگشــت لیگ 
قهرمانان نیاز بــه آمادگى 
بیش از 90 درصدى چند عنصر 

اصلى تیمش دارد.
11 مرد ابتدایى «برانکو ایوانکوویچ» 
برابر الهالل در بــازى رفت در یکى از 
بدترین عملکردهاى فصل خود نتوانستند 

تیم را از فروپاشى نجات دهند و در نهایت 
نتیجه شکســت 4 بر صفر مقابــل نماینده 
عربســتان رقم خورد. الهالل عربستان تیمى 
با کیفیت که با حضورى متوالى در لیگ قهرمانان 
و همچنین موفقیت هاى نســبى در آن به تیمى 
قدرتمند در منطقه غرب آســیا تبدیل شده است، 
مسلماً حریفى سرسخت تلقى مى شود که عبور از 

آن نیازمند این است که بازیکنان رقیب در باالترین حد 
توانایى فنى و روحى خود قرار داشته باشند.

برانکو ایوانکوویچ و دســتیارانش پیش از جدال برابر 
الهالل براى دستیابى به موفقیت برابر این تیم اعالم 
کرده بودند به باالترین کیفیت حداقل 9 بازیکن خود 
نیاز دارند. در این بین امــا هیچکدام از نفرات حاضر 
در زمین محمدبن زاید نتوانستند فرم ایده آلى از خود 
به جا بگذارند تا یکى از ســنگین ترین شکست هاى 
سرخپوشان رقم بخورد و کار صعود نه به اما و اگر که 

تقریباً به یأس در جدال برگشت تبدیل شود.
با این حال ســرمربى سرخپوشان با ابراز امیدوارى 

نسبت به بازى برگشت از ســود بردن از کمترین 
شانس نیز براى دســتیابى به هدف بزرگشان خبر 

داده اســت. اتفاقى که این بار هم نیازمند این است 
تا بیشــتر بازیکنان این تیم با تفکــر کامًال حرفه اى 

و آمادگى 100 درصــدى برابر حریف قــرار گرفته و یک 
ماجراجویى هیجان انگیز را رقم بزنند. در این بین نگاهى 
خواهیم انداخت به ستاره هایى که کیفیت و توان آنها 
بیش از دیگران براى موفقیت پرسپولیس در این 

بازى مؤثر است.

خوشحال باشیم 
پیروزى ذوب آهن همان 2 تیم صعود مى کنندیا ناراحت؟!

با هت تریک مهاجم برزیلى 
با اعالم پزشکان باشگاه پرسپولیس، پاسخ MRI شجاع خلیل زاده رسیده و مشخص شده که این بازیکن تا دو 
هفته قادر به همراهى تیم پرسپولیس نیست. این خبر مى توانست پرسپولیس و «برانکو ایوانکوویچ»را حسابى 
به دردسر بیاندازد اما با آمادگى سیدجالل حســینى، از تلخى این خبر کاسته خواهد شد. حسینى  در نیمه دوم 
بازى ایران و توگو به میدان رفت و آماده هم نشان داد. این آمادگى قطعًا به پرسپولیس در بازى برگشت مقابل 
الهالل کمک خواهد کرد. با پایان یافتن محرومیت محمد انصارى، زوج موفق خط دفاع پرســپولیس پس از

بیشــترى تیمــش را در برابر  مدت ها دوباره تشکیل خواهد شــد و برانکو با آرامش و اطمینان 
الهالل هدایت خواهد کرد.

هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال ســرانجام بعد از هفت هفته از آغاز برگزارى لیگ یک و هشت هفته بعد از 
شروع لیگ برتر، سهمیه سقوط و صعود این دو لیگ را مشــخص کرد. اخیراً اعالم شد که در فصل آینده هم 
مانند این فصل دو تیم از لیگ برتر به دسته اول مى روند و دو تیم دیگر از لیگ یک به لیگ برتر صعود خواهند

 کرد.
سعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ این خبر را اعالم کرده است و البته تأخیر دو ماهه در اعالم آن 
هیچ توجیهى ندارد. پیش از این شایعه اى وجود داشت که سهمیه صعود به لیگ برتر به 2/5سهمیه افزایش پیدا 

خواهد کرد و یک پلى آف براى صعود در میان خواهد بود اما با خبر فعلى این شایعه  رد شد.

تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد با نتیجه 5 بر صفر سپهر نقش جهان را در دیدارى تدارکاتى شکست دهد.
 سبزپوشان اصفهانى در ادامه مسیر آماده سازى خود در دیدارى تدارکاتى به مصاف حریف دسته دومى خود سپهر 

نقش جهان رفتند و با چهار گل این تیم را شکست دادند.
شاید مهمترین نکته براى امیر قلعه نویى در این دیدار هت تریک مهاجم برزیلى این تیم یعنى «استنلى کى روش» 
بوده است که حضور او در ایران با انتقادات و البته حواشى زیادى همراه بود ولى نمایش او در دیدار برابر سایپا نشان 
داد که مى تواند خریدى مؤثر براى تیمش در ادامه راه باشد.دو گل دیگر ذوب آهنى ها را دانیال اسماعیلى فر و 

محمد امینى به ثمر رساندند تا این تیم در دیدارى آسان با پنج گل حریف خود را شکست دهد.

امید برانکو به این 5 نفر!

احسان حاج صفى با حضور مقابل توگو، هشــتاد و هفتمین بازى 
ملى خود را انجام داد تا بــازى هایش با تعداد بازى هاى ملى کریم 

باقرى برابر شود.
حاج صفى، خالــق رکورد جالبى در فوتبال ایران اســت. چپ پاى 
پانیونیوس و تیم ملى ایران، در 27 سالگى 87 بازى ملى انجام داده 
است. این تعداد بازى ملى براى بازیکنى که به تازگى 27 ساله شده، 
آمارى درخشان و شاید غیر قابل تکرار باشد.  حاجى صفى نخستین 

بار سال 2008 ، زمانى که تنها 18 سال داشت توسط على دایى به 
تیم ملى بزرگساالن دعوت شــد. او آن زمان، حدود یکى دو سالى 
بود که به ترکیب ســپاهان راه یافته بود و براى این تیم در لیگ و 
لیگ قهرمانان آسیا بازى مى کرد.احسان نخستین بازى هایش را 
زمان دایى براى تیم ملى انجام داد و پس از آن هم مورد توجه افشین 
قطبى، علیرضا منصوریان و «کارلوس کى روش» قرار گرفت. حاج 
صفى از ســال 2008 تا کنون هرگز حضور در اردوهاى تیم ملى را 

از دست نداده – مگر به دلیل محرومیت یا مصدومیت – و تا جایى 
که یادمان مى آید یکى از بازیکنان ثابت بوده اســت. چه در زمان 
مربیگرى افشین قطبى و چه کى روش که حدود هفت سال است 

روى نیمکت تیم ملى مى نشیند.
حاج صفى در طول این سال ها، دو بار حضور در جام ملت هاى آسیا 
را تجربه کرده و یک بار هم همراه تیــم ملى در جام جهانى حاضر 
شــده و در این تورنمنت مهم ســه بازى انجام داده است. احسان 

البته سابقه بازى در بازى هاى آسیایى گوانگ ژو را نیز در کارنامه 
خود دارد.هافبک این روزهاى پانیونیوس، مقابل توگو نیز یکى از 
بازیکنان اصلى تیم ملى بود و البته پس از مدت ها در پســت دفاع 
چپ بازى کرد. او بازوبند کاپیتانى تیم ملى را بر بازو بســت و البته 

هشتاد و هفتمین بازى ملى خود را پشت سر گذاشت.
حاج صفى با حضور مقابل توگو ، در تعداد بازى ملى به کریم باقرى 
رسید. باقرى حد فاصل سال هاى 1993 تا 2010 ، هشتاد وهفت 

بازى ملى در کارنامه خود ثبت کرده است. حاال حاجى صفى در 27 
سالگى به کریم باقرى رسیده و فقط شش بازیکن دیگر به نام هاى 
جواد نکونام، على دایى، على کریمى، سید جالل حسینى، مهدى 

مهدوى کیا و آندرانیک تیموریان را پیش روى خود مى بیند.
با توجه به سن و ســال حاج صفى و آمادگى او، بعید نیست احسان 
بتواند این شش بازیکن را پشت سر بگذارد و آمارى درخشان به نام 

خود ثبت کند.

