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خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون

آگهى مزایده
نوبت 
اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشى از 
مقررات مالى دولت در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى خود واقع در سطح استان را از طریق 
مزایده به مستأجر واجد شرایط براى مدت یکسال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به سایت (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده 
تا تاریخ 96/07/11 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه 
دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه 
96/07/22 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد پل 
غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ 96/07/24 
رأس ساعت 9:00 صبح در محل اداره کل مى باشد. متقاضیان مى توانند قبل ا ز تکمیل اسناد مزایده از 

مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
م الف: 88780
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شهاب حسینى ساخت تازه ترین فیلمش که با پروانه ویدئویى ساخته شده با عنوان «مقیمان ناکجا» را به پایان رساند. 
فیلمبردارى «مقیمان ناکجا» همزمان با اواخر روى صحنه بودن نمایش «اعتراف» آغاز شد و در مدت زمانى کمتر 

از یک ماه و 31 جلسه فیلمبردارى به پایان رسید.
آرمان درویش، بازیگرى که با فیلم ویدئویى «چهارشنبه» معرفى شد و یک کمدى-تراژدى سینمایى با 
اشارات پررنگ سیاسى با نام «کمدى انسانى» را آماده اکران در گروه سینمایى آزادى دارد، بازیگر اصلى 

فیلم است.
پریناز ایزدیار، بازیگر کاراکتر «شیرین» در «شهرزاد» هم ایفاگر نقش اصلى زن «مقیمان ناکجا» است. 

احمد ساعتچیان، غزاله نظر و ناهید مسلمى دیگر بازیگران فیلم هستند.
«مقیمان ناکجا» با اقتباسى از نمایشنامه «مهمانسراى دو دنیا» امانوئل اشمیت فرانسوى ساخته شده 
است. مدیریت فیلمبردارى را على قاضى فیلمبردار «ابد و یک روز» که امسال «ویالیى ها» را روى 

پرده داشت، انجام داده است.
داســتان فیلم که بخش عمده ســکانس هاى آن داخلى اســت درباره جوانى اســت که به ناگاه 
وارد یک مهمانسرا مى شــود؛ مهمانسرایى غریب که معلوم نیست کجاســت اما هرچه بیشتر بر 
مختصات مهمانسرا تأمل مى شود بیشتر آشکار مى شود که جوان در جایى  بین مرگ و زندگى قرار

 گرفته است.
شهاب حسینى که پیش تر یک درام سینمایى با نام «ساکن طبقه وسط» را ساخته بود که به غیر از 
قرارگیرى در فهرســت فیلم هاى پرفروش93 از جمله آثار پرمخاطب شبکه خانگى هم بوده، خود 
تهیه کنندگى «مقیمان ناکجا» را برعهده داشته و هیچ بعید نیست که با تبدیل پروانه اثر از ویدئویى به 

سینمایى،  فیلم در جشنواره سى و ششم فجر رونمایى شود.

امیر اسفندیارى، سخنگوى کمیته انتخاب فیلم ایرانى 
اسکار 2018  با تشــریح روند انتخاب فیلم «نفس»، در 
مورد احتمال ضایع شدن حقوق برخى فیلم ها در جریان 
این انتخاب، گفت: حق فیلم «ماجراى نیمروز» یا سایر 

فیلم ها به هیچ وجه پایمال نشد.
بعد از انتخاب فیلم «نفس» از سوى هیئت انتخاب براى 
معرفى در بخش فیلم هاى خارجى در اســکار حرف و 
حدیث هایى در مورد شــکل انتخاب این فیلم شــنیده 
شد. برخى نسبت به این انتخاب موضع گرفتند و عقیده 
داشــتند فیلم هاى دیگرى هم بودند که مى توانستند 
در اسکار شــرکت داشته باشــند. اما امیر اسفندیارى و 
هیئت انتخاب عقیده دارند کــه فیلم «نفس» با 
توجه به تمامى مسائل و به درستى انتخاب 

شده است.
امیر اسفندیارى، سخنگوى هیئت 
انتخاب نماینده ایران در اسکار 
2017 گفت: یک هیئت 9نفره 
که همه آنها افرادى شــناخته 
شده و مجرب هســتند فیلم 
«نفس» را انتخاب کردند. این 
افراد همه از کســانى  هستند که 
در ســینما جایگاه محترمى دارند 
و از افــراد فرهیخته ما محســوب
 مى شــوند. براى این هیئت منافع 
ملى و اینکه چه فیلمــى مى تواند 

به خوبى ایــران را در اســکار نمایندگى کنــد جایگاه 
ویژه اى داشــت. هیئت انتخاب بر اســاس زبان فیلم، 
چگونگى ارتباط برقرار کردن فیلــم با مخاطب جهانى 
و کیفیت فیلم هــا تصمیم گرفتند. البتــه موفقیت هاى 
داخلى و خارجــى فیلم ها نیز این میــان تأثیر گذار بود.

 مجموع تمام این موضوعات باعث شد که فیلم «نفس» 
انتخاب شود.

او ادامه داد: همه چیز بررسى شد و ما به «نفس» رسیدیم. 
البته معتقــدم که اگر هیئت انتخاب دیگرى بود شــاید 
به این انتخاب نمى رســیدند و شاید هم شبیه به همین 
هیئت عمل مى کردند. به هر حــال این میان یک فیلم 
انتخاب مى شود. اسفندیارى در واکنش به انتخاب نشدن 
فیلم «ماجراى نیمروز » و معرفى نکردن آن به اســکار 
گفت: به هیچ عنوان چنین توصیفــى درباره اینکه حق 
فیلم «ماجراى نیمروز» نادیده گرفته شده است صحت 
ندارد. «ماجراى نیمروز» از دیدگاه هیئت انتخاب فیلمى 
خوب، مهم و قابــل اعتنا بود. این فیلم بــه دلیل اینکه 
شاخصه هاى مهمى را داشت بین ده فیلم منتخب قرار 
گرفت. به هیچ وجه نگاه غیر حرفه اى به این فیلم صورت 
نگرفته است.«ماجراى نیمروز » از تمامى جهات با فیلم 
هاى دیگر مقایسه شد و مورد بررسى قرار گرفت ولى به 
فهرست بعدى راه پیدا نکرد و این موضوع و عدم راهیابى 
آن چیز عجیبى نیست. «ماجراى نیمروز» قربانى نشد 
و فیلمى که انتخاب شــد حاصــل رأى اکثریت هیئت 

انتخاب بود.

مهراب قاســم خانــى، نویســنده و بازیگر ســینما، 
اینستاگرامش را با بیان خاطره اى از دوران فعالیتش در 

فیسبوك به روز کرد. 
قاسم خانى که یکى از فعاالن شــبکه مجازى است، 
در اینســتاگرامش خاطــره اى جالب تعریــف کرد و 
نوشت: « اوایل دوران فیســبوك، من کم کم داشتم با 
جذابیت هاى شناخته شدن آشــنا مى شدم. تازه موفق 
شده بودم که اسمم وارد ویکیپدیا بشه. البته تنها توضیح 
جلوى اسمم "همسر شقایق دهقان" بود... توى همین 
دوران شیرین بود که یه روز یه نفر برام توى فیسبوك 
مسیج فرستاد و نوشت، زشته که صفحه فیک براى آقاى 
قاسم خانى درست کردید. منم جوابش رو دادم که خودم 
آقاى قاسم خانى هستم و اگه مى خواستم صفحه فیک 
درست کنم به اسم محمدرضا گلزار درست مى کردم نه 
قاسم خانى. قانع نشد. گفت مطمئنم خودش نیستید و من 
سه تا سئوال ازتون مى پرســم که اگه جواب دادید باور
مى کنم. خوشم اومد. بازى بانمکى بود. با خیال راحت 
گفتم باشه بپرس. پرسید گوشى آقاى مدیرى چیه؟ چه 
مى دونستم؟ مهران هفته اى یه گوشى عوض مى کرد. 
منم اصًال اهل گوشى نبودم که اگه دیده بودم هم بدونم 
چیه. همین رو بهش گفتم. یه لبخند فرستاد که معنیش 
این بود که خر خودتى. قضیه برام جدى تر شــد. گفتم 
سئوال بعدى رو بپرس. پرســید تولد آقاى رضویان چه 
روزیه؟ کًال حدودش رو هم نمى دونستم. ارفاق هم کرد. 
گفت ماهش رو هم بگى کافیه. دیگه شاکى شدم. گفتم 
اینا چیه مى پرســى؟ من تولد خودم رو به زور یادم نگه 
مى دارم. یه سئوال بپرس که مربوط به خودم باشه. بازم 

لبخند فرســتاد و گفت باشه. پالك 
خونه پدرى خانم دهقان چنده؟... 

بلد نبودم... خب خونه شون ته 
کوچه بن بست بود و پالك 
دونستن الزم نداشت. اومدم 
توضیح بدم، گفت خجالت 
بکش. زشته. زشته. آدماى 
عقده اى به اسم بقیه صفحه 

باز مى کنن. دیگه هر چى هم 
مســیج دادم جوابــم رو نداد... 

آخرش نتونستم ثابت 
کنــم خودمم. 
قشنگ تحقیر 

شدم.»

فیلــم جدیــد «IT» با عبــور از «جن گیــر» رکورد 
پرفروش ترین فیلم ترســناك تاریخ سینماى آمریکا 

را به خود اختصاص داد.
 فیلــمIT  اقتبــاس ســینمایى از رمــان نوشــته
 «اســتفن کینگ» که پیش از این بــا فروش 117/2 
میلیون دالرى رکورد فروش آغازین فیلم هاى ترسناك 
را در آمریــکا به نام خــود ثبت کرده بود با رســاندن 
فروش خود بــه بیــش از 236 میلیــون دالر عنوان 
موفق ترین فیم ترســناك تاریخ ســینماى آمریکا در 
گیشــه را از «جن گیر» ســاخته کالســیک «ویلیام 

فردکین» گرفت.
فیلم «جن گیــر» در ســال 1973 به فــروش 232 
میلیون دالرى در ســینماهاى آمریکا دست یافته بود 
و البته این فیلم هنوز با 441 میلیــون از فروش 404 
میلیون دالر IT   در گیشــه بین المللى پیش اســت 
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که فروش فیلم
 «جن گیر» بدون احتســاب تورم محاسبه شده است و 
همچنین این فیلم پس از اکران اولیه، دو بار دیگر نیز 

اکران شد.
فیلــمIT  بــه کارگردانــى «آنــدرس موچیتــى»

 درباره یک دلقک ترسناك اســت و بر اساس رمانى 
با همین نــام از معروف ترین آثار «اســتفن کینگ» 
ساخته شــده است و داســتان آن درباره هفت کودك 
اســت کــه در شــهر کوچکــى بــا یــک قــدرت 
ماوراء الطبیعه شــیطانى رو به رو مى شوند که در قالب 
یک دلقک ترســناك به نام «پنى وایز» ظاهر شــده

 است.

رامبد جوان در برنامه «ســى و پنج» درباره حضور 
دوباره «جناب خــان» در «خندوانــه» توضیح داد 
و درباره ســخنان رشــیدپور گفت: طبق آمارى که 
تلویزیون به ما داده اســت، با 71 درصد تماشــاگر 

پربیننده ترین برنامه هستیم. 
فریدون جیرانى شامگاه شــنبه اول مهر ماه میزبان 
رامبد جوان در برنامه اینترنتى «ســى و پنج» بود. 
در ابتداى این برنامه محمد بحرانــى در گفتگویى 
کوتاه دربــاره رامبد جــوان و آثارى که در ســینما 
و تلویزیون دیده اســت ســخن گفت و نقش او در 
«خانه ســبز» را بســیار مؤثر و فراموش نشــدنى

 توصیف کرد.
ســپس جوان در آغاز گفتگو، در پاســخ به سئوال 
جیرانى دربــاره ماجــراى نبــود «جناب خان» در 
«خندوانه» و مشکالتى که پیش آمد گفت: هیچگاه 
دوست نداشتم که «جناب خان» از «خندوانه» جدا 
شود، اما یکسرى مسائل دست به دست هم دادند و 
این اتفاق رخ داد. به نظــرم ماجراى «جناب خان» 
نتیجه لجبازى و تصمیم گیرى غلط بود و در هر حال 
من همیشه آغوشم براى او باز است و آماده مذاکره 

براى حضور دوباره اش در برنامه هستم.
این بازیگر در ادامه درباره آثارى که از سینماى ایران 
و جهان در ســنین کودکى تماشا کرده است، گفت: 
«قلعه عقاب ها» را بعد از انقالب دیدم و خیلى دوست 
داشتم. فیلم «گل هاى داودى» خیلى پر رنگ به یادم 
است که از فیلم هاى بعد انقالب بود. «بروس لى» و 
«جرى لوییس» را خیلى دوست داشتم و به نظرم در 

عرصه کمدى بى نظیر بود.

او اضافه کرد: از خانواده هایــى بودیم که خیلى زود 
ویدئو خریدیم و فیلم «طالــع نحس» اولین فیلمى 

بود که دیدم و حسابى ترسیدم، از بچه هایى هم 
بودم که وقتى مى ترسیدم پیش پدر و مادرم 

مى خوابیدم و یادم هســت پس از دیدن 
این فیلم تا یک هفته مستمر پیش آنها 

مى خوابیدم.
جــوان همچنین گفــت: با دیدن 
«هشــت و نیم» فلینى، سینما 
برایم جدى شد. هر چند آن موقع 
نفهمیدمش و بعــد پازولینى و 
فیلم «انجیل به روایت متى» 

بار دیگر دگرگونم کرد.
بازیگر «خانه ســبز» درباره 
نحوه حضــورش در تلویزیون 

و بازى در سریال «همسران» 
توضیــح داد: در دانشــگاه تئاتر 

قبول شــدم و به دالیلى نتوانستم 
آن را ادامه بدهم تا اینکه با دوستانم 

یک گــروه تئاترى تشــکیل دادیم و 
اولین بارى که جلــوى دوربین رفتم عید 

ســال 73 در برنامه اى بــه کارگردانى حمید
 جبلى و ایرج طهماســب بود که اصًال هم دیده 

نشدم.
او افــزود: ما تئاتــرى در فرهنگســراى بهمن کار 
مى کردیم که طراح صحنه آن همسر فرهاد جم بود 
و او وقتى بازى من را در تئاتر دید براى «همسران» 
دعوتم کرد و این ســریال اولین کار جدى من بود و 

یکى از نقاط عطف زندگى ام، آشنایى با مسعود رسام 
و بیژن بیرنگ بود. بعد از آنکه چند سکانس در این 
سریال بازى کردم روزى بیژن بیرنگ با من تماس 
گرفت و گفت: «براى قسمت آخر "همسران" یک 
نقش هســت که کار خودته.» وقتى ایــن جمله را 
شنیدم در پوست خودم نمى گنجیدم، بیژن بیرنگ به 

من گفت کار خودته! خیلى خوشحال بودم.
جوان درباره ســریال «خانه ســبز» هم بیان کرد: 
براى این ســریال من و خانــم مهین ترابى اولین 
نفراتى بودیم که دعوت شــدیم و ابتدا قرار بود 
آقاى مهدى هاشــمى و خانــم آدینه نقش پدر 
و مادر من را ایفــا کنند که بنا بــه دالیلى این 
اتفاق رخ نداد. تا اینکه یک شــب بیژن بیرنگ 
به من زنــگ زد و گفت:«امشــب مى خواهیم 
با خســرو شــکیبایى درباره بازى نقش پدر تو 
در ســریال صحبت کنیم خبر نهایى شــدنش 
را بهت مى دهم»، از اســترس داشــتم مى مردم 
تا اینکه ســاعت 2 بامــداد زنــگ زد و گفت:«با 
خسرو قطعى کردم»، خیلى خوشــحال بودم بازى 
کردن با خســرو برایم یک آرزو بود زیــرا که قبل 
از آن «هامــون» که شــاهکار بازیگــرى اش بود 

را دیده بودم.
این بازیگر دربــاره اولین دیدارش با شــکیبایى و 
رفاقتى که با هم پیــدا کردند گفــت: اولین بار در 
دورخوانى متن ســریال با خســرو روبه رو شدم و 
وقتى که به سبک خودش روى صندلى نشسته بود 
و متن را مى خواند حســابى مجذوبش شده بودم و 
زمانى که فهمیدم که تعداد بســیار زیادى سکانس 

مشترك با او دارم خیلى ترسیدم. او با من در عرض 
چند دقیقه کارى کرد که نه تنهــا من را با نوع بازى 
آشــنا کرد بلکه به نحوى رابطــه اى بین مان ایجاد 
کرد که به دو دوســت صمیمى باهم تبدیل شدیم 
و کلى خاطــرات بى نظیــر بــا او دارم و امیدوارم 
روزى ظرفیــت فرهنگى جامعه مان بــاال برود که 
بتوانم بازگو کنم. فکر مى کنم هیچ وقت در ســینما 
اینطور که عاشق خســرو بودم، عاشق کسى نبودم. 
او با همه محیطــش رفیق مى شــد و ارتباط برقرار 

مى کرد.
در بخــش دیگــر ایــن برنامــه، جــوان درباره 
اظهارنظــر رشــیدپور، دربــاره اینکــه او در یک 
برنامــه «خندوانــه» را پرمخاطب تریــن برنامه 
تلویزیــون اعــالم کــرده بود،گفتــه بــود:  «به 
یک نفــر گفتنــد مرکز زمیــن کجاســت؟گفت 
همینجــا! "خندوانــه" قطعــًا پربیننــده اســت
 اما بایــد به آمار اســتناد کنیم»، گفــت: من بدون 
آمار صحبــت نکــردم، واقعــًا طبق آمــارى که 
تلویزیون به مــا داده، با حدود 71 درصد تماشــاگر 
پربیننده ترین برنامه تلویزیــون بوده ایم و بعد از ما 
«دورهمى» و «90» عادل فردوسى پور قرار داشتند.

