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روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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همزمان با انتشار اولین عکس باران کوثرى در جدیدترین ســاخته سهیل بیرقى، اعالم 
شد که به تازگى تدوین این فیلم سینمایى که تهیه کنندگى آن را مهدى داورى بر عهده 
دارد، توسط بهرام دهقانى و محمد نجاریان به پایان رسیده و صداگذارى آن به تازگى آغاز 

شده است.
با پایان تدوین فیلم سینمایى «عرق سرد»، علیرضا علویان صداگذارى این فیلم را آغاز کرده 
و سینا قویدل مشغول ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم است و اصالح رنگ و نور «عرق 

سرد» نیز در استودیو نووا انجام مى شود.
فیلمبردارى فیلم  سینمایى «عرق سرد» که از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود، پس از 40 
جلسه به پایان رسید. یکى از نکات جالب توجه «عرق سرد» حضور باران کوثرى در نقش 
یک فوتبالیست است.  کوثرى براى بازى در این نقش، تمرینات بسیار سخت و تخصصى 

رشته فوتبال را پشت سر گذاشت و براى بازى در «عرق سرد» وزن کم کرده است.
باران کوثرى، امیر جدیدى، لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر دولتشاهى بازیگران 
اصلى «عرق سرد» هستند. پیش بینى مى شود با پایان مراحل فنى ، اولین نمایش «عرق 

سرد» در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر باشد.

ســرى جدید «کارآگاه گجت» از پنج شــنبه بیستم 
مهرماه در شــبکه نهــال میهمان کــودکان ایرانى 
شــد. این مجموعه کــه هر هفتــه پنج شــنبه ها و 
جمعــه هــا رأس ســاعت 17 پخــش مى شــود،
مجموعه اى با تکنیک سه بعدى است که در سال 2015 
و در 23 قســمت 11 دقیقه اى در کشــور کانادا تولید

 شده است.
در فرآیند دوبله ایــن اثر که در اســتودیو ایما صورت 

گرفته است، اشــکان لطفى پور در نقش مترجم، 
طاهره آدینه به عنوان ویراستار، اشکان صادقى 
سرپرســت گویندگان و ملیحه صالحیان در 
جایگاه تدوین و فارســى سازى ایفاى نقش 

کرده اند.
داستان این مجموعه همچون سرى قدیمى، 
مربوط به دشــمنى «دکتر کالو» با کارآگاه 

گجت است. در هر قسمت 
دکتر کالو اقدامى شــرورانه را 

در دست اجرا دارد و مأموریت کارآگاه 
گجت خنثى سازى این اقدامات است. 

در این مسیر «پنى» (برادر زاده گجت) به 
همراه «بِِرین» (ســگ پنــى) در حل 

مى کنند و گجت به صورت مشــکالت نقش اصلــى را ایفا 
کامًال تصادفى هــر بار به عنوان 
قهرمان قصه و فــرد پیروز معرفى 
مى شود. تفاوت ســرى جدید با 
سرى قدیمى عالوه بر سه بعدى 
بودن، نفوذ بــرادرزاده دکتر کالو 
به نام «تالون»  به دســتگاه پلیس و 

جاسوسى براى دکتر کالو است.

نویسنده سریال «قلب یخى» 
گفــت: فصــل دوم مجموعه 
«شهرزاد» را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانــم و حال فصل 

یک همراهش نبود.
حامد عنقا، نویســنده ســریال 
«قلب یخــى» درباره فیلمنامه 
فصل دوم ســریال «شهرزاد» 
گفت: به شخصه فصل دوم این 
ســریال را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانم اما این به این 
معنا نیســت که کشش قصه و 
جذابیت هایش کمتر بوده است.

وى ادامه داد: مى توانم بگویم به 
جهت تکنیک هاى فیلمنامه نویسى و تفاوت در روایت بخشى از قصه ها خیلى متفاوت تر از 
فصل اول بود اما اثرى که ما به عنوان «شهرزاد» مى بینیم در فصل یک داراى حس متفاوتى 

بود که ارتباط حسِى خوبى هم با مخاطب برقرار کرده بود.
نویســنده ســریال «تنهایــى لیــال» گفــت: ممکن اســت فصــل 2 «شــهرزاد» 
در فیلمنامــه از نظر تکنیکــى، اثر درخور و بهترى باشــد اما حال فصــل یک همراهش

 نبود. 
وى درباره اینکه فکر مى کنید این روال در فصل 3 هم ادامه خواهد داشت، گفت: بله آن هم 
به این دلیل که فصل 3 جداى از فصل 2 نیســت و آن خونگرمى و ارتباط حسِى خوبى که 
کاراکترها با هم و مخاطب با آنها برقرار مى کرد در فصل 2 بین روابط و ساختار فیلم نامه اى 