بیشــترى تیمــش را در برابر  مدت ها دوباره تشکیل خواهد شــد و برانکو با آرامش و اطمینان 
الهالل هدایت خواهد کرد.

هیچ توجیهى ندارد. پیش
خواهد کرد و یک پلى آ

مسلماً همچون بازى رفت بار دیگر دروازه  بیرانوند مورد هجوم حمالت جسته و گریخته و البته خطرناك 
الهاللى ها قرار خواهد گرفت. در دیدار رفت نیز الهالل علیرغم اینکه بعد از ده نفره شدن فشار چندانى 
روى دروازه پرسپولیس شــکل نداد؛ اما هر بار بازیکنان این تیم پا به توپ وارد باکس تیم پرسپولیس 
شدند توانستند به موفقیت دست یابند. در بازى برگشت نیز مســلمًا پرسپولیس با توجه به نیاز به گل 
بازى هجومى به نمایش خواهد گذاشت و این مسئله باعث مى شود علیرضا بیرانوند بارها با حمله وران 
حریف مواجه شود. دریافت گل از سوى علیرضا بیرانوند مى تواند به طور کامل هر نوع رؤیاپردازى این 
تیم را دور و دورتر کند و از شماره یک پرســپولیس که این روزها باالترین حد انتقاد و فشار را تحمل 
مى کند انتظار مى رود یک شب رؤیایى را در مسقط پشت سر بگذارد تا سهمى در هدفى که تیم دنبال 
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18 سال داشت توسط على دایى به  8ىکه تنها
ل آ ا

تا جایى مصدومیت  و – مگر به دلیل محرومیت یا –از دست نداده

ا ا آ ک
البته سابقه بازى در بازى هاى آسیایى گوانگ ژو را نیز در کارنامه 
ا ل ا ا

بازى ملى در کارنامه خو جایى تا و در–صدومیت– نیز را گوانگژو آسیایى بازىهاى بازىدر سابقه البته

همه چیز به گام هاى «گادوین منشا» بستگى دارد. کم کردن فاصله چهار گله با الهالل در بازى 
برگشت بستگى زیادى به ضرباتى دارد که او به ســمت چهارچوب حریف آبى پوش خواهد زد و 
موفقیت در ثبت گل آنها. مهاجمى که در غیاب مهدى طارمى اکنون تمام نگاه ها به سمت اوست 
تا بتواند سد غیرقابل عبور دفاعى الهالل را در بازى برگشت بشکند و تیمش را بیش از این امیدوار 
به صعود کند. منشا اما همانند دیگر بازیکنان پرسپولیس در بازى رفت برابر این تیم یک شب تلخ 
و پر انتقاد را پشت سر گذاشــت تا همه به یاد مهدى طارمى و حرکات انفجارى او بیافتند. مهاجم 
نیجریه اى پرسپولیس اکنون باید این مسئله را ثابت کند که اعتماد و امیدوارى نسبت به او بیهوده 
نبوده و قابلیت فنى ستاره شدن در تیمى مثل پرسپولیس را نیز داراست. همه چیز در طول 90 دقیقه 
و شاید بیشتر از آن مشخص مى شود و منشــا در برخى بازى هاى نشان داده که قابلیت اثبات این 
مسئله را داراست. هرچند ناکامى او در این بازى مى تواند فشارها را بیش از چیزى که اکنون تجربه 

مى کند به سمت او برده و برچسب مهاجم ناکام را روى او قرار دهد. 
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هافبک پرسپولیس بار دیگر به نقش ایستاى خود در فصول گذشته بازگشته و آن انرژى 
و صالبت محیر العقول سابق در گام هاى او دیده نمى شود. عاملى که باعث شده کیفیت 

او چندین درجه پایین تر از چیزى که انتظار مى رود، برود. مسلمان نیز چنین اوصافى در 
پرسپولیس دارد و شــاید حضور یک نیمه اى او برابر الهالل یک زنگ خطر بزرگ براى او 

باشد که در جدال برگشت فرصت هیچ اغماضى را از سوى برانکو ایوانکوویچ پشت سر خود 
نخواهد دید. حذف احتمالى پرســپولیس در این جدال مى تواند آنها را به لیگ برتر بازگرداند. 

جایى که مسلمًا ســود بردن از نفراتى مثل «بشار رســن»، احمد نوراللهى، سیامک نعمتى براى 
بار دیگر در سراشیبى برانکو ایوانکوویچ آسان ترین شیوه براى تقابل با بازیکنى است که 

قرار گرفته است.
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باشد که در جدجدال برگشت فرصت هیچ اغماض
ح حذف احتمالى پرســپولیس در نخواهد دید.
جایى که مسلملمًا ســود بردن از نفراتى مثل «ب
برانکو ایوانکووویچ آسان ترین شیوه براى تقاب

قرار گرفته استت.
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اخیــر را حول مســائل شماره 10 پرسپولیس نیز هفته هاى 
حاشیه اى پشت سر گذاشته که کیفیت فنى او را زیر سئوال برده است. 
فرشاد احمدزاده که استارتى قدرتمند در لیگ برتر داشت در طول بازى 
با الهالل عربستان هرگز نتوانست شمه اى از موفقیت و کیفیت خود را 
به حریف روبه رو ثابت کند و همین مســئله باعث شد تا او نیز در زمره 
بازیکنان پر اشتباه تیم قرار گیرد. پرسپولیس که در طول دو فصل اخیر 
در لیگ پانزدهم و شانزدهم بزرگ ترین نقطه قوت خود را در خط میانى 

و با یکه تازى فرشــاد و مســلمان مى دید در صورتى که عملکرد دیدار 
رفــت آنها برابــر الهــالل در جــدال روز 25 مهر تکرار شــود، مســلمًا 

حذف پرســپولیس و تکرار شکســت قابل پیش بینى تر خواهــد بود و همه 
از شماره 10 انتظار دارند در قیاسى نزدیک با شماره پیراهن خود در این تیم کار کند.
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روى دروازه پررسپولیس شـ
شدند توانستندند به موفقیت
بازى هجومىىبه نمایش خو
حریف مواجه شود. دریافت
تیم را دور و دوورتر کند و از
مى کند انتظارر مى رود یک
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هافبک دفاعى پرسپولیس بعد از اخراج برابر االهلى عربستان، نتوانست تیمش را در بازى رفت نیمه 
نهایى همراهى کند. او که مدعى بود قابلیت حضور در فینال آسیا را دارا هستند اکنون بعد از یک جلسه 
غیبت در شرایطى سخت به ترکیب تیم باز خواهد گشت و باید از هم گسیختگى خط دفاعى و میانى 
تیمش را به کمترین حد ممکن برساند. شماره 11 پرسپولیس نیز در این فصل دور از انتظار ظاهر شده؛ 
اما براى دیدار برگشت مقابل الهالل هیچ کوتاهى از او پذیرفته شدنى نخواهد بود و در صورتى که فرصت 
بازى به دست بیاورد، باید به تمام جایگاه هایى که در صورت ناکامى از دست او خواهد رفت بیاندیشد. 
کامیابى نیا اکنون سخت ترین رقابت را در تیم ملى براى رسیدن به لیست «کارلوس کى روش» پیش 
روى خود مى بیند و هر اردو نیز نامى جدید به رقباى او اضافه مى شود. در پرسپولیس نیز همه از بازگشت 
احمد نوراللهى صحبت مى کنند و این مســئله مســئولیت او را براى اعاده حیثیت 
بزرگ، ســنگین تر خواهد کرد. موفقیت کمال کامیابى نیا و کیفیت باالى او برابر 
هافبک هاى قلدر الهالل شاید بیش از 30 درصد از موفقیت تیمى پرسپولیس را 