 من هم قصد خودنمایى نداشتم و به نظرم سئوال از 
این دوست نازنینم به نحوى تحریک کننده پرسیده 

شده بود. 
جوان در پایان درباره سوژه فیلم بعدى اش گفت: فیلم 
بعدى من یک اثر کمدى راجع به جوانانى است که 
در فضاى مجازى تالش مى کنند خود را به شهرت 

برسانند.

پرسش و پاسخ هاى فریدون جیرانى با رامبد جوان درباره همه چیز 

ماجراى «جناب خان» نتیجه یک لجبازى بود
که خیلى زود ده هایــى بودیم
اولین فیلمى  «طالــع نحس»

ى ترسیدم، از بچه هایى هم 
سیدم پیش پدر و مادرم 
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همه چیز درباره تازه ترین فیلم شهاب حسینى

با پرفروش ترین فیلم ترسناك تاریخ سینما آشنا شوید

رکورد «جن گیر» شکسته شد

بالیى که یک ناشناس 
سر مهراب قاسم خانى 

آورد

8اسکار 2018  با تشــریح
مورد احتمال ضایع شدن
این انتخاب، گفت: حق ف
فیلم ها به هیچ وجه پایمال
بعد از انتخاب فیلم «نفس
بخشفیلم ها معرفى در
حدیث هایى در مورد شــ
شد. برخى نسبت به این
داشــتند فیلم هاى دیگ
در اسکار شــرکتداشته
هیئت انتخاب عقی
توجه به تمام
شده است
امیر
ا

»
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زم ب ب م و ب ربو لبپرس و ی رم ى
لبخند فرســتاد و گفت باشه. پالك 

خونه پدرى خانم دهقان چنده؟... 
بلدنبودم... خبخونه شون ته 
کوچه بن بست بود و پالك 
دونستن الزم نداشت. اومدم 
توضیح بدم، گفت خجالت 
بکش. زشته. زشته. آدماى 
عقده اى به اسم بقیه صفحه 

باز مى کنن. دیگه هر چى هم 
مســیج دادم جوابــم رو نداد... 

آخرش نتونستم ثابت 
کنــم خودمم. 
تحقیر تقشنگ

شدم.»
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تمدن هاى باستانى معتقد بودند که لیمو ترش مى تواند تمامى سموم را از بدن دفع کند و برخى از تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که این موضوع مى تواند صحیح باشد. 
لیمو خاصیت ضد باکترى و ویروسى قوى داشته و مى تواند سیستم ایمنى بدن را تقویت کند. این ماده در مبارزه با عفونت ها نیز به علت داشتن سطح قابل توجهى از ویتامین C ، بیوفالونوئید، اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم ، پکتین

 و لیمونن بسیار مؤثر و مفید است.حتماً شما هم شنیده اید که آغاز روز با آبلیموى گرم به عنوان یک انرژى دهنده  طبیعى عمل کرده و مى تواند سطح PH بدن را متعادل سازد.

آبلیمو مى تواند به عرق کردن بدن کمک کند که همین امر نیز باعث پایین آمدن 
تب بدن خواهد شد.

لیمو در تحریک تولید یک ترکیب شیمیایى به نام سیترات ادرار مفید است. این یک ترکیب کلیدى در جلوگیرى از 
تشکیل سنگ کلیه است.

لیمو یک عامل پاکسازى طبیعى براى پوست است که به علت داشتن خاصیت آنتى باکتریایى و ضد قارچى اش در حل مشکالت آن مى تواند مؤثر باشد.

بیوفالونوئید در لیمو مسئول کاهش رادیکال هاى آزادى است که مى تواند باعث آسیب به پوست و پیرى آن شود.

کمى آبلیمو را با جوش شیرین مخلوط کنید. این یک ترکیب طبیعى
 براى سفید کردن دندان هاست.

 

شما مى توانید محل هاى مختلف منزل را با لیمو آغشته کنید تا از ورود مورچه ها، مگس و سوسک جلوگیرى کنید.

ترکیب چاى سبز و آبلیمو مى تواند به اندازه  آسپرین براى درمان و تسکین سر درد مؤثر باشد.

استفاده از آبلیموى تازه بر روى خراش ها و بریدگى ها مى تواند محل آن را ضد عفونى کند.

لیمو در درمان لثه  عفونى و خونریزى کرده مؤثر بوده و مى تواند درد دندان را تسکین دهد.

بوى طراوات لیمو مى تواند به کاهش نشانه هاى افسردگى کمک کند و سطح 
انرژى بدن را نیز افزایش دهد.

کند. کاهش سطح سموم در بدن مى تواند به کاهش التهاب در مفاصل کمک کند.لیمو مى تواند سموم و باکترى ها را به دلیل داشتن خاصیت ادرار آورش، از بدن دفع 

ن بردن لکه هاى 
مو به همراه نمک در نگهدارى از لباس و از بی

مقدارى آبلی

موجود بر روى آن مؤثر است.

کند.
ک 

ا کم
ن ه

م ناخ
حکا

و است
یت 

 تقو
د به

ى توان
ون م

ن زیت
 روغ

مو با
ت لی

کیبا
 از تر

خى
بر

نیز کمک مى کند.کند تا بهتر نفس بکشند وبه پاکسازى راه هاى هوایى لیمو مى تواند به افرادى که از آسم رنج مى برند کمک 

لیمو به پایین آمدن تب کمک مى کند

لیمو در جلوگیرى از تشکیل سنگ کلیه مفید است

لیمو مى تواند آکنه و مشکالت پوستى را درمان کند

لیمو مى تواند به جوانسازى کمک کند و نشانه هاى پیرى را نیز کاهش دهد

لیمو یک دفع کننده حشرات طبیعى است

لیمو به تسکین سردرد کمک مى کند

لیمو به بهبود حالت روحى شما کمک مى کند
لیمو کمک مى کند بهتر نفس بکشید
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لیمو به تسکین عالئم آرتروز کمک مى کند
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مى تواند تمامى سموم را از بدن دفع کند و برخى از تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که این موضوع مى تواند صحیح باشد. 

Cدن را تقویت کند. این ماده در مبارزه با عفونت ها نیز به علت داشتن سطح قابل توجهى از ویتامین C ، بیوفالونوئید، اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم ، پکتین
H شنیده اید که آغاز روز با آبلیموى گرم به عنوان یک انرژى دهنده  طبیعى عمل کرده و مى تواند سطح PH بدن را متعادل سازد.

ث پایین آمدن 

کمى آبلیمو را با جوش شیرین مخلوط کنید. این یک ترکیب طبیعى
ا و بریدگى ها مى تواند محل آن را ضد عفونى کند. براى سفید کردن دندان هاست.
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12 لیمو به عنوان یک ضد عفونى کننده موضعى مؤثر است

لیمو براى بهداشت دهان و دندان بسیار مؤثر است

مو یک بافت مرده است و ما نمى توانیم آسیب هایى را که به آن وارد مى شود را به طور دائم ترمیم کنیم. 
نکته مهم در نگهدارى از مو این است که کارهاى شیمیایى نظیر فر زدن و بیرنگ کردن را به حداقل 

برسانیم چون باعث تضعیف مو مى شوند.
موى معمولى اکثر مواقع خوب و سالم به نظر مى رسد، براى این نوع مو باید شامپوى موى معمولى 

را انتخاب کرد.
اجازه دهید که موهایتان در حال شستشو به طور طبیعى رها باشــند، قدرى شامپو روى کف دستتان 
بریزید، باید بدانید که چقدر شامپو استفاده کنید آنقدر که کف مناسبى تمام روى موهایتان را بپوشاند، شامپو 
را در دستتان کف کنید و سپس آن را به روى موهایتان بمالید، از پوست سر شروع کرده و آن را با ماساژ آرام 
ولى دقیق نوك انگشتان روى موهایتان بمالید. از جمع کردن موها به سمت باال و روى سر و مالش زیاد از حد 
بپرهیزید، براى خشک کردن مو با استفاده از یک حوله خشک و تمیز با دقت به موهایتان ضربه بزنید تاخشک شوند.

در حالى که موها هنوز مرطوب است با استفاده از برس یا شانه دندانه درشت به طور آرام رو به پایین شانه بزنید، از نزدیکى 
نوك موها شروع و کارتان را به سمت باال و به طرف ریشه ها ادامه دهید، مو را وقتى که خیس و آب چکان است با سشوار خشک نکنید، با 
سرعت حداقل و پایین ترین درجه حرارت گرماى سشوار را روى یک نقطه متمرکز نکنید چون مى تواند رطوبت را از مو گرفته و آسیب جدى به آن وارد کند.
شانه کردن بسیار زیاد مو، بستن زیاد مو، فر کردن و بیرنگ کردن مو از عوامل ایجاد موخوره است. آسیب هاى حرارتى ناشى از استفاده مکرر از سشوار 

نیز در ایجاد موخوره مؤثر است.

روش صحیح شستن مو

بیوشــیمیدان ها اخیراً به بررسى دقیق ترکیباتى 
در روغــن زیتــون اقدام کــرده تــا دریابند چرا 
ایــن محصــول مفید فوایــدى ماننــد کاهش 
وزن و پیشــگیرى از دیابــت نــوع 2 را نیز ارائه

مى کند.
مصرف روغن زیتون دیر زمانى اســت که یکى 
از بهتریــن روش ها براى دریافــت چربى هاى 
دوســتدار قلب و ســالم از رژیم غذایى محسوب 
مى شــود. رژیم غذایــى مدیترانــه اى یکى از 
گزینه هایى اســت که فواید ســالمت بسیارى 
از جمله محافظــت از مغز در برابــر زوال عقل و 
از بیــن بردن ســلول هــاى ســرطانى را ارائه 

مى کند.
طى مطالعه اى جدیــد، پژوهشــگران ترکیبى 
به نــام اُلئوروپین کــه در روغن زیتــون یافت 

مى شود را مورد آزمایش قرار
 دادنــد. آنهــا دریافتنــد 
که اُلئوروپین بــه بدن در 

تولید انســولین بیشتر کمک 
مى کند که به تنظیم سوخت 

و ســاز کمک مى کند و اجازه 
مى دهد ســلول ها از قند بــراى تولید 

انرژى اســتفاده کنند که این شرایط 
احتمال ذخیره آنهــا و افزایش وزن 
را کاهــش مــى دهــد. همچنین 
پژوهشــگران کشــف کردنــد که 

ترکیــب اُلئوروپین به کاهش ســطوح 
ســمى هورمونــى به نــام آمیلیــن کمک 
مى کند که در افراد مبتال بــه دیابت وجود

 دارد.

کاهش وزن با کمک زیتون
رررررررقرار ایش 
افتنــد 
 بدن در 

کککککککککککککککمککککک شتر
یم سوختت

کند و اجازه 
ها از قند بــراى تولید
کنند که این شرایط 
ــا و افزایش وزن
 دهــد. همچنین

شــف کردنــد که 
 به کاهش ســطوح 

ى به نــام آمیلیــن کمک 
د مبتال بــه دیابت وجود

نتایج یک مطالعه نشــان داد اثرات نامطلوب 
سیگار الکترونیکى اگر 

بیشتر از سیگارهاى توتونى 
نباشد، کمتر از آن هم نیست و 
مصرف این سیگار با افزایش 
شــدید فشــار خون و ابتال به 

بیمارى هاى قلبى همراه است.
پس از آنکه محققان دریافتند، مصرف سیگار 
الکترونیکى با بروز نشــانه هاى بیمارى قلبى 
همراه اســت، نگرانى هاى تازه درباره ایمنى 

سیگارهاى الکترونیکى مطرح شده است. 
نتایج یک مطالعه صورت گرفته نشــان داده 
است، سیگار الکترونیکى موجب آسیب به ریه 
شده و احتمال عفونت ریوى را شدیداً افزایش 
مى دهد؛ نتیجه یک مطالعه دیگر نیز نشــان 

مى دهد که ســیگارهاى الکترونیکى ریه ها را 
مسموم مى کنند، اثربخشى سیستم ایمنى را 
کاهش مى دهند و موجــب تحریک فعالیت 
باکترى هایى مى شــوند که درنهایت به طور 
بالقوه اى، ابرمیکروب ها را کشنده تر مى کنند. 

از طرفى، استعمال این نوع سیگار، فشار خون 
را افزایش مى دهد و موجب بروز بیمارى هاى 
عروق کرونر، ســکته مغزى، نارسایى قلبى و 

فیبریالسیون دهلیزى مى شود.  
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کمبود آهن یکى از شایع ترین و فراگیرترین اختالالت 
تغذیه اى در جهان است. متأسفانه عده زیادى از مردم 
اطالعات چندانى از آهن و یا اینکه چگونه بفهمند مبتال 
به کمبود آهن هســتند ندارند. در واقع بســیارى از ما 
نمى دانیم سطح آهن بدنمان چقدر است. در ادامه شما را 

با عالئم کمبود آهن آشنا مى کنیم.

خسته هستید
آهن براى به حرکت درآوردن اکسیژن در بدن ضرورى 
است. بنابراین یکى از اولین نشــانه هاى کمبود آهن 
خستگى شدید است. ســطح آهن کافى براى کاهش 

احساس خستگى و ضعف ضرورى است.

 سردى دست و پا
سرد شدن دست و پاها از نشانه هاى کمبود آهن است 

چون بدن به آهن نیاز دارد تا گرما تولید کند.

رنگتان پریده
کمبود آهن باعث مى شــود ســلول هاى قرمز خونى 
کاهش پیدا کنند که در نتیجه باعث رنگ پریده شــدن 
ظاهرتان مى شــود. اگر صورت، انگشتان پا، انگشتان 
دســت، داخل لب ها، لثه ها و داخــل پلک هاى پایین 
از حد معمول کمتر قرمز بود ممکن است مقصر کمبود 

آهن باشد.