تضمین کند و باید دید او از پس این مأموریت بر خواهد آمد یا خیر. 
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حاج صفى در انتظار آمارى درخشان

پرسپولیس 
براى دستیابى 
به هدف خود برابر 
الهــالل عربســتان 
در بازى برگشــت لیگ 
رمانان نیاز بــه آمادگى 
 از 90 درصدى چند عنصر 

یمش دارد.
بتدایى «برانکو ایوانکوویچ» 
لدر بــازى رفت در یکى از

کردهاى فصل خود نتوانستند 
پاشى نجات دهند و در نهایت 
4ـت4 بر صفر مقابــل نماینده 
م خورد. الهالل عربستان تیمى 
ضورى متوالى در لیگ قهرمانان 
یت هاى نســبى در آن به تیمى 
ه غرب آســیا تبدیل شده است، 
رسخت تلقى مى شود که عبور از 

ت که بازیکنان رقیب در باالترین حد 
ى خود قرار داشته باشند.

چو دســتیارانش پیش از جدال برابر 
یابى به موفقیت برابر این تیم اعالم 
9الترین کیفیت حداقل 9 بازیکن خود 
نبین امــا هیچکدام از نفرات حاضر 
ن زاید نتوانستند فرم ایده آلى از خود 
ا یکى از ســنگین ترین شکست هاى 
قمبخورد و کار صعود نه به اما و اگر که 

سدر جدال برگشت تبدیل شود.
ســرمربى سرخپوشان با ابراز امیدوارى 

ازى برگشت از ســود بردن از کمترین 
یز براى دســتیابى به هدف بزرگشان خبر 

ــت. اتفاقى که این بار هم نیازمند این است 
حرفهاى کامًال تفکــر بازیکناناینتیمبا شــتر

بوده است که حضور او در ایران با انتقادات و البته حواشى زیادى همراه بود ولى نمایش او در دیدار برابر سایپا نشان 
داد که مى تواند خریدى مؤثر براى تیمش در ادامه راه باشد.دو گل دیگر ذوب آهنى ها را دانیال اسماعیلى فر و 

محمد امینى به ثمر رساندند تا این تیم در دیدارى آسان با پنج گل حریف خود را شکست دهد.

شــتر بازیکنان این تیم با تفکــر کامال حرفه اى 
ادگى 100 درصــدى برابر حریف قــرار گرفته و یک 
اجراجویى هیجان انگیز را رقم بزنند. در این بین نگاهى 
خواهیم انداخت به ستاره هایى که کیفیت و توان آنها 
بیش از دیگران براى موفقیت پرسپولیس در این 

بازى مؤثر است.
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رئیس کالنترى 124 قلهک پلیس تهران از دستگیرى سارق حرفه اى الستیک خودرو هاى شاسى بلند خبر داد.
ســرهنگ پیمان لطیفــى اظهار داشــت: در پى مراجعــه تعدادى از شــهروندان بــه کالنترى و اعــالم آنها 
مبنى بر اینکه الســتیک خودروهایشــان به سرقت رفته اســت، شناسایى ســارق یا ســارقان در دستور کار 
مأموران کالنترى قرار گرفت.وى بیان داشــت: بــا پایش هاى صورت گرفتــه و تحقیقات 
انجام شده مشــخص شــد فردى با موتورســیکلت اقدام به ســرقت الستیک 
خودرو ها مى کند که این موضوع به همراه تصویر متهم در اختیار گشــت هاى 

انتظامى قرار داده شد. 
سرهنگ لطیفى گفت: عوامل کالنترى حین گشتزنى به راکب موتورسیکلتى 
که در حال تردد با رینگ و الستیک خودروى شاسى بلند بود، مشکوك شدند 
که در استعالم پالك انتظامى راکب موتورسیکلت مورد نظر، مشخص شد که 
موتورسیکلت وى مسروقه و داراى سابقه ثبت سرقت است. این مقام مسئول 
با اشاره به دســتگیرى متهم در یک عملیات ضربتى، افزود: متهم به همراه 
اموال مســروقه به کالنترى انتقال یافت و براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مرجع قضائ ى شد.

سرپرست اورژانس کشــور از مسمومیت 20 کارگر با گاز 
منواکسید کربن خبرداد.پیرحسین کولیوند گفت: ساعت 
7 و 30 دقیقه صبح پنج شنبه طى تماس با اورژانس 115 
مســمومیت عده اى کارگر به نیرو هاى اورژانس اطالع 
داده شد.سرپرست اورژانس کشور با اشاره به مسمومیت 
20 کارگر در این حادثه اظهار داشــت: عــده اى کارگر 
که به منظور سیب چینى به روستاى «آغاجرى» مراغه 
رفته بودند در مکانى که مشــغول به استراحت بودند به 

دلیل استنشاق مونواکسیدکربن دچار مسمومیت شده و 
مشکالتى براى آنها ایجاد شده بود.کولیوند در خصوص 
وضعیت افرادى که دچار مسمومیت شده اند تصریح کرد: 
20 نفر در این حادثه دچار مسمومیت شدند که این افراد 
به بیمارستان هاى شهید بهشتى و امیرالمؤمنین(ع) مراغه 
منتقل شدند.وى تأکید کرد: از این تعداد، 15 نفر به صورت 
سرپایى معالجه شدند  و پنج نفر به صورت بسترى موقت 

در اورژانس حضور پیدا کردند.

توزیع مشروبات الکلى 
در بطرى «دلستر» 

 خاطره عضو شوراى حل اختالف شعبه زندان رجایى شهر

نام حضرت عباس (ع) جوانى را در پاى چوبه دار نجات داد

شاگرد کبابى که در جریان سرقت پول ها صاحب 
مغازه را به قتل رســانده بود به قصاص محکوم 
شد و در پاى چوبه دار از اولیاى دم خواست که از 

قصاص صرف نظر کنند.
یک عضو شــوراى حل اختالف شــعبه زندان 
رجایى شــهر در خاطره اى بیــان مى کند: حدود 
23 ســال پیش جوانى که تازه به تهــران آمده 
بود در یک کبابى مشــغول کار مى شــود. شبى 
پس از تمام شــدن کار، صاحب کبابى دخل آن 
روز را جمع مى کند و به بالکن مى رود تا استراحت 

کند. 
درآمد آن روز کبابى، شــاگرد جوان را وسوســه 

مى کند  ودر جریان سرقت پول ها، صاحب مغازه 
به قتل مى رسد. شاگرد جوان متوارى مى شود؛ اما 
بعد از مدتى دستگیر و به زندان رجایى شهر منتقل

مى شود.
حکم قصاص مرد جوان صادر مى شود، اما اجراى 
آن حدود 18 سال به طول مى انجامد. مى گویند 
شاگرد جوان در طول این مدت حسابى تغییر کرده 
بود و به قول معروف پوست انداخته و اصالح شده 
بود. آنقدر تغییر کرده بود کــه همه زندانى ها قلبًا 

دوستش داشتند.
پس از این مدت خانواده مقتول که آذرى بودند، 
براى اجراى حکم مى آیند، همســر مقتول و سه 
دختر و هفت پسرش آمدند و در دفتر نشستند. فضا 
سنگین بود و من با مقدمه چینى و شرح احواالت 
فعلى قاتل، از اولیاى دم خواســتم که از قصاص 

صرف نظر کنند.
همســر مقتول گفت: «من قصاص را به پســر 
بزرگم واگــذار کرده ام» و پســر بزرگ هم گفت 
که قصاص به کوچک ترین برادرمان واگذار شده 
است. به هرحال برادر کوچک تر هم زیر بار نرفت 
و گفت:«اگــر همه برادرهــا و خواهرهایم هم از 
قصاص بگذرند، من از قصاص نمى گذرم؛ زمانى 
که پدرم به قتل رســید من خیلى بچه بودم و این 

سال ها، یتیم بودم و واقعًا سختى کشیدم.»