ناخن هاى خشک و شکننده اى دارید
آهن براى رشد بافت ســالم ناخن مورد نیاز است. اگر 
متوجه شدید ناخن هایتان در طول خود شیارهایى دارند 
و یا به سادگى مى شــکنند و ترك مى خورند، مى تواند 

نشانه ابتال به کمبود آهن باشد.

ظاهر زبانتان عجیب شده
اگر ظاهر زبانتان رنگ پریده یا صاف باشــد مى تواند از 
عالئم کمبود هموگلوبین در جریان خون باشد که نتیجه 

اش مى شود سطح پایین آهن.

 خیلى ساده از نفس مى افتید
متوجه شــده اید که بعد از باال رفتن سریع از پله ها و یا 
انجام ورزشى ســبک از نفس مى افتید؟ ممکن است 

دلیلش کمبود آهن باشد.

 موهایتان مى ریزد
آهن یکى از مهمترین مواد معدنى براى موهاست اگر 
حس کردید موها آن شادابى گذشته را ندارند و یا بیش از 
حد معمول مى ریزند، ممکن است کمبود آهن از عوامل 

نهان این مشکل باشد.

 آنچه باید درباره کمبود آهن بدانید

 آنچه باید درباره کمبود آهن بدانید

دارچین که از آن به عنوان رمز 
جوانى یاد شده عالوه بر هزاران 
خاصیــت آرام بخش و تقویت 
کننده سیســتم ایمنى بدن نیز 

هست.
رضا سعیدى، متخصص تغذیه 
گفت: دارچین عالوه بر بهترین 
دارو بــراى دردهاى عضالنى، 
خاصیت آرام کننده و شادکننده 
دارد و از بســیارى از داروهاى 
آرام بخش بهتر اســت. وى 
گفت: دارچین رمز جوانى است 
و مصرف  روزافزون آن انسان 
را ســالم نگه مى دارد این گیاه 
کلیه ها را گرم مى کند، ضعف کمر 
و پا ها را از بین مى برد و کم خونى 

را نیز درمان مى کند.

آشنایى با دارویى 
براى دیابتى ها

لیمو یک سفیدکننده  طبیعى براى دندان هاست
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یهویى نسل هواداران عوض شد؟!
 علیرضــا منصوریان و اســتقاللى که آرزوى 
سرمربیگرى اش را داشــت فصل قبل با یارى 
فیفا و حمایت هواداران نایب قهرمان شــد. او 
که ابتداى فصل پیش هم با اســتقالل تا یک 
رده ماقبل انتهاى جدول پیش رفته بود در پایان 
هر بازى با شعارهاى حمایت آمیز طرفداران تیم 
به هفته پنجم، ششم و در نهایت هفتم رسید و 
از زمین بلند شــد. رفته رفته با تیم هاى باالى 
جدول شانه به شانه به رقابت پرداخت و در آخر با 
آمارى قابل توجه و عنوان دومى به کارش پایان 
داد. طرفداران استقالل تا شبى که تیمشان با 
شش گل به العین نباخته بود هم از منصوریان 
حمایت کردند ولى اتفاقــى که در آن دیدار رخ 
داد باعث شد تماشــاگر تیم از آن هفته به بعد 
ماجراهاى تیمش را فارغ از نــگاه حمایتى از 
«داش علی منصور» دنبال کند. هوادارى که در 
فضاى مجازى از کادر فنى خواهش می کرد با 
همان تیم جوان کار را در لیگ هفدهم آغاز کند 
در طول دوران نقل و انتقاالت نظاره گر عملکرد 
باشگاه و برآورده شدن خواسته هاى منصوریان 

بود تا اینکــه در لیگ دید تیــم محبوبش در 
آبادان، تهــران، تهران و باز هــم تهران و در 
نهایت جم چه نتایجى گرفت و تیم چه سبک 
فوتبالى را ارائه می داد. اینکه منصوریان مدعى 
می شود نسل هواداران اســتقالل تغییر کرده 
و آن زمان که او بین متولدیــن دهه 30 و 40 
مسابقات استقالل را می دیده شکل طرفدارى 
متفاوت بوده، نمى تواند ادعایى درســت باشد. 
اگر نسل تغییر کرده پس آنهایى که یک فصل 
از او پشــتیبانى کرده اند از چه نســلى بودند؟ 
منصوریان باید بداند لیــگ برتر 15 تیم دیگر 
هم دارد و هوادار روند حرکتى دیگر تیم ها را نیز 
می بیند و با قیاس مسابقات و نتایج تیم هاست 
که از کادر فنــى تیمش گله مى کنــد و ایراد 
مى گیرد. منصوریان چه زود فراموش کرد همین 
نسل بودند که پاي  او ایســتادند و در روزهاى 
قبل از رسیدن به آرزویش، پارچه نوشته هایى 
را روى صندلى هــاى آزادى پهــن مى کردند 
که بیانگــر روزشــمار آمدنش به اســتقالل

 بود!

خبرى براى خشم کى روش  

در شرایطى که ســایت فیفا رســماً بازى ایران با 
توگو را در تقویم بازى هاى دوستانه خود گنجاند و

 شهر کازان را به عنوان میزبان این بازى اعالم کرد، 
رسانه هاى روسیه مدعى شدند این بازى لغو شده 
و در کازان برگزار نخواهد شــد. سایت «اسپورت» 
روسیه مدعى شد بازى دوستانه تیم هاى ملى فوتبال 
ایران و توگو که قرار بود روز 13 مهر ماه سال جارى 
به میزبانى ورزشگاه کازان برگزار شود، لغو شده است. 
این سایت نوشت:  وزیر ورزش جمهورى تارتارستان 
خبر لغو بازى ایران و توگو را داد ، خبرى که به صورت 

شفاهى در اختیار آنها قرار گرفته است.

«والدیمیر لئونــوف»، وزیــر ورزش جمهورى 
تاتارستان در حالى این خبر را در اختیار رسانه هاى 
روســى قرار داده که هنوز مشخص نیست موضع 
فدراســیون فوتبال در قبال این خبر چه باشــد به 
خصوص که هماهنگى هاى انجام بازى تدارکاتى 
با توگو از مدت ها قبل انجام شده و به تازگى به تأیید 
فیفا هم رسیده بود. تیم ملى فوتبال ایران 18 مهر 
ماه سال جارى بازى دوستانه اى با روسیه به عنوان 
میزبان جام  جهانى 2018 در ورزشگاه کازان برگزار 
خواهد کرد. کازان یکى از 12 ورزشگاه میزبان جام  

جهانى 2018 روسیه است.

جایگاه سپاهان و استقالل، کاذب است 
نصف جهان  در پایین جدول رده بندى لیگ برتر  
تعدادى از قهرمانان حضور دارند و قطعاً جایگاه آنها 
در این مرحله کاذب است و مى توانند تا رده هاى 
باال پیش روند.اتفاقات و نتایج غیرقابل پیش بینى 
و دور از انتظار در بازى هاى این فصل از لیگ برتر 
سبب شده تا تیم هاى حاضر در این رقابت ها در 
جایگاه هایى قرار بگیرند که کمتر کسى انتظار آن را 
داشته است. کسب نتایج فوق العاده و صدرنشینى 
تیم تازه لیگ برترى پارس جنوبى جم و ادامه روند 
رو به رشد و عملکرد درخشان پدیده و قرار گرفتن 
در رده دوم جدول را مى توان مهمترین اتفاقات و 
تحوالت جــدول در رقابت هاى این فصل لیگ 

برتر برشمرد.
تیم دوســت داشتنى سپیدرود رشــت و سیاه 
جامگان مشهد که همواره در قعر جدول به سر 
مى برند، در رده هاى میانى جدول قرار گرفته اند؛ 
نه سپیدرود رشــت مى خواهد از دیگر تیم تازه 
لیگ برترى، یعنى پــارس جنوبى جم، عقب 
بماند و نه سیاه جامگان دوست دارد زیر سایه 

دیگر تیم همشهرى خود باشد.

وقتى رده هــاى باالیى جدول بیــن تیم هاى 
شگفتى ساز و جویاى نام تقســیم شده باشد، 
دیگر به جز رده هاى پایین و قعر جدول جایى 
براى سایر تیم هایى که بیشــتر آنها مطرح و 
باســابقه هســتند، وجــود نخواهد داشــت. 
رقابت هاى فشــرده این فصل باعث شــده تا 
پنج رده آخر جدول رده بندى در اختیار قهرمان 
فصل گذشــته جــام حذفى (نفت تهــران) و 
قهرمانان لیگ هاى برتر دوازدهم (استقالل)، 
چهاردهم (ســپاهان) و پانزدهم (اســتقالل 

خوزستان) قرار گیرد.
حضور این تعــداد از قهرمانان لیــگ برتر در 
رده هاى پایین و قعر جدول رده بندى از یک سو 
تعجب برانگیز و دور از انتظار است و از سویى 
دیگر رقابت فشــرده بین تیم هــاى مختلف، 
بازیکنان جــوان و جویاى نام و بــا انگیزه را 
نشان مى دهد. قطعًا تیم هایى مانند سپاهان و 
استقالل به این جایگاه ها رضایت نمى دهند و 
تا هفته هاى آینده تغییرات محسوسى در جدول 

براى آنها رخ خواهد داد.

نصف جهان این روزها وقتى هواداران سپاهان در مورد 
نتایج نامطلوب چند هفتــه اخیر بحث مى کنند عموماً   
همه آنها در کنار دالیل مختلف و اختالف دیدگاه هاى 
خود بر روى نبود یک نام و تأثیر آن بر افت ســپاهان 

اتفاق نظر دارند. 
سپاهان اصفهان در هفته هاى ابتدایى این فصل نتایج 
بسیار ضعیفى را کسب کرده و بدترین شروع در تاریخ 
لیگ برتر را داشته اســت. یکى از عوامل کسب نتایج 
نامطلوب ســپاهان را مى توان به در اختیار نداشــتن 
بازیکن ملى پوش و ستاره این تیم یعنى احسان حاج 
صفى مرتبط دانســت. به نظر مى رسد سپاهان در سه 
چهار فصل اخیر وابســتگى و اتکاى زیــادى به حاج 
صفى داشــته و نبود این بازیکن مى تواند تأثیر منفى 
در عملکرد و نتیجه گیرى زردپوشان اصفهانى داشته 
باشد. در ادامه سپاهان با احسان حاج صفى و سپاهان 

بدون حاج صفى را مقایسه خواهیم کرد.
سپاهان در لیگ برتر پانزدهم تا هفته پنجم حاج صفى 
را در اختیار داشت و با کسب چهار برد و یک مساوى، 
13 امتیازى شد. پس از هفته پنجم این بازیکن چپ پا 

به بوندسلیگاى 2 رفت؛ سپاهان 25 بازى بعدى 

لیگ پانزدهم را بدون حاج صفى به انجام رســاند و با 
کســب 25 امتیاز و در مجموع فصل 38 امتیاز، به کار 

خود در لیگ برتر پانزدهم پایان داد.
 سپاهان لیگ شانزدهم را هم بدون احسان حاج صفى 
آغاز کرد و در سه بازى نخســت فصل او را در اختیار 
نداشت. یک باخت و دو پیروزى و کسب 6 امتیاز حاصل 
کار زردپوشان در این ســه بازى بود. با پیوستن حاج 

صفى به ســپاهان، این تیم در 27 بازى باقیمانده 
از لیگ شــانزدهم توانســت 39 امتیاز دیگر 

کسب کند تا با مجموع 45 امتیاز و 
قرار گرفتن در رتبه پنجم 

جدول، فصــل را به 
پایان برساند. 

حاج صفى در این فصل با جدایى از جمع سپاهانى ها 
راهى یونان شد تا سال قبل از جام جهانى را در یک تیم 
اروپایى توپ بزند و ســپاهان هم تا پایان هفته هفتم 
لیگ هفدهم عملکرد ضعیفى داشــت و تنها 7 امتیاز 

به دست آورد.
 از مجموع 67 بازى که ســپاهان از ابتداى لیگ برتر 
پانزدهم انجام داده اســت، حاج صفــى در 32 بازى 
بازیکن ســپاهان محســوب مى شــدکه حاصل آن 
کسب 52 امتیاز و میانگین امتیازى 1/62براى 
هر بازى بود. اما در 35 بازى که زردپوشــان 
دیار زاینده رود احســان حاج صفى را در اختیار 
نداشتند، تنها 38 امتیاز به دست آوردند که میانگین 

آن براى هر بازى 1/08است.
این آمار به خوبى تأثیر حضور احســان حاج صفى در 
ترکیب تیم ســپاهان را نشــان داده و غیبت وى 
به عنوان یکــى از عوامل کســب نتایج ضعیف 
زردپوشــان را آشــکار مى کند. هواداران سپاهان 
آرزو دارند پس از ســال جام جهانى، حــاج صفى از 
لیگ متوســط یونان دل بکند و دوباره به اردوگاه زرد

 بیاید.

برگرد به تیمت!

تســاوى برابر فرایبورگ در ششــمین هفته بدون برد 
وردربرمن در بوندس لیگا باعث شــد تا سرمربى ایرانى 
االصل با سوت و اعتراض طرفداران این تیم به سمت 

رختکن بدرقه شود.
اوضاع براى پرطرفدارترین تیم شــمال آلمان چندان 
خوب پیش نمى رود، تیمى کــه بعد از ثبت رکوردهاى 
جاودانه با مربى جوان و ایرانــى االصل خود در فصل 
گذشته طرفدارانش را امیدوار کرده بود که امسال دوباره 
در بین مدعیان اصلى قرار مى گیرد در شش هفته ابتدایى 
صاحب سه تســاوى و سه شکست شــده تا در انتهاى 

جدول خاطرات کابوس وار فصل گذشته را تکرار کند.
ســایت kreiszeitung آلمان  بعد از تساوى بدون گل 
برمن ها برابر فرایبورگ در خانه نوشــت: هفته ششم 
بوندس لیگا هم براى وردربرمن به پایان رسید و این تیم 
همچنان به دنبال اولین برد فصل است. الکس نورى، 
سرمربى تیم، در این چند هفته، بسیار محتاطانه کار کرده 
و شــاید به همین علت بود که در پایان بازى با سوت و 
اعتراض طرفداران به سمت رختکن بدرقه شد تا زنگ 

خطر کامًال براى او به صدا در آید.
این ســایت ادامه داد:  امروزه در بوندس لیگا، همه چیز 
با دقت تحت نظر و بررسى اســت. فقط تعداد هواداران 
وردربرمن کــه پس از تســاوى صفر بر صفــر مقابل 
فرایبورگ به عملکرد تیمشان اعتراض کردند مشخص 
نیست. اگر تعدادشان محاسبه شــود، حتمًا آمار جالبى 
خواهد بود زیرا تا به حال هیچگاه پس از یک تســاوى 

بدون گل اینچنین اعتراضى نشده بود.
 در همین حال «توماس دالنى»، هافبک وردربرمن که 
پس از بازى با اســکاى آلمان مصاحبه کرده معتقد بود 
وردربرمن بیشتر با ترس شکســت نخوردن به میدان 
مى رود تا با روحیــه برد و جاه طلبــى. فوتبال همراه با 
ترســى که برمن به نمایش مى گــذارد، چند هفته اى 
است که مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. البته دالنى 
خیلى دقیق نمى گوید که مشکل از کجاست ولى تقریبًا 

مشخص است انتقاد او از کیست.
 سایت «kreiszeitung » در ادامه تحلیل خود از حال 
و روز بحرانى برمن ها به سرمربى ایرانى االصل تاخت 
و نوشــت:  نورى بیش از حد محتاط شده است البته که 
احتیاط او طبیعى اســت. او بازیکنان مهمى را به علت 
مصدومیت از دســت داده و اوضاع برایش خوب پیش 
نمى رود. شاید شــور، انگیزه و شجاعت بتواند شرایط را 
براى تیمش تغییر دهد ولى او در ابتدا باید حرفه اى گرى 
داشته باشد. او یکسال پیش هدایت تیم را برعهده گرفت 

و ریسک ها و تصمیمات عجیبى در این مدت اخذ کرد.
نویســنده در ادامه آورد:  در همین حیــن نورى خیلى 
محتاط شده است. البته که شــرایط، شرایط خطرناکى 
اســت و مطمئنًا هواداران پشت نورى را خالى نخواهند 
کرد ولى قطعًا تیم نورى باید نشــان دهد که ترسى از 
اینکه بخواهد پیروز شــود ندارد مخصوصًا در بازى بعد 
مقابل هامبورگ. این دیدار نوبت تغییر روند است و تنها 
پس از کسب پیروزى اســت که نورى مى تواند نفسى 

راحت بکشد.

روزهاى سخت 
ایرانِى بوندسلیگا

سبزپوشــان اصفهانى احتماًال به ایــن دلیل علیرغم 
برخوردارى از آمار مناسب دفاعى و هجومى هنوز یک 
تیم باالجدولى نیســتند که در هفته هاى سپرى شــده 
از لیــگ هفدهــم همــواره بــه یک نســبت خوب 

نبوده اند.
ذوب آهن پس از شش گلى که در هفته ششم به استقالل 
خوزستان زد در عنوان بهترین خط حمله لیگ با پارس 
جنوبى سهیم شد. این دو تیم در هفته هفتم هرکدام یک 
مرتبه دروازه حریفان را باز کردند تا همچنان از نظر گلزنى 
آمار بهترى نسبت به ســایر رقبا از خود به جاى گذاشته 
باشند. البته پدیده هم با دو گلى که به تراکتورسازى زد از 

این حیث به جمع دو تیم دیگر اضافه شد.
ذوب آهن در حالى فعًال عنوان بهترین خط حمله لیگ را با 
پارس جنوبى و پدیده شریک است که برخالف دو رقیب 
دیگر که به ترتیب رده هــاى اول و دوم جدول را به خود 
اختصاص داده اند هنوز یک تیم میانه جدولى محسوب 
مى شود آن هم در شرایطى که به لحاظ تدافعى نیز آمارى 

قابل رقابت با صدرنشینان از خود به جاى گذاشته است.
آنچه باعث شده است تا ذوب آهن علیرغم آمار مناسب 
دفاعى و هجومى از رده هفتم جدول باالتر نرود این است 
که عملکرد خوب این تیم به ویژه از حیث تهاجمى درباره 

تمام هفت هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم مصداق 
نداشته و تنها شامل حال برخى مســابقات از جمله دو 
دیدار منجر به پیروزى برابر گسترش فوالد و استقالل 

خوزستان بوده است.

واحد تهاجمى ذوب آهن نوسان دارد

بازیکن ملى پوش تیم هندبال سپاهان گفت: بدن هاى 
ما براى آغاز لیگ برتر در اول شــهریور آماده بود اما 

تأخیر در شروع مسابقات به ضرر ما شد.
على مانیان در گفتگو با ایمنا در مــورد اولین دیدار 
تیمش در لیگ برتر هندبال، اظهار  داشت: اولین بازى 
از فصل جدید لیگ برتر روز جمعه مقابل نیروى زمینى 

تهران و در خانه حریف برگزار شد. 
مانیان گفت: در ابتدا بازى کمى براى ما سخت بود 
چون بــازى تدارکاتى زیادى نداشــتیم اما در ادامه 
بازیکنان توانســتند بازى اى که مدنظر محســن 
طاهرى، ســرمربى تیم بود را انجــام دهند و نتیجه 

خوبى به دست آورند. 
وى اضافه کرد: بازى اول با حاشــیه نیز همراه بود 
و به دلیــل اینکه آمبوالنس و برخــى تجهیزات در 
محل برگزارى مســابقه آماده نبود بازى که قرار بود 
رأس ساعت 16 برگزار شــود با 20 دقیقه تأخیر آغاز 
شــد که نشــان دهنده ضعف کادر اجرایى برگزارى 

مسابقه است. 

مانیان اشاره کرد: بازى مقابل نیروى زمینى تهران پا 
به پا و نزدیک بود و توانســتیم با اختالف یک امتیاز 
پیروز میدان شویم و خیلى مهم بود که امتیاز بازى اول 

را آن هم در خانه حریف از آن خود کنیم. 
ملى پوش تیم هندبال ســپاهان در مورد بازى بعدى 
تیمش خاطرنشان کرد: ســاعت 16 روز پنج شنبه 
6 مهرماه در سالن شهید ســجادى میزبان هپکوى 

اراك هستیم. 
مانیان با اشاره به اینکه امسال سپاهان تنها نماینده 
هندبال استان در لیگ برتر اســت، ادامه داد: اوضاع 
هندبال خیلى خوب نیست. تعداد تیم هاى حاضر در 
لیگ برتر امسال خیلى کم است و بیشتر بازیکنان آزاد 
و بدون تیم هستند و مبلغ قراردادها بسیار پایین است. 
مانیان تأکید کرد: امســال تنها هدف سپاهان رفتن 
روى ســکوى قهرمانى اســت. قبل از شروع اولین 
بازى نیز همه بازیکنان هم قســم شدند که فقط به 
فکر قهرمانى باشند، نه دومى و سومى. مقامى غیر از 

قهرمانى به دردمان نمى خورد.

 
جالل تایم!

نصف جهان  «جالل تایم» عنوان جدیدى است که توسط هواداران سپاهان 
در فضاى مجازى براى على محمدى و دقایق گلزنى او ســاخته و پرداخته 

شده است.
جالل على محمدى تا اینجاى فصل بهترین گلزن ســپاهان بوده است. این 

بازیکن سه گل به ثمر رسانده که هر سه گل او از دقیقه 
85 به بعد بوده است.

على محمدى که از یکى از سپاهانى هاى قدیمى 
تیم کرانچار به شمار مى رود، فصل قبل و با نظر 
عبدا... ویسى به تیم ســپاهان اضافه شد، تا بار 

دیگر به تیمى بازگردد که فوتبال خود را از 
آنجا آغاز کرده است.

على محمــدى در ایــن فصل با 
نظر کرانچــار در برخى بازى ها به 
صورت فیکس راهى میدان شده 
و در برخى دیدارهــا نیز به عنوان 

بازیکن جایگزین وارد زمین شده و 
توانسته در روند بازى تأثیرگذار باشد.  

در دیــدار برابر صنعت نفــت هم على 
محمدى، کاپیتان طالیى پوشان بود.

اما نکته جالب در مــورد على محمدى این 
است که هر ســه گل او از دقیقه 85 به بعد 

ثبت شده اســت. اولین گل این بازیکن در دیدار 
برابر سایپا و در دقیقه 85 به ثمر رسید و على محمدى 

موفق شد با یک ضربه ســر، حساب کار را در نقش جهان 
به تساوى بکشد. دومین گل او در دربى اصفهان رقم خورد؛ 

جایى که على محمــدى در دقیقه 4+90 و در شــرایطى که 
شاگردان قلعه نویى در فکر زدن گل تساوى بودند، از اشتباه خط 

دفاعى تیم همشهرى بهره برد و موفق شد، دومین گلش در این 
فصل را با دریبل رشید مظاهرى با خیالى آسوده وارد دروازه ذوب آهن 

کند؛ اما مهمترین گل على محمدى در برابر پرسپولیس و در شرایطى 
رقم خورد که طالیى پوشان پنج دقیقه تا اولین شکست خانگى در لیگ 

فاصله داشتند؛ اما على محمدى که جایگزین «رافائل کریوالرو» شده بود، 
توانســت با ضربه اى زیبا و دقیق توپ را از میان پاهاى بیرانوند عبور دهد و 

سومین گلش را در لیگ هفدهم ثبت کند.

نامطلوب ســپاهان را مى توان به در اختیار نداشــتن 
بازیکن ملى پوش و ستاره این تیم یعنى احسان حاج 
صفى مرتبط دانســت. به نظر مى رسد سپاهان در سه 
چهار فصل اخیر وابســتگى و اتکاى زیــادى به حاج 
نبود این بازیکنمى تواند تأثیر منفى صفى داشــته و

در عملکرد و نتیجه گیرى زردپوشان اصفهانى داشته 
باشد. در ادامه سپاهان با احسان حاج صفى و سپاهان 

بدون حاج صفى را مقایسه خواهیم کرد.
سپاهان در لیگ برتر پانزدهم تا هفته پنجم حاج صفى 
را در اختیار داشت و با کسب چهار برد و یک مساوى، 
13 امتیازى شد. پس از هفته پنجم این بازیکن چپ پا 

5 رفت؛ سپاهان 25 بازى بعدى  2به بوندسلیگاى 2

9از لیگ شــانزدهم توانســت 39 امتیاز دیگر 
5کسب کند تا با مجموع 45 امتیاز و 

قرار گرفتن در رتبه پنجم 
ه به جدول، فصــل را

پایان برساند. 

2 امتیاز و میانگین امتیازى 1/62براى  2کسب52
5هر بازى بود. اما در 35 بازى که زردپوشــان 
دیار زاینده رود احســان حاج صفى را در اختیار 
8نداشتند، تنها 38 امتیاز به دست آوردند که میانگین 

8آن براىهر بازى1/08است.
این آمار به خوبى تأثیر حضور احســان حاج صفى در 
ترکیب تیم ســپاهان را نشــان داده و غیبت وى 
به عنوان یکــى از عوامل کســب نتایج ضعیف 
زردپوشــان را آشــکار مى کند. هواداران سپاهان 
آرزو دارند پس از ســال جام جهانى، حــاج صفى از 
لیگ متوســط یونان دل بکند و دوباره به اردوگاه زرد

 بیاید.

 دومى و سومى به دردمان نمى خورد
بازیکن تیم هندبال سپاهان:

بر خالف ادعاى رئیس کانون هواداران پرسپولیس مبنى 
بر اختصاص 25 درصد سکوهاى نقش جهان به طرفداران 
پرسپولیس، سهم واقعى پرسپولیسى ها کمتر از این عدد بود.

هرچند یگان ویژه و مســئوالن برگزارى بــازى در ابتدا 
 پنج و نیم ســکو براى طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه 
نقش جهان اختصاص داده بودنــد اما پس از ناهماهنگى 
ایجاد شده و اجازه ورود بیش از حد تماشاگران پرسپولیس 
به ورزشگاه دو سکوى دیگر نیز به پرسپولیسى ها اختصاص 
پیدا کرد تا سهم تماشاگران پرسپولیس از 13/75درصد به 

18/75 درصد افزایش پیدا کند.
این درصد از سهم تماشاگران سرخابى در اصفهان هرچند 
نسبت به شهرهایى چون مشهد، شیراز، اهواز و قم بسیار 
کمتر است اما نسبت به ورزشــگاه  شهرهایى مثل تبریز، 
آبادان و شهرهاى شــمالى که طرفدار سرخابى کمترى 

دارند، بیشتر است.
در دیدار سپاهان و پرسپولیس سه سکو به منظور مسائل 
امنیتى خالى ماند، هفت و نیم سکو به هواداران پرسپولیس 
اختصاص پیدا کرد و 29 و نیم ســکو نیز سهم طرفداران 

سپاهان بود.
همچنین هرچند تعداد تماشــاگران در ورزشگاه از سوى 
مسئوالن برگزارى بازى 38 هزار نفر اعالم شد اما با توجه 
به نشستن تماشاگران دو تیم در راهروها و ایستادن تعداد 
زیادى از تماشــاگران در دور تا دور سکوها به نظر مى آید 

تعداد تماشاگران حتى تا 45 هزار نفر بوده است.
گفتنى اســت ظرفیت طبقه اول ورزشگاه نقش جهان از 
سوى شرکت توسعه و تجهیز 42 هزار نفر اعالم شده است 
و به طور متوسط هر سکو ظرفیت  هزار و50 تماشاگر دارد.

سهم  پرسپولیسى ها در نقش جهان   

م
ى فصل بهترین گلزن ســپاهان بوده است. این 

هههیقه که هر سه گل او از دق ده

سپاهانى هاى قدیمى 
، فصل قبل و با نظر

هان اضافه شد، تا بار 
تبال خود را از 

فصل با 
ى ها به 
شده  ن
 عنوان 
ن شده و

گذار باشد.  
ت هم على 

شانبود.
ى محمدى این 

5 دقیقه 85 به بعد 
این بازیکن در دیدار  ل

ه ثمر رسید و على محمدى 
حساب کار را در نقش جهان  ر،

او در دربى اصفهان رقم خورد؛  ل
4ر دقیقه 4+90 و در شــرایطى که 
زدن گل تساوى بودند، از اشتباه خط

برد و موفق شد، دومین گلش در این
رى با خیالى آسوده وارد دروازه ذوب آهن

محمدى در برابر پرسپولیس و در شرایطى 
ن پنج دقیقه تا اولین شکست خانگى در لیگ

مدى که جایگزین «رافائل کریوالرو» شده بود، 
و دقیق توپ را از میان پاهاى بیرانوند عبور دهد و 

دهمثبت کند.
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سرخ ها وآقاى گل چگونه به فنا رفتند؟!
نصف جهان   داستان محرومیت مهدى طارمى و باشگاه 
پرسپولیس توسط فیفا هر روز ابعاد تازه ترى پیدا مى کند و 
هر روز یک نکته از این قضیه روشن مى شود. محرومیتى 
که قطعًا از سوى فیفا اعمال مى شود و به نظر مى رسد 
باشــگاه پرســپولیس و مهدى طارمى شانسى براى 
شکســتن رأى فیفا در این پرونده نداشته باشند.وقتى 
چنین پرونده اى با چنین حکمى صادر مى شود یعنى 
عواملى دست به دست هم داده اند تا این اتفاقات رخ 
بدهد، یعنى نفراتى به زبان عامیانه «گاف» داده اند 

و فیفا هم بدون هیچ رحمى حکم صادر کرده است.
در این پرونده خاص سه مورد قابل بحث وجود دارد. پولى 
که یک هوادار متمول به طارمى و رضاییان پرداخت کرد، 
دلیل محرومیت طارمى و البته دلیل محرومیت باشگاه 

پرسپولیس.  
 سایت میزان در این باره نوشته: بعد از اینکه اعالم شد 
مهدى طارمى و باشــگاه پرسپولیس به علت شکایت 
باشگاه ریزه اسپور ترکیه از سوى فیفا محروم شده اند  
حســین هدایتى یکى از هواداران معروف پرسپولیس 
در صفحه شخصى اش مدعى شد در داستان بازگشت 
طارمى و رضاییان ملبغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
به این دو بازیکن پول پرداخت کرده و حاال مسئوالن 

باید پاسخ بدهند که این پول ها چه شده است.
 مهدى طارمى و رامین رضاییان به ترتیب با قرارداد هاى 
700 و 400 هزار یورویى به تیم ریزه اسپور ترکیه پیوسته 
بودند. بعد از اینکه مهدى طارمى اعالم مى کند قصد 
بازگشت به ایران و به پرســپولیس را دارد یک نسخه 
از قرارداد توسط باشــگاه پرسپولیس به طارمى فکس 
مى شود تا او در همان ترکیه قرارداد جدید را با باشگاه 
پرســپولیس امضا کند، نکته این قرارداد مبلغ آن بود، 
یعنى 900 میلیــون تومان. این در شــرایطى بود که 
قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اســپور چیزى حدود دو 

میلیارد تومان بود.
هنگامى که طارمى به ایران برمى گردد دو نفر از دوستان 
طارمى نزد هوادار متمول مى روند و به او جریان بازگشت 
طارمى و مبلغ پیشنهادى باشگاه پرسپولیس را مى گویند. 
این دو نفر از این هوادار مى خواهند در صورت امکان ما به 
التفاوت قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اسپور و پرسپولیس 
(یعنى یک میلیارد و صد میلیــون) تومان را به طارمى 
پرداخت کند تا طارمى با روحیه خوب! در پرســپولیس 
بازى کند. این هوادار هم قبول مى کند و مبلغ هنگفت 
یک میلیارد و صد میلیون تومان را به طارمى پرداخت 
مى کند. الزم به ذکر است که این مبلغ براى خود طارمى 

بوده و به عنوان مبلغ فسخ قرارداد با ریزه اسپور پرداخت 
نشده است.