پســر کوچــک خانــواده روى اجــراى حکم
 مصر بود. با خودم گفتم شــاید اگــر خود زندانى

بیایــد و با آنها روبه رو شــود، چیــزى بگوید که 
دلشــان به رحم بیاید بنابراین گفتــم زندانى را 
بیاورند. هوا به شــدت ســرد بود و قاتل هم تنها 
یک پیراهن نازك تنش بود؛ وقتى آمد رفت کنار 
شوفاژ کوچکى که در گوشــه اتاق بود ایستاد به 
او گفتــم اگــر درخواســتى دارى بگــو. او هم

 آرام رو به من کرد و گفت:«درخواستى ندارم».
وقت کم بــود و چاره دیگرى نبــود. مادر و یکى 
از دختــران در دفتــر ماندند و 9 بــرادر و خواهر 
دیگر براى اجــراى حکــم وارد محوطه اجراى 
احکام شــدند. جالب بود که مــادر موقع خروج 
فرزندانــش از دفتــر به آنهــا گفت کــه اگر از 
قصاص صرف نظر کنند شــیرش را حاللشــان 
نمى کنــد. به هرحال شــاگرد قاتل، پــاى چوبه
 دار ایستاد، همه چیز آماده اجراى حکم بود که در 
لحظه آخر او با همان آرامشــش رو به اولیاى دم 
کــرد و گفت:«من یک خواســته دارم». من که 
منتظر چنین فرصتى بودم گفتم دست نگه دارید تا 

آخرین خواسته اش را هم بگوید.
شــاگرد قاتل گفت: «18 سال اســت که حکم 
قصاص من اجرا نشده و شما این مدت را تحمل 
کرده اید، حاال تنها 9 روز تا محــرم باقى مانده و 

تا تاســوعا، 18 روز. مى خواهم از شــما خواهش 
کنم اگــر امــکان دارد عالوه بر این 18 ســال، 
18 روز دیگــر هم بــه من فرصــت بدهید. من 
سال هاست که ســهمیه قند هر ســالم را جمع 
مى کنم و روز تاسوعا به نیت حضرت عباس (ع)، 
شــربت نذرى به زندانى هاى عــزادار مى دهم. 
امســال هم ســهمیه قنــدم را جمع کــرده ام، 
اگر بگذارید من شــربت امســالم را هم به نیت 
حضرت ابوالفضل (ع) بدهم، هیچ خواسته دیگرى 

ندارم.»
حرف او که تمام شــد فضا عوض شد. یک دفعه 
دیدم پســر کوچک مقتول منقلب شد، رویش را 
برگرداند و با بغض گفت: «مــن با ابوالفضل (ع) 
درنمى افتم؛ من قصاص نمى کنــم.» برادر ها و 
خواهر هاى دیگرش هم با چشــمان اشــکبار به 
یکدیگر نگاه کردند و هیچکس حاضر به اجراى 

حکم قصاص نشد.
وقتى از محل اجــراى حکم به دفتر برگشــتند، 
مادرشــان گفت: «چه شــد قصــاص کردید؟» 
پســر بزرگ مقتــول ماجــرا را بــراى مادرش 
تعریف کرد. مادرشان هم به گریه افتاد. خالصه 
ماجرا با اسم حضرت عباس (ع)ختم به خیر شد و 
دل 11 نفر با نام مبارك ایشان نرم شد و از خون 

قاتل پدرشان گذشتند.

مردى که با معرفــى خود به عنوان دکتراى فلســفه از 
دانشجویان و مؤسسه هاى آموزشى کشور کالهبردارى 

مى کرد در سمنان دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى استان سمنان گفت: مردى 30 ساله 
که ساکن یکى از استان هاى شمالى است، خود را داراى 
مدرك دکتراى فلسفه از دانشگاه مسکو معرفى مى کرد 
و با ادعاى تهیه مقاله و پایان نامه و صدور کارت تجارت 
واردات و صادرات بازرگانى از بســیارى از دانشجویان، 
مؤسسه هاى آموزشى و بازرگانان، کالهبردارى مى کرد.

ســرهنگ حداد افزود: این مرد از هر دانشجو یک تا سه 
میلیون تومان براى تهیه مقاله علمى دریافت کرده که یا 
نتوانسته مقاله مورد نظر را تهیه کند و یا مقاله تهیه شده او 
مورد تأیید دانشگاه فرد سفارش دهنده قرار نگرفته است.
وى کالهبردارى در زمینــه بازاریابى و تجارت زعفران 
را نیز از موارد اتهامات این دکتر قالبى ذکر کرد و گفت: 
در این زمینه پرونده اى به ارزش 500 میلیون ریال هم 

گشوده شده است و شاکى دارد.

مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى 
با هماهنگى مقام قضائى این فرد را در سمنان دستگیر و 

از وى بازجویى کردند.
متهم ابتدا منکر هر تخلفى بود، اما با مواجهه با شکات و 

مدارك موجود به جرم خود اعتراف کرد.
تحقیقات پلیس نشان مى دهد، فرد کالهبردار تحصیالت 
دانشگاهى ندارد و پیش از این هم به اتهام جرائ م رایانه اى 

دستگیر شده است.

برخورد یک دستگاه پراید با خودرو پژو منجر به مرگ یک شهروند چینى در محور 
رفسنجان شد.

ساعت 21 و 10 دقیقه پنج شنبه گذشته در پى برخورد خودرو سوارى پراید حامل 
دو سرنشین مرد از کشور چین و سوارى پژو حامل مسافرانى از کشور افغانستان در 

کمربندى رفسنجان محدوده محور سرچشمه، هفت نفر مصدوم شدند.
پنج تبعه کشور افغانستان از ماشین پژو و دو مســافر چینى از خودرو پراید دچار 
آسیب شدند که با اعزام پنج دستگاه آمبوالنس 115 از پایگاه دوم شهرى به این 

مصدومان رسیدگى شد.
یکى از مصدومان کشور چین که به عنوان کارگر در یکى از معادن شهر رفسنجان 
فعالیت مى کرد در این حادثه به شــدت جراحت دیده و لحظاتى پس از انتقال به 

بیمارستان على  بن ابیطالب (ع) رفسنجان جان باخت.

تهیه کننده مقاله هاى علمى، بازاریاب زعفران بود!

اعضاى باندى که پس از تولید مشروبات الکلى، آنها را در بطرى هاى ماءالشعیر یک کارخانه معروف داخلى بسته 
بندى کرده و در قالب بسته هاى ماءالشعیر آنها را منتقل مى کردند و در اختیار مشتریان خود قرار مى دادند در شهرك 

غرب دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش اعضاى این باند تهیه و توزیع مشروبات الکلى، اقدام به ساخت مشروبات دست ساز کرده و با 
اضافه کردن اسانس هاى مختلف به الکل ســفید، براى آنکه انتقال و توزیع این مشروبات از چشم مأ موران پلیس 

مخفى بماند، این مشروبات را در بطرى هاى ماءالشعیر تولیدى یک کارخانه  داخلى، منتقل مى کردند.
اعضاى این بانــد پس از پر کردن بطرى هاى ماءالشــعیر این شــرکت داخلى، به صورت کامــًال حرفه اى اقدام 
به بسته بندى مشــروبات الکلى تولید شده 
خود مى کردند و این مشروبات را در پوشش 

ماءالشعیر در اختیار خریداران قرار مى دادند.
تمام اعضــاى این باند در طــرح اخیر پلیس 

پایتخت، شناسایى و دستگیر شدند.

 با یکدیگر اتباع بیگانهتصادف اتومبیل

2 آتش سوزى 
گسترده
 در تهران
 تلفات جانى
 به بار نیاورد 

1

2

نجات 70 نفر از میان دود و آتش 

نجات 20 نفر در حریق یک پارکینگ مسکونى
در خبرى دیگر سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق 
گسترده در پارکینگ مسکونى واقع در شهرك ولیعصر پایتخت 
در ساعت 5 صبح دیروز شنبه و نجات 20 شهروند در این حادثه 
خبرداد.سید جالل ملکى با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار 
داشت: حریق در پارکینگ یک ساختمان مسکونى شش  طبقه 
12 واحدى رخ داده بود و 3 خودرو شامل یک 206، یک خودرو 
جک شاسى بلند و یک سانتافه به طور کامل در آتش سوختند.

ملکى ادامه داد: زمان حضور آتش نشان ها در محل، آتش در 
حال سرایت به سایر خودرو هاى موجود در پارکینگ بود و به 
دلیل دود زیاد ناشى از این آتش سوزى، ساکنان ساختمان نیز 

در خانه هاى خود محبوس شده بودند.
وى از نجات 20 شهروند در این حادثه خبرداد و تصریح کرد: 
در این حادثه، 20 شهروند با کمک آتش نشان ها نجات یافته و 

به خارج از ساختمان منتقل شدند.

در دو حادثه جداگانه آتش سوزى، آتش نشانان جان 70 نفر را نجات 
دادند. در حادثه اول که روز پنج شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد، یک 
ساختمان 9 طبقه در شــهررى طعمه حریق شــد که سخنگوى 
آتش نشانى تهران دراین باره گفت: آتش نشانان، 50 نفر از ساکنان 

این ساختمان را به سالمت از میان دود آتش خارج کردند.
ســیدجالل ملکى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: محل 
حادثه یک مجتمع مسکونى 9 طبقه 72 واحدى داخل یک شهرك 
مسکونى بود که در طبقه دوم در یک واحد حدوداً 65 مترى حریق 

به وقوع پیوسته بود.
وى تصریح کرد: زمانى که آتش نشــانان به محل حادثه رســیدند 
واحد مسکونى کامًال شــعله ور و آتش حاصل از آن در حال سرایت 
به واحدهاى مجاور بود، همچنین دود زیادى همان طبقه و طبقات 

باالیى را فرا گرفته بود.ملکى افزود: ساکنانى که در ساختمان حضور 
داشتند سراسیمه در حال خارج شدن از تنها راه پله موجود در ساختمان 
بودند که آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند و عملیات 
را آغاز کردند؛ یک گروه از آتش نشانان مشغول خاموش کردن آتش 
شدند و گروه هاى دیگر با دستگاه هاى تنفسى به طبقات باالیى رفتند 

و مشغول کمک کردن به ساکنان و خارج کردن آنها شدند.
سخنگوى آتش نشانى تهران خاطرنشــان کرد: بیش از 50 نفر از 
ساکنانى که در آن لحظه در ســاختمان حضور داشتند به سالمت 
توسط آتش نشانان از ساختمان خارج شدند؛ در بین ساکنان نجات 
یافته، افراد سالخورده، بانوان و کودکان نیز وجود داشتند و آتش نشانان 
مجبور شدند به برخى از این افراد دستگاه تنفسى بدهند که از وضعیت 

ناایمن خارج شود.

مسمومیت 20 «سیب چین»

انجام شده م
خودرو ها
انتظامى

سرهنگ
که در
که در
موتور
اشار با
اموال
مرجع ق

سارق، فقط الستیک خودرو هاى شاسى بلند را مى دزدید
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اوایل امســال، یاهو اعالم کرده بود که یــک میلیارد از 
حساب هاى مربوط به سال 2013 این شرکت هک شده 
بودند. اما اعتراف تازه، رقمى بسیار بیشتر را نشان مى دهد.

در واقع بزرگ ترین هک تاریخ که گریبانگیر یاهو شــده 
بود، اکنون وضعیتى بدتر را به خود مى بیند و رسمًا تأیید 
شده که تمامى ســه میلیارد اکانت یاهو در سال 2013 

هک شده بودند.
این شــرکت در اطالعیه اى عنوان کــرده که با کمک 
کارشناســان خارجى، اطالعات تازه اى در اختیار گرفته 
که بر اساس آنها مشخص شده کلیه سه میلیارد حساب 
کاربرى یاهو در ماه اوت سال 2013 مورد حمله هکرها 

قرار گرفته بودند.
به گفته یاهو، اطالعات و داده هاى هک شده از این تعداد 
اکانت، شامل گذرواژه هایى با متن مشخص، اطالعات 
کارت هاى اعتبارى و یا حساب بانکى کاربران نمى شدند. 
با وجود اینکه هک صورت گرفته دیگر در جریان نیست، 
یاهو همچنان قصد دارد به همــکارى خود با نیروهاى 

مجرى قانون ادامه بدهد تا این مسئله را روشن تر کند.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، ســه میلیارد رقمى بیشتر از 
جمع تعداد کاربران توییتر، فیسبوك و اینستاگرام است و 

این هک قطعًا در تاریخ بى سابقه است.
اما موضوع دیگرى که در اینجا مطرح مى شــود، زمان 
اولیه مطرح شــدن این هک بزرگ است که برمى گردد 
به تصاحب یاهو توســط وریزون. در ابتدا وریزون قصد 
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خریدارى کند که ایــن اتفاق رخ نداد و با افشــاى این 
هک بزرگ، قیمــت خرید، 350 میلیــون دالر کاهش 

پیدا کرد.
مسئول اطالعات و امنیت شــرکت وریزون اعالم کرده 
که این شرکت باالترین استاندارد پاسخگویى و شفافیت 
را دارد و به طور مداوم در تالش اســت تا ایمنى و امنیت 
کاربران و شبکه هاى خود را در چشــم انداز رو به رشد 

تهدیدات آنالین حفظ کند.  
تصاویر جدید از موبایل آتى بلک برى  منتشر شده است. 
این تصاویر نشان مى دهد دســتگاه جدید ویژگى هاى 

ظاهرى این برند را ندارد.
در دستگاه جدید به جاى کلیدهاى فلزى از نسخه مجازى 

استفاده مى شود. همچنین دستگاه ضدآب خواهد بود.
 BlacBerry به گفته کارشناسان، موبایل جدید احتماًال
Motion نام خواهد گرفت. این موبایل داراى کلید خانه 
است و برخالف نمونه هاى موجود در بازار، نمایشگر آن 
داراى لبه است. عالوه بر آن دستگاه داراى جک هدفون 

و باترى با عمر 26 ساعته است.