سایت آى اسپورت هم در گزارشى  مشابه آورده است: 
مســلماً مهمتر از محرومیت فردى مهدى طارمى در 
این پرونده، محرومیت باشگاه پرسپولیس از دو پنجره 
نقل وانتقاالتى آینده اســت. در این پرونده و حکم فیفا 
محرومیت باشگاه پرسپولیس به دلیل «عدم صداقت» 

عنوان شده است و همین کلمه هم کلید ماجراست.
پس از اینکه طارمى اعالم مى کند قصد بازگشــت به 
پرسپولیس را دارد، قراردادى «جدید» از طرف باشگاه 
پرســپولیس با مهدى طارمى رو مى شود که تاریخ آن 
براى 30 خرداد 1395 است یعنى حدوداً ده روز قبل از 

امضاى قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اسپور!
بعد از شکایت طرف ترکیه اى به فیفا باشگاه پرسپولیس 
اعالم مى کند قبل از امضاى قرارداد طارمى با ریزه اسپور، 
این بازیکن با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته است. با 
مطرح شدن این ادعا فیفا از باشگاه پرسپولیس مى خواهد 
قرارداد ادعا شده را ترجمه کند و به همراه اصل قرارداد 
براى فیفا ارسال کند که این کار هم صورت مى گیرد. 
پس از اینکه قرارداد به فیفا مى رسد داستان آغاز مى شود.

مسئوالن فیفا به این قرارداد و رفتار باشگاه پرسپولیس 

شک مى کنند و براى شان این سئوال به وجود مى آید که 
اگر طارمى با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته چطور بعد 
از پیوستنش به ریزه اسپور هیچ عکس العملى از طرف 
باشگاه ایرانى رخ نمى دهد و براى بازگشت این بازیکن 

به تیمش این باشگاه فعالیتى نمى کند.
همین مسئله کافى است تا فیفا به « اصل»  بودن قرارداد 
باشگاه پرسپولیس با طارمى شک کند و در نهایت هم به 
باشگاه پرسپولیس را به اتهام «عدم صداقت» و وسوسه 
کردن طارمى در این پرونده از دو پنجره نقل وانتقاالتى 

محروم کند. 
 سایت ورزش سه هم در گزارشــى  در این باره آورده: 
پس از تمام این کش وقوس ها و محروم شدن طارمى 
و باشــگاه پرسپولیس جلســه اى اضطرارى با حضور 
مهدى تاج، على اکبر طاهرى و چنــد فرد حقوقى در 
فدراسیون فوتبال تشکیل مى شود تا راه هاى برون رفت 
باشگاه پرسپولیس از این پرونده مطرح و بررسى شود.

در این جلسه طاهرى حکم 15 صفحه اى فیفا را نشان 
مى دهد. پس از مطالعه حکم به طاهرى گفته مى شود 
که به دلیل تأکید فیفا روى «عدم صداقت» باشــگاه 
پرسپولیس و طارمى هیچ شانسى براى شکستن رأى

 ندارند. 

مشاوران بدى دارى!

«برانکو ایوانکوویچ» در تمرین پرسپولیس در 
امارات به حکم محرومیت طارمى و باشــگاه 
واکنش نشان داد و انتقاد جدى اش از مشاوران 
طارمى بود. برانکو در این باره گفت: متأسفانه 
مهدى مرتکب اشــتباهى شــده و مشاوران 
خوبى نداشته. متأســفانه با افرادى که تجربه 
داشتند مشــورت نکرد؛ افرادى که شاید قبًال 
با این مشــکالت برخورد داشــتند و راه عبور 
از آن را مى دانســتند. حتــى مى توانم بگویم 

که شــانس آورده که تنها چهار مــاه محروم
 شده است.

البته سرمربى پرسپولیس مســیر روحیه دادن 
به مهاجــم اول تیمش را هــم در پیش گرفته 
و در اولین قدم وعده داده اســت در این مدت 
چهار ماهه تمرینات ویــژه اى براى طارمى در 
نظر بگیرد تا مهاجم قرمزها بعد از بازگشــت 
براى آقاى گلى بجنگد و توپ هاى کمترى را 

از دست بدهد.

 نصف جهان  روزنامــه پیروزى ارگان هوادارى باشــگاه 
پرسپولیس تهران و برخى کانال هاى هوادارى این باشگاه 
در مطالب مختلفى  به بهانه هاى صحبت هاى اخیر سرمربى 

ذوب آهن وى را به باد انتقاد گرفتند.
 روزنامه پیروزى در این باره نوشته: وقتى بهانه هاى تکرارى 
مربیانى مانند قلعه نوعى را مى شنویم و صبورى و متانت 
«برانکو ایوانکوویچ» را مى بینیم که با ده ها مشکل تیمش 
را تا قهرمانى آسیا پیش برده بیشتر از قبل تفاوت مربیانى 
حرفه اى مانند برانکو و مربیان سنتى فوتبالمان مانند قلعه 

نوعى را متوجه مى شویم.
 امیر قلعه نویى در نشست خبرى پیش از بازى تیمش مقابل 
استقالل خوزستان  با انتقاد از کمیته داوران مدعى شد در 
هفته هاى اخیر ظلم زیادى به ذوب آهن شده است. مربى 
ذوب آهن شکست برابر سپاهان و حذف از جام حذفى برابر 
فجر سپاسى را حاصل اشــتباهات داورى دانسته و علت 
بازى نکردن «کى روش سوارز» را که به دلیل جعلى بودن 
مدارکش به حکم کمیتــه انضباطى نمى تواند براى ذوب 
بازى کند، حضور خود در این تیم دانست و ادعا کرد اگر او 
در این تیم نبود، این بازیکن برزیلى حتمًا براى ذوب آهن 

بازى مى کرد!
قلعه نوعى در حالى اشتباهات داورى علیه تیمش را برنامه 
ریزى شــده مى داند که به تأیید کارشناسان داورى ثابت 
شد، ذوب آهن در فصل هاى اخیر سود زیادى از اشتباهات 
داورى، خصوصاً در بازى مقابل پرسپولیس برده است و در 
فصل اخیر هم گرچه داوران اشــتباهاتى به ضرر این تیم 
داشته اند، اما اینگونه نبوده که این اشتباهات تنها به ضرر 
این تیم بوده باشــد و حتى آنها در برخى بازى ها از داورى 
سود هم برده اند که به طور مثال باید به گل آفساید این تیم 
در بازى با فجرسپاسى و اخراج نشدن بازیکن آنها در بازى 

مذکور اشاره کرد.
ســرمربى ذوب آهن در بخش دیگرى از صحبت هایش 
در اقدامى عجیب به حکم کمیته انضباطى درباره بازیکن 
خارجى تیمش اعتراض کرد! بعد از اینکه مشــخص شد 
مدارك و مستندات ارائه شده از سوى مهاجم برزیلى تازه 
خریدارى شــده از سوى باشــگاه ذوب آهن جعلى است، 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال با صدور حکمى جلوى 
بازى کردن کى روش را گرفت.ذوبى ها در ابتدا سعى داشتند 

با دور زدن قانون این بازیکن را در لیگ هفدهم مورد استفاده 
قرار دهند و حتى ثبت قرارداد این بازیکن اعتراض برخى 
تیم ها را در پى داشته و باعث بروز حرف و حدیث هایى شد. 
اما حال که ثابت شده مدارك این بازیکن جعلى است قلعه 
نوعى مدعى است چون عده اى در فدراسیون با او مشکل 

دارند مانع بازى کردن وى شده اند!
احتماًال سرمربى سابق تراکتورسازى فراموش کرده که در 
فصل گذشته  از نوراللهى، عالیشاه و بیک زاده غیرقانونى و 
در شرایطى که تراکتور حق جذب بازیکن جدید نداشت در 
چند بازى استفاده کرد و فدراسیون فوتبال با نادیده گرفتن 
حکم فیفا از تیم او امتیاز کسر نکرد.  باید گفت نه تنها کسى 
در فدراسیون با قلعه نوعى مشــکل ندارد که بارها با زیرپا 

گذاشتن حق سایر تیم ها به او و تیمش لطف شده است. 
کانال هواداران پرسپولیس هم در مطلبى مشابه نوشته است: 
شنیدن این صحبت ها از قلعه نوعى اتفاق تازه اى نیست. 
او فصل گذشــته هم بارها با حمله به فدراسیون فوتبال و 
کمیته داوران، سعى کرد ناکامى هاى تیمش را توجیه کرده 
و موفقیت هاى پرسپولیس را زیر سئوال ببرد. این مربى که 
سال هاست هیچ موفقیتى را در فوتبال کسب نکرده و بعد 
از آخرین قهرمان پرحرف و حدیث با استقالل که در فصل 
دوازدهم با اشتباهات فاحش داورى به سود این تیم و جذب 
غیر قانونى مجیدى و «ویسنته آرزه» به دست آمد، پنج سال 
گذشته را با ناکامى در هر تیمى که بوده سپرى کرده است. 
در  فصل هاى سیزدهم و چهاردهم، استقالل پر ستاره با 
مربیگرى قلعه نوعى در رتبه هاى پنجم و ششم قرار گرفت. 
امیر قلعه نوعــى در فصل جارى هدایــت تیم ذوب آهن 
اصفهان را بر عهده گرفته است اما تا قبل از بازى هفته ششم 
مقابل تیم بحران زده استقالل خوزستان که با برترى پرگل 
شاگردان این مربى همراه بود، این تیم در پنج بازى تنها یک 
برد به دست آورده بود و با 6 امتیاز در رتبه هفتم قرار داشت. 
حذف زودهنگام از جام حذفى مقابل تیم فجرسپاسى ناکامى 
دیگرى براى قلعه نوعى بود. او با بردى که در هفته ششم به 
دست آورد توانست تیمش را تا حدودى از بحران خارج کند 
اما این مربى در پایان این بازى بار دیگر گفته هایش را تکرار 
کرد و مدعى شد در حق تیم او ظلم شده است! و برخى ها 

قصد ضربه زدن به او را دارند.
 ســایت پیروزى دیلى هم در گزارشى جداگانه از خجالت 

ژنرال در آمده و نوشته: واقعیت اما این است که این مربى 
چون در سال هاى اخیر موفقیتى نداشته، همواره سعى کرده 
براى ناکامى هایش مقصر پیدا کند. او زمانى که در استقالل 
مربیگرى مى کرد ملى پوشان این تیم را متهم به خیانت 
علیه خود کرد، بعد از ناکامى با تراکتور هم محرومیت این 
تیم در نقل و انتقاالت و اشتباهات داورى را بهانه قرارداد و 
در فصل اخیر وقتى مى بیند تیمش توان رقابت با تیم هایى 
مانند پرسپولیس و پارس جنوبى را ندارد با بهانه تراشى و 
متهم کردن مدیران فدراسیون و فالن مجرى قصد دارد 

روى ناکامى هاى احتمالى خود سرپوش بگذارد.
 وقتى بهانه هــاى تکرارى مربیانى ماننــد قلعه نوعى را 
مى شــنویم و صبورى و متانت برانکــو را مى بینیم که 
با ده ها مشــکل تیمش را تا قهرمانى آســیا پیش برده 
بیشــتر از قبل تفاوت مربیانــى حرفه اى ماننــد برانکو 
و مربیان ســنتى فوتبالمان مانند قلعه نوعــى را متوجه

 مى شویم.
پرسپولیس در لیگ شــانزدهم نیز از اشــتباهات داورى 
آســیب زیادى دیــد و  در حالــى مقتدرانــه و در فاصله 
چند هفتــه مانده بــه پایان فصــل، جام را باالى ســر 
برد کــه دو ســتاره تأثیرگــذارش را با قانــون عجیب 
و من در آوردى فدراســیون در اختیار تراکتورســازى و 
شــخص قلعه نوعى، نزدیک ترین رقیب ایــن تیم قرار 

داده بودند.
مدیر صفحه هواداران سرخ آســیا هم در مطلبى نوشته: 
آقاى قلعه نویى! از حرف هــاى تکراریت در فوتبال ایران 
خسته شــده ایم. دوران قهرمانى هاى مورد دار و با حرف 
و حدیثت به پایان رسیده اســت. تو همیشه توهم توطئه 
دارى! حداقل به مشاورانت بگو در این سال ها چند کلمه 
جدید به تو یاد بدهند که مجبور نشوى جمالتى کلیشه اى 

را تحویلمان دهى.
باید دید واکنش امیر قلعه نویى و باشــگاه ذوب آهن به 
این موضع گیرى ها چیســت. به گزارش نصف جهان، 
امیر قلعه نویــى در روزهاى اخیر بارها از آذرى خواســته 
تــا در مــورد رخدادهاى مختلــف علیــه وى و تیمش 
واکنش نشــان دهد و چنــد بیانیه اخیر سبزپوشــان در 
مــوارد مختلف نیــز به دلیل درخواســت هــاى ژنرال

 بوده است.

 از حرف هاى تکرارى ات خسته شده ایم!

حمله پرسپولیسى ها به
 سرمربى ذوب آهن

آنچه براى مهــدى طارمى اتفاق افتــاد مورد آخر 
اشتباهات سریالى در فوتبال ایران نیست، فوتبالى که 
مدیران کاربلد ندارد و قواعد ساده فوتبال را نمى دانند 
و براى فرار از کم ســوادى حرفه اى خود مشاوران 
نابلد دیگــرى را در کنار خــود قرارمى دهند تا این 
زنجیره  اشتباه کامل شود. نتیجه هم چیزى جز همین 
محرومیت ها نیست که یک فاجعه دیگر در دوره یک 

مدیر به حساب مى آید.
خبر رســیده  که محرومیت به زودى گریبان محمد 
طیبى را هم مى گیرد. طیبــى نیز با همکارى همان 
مشــاورانى که طارمى را به این چاله هدایت کردند، 
بدون فسخ قرارداد با پارس جنوبى جم و ناگهان سر از 
قطر درآورد. در همان روزها مسئوالن باشگاه پارس 
جم دنبال شکایت از طیبى و باشــگاه القطر بودند. 
همان مشاوران بدون اینکه برگه  فسخ داشته باشند 

 ITC موقت کردند. از فیفا درخواســت

گویا باشــگاه پارس جم نامه اى را به فیفا فرستاده و 
درخواست غرامت یک میلیون دالرى کرده است.

از طرف دیگر ذوب آهن نیز با چنین پرونده اى روبه رو 
است. سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که 
انتقال غیر قانونى رضا شکارى را «نخبه دزدى» در 
فوتبال لقب داده، با استخدام یک وکیل بین المللى 
علیه شــکارى و روبین کازان به فیفا شکایت کرده 
و غرامت دو میلیون دالرى را مطرح کرده اســت. 
شــکارى هم بعد از امضاى قرارداد با روبین کازان 
گفته بود که  آماده هرگونه محرومیتى هست. شاید او 
هم مثل طارمى فکر مى کند 
اتفاقى برایش رخ نمى دهد 
اما اولیــن محرومیت بین 
المللى بــراى طارمى ثبت 
شــده و بازیکنان بعدى هم 
باید منتظــر چنین احکامى 

باشند.