آموزش انتقال سریع فایل از کامپیوتر به گوشى
یکى از مواردى که امروزه اکثر کاربران گوشى هاى هوشمند با آن سر و کار دارند 
انتقال فایل بین کامپیوتر و گوشى شان اســت. به عنوان مثال فرض کنید که قصد 
دارید برخى موزیک هاى موجود در کامپیوتر خود را در طول راه گوش کنید. یا اینکه 
مى خواهید فیلمى را به دوست خود نشان دهید اما مطمئنًا نمى توانید سیستم خود را 

برداشته و پیش دوستتان ببرید! 
در چنین شرایطى این گوشى هاى هوشمند هستند که با توجه به قابل حمل بودنشان 

بهترین دستگاه براى اجرایى کردن این دسته از امور هستند. 
همانطور که مى دانید این روزها بلوتوث و کابل یو اس بى تبدیل به نوستالژى شده اند 

و جز در مواقع خاص مورد استفاده قرار نمى گیرند. 
خوشبختانه امروزه مى توان هر کارى را بر بســتر امواج بى سیم یا همان واى فاى 
اجرایى کرد. انتقال فایل بین دســتگاه هاى مختلف نیز با اســتفاده از واى فاى به 
شدت سریع تر و آسان تر از گذشــته شــده و روز به روز نیز در حال پیشرفت است. 

یکى از اپلیکیشن هاى حرفه اى که چنین امرى را برایتان ممکن مى سازد پورتال 
(Portal) نام دارد که با اســتفاده از آن قادر به انتقال فایل بین کامپیوتر و گوشــى 

اندرویدى یا آیفون خود خواهید بود. 
در این مطلب قصد داریم نحوه این کار را برایتان شرح دهیم.

پورتال (Portal) یک اپلیکیشن انتقال فایل بسیار سریع از سازندگان 1
سرویس پرطرفدار Pushbullet  است که شما را قادر مى سازد تا 
به راحت ترین شکل ممکن فایل یا پوشه هاى موجود در کامپیوتر را به 
گوشى اندرویدى یا آیفون خود منتقل کنید. در این برنامه هیچ خبرى 
از گزینه هاى متعدد و تبلیغــات آزاردهنده نخواهد بود و همه چیز به 

راحت ترین و سریع ترین شکل ممکن انجام مى شود.
براى شروع ابتدا اپلیکیشن پورتال را از مارکت رسمى اندروید یا آى 
او اس خود دریافت کرده و نصب کنید. سپس در کامپیوتر خود وارد 
وبسایت portal.pushbullet.com شوید. باید یک کد QR بر روى 

صفحه مشاهده کنید.

 هم اکنون مى توانید فایل ها 3
یا پوشه هاى موردنظر خود را 
به پنجره پورتال کشیده و رها 
کنید. به همین راحتى فایل ها 
انتقال یافته و بر روى گوشــى 

تان به نمایش در مى آیند.

 هم اکنــون مطمئن شــوید که هم 
گوشــى و هم کامپیوتر شما به یک 
شبکه مشابه وصل شده باشند. برنامه 
پورتال را بر روى گوشى خود اجرا کنید 
و سپس بارکدى که بر روى کامپیوتر 
مشــاهده کرده بودید را اسکن کنید. 
الزم به ذکر اســت که براى این کار 
ابتدا باید اجازه دسترســى اپلیکیشن 
به دوربین گوشى تان را صادر کنید. به 
همین راحتى! کافى است دوربین را به 
روى صفحه کامپیوتر و جلوى بارکد 
نمایش داده شــده ببرید تا اتصال دو 

دستگاه صورت گیرد.

2

 اگر به هــر دلیلى دوســت ندارید تا 
تصاویــر و موزیــک ها بــه صورت 
خودکار در محل هاى مخصوص به 
خود ذخیره شوند مى توانید از طریق 
تنظیمات اپلیکیشــن آن را غیر فعال 
کنیــد. بدین منظور بــر روى آیکون 
سه نقطه در باال سمت راست صفحه 
 Settings ضربه زده و سپس گزینه

را انتخاب کنید.

 حال مى توانید با یک ضربه بر روى دکمه 6
اى که در جلوى گزینه هاى اضافه کردن 
 Add pictures to) تصاویر به گالرى
my Gallery) و قرار دادن موسیقى ها 
 Put music) در پوشه موزیک اندروید
 (in Android’s Music folder

به غیر فعال سازى آنها بپردازید. 

7

هم اکنون در گوشــى خود مــى توانید 
لیســتى از تمام فایل هاى دریافت شده 
را مشــاهده کنید و آنها را اجرا کرده یا به 

اشتراك بگذارید. 4
 بعد از اتمام کار نیز لیســتى از تمام فایل هاى 
منتقل شده را در صفحه اصلى برنامه مشاهده 
خواهید کرد. البته در نسخه اندروید فایل هاى 
تصویر و موســیقى را در این لیست مشاهده 
نخواهید کرد زیرا که آنها به صورت خودکار به 
بخش هاى مرتبط (گالرى و موسیقى) انتقال 

داده مى شوند.

5

 Call of یکى از قدیمى ترین نقشه هاى سرى بازى هاى
Duty در بخش چندنفره  نسخه    جدید این بازى حضور 

خواهد داشت. 
شــرکت «اکتیویــژن» رســمًا اعالم کرد که نقشــه   
Carentan در نسخه  جدید بازى Call of Duty حضور 

خواهد داشت. نقشه  مورد اشاره در ابتدا در سال 2003 در 
اولین بازى Call of Duty دیده شد. این نقشه همچنین 
 United Offensive در بسته  الحاقى بازى موســوم به
 Call of هم دیده مى شد و پس از آن در نسخه  دوم بازى

Duty هم انتشار یافت.

اکتیویژن اعالم کرده تنها کسانى که سیزن پس بازى را 

خریدارى مى کنند مى توانند از این نقشه استفاده کنند. این 
نقشه در روز عرضه  بازى در اختیار دارندگان سیزن پس 
قرار خواهد گرفت. سیزن پس بازى برچسب 50 دالرى 
را به خود مى بیند و قرار است تا سال 2018 و چهار بسته  
الحاقى متفاوت را پوشش دهد. فعًال مشخص نیست که 
آیا نقشه  محبوب Carentan در اختیار دیگر کاربران هم 
قرار مى گیرد یا خیر اما ممکن است اکتیویژن محتوایت 

سیزن پس را به صورت جداگانه نیز به فروش برساند.
بازى Call of Duty: WWII در روز 14 آبان ماه براى 
پلتفرم هــاى پلى استیشــن 4 ، ایکس باکس وان و 

پى سى منتشر خواهد شد.

قدیمى ترین نقشه  
Call of Duty
 در جدیدترین

 ورژن این بازى

 HP Spectre 13 Touts نسخه جدید لپ تاپ
همراه با پردازنده هاى نسل هشتمى اینتل معرفى 
شــدند. در ادامه با قابلیت هاى جدید، تغییرات و 

قیمت این لپ تاپ آشنا شوید.
لپ تاپ هاى ســرى Spectre اچ پى یکى از 
جذاب ترین محصوالت کامپیوترى این شرکت 
هستند و همین قضیه باعث شده تا اچ پى آنها را با 
حساسیت خاصى به تولید رسانده و روانه بازار کند. 
حال در فاصله چند هفتــه اى از معرفى پردازنده 
هاى نسل هشتمى اینتل، شاهد رونمایى از نسخه  
 HP Spectre 13 Touts جدیدى از لپ تــاپ
همراه با این پردازنده هاى قدرتمند بودیم. نوت 
بوك هاى این خانــواده همگى باریک و جذاب 
هستند و مى توان به آنها لقب «زیباترین لپ تاپ 

هاى اچ پى»  را داد.
 HP Spectre 13 Touts مدل جدید لپ تــاپ
با ضخامت تنهــا 10,4 میلیمتر همانند نســل 
پیشین خود کم ضخامت است و حتى باریک تر و 

کوچک تر نیز شده است. حاشیه هاى 
نمایشــگر 13 اینچــى این 

کامپیوتــر قابــل حمل نیز 
باریک هستند. در اینجا یک 
گزینه  نمایشگر لمسى نیز 
موجود اســت تا ادعاى اچ 
 Spectre پى مبنى بر آنکه
13 جدید «باریک ترین 

لپ تــاپ مجهز به 
نمایشگر 

لمسى جهان» است درست از آب درآید. بر خالف 
نسل هاى پیشین، در این نسل یک گزینه همراه 

با نمایشگر 4K  نیز وجود دارد.
شــما مى توانید در زیر بدنه  باریک این لپ تاپ 
پردازنده هاى نسل هشــتمى اینتل را در اختیار 
داشــته باشــید. این مدل هــا مى توانند حاوى 
مشخصات حداکثرى یک پردازنده Core i6، رم 
 PCIe 16 گیگابایتى و حافظه داخلى 1 ترابایتى
مبتنى بر حافظــه SSD باشــند. اچ پى عنوان 
مى کند عمر باترى این دیوایس از 10 ساعت به 
11 ساعت و نیم افزایش پیدا کرده است. در اینجا 
همچنین پشتیبانى از تکنولوژى شارژ  سریع به 
منظور شــارژ  50 درصدى تنها در 30 دقیقه نیز 

وجود دارد.
خوشبختانه این نســل جدید از افزایش قیمت 
زیادى برخوردار نخواهد بود و شما مى توانید مدل 
پایه آن را با قیمت 1/300  دالر خریدارى کنید. 
الزم به ذکر است فروش مدل هاى 
 Spectre جدید لپ تاپ
13 اچ پــى از 29 
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کتکتتیک تر و پیشین خود کم ضخامت است و حتى بار
کوچک تر نیز شده است. حاشیه هاى 

این  3نمایشــگر 13 اینچــى
کامپیوتــر قابــل حمل نیز 
باریک هستند. در اینجا یک 
گزینه  نمایشگر لمسى نیز 
موجود اســت تا ادعاى اچ
Spectre پى مبنى بر آنکهe

13 جدید «باریک ترین

لپ تــاپ مجهز به
نمایشگر 

الزم به ذکر است فروش مدل هاى 
Spectre جدید لپ تاپe

9 اچ پــى از 29 13
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 بلک برى موبایل با 
باترى 26 ساعته مى سازد
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سرهنگ ستار خسروي*
به روز شدن مستمر تبهکاران و خلق ایده هاي جدید براي 
انجام اعمال مجرمانه، واقعیت غیرقابل کتمانی است که 
الزامی بودن به روز شــدن آموزش هاي پلیس و افزایش 
آگاهی ماموران انتظامی را نشان میدهد. حرفه اي گرایی، 
اصلی است که باید در تمامی رسته هاي نیروي انتظامی 
حاکم باشد و تالش نیروي انتظامی نیز بر تربیت نیروهاي 
حرفه اي بوده و در سال هاي اخیر نیز این اصل به عنوان 

یک هدف مهم دنبال شده است.
در استان اصفهان، افزایش حرفه اي گرایی در همه سطوح، 
از آموزش نیروهاي جدید تا به روز کردن آموزش نیروهاي 
با سابقه با جدیت دنبال شده و افزایش کشفی جرائم خاص 

و نو، تاییدي بر موفقیت این طرح ها است.
براي انجام این مهم، شــاخصه هاي حرفه اي گرایی و 
نمونه هاي موفق آن در پلیس شناســایی شــده و این 
شــاخص ها به فراخور شــاخصه هــاي محیطی تمام 
رســته هاي نیروي انتظامی، به مرحله اجرا رسیده است. 
از دیگر سو، سایر شــاخص هاي بهبود عملکرد نیروها از 
جمله کارآمدي نیز مورد توجه بخش هاي مختلف نیروي 
انتظامی قرار گرفته و تالش شده در راستاي اهداف کلی این 
سازمان، حفظ سالمت نیروها و افزایش انگیزه خدمت آن ها 
تقویت شود تا نیروي انتظامی، به عنوان آبروي جمهوري 
در مقابل دیدگان مردم، همچنان امین و قابل اعتماد باقی 
بماند.  در این بین اما، توجه به حفظ اقتدار نیروي انتظامی 
نیز از برنامه هاي وی  ژه اي اســت که در نیروي انتظامی 
و خصوصا فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان پیگیري 
میشود و برگزاري مانور ذوالفقار 1 و رونمایی از کشفیات بی 
سابقه این مانور در حوزه انهدام باندهاي بزرگ مواد مخدر، 
مخالن امنیت جامعه و اموال سرقتی، یکی از نتایج کوتاه 

مدت این برنامه ها است.
راه اندازي قرارگاه اقدام و عمل، برگزاري مانورهاي اقتدار و 
اجراي طرح ویژه بازگشایی مدارس، از جمله اقداماتی است 
که در هفته هاي اخیر با قاطعیت در استان اصفهان انجام 
شده تا مردم شریف این استان، پلیس را همچون گفته مقام 
معظم رهبري، «برادري، مقتدر، با مروت و مهربان» ببینند.

در موضوع افزایش اقتدار، موضع پلیس و خصوصا پلیس 
استان اصفهان کامال روشن و در راستاي باورهاي اسالمی 
است و باور داریم که حفظ اقتدار پلیس باید در راستاي ایجاد 
امنیت فردي، اجتماعی، اخالقی، روحی و روانی جامعه باشد 
و با هیچ از یک از موارد مذکور منافاتی ایجاد نکند. اما در 
سوي دیگر، به فرمایش مقام معظم رهبري، «ایجاد امنیت 
مقوله اي تبلیغاتی و لسانی نیســت بلکه مردم باید وجود 
امنیت را احساس کنند» و پر واضح است که لمس امنیت 
جز با حضور قابل مشاهده پلیس در صحنه و نمایش اقتدار 

خود ممکن نیست.
*رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان

استاندار استان با اشــاره به وقوع چهار رویداد 
بزرگ فرهنگــی و مذهبی در شــهر اصفهان 
همچون تشییع پیکر شــهید حججی، مراسم 
با شــکوه دهه اول محــرم و همایش میلیونی 
قالیشویان در اردهال کاشان گفت: به حمد ا... 
پلیس اســتان در برقراري این مراسم ها نمره 

قبولی گرفته است. 
به گــزارش خبرنــگار پایگاه خبــري پلیس ، 
دکتر"رســول زرگرپور" در مراســم صبحگاه 
مشترك که به مناسبت هفته ناجا برگزار شده 
بود ضمن تبریک این هفته به نیروهاي خدوم و 
پر تالش پلیس و عموم مردم شهید پرور استان 
اصفهان اظهار داشت : ایجاد امنیت و افزایش 
احســاس امنیت تنها وظیفه پلیس نیســت و 
نهادها و سازمان هاي دیگر نیز می بایست در 
راستاي تامین امنیت و افزایش احساس امنیت 
به نیروي انتظامی که نقــش اصلی را برعهده 

دارد کمک کنند. 
وي افــزود: پلیــس اســتان اصفهان بــا راه 
اندازي قــرارگاه اقدام وعمــل و اجراي طرح 
ذوالفقار 1 موفق به کشــف مقادیر زیادي مواد 
افیونی و کاالي قاچاق شــد و بــا تعداد زیادي 
از اراذل و اوبــاش برخــورد قاطــع و قانونی 

کرد. 
استاندار اصفهان ادامه داد: طی دو ماهه گذشته 
شــاهد وقوع چهار رویداد بــزرگ فرهنگی و 
مذهبی شــامل اجالس پیر غالمان حسینی ، 
تشــییع پیکر پاك شــهید مدافع حرم محسن 
حججی ، برگزاري مراسم با شکوه دهه محرم و 
همایش میلیونی قالیشویان در "اردهال" بودیم 
که بحمدا... امنیت این مراسم ها توسط نیروي 

انتظامی تامین شد . 
این مقام مســئول برقراري نظــم و امنیت در 
جاده ها ، شــهرها ،روســتاها و مراســم ها و 
همایش هاي عظیــم میلیونی را وظیفه نیروي 
انتظامی دانســت و گفت : بحمــدا... این نیرو 
تاکنون موفق شــده نمره قبولــی را دریافت 
کنــد و وظیفه خــود را به نحو احســن انجام 

دهد. 
دکتر زرگر پور تصریح کــرد : نیروي انتطامی 
مظهر رافــت و مهربانی با مــردم و در برخورد 
با متهمان و مجرمان برخــورد قاطع و قانونی 

می کند. 
وي افزود: نیروي انتظامی در راه تامین امنیت با 
استفاده از جوانان والیت مدار ، تجربیات مدیران 
و آموزش هاي پیشرفته و تجهیزات مدرن و به 

روز و استفاده از روش هاى علمی و تخصصی
گام هاي موفقی برداشته است . 