آسیاب به نوبت
طیبى و شکارى هم منتظر باشند

مهدى پور: ذوب آهن  مدعى مى شود

در شــرایطى که قرار بود روز شــنبه نام سرمربى جدید 
استقالل مشخص شــود اما هنوز هیچ خبرى از معرفى 
جانشین منصوریان نیست. از «فاتح تریم» و «والتر زنگا» 
به عنوان گزینه هاى اصلى سرمربیگرى استقالل نام برده 
مى شود و البته به تازگى نام یک سرمربى آلمانى هم براى 
هدایت این تیم منتشر شده. مربى اى که البته «کریستوف 
دام» نیست.  «آرمین فه»، سرمربى سابق اشکان دژآگه 
در ولفسبورگ گزینه جدیدى است که نامش مطرح شده. 
او سابقه مربیگرى در ولفســبورگ و اشتوتگارت را هم 
دارد. آرمین فه، ارزان تر از تریم است و سابقه زیادى در 

بوندس لیگا دارد.

 دروازه بان پدیده مشــهد اعالم کرد از حاال نباید درباره 
رتبه تیمش در پایان فصل اظهارنظر کرد.

تیم پدیده مشهد سومین بازى متوالى خود در لیگ برتر را 
مقابل تراکتورسازى با برد پشت سر گذاشت تا به رده دوم 
جدول برسد و شرایط بسیار خوبى پیدا کند. این موفقیت 
ها در حالى رقم خورده که شهاب گردان دروازه بان تیم 
پدیده عملکرد خوبى داشــته و نقش زیادى در عملکرد 

تیمش ایفا کرده است.
گــردان در گفتگویــى درباره دیــدار پدیــده مقابل 
تراکتورســازى اظهــار داشــت: بازى خوبــى مقابل 
تراکتورسازى انجام دادیم و مســتحق کسب پیروزى 
بودیم. فکر مى کنم کسانى که این بازى را دیدند، لذت 
بردند و خوشــحالم که در نهایت توانستیم با برد بازى را 

به پایان ببریم.
دروازه بان پدیده با اشاره به درگیرى اش با مهدى شریفى 
در دقایــق پایانى عنوان کرد: مشــکل خاصى نبود. آن 
صحنه به نظر من پنالتى نبود و نمى دانیم چرا کمک داور 
خطاى پنالتى گرفت. با این حال پنالتى گل شد و با توجه 
به جو متشنج آخر بازى، شــاید این اتفاقات طبیعى بود. 
مهدى شریفى کنترلش را از دست داد و سمت من آمد تا 
توپ را بگیرد و بازى را زود شروع کند. تیم او عقب بود و 
به همین خاطر چنین کارى کرد. اما مشکلى با هم نداریم. 

ما در سپاهان با یکدیگر همبازى بودیم.

مربى سابق دژآگه 
گزینه جدید استقالل

دعواى 
سپاهانى هاى سابق

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با وجود آنکه استقالل 
را در ورزشگاه آزادى متوقف کردند معتقد است روز 
خوبى نداشتند و تیمى که مقابل استقالل خوزستان 

بازى کردند، نبودند.
مهدى مهدى پور در خصوص دیدارشــان 
مقابل اســتقالل و تک امتیاز این بازى 
باتوجه بــه نتیجه پرگلشــان در هفته 

ششــم گفــت: دیدارمان با 

استقالل خوزســتان با این بــازى خیلى 
متفاوت بــود. کارى به دیگــر بازیکنان 
نــدارم؛ اما حداقــل خود مــن در بازى 
با اســتقالل حتى یک پنجــم دیدار با 
استقالل خوزســتان هم نبودم، اگرچه 
تا ســرحد توانــم تالش کــردم ولى 
آنطور که باید مى بودم نتوانستم بازى 
کنم. فکر مى کنــم این موضوع درباره 

سایر بچه هاى تیم هم رخ داد و همانطور 
که گفتم نتوانستیم عملکرد خوبى که با 

استقالل خوزستان را داشتیم در این بازى 
تکرار کنیم. به اعتقادم یک امتیاز گرفتن آن 

هم در آزادى نمى تواند نتیجه بدى باشد؛ اگرچه ما 
مستحق برد بودیم و داورى یک پنالتى به نفع ما را 

هم نگرفت.
او پیش بینــى اش از ذوب آهِن مدعــى و رتبه اى 
که این تیم کســب خواهد کــرد را اینطور بیان 
مى کند: ما امسال مانند سال هاى گذشته لیگ 
را خوب شــروع کردیم، اما همانطور که 
شاهد بودید ذوب آهن با مصدومان 
زیادى مواجه شــد؛ یکى از 

آنها خود من. من اکنون دو هفته اى 
است به تیم اضافه شدم ولى بعد از این 
با نتایجى که در یکى دو هفته اخیر به 
دست آوردیم چهره یک ذوب آهن 
مدعى را خواهید دیــد. با امیرخان 
ما قطعًا مدعى بــزرگ قهرمانى 
خواهیم بود. ما شــرایطمان بهتر 
شده و به نظرم رفته رفته به هدفى 
که در ســر داریم نزدیک خواهیم 

شد.

م ن ریب ى زو
همکارى همان نیز با

ن چاله هدایت کردند، 
ى جم و ناگهان سر از 
سئوالن باشگاه پارس 
شــگاه القطر بودند. 
فسخ داشته باشند  گه 

ن ک ق
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گفته بود که  آماده هرگونه محرومیتى هست. شاید او
هم مثل طارمى فکر مىکند
نمىدهد اتفاقى برایش رخ
اولیــن محرومیت بین اما
ثبت المللى بــراى طارمى
شــده و بازیکنان بعدى هم
باید منتظــر چنین احکامى صله 
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ITC از فیفا درخواســتC .باید منتظــر چنین احکامىموقت کردند
باشند.

خوبى نداشتند و تیمى که مقابل استقالل خوزستان 
بازى کردند، نبودند.

مهدى مهدى پور در خصوص دیدارشــان 
مقابل اســتقالل و تک امتیاز این بازى 
باتوجه بــه نتیجه پرگلشــان در هفته

ششــم گفــت: دیدارمان با 

استقالل خوزســتان با این بــازى خیلى 
متفاوت بــود. کارى به دیگــر بازیکنان 
نــدارم؛ اما حداقــل خود مــن در بازى 
با اســتقالل حتى یک پنجــم دیدار با
استقالل خوزســتان هم نبودم، اگرچه 
تا ســرحد توانــم تالش کــردم ولى 
آنطور که باید مى بودم نتوانستم بازى 
کنم. فکر مى کنــم این موضوع درباره 
سایر بچه هاى تیم هم رخ داد و همانطور

که گفتم نتوانستیم عملکرد خوبى که با 
استقالل خوزستان را داشتیم در این بازى 

تکرار کنیم. به اعتقادم یک امتیاز گرفتن آن 

هم نگرفت.
او پیش بینــى اش از ذوب آهِن مدعــى و رتبه اى
که این تیم کســب خواهد کــرد را اینطور بیان
مى کند: ما امسال مانند سال هاى گذشته لیگ
را خوب شــروع کردیم، اما همانطور که
شاهد بودید ذوب آهن با مصدومان
زیادى مواجه شــد؛ یکى از

آنها خود من. من اکنون دو هفته اى
است به تیم اضافه شدم ولى بعد از این
با نتایجى که در یکى دو هفته اخیر به
دست آوردیم چهره یک ذوب آهن
مدعى را خواهید دیــد. با امیرخان
ما قطعًا مدعى بــزرگ قهرمانى
خواهیم بود. ما شــرایطمان بهتر
شده و به نظرم رفته رفته به هدفى
که در ســر داریم نزدیک خواهیم

شد.
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دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان 
خوزستان از دســتگیرى زندانى فرارى خبر 

داد.
حسینى،اظهار داشــت : زندانى فرارى که 
از بیمارســتان طالقانى اهواز فرار کرده بود، 

دستگیر شد. 
وى درادامه افزود: ایــن زندانى محکوم به 
حبس ابد بود که چند روز پیش توســط دو 
نفر از بیمارســتان طالقانى اهــواز متوارى 
شده بود که روز شنبه هفته جارى در مالرد 

دستگیر شد. 

محل دفن جســد قاتل «آتنــا اصالنى» 
در آرامســتان اردبیــل مشــخص شــد. 
پیگیرى هــا نشــان داد که «اســماعیل 
جعفــرزاده» در یکى از قطعات آرامســتان 
اردبیل به خاك سپرده شــده است. روابط 
عمومى سازمان آرامســتان هاى اردبیل با 
تأیید این خبر اعالم کرد: جســد اسماعیل 
جعفرزاده در یکى از قطعات آرامستان اردبیل 

با ثبت نام وى بر روى سنگ قبر دفن شد.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اردبیل نیز با تأیید این خبر گفت: جسد این 
فرد در همان روز اجراى حکم از پارس آباد به 
اردبیل آورده شد و با تأ یید پزشکى قانونى به 

خاك سپرده شد.
وى بــا تکذیــب خاکســپارى شــیطان 
پارس آباد در بخش اعدامى ها گفت: چیزى 
به نام بخــش اعدامى ها در آرامســتان ها 
وجود ندارد و این فرد در یکى از قطعات این 

آرامستان به خاك سپرده شده است.

دادستان عمومى و انقالب کرج گفت: با هوشیارى و دقت عمل یک معلم، کودکى هشت ساله که از سوى 
فردى ربوده شده بود نجات پیدا کرد.

حاجى رضا شاکرمى اظهار داشت: فرد کودك ربا به بهانه پرسیدن آدرس از دختربچه اى هشت ساله، او را 
مى رباید و سوار بر خودروى پراید مى کند و از منطقه محل سکونت کودك خارج مى شود و سپس در منطقه 
گوهردشت کودك را از خودرو پیاده مى کند که در همین حین رفتار غیر عادى این فرد و کودك، از سوى یکى 

از شهروندان که معلم است مورد توجه قرار مى گیرد.
وى افزود: این معلم شریف با مشاهده وضعیت، بالفاصله به سمت آنها رفته و سئوالى از کودك مى پرسد و با 

مشاهده اضطراب کودك،  او را در آغوش مى کشد که در همین حین متهم اقدام به فرار مى کند.
شاکرمى گفت: با فرار متهم، سایر عابرین متوجه موضوع شده و با سرعت عمل مأموران نیروى انتظامى و 

همکارى مردم متهم دستگیر مى شود.
به گفته دادستان کرج، پرونده براى شناسایى و جلب متهمان دیگر و بررسى سوابق احتمالى متهم در زمینه 

کودك ربایى و کودك آزارى در جریان رسیدگى است.

عامل جنایت خیابان یخچال در تهــران، مدت ها قبل 
از قتل عام خانواده اش به دوســتش پیامکى داده بود که 

بررسى این پیامک راز جنایت توسط وى را فاش کرد.
ساعت 21 دوشنبه سیزدهم شهریور ماه سال جارى وقوع 
یک جنایت خانوادگى در خیابان شریعتى، خیابان یخچال 

به کالنترى 124 قلهک اعالم شد.
مأموران پس از حضور در محل با اجســاد متعلق به یک 
خانواده ســه نفره به نام هاى پژمان (40ســاله)، مینو 
(36 ســاله) و پارسا (12 ساله) مواجه شــدند که مراتب 
به بازپرس کشــیک قتل پایتخت و سرپرست دادسراى 
امور جنایى تهران اعالم شد. کارآگاهان در تحقیقات از 
خواهر مقتول (مینو) اطالع پیدا کردند که وى در مراجعه 
به منزل خواهــرش متوجه آثار خــون روى نرده هاى 
دزدگیر خانه خواهرش شده، به مغازه کلیدسازى رفته و 
مجدداً با کلیدساز به منزل خواهرش آمده است. خواهر 
مقتول پس از باز شدن در منزل با اجساد خواهر (مینو)، 
خواهرزاده  (پارسا) و همسر خواهرش (پژمان) روبه رو و 
نهایتًا موضوع به پلیس اطالع داده شده بود. در بررسى 
صحنه جنایت مشخص شد که عامل جنایت (پژمان) با 
چاقو همسر و پسر خود را کشته و در نهایت به زندگى خود 

نیز پایان داده است.
در ادامه رســیدگى به این پرونده جنایــت خانوادگى، 
کارآگاهان مطلع شدند که پدر و مادر پژمان قرار بوده تا 
از شهرستان به تهران مراجعه کنند، که به سرعت تماس 
با این دو نفر آغاز شــد تا درباره انگیــزه ارتکاب جنایت 
توسط پسرشان از آنها تحقیق شود اما آنها نیز پاسخگوى 
تماس هــاى کارآگاهان و دیگر اعضاى خانواده شــان 

نبودند.
کارآگاهان در ادامه، با شناسایى دفتر کار پژمان در منطقه 

پاسداران، صبح روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه به 
این محل مراجعه کردند و پس از ورود به داخل دفتر کار 
پژمان با اجساد پدر و مادر وى، در حالى که آنها نیز با چاقو 
مورد اصابت قرار گرفته بودند، مواجه شــدند. تحقیقات 
درباره انگیزه قاتل در دست بررسى بود که یک پیامک راز 

این قتل ها را فاش کرد.
سرپرست دادســراى امور جنایى تهران درباره علت و 
انگیزه عامل جنایت دربــاره قتل اعضاى خانواده اش به 
تسنیم گفت: پس از تشکیل پرونده قتل و آغاز تحقیقات 
درباره علت این جنایت، کارآگاهان به بررسى تلفن همراه 
پژمان پرداختند که مشــخص شــد وى مبلــغ زیادى
(حدود شــش  میلیارد تومان) بدهى داشــته است، وى

مدت ها قبل از حادثه، به یکى از دوستانش که در خارج 
از ایران زندگى مى کرد پیامکى داده و اعالم کرده بود که 
چندین میلیارد تومان بدهى دارد و اگر نتواند این بدهى ها 
را پاس کند، دســت به اقدام عجیبى مى زند و همه را از 

کارش شگفت زده مى کند.
محمد شهریارى خاطرنشان کرد: این پیامک دست به 
دست چرخیده و به دست همســر مقتول (مینو) رسیده 
بود همچنین در تحقیقات مشخص شد که عامل جنایت، 
پدر و مادرش را بسیار دوست داشته و به آنها ابراز عالقه 
مى کرده اســت اما ظاهراً به این دلیل که مى ترســیده 
بدهکاران پس از مرگش سراغ خانواده اش بروند مرتکب 

قتل آنها شده است.

پلیس جنایى در تالش براى شناســایى اولیاى دم مرد 
جوانى است که توسط پدرخوانده اش در تهران به قتل 
رسید. این متهم که مردى ســالخورده است، زمانى که 
با پسرخوانده معتادش و همسر او در خانه شان در حوالى 
امیرآباد تهران درگیر شد، هردوى آنها را شامگاه 8 مرداد 
امسال با شلیک گلوله کشت. او براى پنهان ماندن راز این 
جنایت، جسد زوج جوان را تکه تکه کرد و در سطل هاى 
زباله انداخت و بعد سرهاى بریده شده آنها را سوزاند و در 

حاشیه خیابان شیخ بهایى تهران رها کرد. 
عامل جنایت با دستور بازپرس سجاد منافى آذر، قاضى 
شعبه سوم دادسراى جنایى تهران بازداشت شد و به این 
جنایت به  علت اعتیادى که مقتوالن داشــتند، اعتراف 
کرد و بعد از بازسازى صحنه قتل روانه زندان شد. این در 
حالى است که اولیاى دم زن کشته  شده شناسایى و براى 
قاتل فرزندشان درخواست قصاص کردند اما مأموران در 
جریان تحقیقات متوجه شدند والدین مرد کشته شده در 
این پرونده فوت شده اند بنابراین با دستور قضائى، پلیس 

در تالش براى شناسایى دیگر اولیاى دم است.
اگر اولیاى  دم مرد کشــته  شــده شناســایى نشوند، 
مدعى العم وم درخواســت خود را در این پرونده به جاى 

اولیاى  دم ارائه خواهد کرد.

رئیس شعبه هشــتم دادگاه کیفري یک استان تهران 
درباره پرونده اســارت و شــکنجه چندین روزه دختر
 19 ساله در مخفیگاه مرد میانسال توضیحاتی ارائه داد.
رسیدگی به این پرونده از دوم شــهریور ماه امسال به 
دنبال ناپدید  شــدن دختر 19 ســاله اي به نام «یلدا» 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. والدیــن وي گفتند 
دخترشان براي گرفتن کارنامه از خانه خارج شد ودیگر 
بازنگشت. تالش براي افشاي راز ناپدید شدن این دختر 
آغاز شده بود که مشخص شد وي به مدت پنج روز در 

کما و در یک بیمارستان بستري بوده است.
با شناســایی این دختر کــه از مرگ نجــات یافته بود 
روشن شــد وي از طریق فضاي مجازي با یک مرد به 
نام «شاهین» آشنا شــده ،چند روز در مخفیگاه وي در 
اسارت بوده و در این مدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته 
است. متهم 48 ساله که نام واقعی اش «ناصر» بود در 

خیابان کارگر تهران ردیابی و بازداشت شد.
روز شــنبه همین هفته قاضی حسین اصغرزاده، رئیس 
شــعبه هشــتم دادگاه کیفري یک اســتان تهران که 
تحقیقات درباره این پرونده به وي ســپرده شده بود به 
تشریح جزئیات ماجرا و آنچه در نخستین جلسه تحقیق 

گذشته بود پرداخت.
قاضی اصغرزاده گفت: یلدا در بازجویی هاي مقدماتی 
گفته بود اینترنتی با شــاهین آشنا شــده و در مدت دو 
ماه آشنایی پســر جوان به وي وعده ازدواج داده و از او 
خواسته تا به مالقاتش برود. اما وقتی به مالقات او رفته 
با یک مرد میانسال روبه رو شده است که ادعا کرده از 
سوي شاهین دنبال وي آمده است. مرد میانسال در بین 
راه به وي ساندویچ خورانده است که پس از آن بیهوش 

شده و چندین روز در اسارتگاه وي شکنجه شده است.
قاضی اصغرزاده اظهار داشت: متهم میانسال در جلسه 
تحقیق ادعا کرد یلدا در فضاي مجازي خودش را پسر 
معرفی کرده و با او طرح دوســتی ریخته بود. حتی سر 
قرار هم با لباس پسرانه حاضر شده و هنگامی که با وي 
به خانه اش رفته متوجه شده که او دختر است. این متهم 
همچنین عنوان کرده که یلدا گفته بود دو جنسه است اما 
پدرش هیچ وقت این ماجرا را درك نکرده و او به همین 

دلیل از خانه فرار کرده است.
دختر جوان اما منکــر این ادعا شــد و گفت که هرگز 

چنین حرفی را به زبان نیاورده و خودش را پسر معرفی 
نکرده است.

وي گفت: «در زمانی که در اسارت مرد میانسال بودم او 
مرا مجبور می کرد تا لباس هاي پسرانه بپوشم و برایش 
مواد مخدر تهیه کنم.او در این مدت بارها مرا آزار داده و 

شکنجه کرده بود.»
مرد میانسال اما منکر این ادعا شد و گفت: «دختر جوان 
در خانه من در اســارت نبود. او با میل خودش از خانه 
بیرون می رفت و با دوســتانش مالقــات می کرد. اما 
آخرین بار که به اصفهان سفر کرده بود گفت در دام یک 

قاچاقچی گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته است.»
قاضی اصغرزاده گفت: دختر جوان به پزشــکی قانونی 
معرفی شــده تا هم ماجراي تجاوز به وي و هم ادعاي 
مرد میانســال مبنی بر دو جنســه بودن یلدا مشخص 
شــود. در این میان دو زن جوان نیز از ناصر شــکایت 
کرده و ادعا کــرده اند از ســوي وي مــورد آزار قرار

 گرفته اند. آنها نیز به پزشکی قانونی معرفی شده اند تا 
با اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی درباره وضعیت 
یلدا و تکمیل تحقیقات، جلسه رسیدگی به این پرونده 

آغاز شود.

ادعاي مرد کثیف در دادگاه تهران:  

یلدا: او دروغ مى گوید

 یلدا در بازجویی هاي 
مقدماتی گفته بود 

اینترنتی با شاهین آشنا 
شده و در مدت دو ماه 
اشنایی پسر جوان به 
وي وعده ازدواج داده 
و از او خواسته تا به 

مالقاتش برود. اما وقتی 
به مالقات او رفته با یک 

مرد میانسال روبه رو 
شده است که ادعا کرده 
از سوي شاهین دنبال 

وي آمده است

فرار زندانى
 از بیمارستـــان

محل دفن قاتل آتنا 
مشخص شد

رئیس پلیس فتاى هرمزگان از دســتگیرى مبلغ 
اینســتاگرامى و مربــى کالس هــاى رقص در 

بندرعباس خبر داد.
سرهنگ على اصغر افتخارى در این زمینه اظهار 
داشت: برابر رصد فضاى مجازى توسط کارشناسان 
پلیس فتا، مشاهده شد شخصى ناشناس در شبکه 
اجتماعى اینستاگرام اقدام به تبلیغ آموزش رقص 
بانوان و عضوگیرى و آمــوزش رقص به صورت 
غیرمجاز در منزل شــخصى خود مــى کند که 
پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

کارشناسان پلیس قرار گرفت.
وى ادامه داد: در بررســى ها مشخص شد متهم 
در پیام رســان تلگرام نیز اقدام بــه تبلیغ کالس 

رقص مى کند که با اقدامات فنى و شــگردهاى 
خاص پلیسى متهم به هویت خانم «ا.م» 18 ساله 

شناسایى شد.
رئیس پلیس فتاى هرمزگان اضافه کرد: کارآگاهان 
پلیس فتا با هماهنگى مقام قضائى متهم را در یک 
عملیــات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دســتگیر 
و به همراه ادله جرم به پلیس فتــا منتقل کردند 
کــه متهــم در ابتــدا منکر بــزه انتســابى بود 
ولــى پــس از رو بــه رو شــدن بــا مــدارك 
و مســتندات پلیــس بــه جــرم خــود اعتراف 
و انگیــزه خــود از برگزارى کالس رقــص را  پر 
کردن اوقــات فراغت و همچنین کســب درآمد

 اعالم کرد.

بازداشت دختر 18 ساله 
به دلیل تبلیغ کالس رقص 

مرد جوان که براى نصــب بنر تبلیغاتى باالى تیر 
چراغ برق رفته بود، در باالى تیر گیر افتاد.

ســاعت 14و40دقیقه روز جمعه گذشــته حادثه 
گیرافتادن مرد جوان باالى تیر چراغ برق به سامانه 
125 در تهران اعالم شــد که بالفاصله نیروهاى 
عملیاتى ایســتگاه 55 به همراه خودروى حامل 
تشک نجات با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى تهران، خود را به محل حادثه در بزرگراه 
شهید اشرفى اصفهانى، حوالى بزرگراه نیایش، بلوار 

امام حسن (ع) رساندند.
على عبدا...آبادى، افسر آماده منطقه یک عملیات 
آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
در محل حادثــه یک مرد جوان بــراى نصب بنر 

تبلیغاتــى به باالى تیــر چراغ برق رفتــه و دچار 
برق گرفتگى جزئى شده بود و توانایى پایین آمدن 

از تیر چراغ برق را نداشت.
وى خاطرنشان کرد: آتش نشانان بى درنگ پس از 
ایمن سازى کامل، تشک نجات را در مجاورت تیر 
چراغ برق برپا کردند و مرد33 ساله را که از ناحیه 
دست و صورت دچار آســیب دیدگى شده بود، با 
استفاده از تشک نجات به سطح زمین انتقال دادند.

بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ نیروهاى عملیاتى 
در پایان پس از ایمن ســازى کامل محل حادثه، 
مرد جــوان را براى انجــام معاینات پزشــکى 
و انتقال به مراکــز درمانى تحویــل امدادگران 

اورژانس دادند.

گیرافتادن مرد جوان باالى تیر چراغ برق 

راز قتل عام خانوادگى خیابان یخچال در یک پیامک

نجات گروگان8 ساله در دقیقه 90

بن بست عجیب در 
پرونده سرهاى بریده

جمعه شب گذشته در بخشى از نقاط شهر 
کرمانشاه بوى نامطبوعى پیچیده شده بود 
که این وضعیت منجر به بســترى شــدن 
شــش نفر از شــهروندان در بیمارستان 
شد. در همین رابطه جلســه ستاد بحران 
استاندارى کرمانشاه روز شــنبه با حضور

 استاندار و اعضا در استاندارى تشکیل شد 
تا با همفکرى مسئوالن منشــأ بوى بد و 
آزاردهنده در شــهر کرمانشــاه شناسایى 

شود.
مرکز فوریت هاى پزشــکى کرمانشــاه 

ساعت 2 و 30دقیقه بامداد شــنبه با چند 
تماس شهروندان کرمانشــاهى مبنى بر 
گازگرفتگــى مواجــه مــى شــود و این 
موضوع تــا نزدیک بــه ســحرگاه ادامه 
مى یابد، اورژانــس تعدادى را ســرپایى 
مداوا مــى کنــد و مســئوالن اســتان 
براى یافتــن منشــأ این بوى بد بســیج 

مى شوند.
اســتاندار کرمانشــاه با اشــاره به اینکه 
به نظر مى رســد منشــأ این بو، فاضالب 
سطح شــهر، بوى بد رودخانه آبشوران و 

قره سو و یا تأسیسات شــرکت هاى گاز و 
نفت و یا پاالیشگاه باشد، گفت: این موارد 
در حد احتمــال و حدس و گمان اســت و 
موضوع بایــد به صورت کارشناســى و از 
طریق تجهیزات تخصصى مورد بررســى

 قرار گیرد.
اسدا... رازانى یادآور شد که در بخش هایى 
از شهر کرمانشاه از جمله اطراف استاندارى، 
فرهنگیان، ترمینال کاویانى و هتل پارسیان 
این بو از سال گذشــته به صورت مقطعى 
استشــمام مى شــود، افزود: این بو سال 

گذشته به مدت شش ماه قطع شد اما اکنون 
باز به مشام مى رسد.

وى با بیان اینکه این بو آزار دهنده اســت 
و زندگى جارى مردم را مختل کرده است 
تأکید کرد:  این وضعیت قابل قبول نیست 
و دســتگاه هاى مرتبط باید با جدیت وارد 

عمل شوند.
مدیرکل بحران اســتاندارى کرمانشــاه 
نیــز در ادامه این جلســه با بیــان اینکه
 بامــداد شــنبه نزدیک بــه 50نفــر از 
مــردم جلو درب ســازمان آتش نشــانى 

کرمانشاه براى اعتراض به بوى بد موجود 
در اطراف منازل خود تجمــع کرده بودند 
افزود: شش نفر بســترى شدند و نیروهاى 
اورژانــس و دانشــگاه علــوم پزشــکى 
هم براى بســترى احتمالى شــهروندان 
بیمارســتان هاى امام خمینى (ره) و امام 
رضــا (ع) را آماده کرده بودنــد که حوالى 
ساعت5 صبح شنبه بو برطرف شد و شرایط 

عادى شد.
رضا محمدیان افزود: تاکنون منشأ این بو 

مشخص نشده است.

بوى مشکوك، 6 نفر را راهى بیمارستان کرد

یلدا نه دختر بود و نه پسر
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رده بندي بازیکنان فوتبال در سري فیفا، همیشه یکی از 
بحث برانگیزترین مباحث پیرامون این فرانچایز موفق 
بوده است. دقت در امتیازدهی و نحوه رده بندي بازیکنان 
در این سري، همیشــه به عنوان یکی از نکات کلیدي و 
دغدغه هاي اصلی سازندگان محسوب شده و الکترونیک 
آرتز طی این سال ها، روش هاي گوناگونی را براي دقیق 

و استاندارد کردن این سیستم، ابداع کرده است.
جدا از بحث امتیازدهی، نزدیک کــردن عملکرد و نوع 

بازي بازیکن ها به واقعیت، یکــی دیگر از دغدغه هاي 
سازندگان سري فیفا در ســال هاي اخیر بوده است. در 
ادامه، نحوه عملکرد سیستم امتیازدهی برترین بازیکنان 

حاضر در فیفا 18 را بررسی خواهیم کرد.
داده هاي نزدیک به 700 باشگاه و 18 هزار بازیکنی که 
به طور متوسط در هر قسمت از فیفا حضور دارند، براي 
بررســی و قرار گرفتن در بازي، نیازمند بررســی است. 
بررســی این حجم از اطالعات، در نــوع خود، یک کار 

فرسایشی و بسیار ســخت بوده و حضور بازیکنان هاي 
ناشناخته زیاد و تیم هاي کوچک، این کار را نیز سخت 

تر می کند.
البته الکترونیک آرتز، از شــیوه هاي بسیار جالبی براي 
رده بندي بازیکنان و باشگاه ها استفاده کرده که اولین و 
مهمترین آنها، در نوع خود بسیار جالب است. طبق گفته 
استودیو سازنده بازي، هر ساله نزدیک به 9 هزار نفر که 
جمعیت آنها متشکل از، مفسرین ورزشی، کارشناس هاي 

حرفه اي فوتبال، مربیان و تماشــاگرانی که بلیت فصل 
باشــگاه مورد عالقه خود را دارند، به بازیکنان حاضر در 

این سري، امتیازهاي مختلفی می دهند.
 ،EA SPORT تمامی این اطالعات، از طریق سایت
به دست سازندگان بازي رسیده و به وسیله 300 ویراستار 
دیگر، در 35 دسته مختلف امتیازدهی، دسته بندي می 

شوند.
اما این قضیه پایان کار نیســت و الکترونیک آرتز، داده 
هاي خود را با اطالعات ســازمان هایی که به بررســی 
آماري بازیکنان و باشگاه هاي ورزش فوتبال می پردازند، 

مقایسه می کند.
البته، خود الکترونیک آرتز نیز، شباهت 100 در صدي این 
امتیازها به واقعیــت را، تأیید نمی کند. اما تحلیل آماري 
و امتیازدهی در این ســري، به گونه اي است که سبک 
بازي تیم انتخابی شــما در فیفا، بــه فوتبالی که آن تیم 
در زمین واقعی بازي می کند، شــباهت بسیاري خواهد

 داشت.
همچنین، از دیگر موارد دخیل در رده بندي، منطقه و لیگ 
تیم ها در بازي هستند. پارامترهایی چون توانایی از پیش 
رو بر داشتن مدافعان یا گرفتن ضربه مهاجمان تیم مقابل 
و به ثمر رساندن گل، در لیگ هاي مختلف، امتیازهاي 
متفاوتی داشته و لیگ هاي سطح پایین تري مانند لیگ 
اسکاتلند، عربستان و چین، سقف مشخصی براي میزان 

پیشرفت بازیکنان خود دارند.
عملکرد بازیکنان قدرتمند در فیفا نیز نسبت به تیمی که 
در آن بازي می کنند، تحت تأثیر قرار گرفته و در صورت 
حضور آنها در تیم هاي ضعیف تر، عملکرد و موفقیت این 
بازیکنان نیز، تحت تأثیر این اتفاق، ضعیف تر شــده و 

کیفیت آن کاهش خواهد یافت.
عملکرد بازیکنــان با توجه به حضور آن هــا در تیم هاي 

مختلف، تغییر پیدا می کند.