اســتاندار اصفهان در پایان با اشــاره به اینکه 
تاکنون هیچ سســتی در این راه نبوده و پلیس 
جایگاه مناسبی در دل مردم دارد از فرماندهان ،

مدیران و کارکنان نیــروي انتظامی تقدیر کرد 
و گفت : امیــدوارم در راســتاي اعتالي ایران 
اســالمی و تثبیت امنیت در ســایه توجهات 

امام عصر (عج) و فرامیــن مقام معظم رهبري 
مد ظله العالی موفق و پیروز باشید. 

  امنیت پایدار همانند نور خورشید 
بر همگان می تابد 

 فرمانده انتظامی استان گفت : کارکنان نیروي 
انتظامی همواره در راه تامین و افزایش احساس 
امنیت فرامین مقام معظم رهبري مد ظله العالی 

را نصب العین خود قرار داده اند. 
ســردار "مهدي معصــوم بیگی" در مراســم 
صبحگاه مشترك نیروي هاي مسلح اصفهان 
که به مناســبت بزرگداشــت هفته ناجا برگزار 
شد اظهار داشت : راهبرد اساسی پلیس ، تامین 
امنیت مردم پایه اســت و در ایــن راه همواره 
فرامین مقام معظم رهبري مــد ظله العالی را 

نصب العین خود قرار داده است. 
وي با اشــاره به اینکــه امنیت پایــدار امنیتی 
اســت که همچون نور خورشــید بر همگان 
می تابــد و همه مــردم از آن بهــره می برند 
تصریح کرد: نیروي انتظامی با توانمندســازي 
کارکنــان ، ارائــه آموزش هــاي تخصصی و 
افزایــش بصیرت دینــی ، افزایــش خدمت 
حداکثــري ، تعامل بین دســتگاه ها و رویکرد 
دانش بنیــان توانســته این مهــم را برآورده

 کند. 
ســردار معصــوم بیگــی از توفیقــات خوب 
پلیس اصفهان طی شــش ماهه اول امســال 
خبر داد و گفــت : بحمدا... از ابتداي امســال 
تاکنون 83 بانــد مخوف مــواد افیونی و 133 

باند ســرقت منهدم شــده انــد و در 
راستاي پیشــبرد اهداف اقتصاد مقاومتی 

600 میلیارد ریال کاالي قاچاق کشــف شده 
است . 

این مقام انتظامی بیان داشــت : طی شــش 
ماهه اول امســال 900 هزار تمــاس مردمی 
با مرکز فوریت پلیســی 110 برقرار شــده که 
تعداد زیــادي از آنها منجر به عملیات شــده

 است . 
معصوم بیگی ادامه داد: استان اصفهان از شرایط 
امنیتی بسیار خوب بهره مند است و یکی از امن 
ترین استان هاي کشور است و نیروي انتظامی 
نیز طرح هاي پاکســازي و انتظام بخشــی را 

مستمرا اجرا می کند. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان در پایان 
از همــکاري همه دســتگاه هــاي دولتی و 
غیر دولتــی با پلیس به ویژه اعضاي شــوراي 
تامین اســتان و شهرســتان هاي تابعه تقدیر 
کرد و هفتــه نیروي انتظامــی را به مجاهدان 
نیروي انتظامی و خانــواده محترم آنها تبریک

 گفت . 

امى
نتظ

وى ا
 نیر

هفته

اه 1396
مهرم

 تا 20 
14 استانداراصفهان  در مراسم صبحگاه مشترك به مناسبت هفته ناجا اعالم کرد؛ 

نمره قبولی پلیس استان در تأمین امنیت مراسم هاي میلیونی 

نیروي انتظامی، پلیسی 
توانمند ،کارآمد و حرفه اي گرا

برنامه هاى روز سوم هفته نیروى انتظامى
 در اصفهان

■ دیدار فرماندهان انتظامى با نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان
■  همایش تجلیل از مدرسان، مربیان و کارشناسان آموزش همگانى پلیس
■  دیدار فرماندهان انتظامى با آیت ا... مظاهرى رئیس حوزه علمیه اصفهان

■  دیدار فرماندهان انتظامى استان با خانواده شهید ناجا
■ پخش برنامه نشست تخصصى پلیس از سیماى مرکز اصفهان

■ اجراى رزمایش یگان ویژه در یکى از مدارس شهر اصفهان
■ راه اندازى هواپیماى نظم و دوستى در فرودگاه اصفهان

■ اهداى خون توسط کارکنان ناجا
■ برپایى نمایشگاه آسیب هاى فضاى مجازى در مدارس
■  ارائه خدمات مضاعف به مردم در یگان هاى انتظامى

روز شمار هفته ناجا در سال 1396
پلیس: هوشمندي ،پاسخگویی ،مردم داري    16 /96/07  یک شنبه   

آدرس محل اجرا ساعت شروع تاریخ  ردیف 

شنبه 1 
96/7/15

دبیرستان دخترانه 10:00 
بهارستان-خ الفت-خ بهار فرهنگ پروین 

دبیرستان پسرانه 10:00  2 
المهدي 

سپاهانشهر-بلوار قائم-
کوچه دنا 

یکشنبه 3 
96/7/16

هنرستان دخترانه 10:00  
شهداي شهرداري 

خ زینبیه شمالی-
پل سودان-ك حافظ 

دبیرستان پسرانه 10:00  4 
علما زاده 

خ زینبیه-خ ایت اله غفاري-
بعد از حرم 

 5
دوشنبه 
96/7/17

خانه اصفهان-فلکه نوبهار – دبیرستان پسرانه منیر 10:00  
روبروي باغ نور 

دبیرستان پسرانه 10:00  6 
عالمه امینی

ملک شهر-خ17 شهریور –
جنب هزار دستگاه 

خ میرزاطاهر بعد از فلکه دبیرستان پسرانه الغدیر 10:00  7 
سقاخانه 

سه شنبه 8 
96/7/18

دبیرستان پسرانه 10:00  
شهید کمالی 

فلکه خوراسگان-جنب اداره 
آموزش و پرورش 

فلکه خوراسگان –خ اباذر –دبیرستان دخترانه آسیه 10:00  9 
ك بنیاد شهید 

 10

پنجشنبه 
96/7/15

هنرستان پسرانه 10:00  
کیخسروي 

انتهاي هشت بهشت شرقی – 
خ میثم –پشت خانه معلم 

شماره 4 
هنرستان دخترانه 10:00  11 

شکرانی 
خ هشت بهشت شرقی –جنب 

استخر خرازي 

هنرستان دخترانه 10:00  
شاهد عمار 

خ میرزا طاهر – 
خ شهید مظاهري 

برنامه اجراي مانور و رزمایش یگان ویژه ناجا 
در مدارس شهر اصفهان