بلیتفصل تماشــاگرانیکه مربیانو ايفوتبال، حرفه

رده بندي فوتبالیست هـا در 
بازى فیفا چگونه انجام می شود؟
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مایکروسافت اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 را با 
ایجاد بهبودهایى در رابط کاربرى و اضافه کردن 
امکاناتى جدید براى کاربران این سیستم عامل 

به روز رسانى کرد.
نسخه جدید اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 شامل 
ویژگى هایى کاربردى  اســت؛ امکان جستجوى 
عکس ها با اســتفاده از تم یا محتــواى موجود 
در آن (ماننــد غــذا) و به روزشــدن گزینه هاى 
برچســب گذارى از امکانات جدید آخرین نسخه 
از اپلیکیشــن عکس هاى ویندوز 10 است. اما 
مهمترین تغییر این نســخه، ســاخت ویدئو از 
تصاویر موجود در کامپیوتر بوده که مایکروسافت 
در معرفى آن، از واژه خاطرات استفاده کرده است.

با اســتفاده از این اپ جدید ویندوز 10، کاربران 
 Memories مى توانند محتواى ویژه اى به نام
از تصاویر و ویدئوهاى خود بسازند. نسخه جدید 
اپلیکیشــن تصاویر ویندوز 10 بــا بهره گیرى 
از ســرویس گراف مایکروســافت، به صورت 
خودکار ممورى هایى از تصاویــر و کلیپ هاى 
ویدئویى شــما تولید خواهد کرد. این ممورى ها 
مى توانند به عنوان یک ویدئو با ترانزیشن هاى 
سینمایى، صدا و تم هاى بسیار زیبا ذخیره شده 
و به اشتراك گذاشته شوند. این ورژن از برنامه 

شامل چندین تم و کلیپ صوتى جدید است که 
کاربران قادر خواهند بــود تا عالوه بر این موارد 
آماده، از محتواى چندرسانه اى دلخواه خود هم 

استفاده کنند.
نرم افزار عکس هاى وینــدوز 10 قابلیت هاى 
پیشــرفته دیگرى نیز دارد؛ به عنــوان نمونه، 
شما مى توانید شــخصى را به عنوان نقش اول 
ممورى هاى خود انتخاب کنید تا اپلیکیشــن در 
هنگام ساخت ویدئوها، به صورت اتوماتیک بر 
روى چهره او تمرکز کند. همچنین، ابزارى جهت 
ویرایش تصاویر درون برنامه تعبیه شده که کار 

ادیت ممورى ها را به راحتى انجام خواهد داد.
نکته جالب توجه دیگر در خصوص اپلیکیشــن 
تصاویر وینــدوز 10 این اســت کــه کاربران 
مى توانند در نســخه جدید، از ویدئوها و تصاویر 
خود، محتوایــى ترکیبى ایجاد کننــد. در واقع، 
امکان اضافه کردن اشیاى سه بعدى به تصاویر و 
ویدئوها و به اشتراك گذاشتن آنها در ممورى ها 
امکانپذیر شــده است. نســخه جدید نرم افزار 
Photos ویندوز 10 همچنین از سیستم جدید 
طراحى روان مایکروســافت که در مراسم بیلد 

2017 معرفى شد، استفاده خواهد کرد.
جهت دانلود و یــا آپدیت اپلیکیشــن تصاویر 
ویندوز 10 به جدیدترین نسخه از ویندوز 10 

Creators نیاز خواهید داشت. 

 10 Fire HD آمازون نسل جدید تبلت هاى موفق
را با مشخصات بهبودیافته نظیر وضوح تصویر 
باالتر نمایشــگر و حافظه  ذخیره ســازى بیشتر 

رونمایى کرد.
اکنون فــروش تبلت ها دیگر مثل ســال هاى 
گذشــته کار آســانى نیســت؛ اما این موضوع 
سبب نشده اســت کمپانى آمازون از تولید نسل  
جدید تبلت هاى خود دســت بکشد. این شرکت 
با تبلت هــاى مقرون به صرفه خود بــا نام فایر، 
موفقیت خوبى در ســال هاى اخیر تجربه کرده 
است. آمازون نسخه 10 اینچى تبلت فایر را در 
نسل پیشین خود به روزرسانى نکرد اما این غول 
خرده فروشى اکنون این تبلت محبوب خود را با 
نمایشــگرى بهتر، حافظه  ذخیره سازى بیشتر و 

تنوع رنگ بیشتر ارتقا داده است.
نبود نامگذارى مناسب توسط آمازون، شمارش 
مستقیم نسل هاى مختلف این محصول را دشوار 
مى کند. اما این تبلت جدید در واقع هفتمین نسل 
تبلت Fire HD 10 محســوب مى شــود. نسل 
ششــم این تبلت هرگز ساخته نشــد؛ در نتیجه 
آخرین نســخه  این محصول که تا به امروز به 
فروش مى رود، نسل پنجم این تبلت به حساب 

نسل Fire HD 10 از مى آید. هفتمین 
بهبودهاى 

قابل توجهى در مقایســه با 
نسل هاى پیشین برخوردار است؛ 
براى مثال، وضوح تصویر نمایشگر آن از اچ دى 
به فــول اچ دى ارتقا یافته اســت. ایــن بهبود، 
تماشــاى محتواى ویدئویى را از طریق آمازون 

لذت بخش تر مى کند.
این تبلت اکنون از 2 گیگابایت حافظه  رم بهره 
مى برد و حافظه  داخلى آن در مدل پایه، با دو برابر 
افزایش نسبت به نسل پیشین به 32 گیگابایت 
رسیده است. Fire HD 10 جدید همچنین از یک 
پردازنده  چهار هسته اى مدیاتک استفاده مى کند. 
شاسى این تبلت با پشت پالستیکى خود که در 
رنگ هاى مشــکى، قرمز و آبى قابل ســفارش 
است، شــباهت بیشترى به نســل فعلى تبلت 
اچ دى 8 دارد. عالوه بر ایــن، فایر اچ دى جدید 
سیستم عامل آمازون فایر اواس را که نسخه اى 

مبتنى بر اندروید است اجرا مى کند.
آمــازون بــراى نســخه  پایــه اچ دى 10 بــا 
پیشنهادهاى ویژه، قیمت 149/99 دالر در نظر 
گرفته است. اما نسخه  بدون تبلیغات این تبلت 
164/99 دالر قیمــت دارد و خریدارى نســخه  
برخوردار از حافظه  داخلى 64 گیگابایت، 40 دالر 
بیشتر براى مشــتریان هزینه دارد. فروش این 

تبلت از یازدهم اکتبر آغاز خواهد شد.

مه
ى ه

برا
 1

ز 0
دو
وین

یر 
صاو

ن ت
یش
یک
اپل

د 
 ش
ت
دی
 آپ
ان
ربر
 کا

ت اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 را با 
اضافهکردن رابطکاربرىو در دهای

شامل چندین تم و کلیپ صوتى جدید است که 
اینموارد بر عالوه تا ود ب خواهند قادر کاربران
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سرانجام گوشى چهار دوربینه هواوى مایمانگ 6 در کشور چین معرفى شد. 
همانطور که انتظار مى رفت، طى کنفرانسى مطبوعاتى، «هواوى مایمانگ 6» توسط کمپانى سازنده معرفى شد. این موبایل میان رده به پردازنده 8 هسته  اى 

کایرین 659 مجهز بوده و در آن از نمایشگرى 5,9 اینچى با وضوح 2160 در 1080 پیکسل و نسبت تصویر 18 به 9 استفاده شده است.
هواوى در گوشــى جدید خود، 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى را به کار برده اســت. سیســتم دوربین هواوى مایمانگ 6 نیز از دو دوربین 16 و 2 
مگاپیکسلى در قاب عقب و دو دوربین 13 و 2 مگاپیکسلى در بخش جلو تشکیل مى شود. ابعاد این گوشى 156/2 در 75/2 در 7/5میلیمتر است و وزنى معادل 164 

گرم دارد. مایمانگ 6 سیستم عامل اندروید 7 نوقا را با رابط کاربرى EMUI 5,1 هواوى اجرا کرده و به باترى 3340 میلى آمپر ساعتى نیز مجهز است.
از دیگر مشخصات هواوى مایمانگ 6 -که به احتمال زیاد در خارج از چین به اسم هواوى میت 10 الیت (Lite 10 Huawei Mate) به فروش برسد– مى توان 
به سنسور اثر انگشت در قاب عقب و پشتیبانى از دو سیمکارت (با شیارى ترکیبى) اشاره کرد. این اسمارتفون در رنگ هاى مشکى (Obsidian Black)، طالیى 

(Streamer Gold) و آبى (Aurora Blue) در دسترس قرار خواهد گرفت.
قیمت هواوى مایمانگ 6 نیز 2399 یوان چین (معادل 365 دالر) تعیین شده است. این محصول از هم اکنون قابل سفارش بوده و فروش آن در تاریخ 8 مهر آغاز خواهد شد.

ویژگى هاى یک گوشى 4 دوربینه 

فتمین 
ى

س

و
چراغ قوه یکى از وســایل مهمى اســت که در تمامى 
گوشى ها وجود دارد اما همه این چراغ قوه ها قدرتمند 
 Super نیستند در همین جهت نرم افزار شگفت انگیز
Amazing FlashLight Pro به شــما کمک 
مى کند تا بتوانیــد محیط اطراف خــود را همانند روز 

مشاهده کنید.
این نرم افزار هوشمند مى تواند یک نور LED زیبا را 
براى شما به وجود آورد تا اگر مى خواهید در شب به کتاب 
خواندن بپردازید بتوانید این کار را به خوبى انجام دهید یا 
هنگامى که یک وسیله اى را گم کردید بتوانید به کمک 

این نرم افزار در اتاق تاریک به دنبال آن بگردید.

همچنین صداهاى افکت وار هنگام روشــن و خاموش 
شدن وجود دارد که باعث جذابیت نرم افزار مى باشد. این 
4 به باال را دارد. نرم افزار قابلیت نصب بر روى اندروید 0
 Super Amazing برخى از قابلیت هاى نرم افزار

: FlashLight Pro
– گرافیک فوق العاده و برنامه چراغ قوه جذاب.

– درخشان ترین نور جلوى صفحه با اثرات گرافیکى.

– سیگنال چراغ قوه SOS با کنترل کننده فرکانس.
– وجود دکمه تغییر رنگ.

– استفاده از LED دوربین و نور صفحه.
– رزولوشن با وضوح باال. 

وردار است؛ 
آن از اچ دى 
یــن بهبود، 
آمازون ریق

شرکت گوگل تأیید کرد که «گوگل هوم مینى» به زودى با قیمتى ارزان تر از گوگل هوم عرضه خواهد شد.
یکى از محصوالت محبوب و پرطرفدار شرکت گوگل، Google Home است. این محصول یک دستیار صوتى است، مانند همان 

سرویسى که اپل نام آن را Siri نام گذاشته است.
گوگل هوم، با نام اسپیکر هوشمند نیز شناخته مى شود. این دســتگاه قابلیت هاى زیادى از جمله کتاب الکترونیک صوتى، 

سرویس هاى ویدئویى و صوتى، مترجم گوگل و... را داراست.
بر اساس گزارش هاى جدید، شرکت گوگل قصد دارد نسخه مینى این محصول پرطرفدار را نیز عرضه کند. قیمت این 

محصول در حدود 49 دالر ( 180 هزار تومان) اعالم شده و بر اساس تصاویر رندرى که گوگل از گوگل هوم مینى منتشر 
کرده است، این محصول در سه رنگ توسى، زغالى و نارنجى عرضه خواهد شد.

همچنین پیش بینى مى شود زمان عرضه این محصول همزمان با رونمایى از گوشى هوشمند پرچمدار گوگل 
یعنى پیکسل 2 ، در 4 اکتبر 2017 ( 12 مهر 1396 ) باشد.

  Google
Google  Hom

e
Hom

e  M
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M
ini عرضه

عرضه 

            با قیمتى بسیار بسیار ارزان! 

            با قیمتى بسیار بسیار ارزان! 

نرم افزار چراغ قوه شگفت انگیز براى موبایل

اپلیکیشن شــبکه اجتماعى اینســتاگرام به کاربران 
اجازه مى دهد تا هنــگام به اشــتراك گذارى یک 

ویدئــوى زنــده، از فیلترهــاى چهره اســتفاده 
کنند.

از میان چندیــن گزینه پیــش رو، مى توان 
به فیلتر عینــک آفتابى اشــاره کرد که طى 
هفته آتــى در انحصــار ویدئوهــاى زنده 
خواهد بود. اینســتاگرام فکر همه چیز را هم 
کرده اســت؛ مثًال مى توانید میــزان بازتاب 

نور روى عینک را بــا یک لمس ســاده تغییر 
دهید.

 هنگامى که ویدئوى زنده به پایان رســید، مى توانید 
آن را مجــدداً در Stories پخش کنید یــا اینکه با 
فشــردن یک دکمه، تمام ویدئوى ضبط شــده پاك 
مى شود. براى اســتفاده از این فیلترها پیش از مخابره 
یا در حیــن آن، نیازمند کلیــک روى آیکن چهره ها 
در سمت راســتى و پایینى نمایشگر هستید. با انتخاب 
هر فیلتر، ظاهرتــان در ویدئوى زنــده تغییر مى کند 
و ضمنًا مى توانیــد از هر تعداد فیلتر چهره اســتفاده

 کنید.

 

اینســتاگرام عرضــه فیلترهــاى چهــره را بــراى 
ویدئوهاى زنــده آغاز کــرده اســت. در صورتى که 
هنوز این قابلیــت برایتان فعال نشــده جاى نگرانى 
نیســت؛ اینس ــتاگرام گفته اســت که عرضه جهانى 
ایــن قابلیت تازه، ممکن اســت چندیــن هفته طول 

بکشد.
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 اسنادى به تازگى منتشرشده که نشان دهنده وجود نسخه اى از نوکیا 8 با 6 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت 
حافظه داخلى است. اینطور که به نظر مى رسد تولید این مدل توسط HMD نیز تأیید شده است.

گزارش ها حاکى از آن است که این تلفن همراه از یک ماه دیگر در اروپا عرضه خواهد شد. نسخه داراى 6 
گیگابایت رم نوکیا 8 تنها در رنگ آبى عرضه مى شود و قیمت آن 669 یورو است که در مقایسه با نسخه 

معمولى که 4 گیگابایت حافظه رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى دارد 90 یورو افزایش قیمت داشته است.
هنوز مشخص نیست که این نسخه چه زمانى براى دیگر بازارهاى بزرگ مانند هند، ایاالت متحده و چین 

عرضه خواهد شد. در حالى که هنوز نسخه داراى 4 گیگابایت رم آن نیز عرضه نشده است.

عرضه نوکیا 8 با 6 گیگابایت حافظه رم از یک ماه دیگر

0 به جدیدترین نسخه از ویندوز 10 و0ویندوز 10
ج Creators نیاز خواهید داشت. 

10FireHDآمازون نسل جدید تبلت هاى موفقDم مقایســه باقابل توجهى در

شرکت گوگ
یکى از محص
سرویسى ک
گوگل هو
سرویس
بر اساسگ
محصول در
کرده است،

همچنین پیش
یعنى پیکسل

آمازون، تبلت جدید Fire HD10 را معرفى کرد 
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منبع: ایسنا

منبع: تسنیم

منبع: میزان

منبع: فارس

منبع: تسنیم

منبع: میزان

منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: ایرنا

برداشت خرما از نخلستان هاى آبادان 

تاالب خشک شده قورى   گل

مدرسه 
شبانه روزى 

نابینایان امید 
در مشهد 

تشییع پیکر 
«نادر گلچین» 

با نواى «مرغ سحر» 

صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 

راهپیمایى تاکتیکى و اجراى میدان تیر گردان هاى کوثر
 ناحیه مقاومت

 مسلم بن عقیل در پادگان شهید انارکى تهران  برگزار شد.

آغاز سال تحصیلى کودکان استثنایى 
شهرستان اه ر

باغ موزه 
دفاع مقدس

گردشگاه توریستى 

قلعه رودخان 

متعلق به دوره سلجوقى 