گم شد.
سریال «شهرزاد» به نویسندگى و کارگردانى حسن فتحى در دو فصل براى شبکه نمایش 

خانگى تولید و توزیع شد.
پس از اتمام برنامه تلویزیونى «دورهمى»مهران 
مدیــرى احتماالتــى درباره ســرى جدید این 
مجموعــه وجــود دارد. با اینکه گفته مى شــد 
ادامــه برنامــه «دورهمى» مهــران مدیرى 
منتفى شده است، شــنیده ها حاکى از آن است 
که مسئوالن صداوســیما براى ساخت سرى 
جدید «دورهمى» با مدیرى مشــغول رایزنى 
هستند.  بنا بر این اخبار، مهران مدیرى به شبکه 
نســیم بازمى گردد و این احتمال وجود دارد که 
او با یک تیم تهیه و تولید جدید، ســاخت فصل 
تازه «دورهمى» را آغاز کنــد. پیش از این مدیرى 
درباره پایان یافتــن دورهمى گفته بــود از اول هم 
قرار بود که این تعداد قســمت ساخته شــود. به نظرم 
«دورهمى» به یک اوجى رســید و بهتر بود همانجا تمام 
شــود. ما ســعى کردیم کارهاى خوبى در  «دورهمى»مثل 
کتابخوانى وخیلى ا ز چیزى هاى خــوب را تبلیغ کنیم و کمى 
و کاســتى هایى هم حتمًا بود. بخاطر اینکه ســاختن فصل 
جدید «دورهمى»بسیار ســخت بود ما در همین فصل آخر 
بعضى وقت ها در دعوت از مهمان به مشکل مى خوردیم؛ 
بعضى ها ایران نبودند بعضى ها اجــازه به تلویزیون آمدن 
نداشتند بعضى ها سرکار بودند و بعضى اوقات درباره دعوت 

به مشکل مى خوردیم.

این روزها خبرى از تولید ســریالى به نام «کارگاه 
48» به نویسندگى رسول صانعى مطرح است که 
حکایت از دعوت دوباره شهاب حسینى براى بازى 

در نقش شهید عباس بابایى را دارد.
سریال هایى که با موضوع رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس تولید مى شوند همواره مورد احترام و 

استقبال مردم  هستند و در این میان گاهى برخى 
سریال ها بیشتر محبوبیت کسب مى کنند. یکى از 
این سریال ها «شــوق پرواز» به کارگردانى یدا... 
صمدى بود که بســیار مورد اســتقبال  مخاطبان 
قرار گرفت. شهاب حســینى در این سریال نقش 
شهید بابایى را بازى کرد و از پس ایفاى این نقش 

به خوبى بر آمد.
ایــن بازیگر که بعــد از دریافت ســیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر براى فیلم سینمایى سوپراستار 
دیگر در سریال هاى تلویزیونى ظاهر نشد اما بعد از 
خواندن فیلمنامه «شوق پرواز» و گفتگو با خانواده 
شهید عباس بابایى بازى در این سریال را پذیرفت 
تا این اثر آخرین کار تلویزیونى در کارنامه اش باشد.
حاال این روزها خبــرى از تولید ســریالى به نام 
«کارگاه 48» به نویسندگى رسول صانعى مطرح 
اســت که حکایت از دعوت دوباره شهاب حسینى 

براى بازى در نقش شهید عباس بابایى را دارد.
لوکیشــن اصلى «کارگاه 48» پایگاه هوایى شهر 
اصفهان است. این سریال 25 قسمتى درباره تولید 
قطعه اى مهم از هواپیماى  F14 است که یکى از 
مهمترین هواپیماهاى جنگنــده در دوران جنگ 

تحمیلى ایران و عراق بود.

ماجراى ســریال «کارگاه 48» از این قرار اســت 
که یک جوان مخترع از اهالى نجف آباد اصفهان 
موفق به ساخت این قطعه مى شــود و کشور را از 
بحرانى اســتراتژیک نجات مى دهد. این قصه از 
روى واقعیت نوشته شده است، اما بنا به مقتضیات 
درام، بخش هایى به آن اضافه شده است. ماجراى 
«کارگاه 48»  به سال هاى 60 تا 
64 برمى گردد، در اصل تولید این 
قطعه از هواپیماى F14  زیر نظر 
شــهید بابایى صورت مى گیرد 
و سریال با شــهادت این شهید 

بزرگوار به پایان مى رسد.
این سریال به تهیه کنندگى حمید 
آخوندى وارد مرحله پیش تولید 
نیز شده بود، اما بعد از درگذشت او 
هنوز تهیه کننده اى براى «کارگاه 

48»  انتخاب نشده است.
شهاب حسینى در گفتگویى درباره 
شناخت از شخصیت شهید بابایى 
و اینکه چرا نظر خود را تغییر داده و در یک سریال  
ایفاى نقش کرده گفته بود: قبل از پیشنهاد بازى، 
شناخت چندانى در مورد شهید عباس بابایى نداشتم، 
اما وقتى با خانواده این شــهید که تفکر او را نگه 
داشته اند آشنا شدم و متوجه شــدم مردم دوست 
دارند داســتان زندگى وى را بدانند و اگر سریالى، 
گفتن حقیقت را دســتمایه خود قرار دهد و بناى 
خود را در خدمت بگذارد، ارزشمند است. با پذیرفتن 
این نقش صداى بال هاى هماى ســعادت را کنار 
گوشم شنیدم. احساس کردم این بار رویکرد، چیز 
دیگرى است و نویدبخش تولید سریال هایى از این 

دست است.
اینکه تهیه کننده این سریال چه کسى خواهد بود 
و تکلیف آن به کجا مى رســد هنوز روشن نیست 
اما اینکه شــهاب حســینى دوباره در نقش شهید 
عباس بابایى بازى کند بــا توجه به عالقه مرحوم 
صدیقه حکمت، همســر شــهید به بازى شهاب 
حسینى و نیز حساســیتى که این بازیگر به ایفاى 
جزئیات شــخصیت این ســردار دفاع مقدس در 
قالب نقش داشــت و امانتى که درست به مقصد 
رســید مى توان گفت ایــن اتفــاق دور از انتظار

 نیست. 

عبدالرضا اکبــرى، بازیگر جدید ســریال «آنــام» به کارگردانى جواد افشــار 
شــد. اکبرى چندى پیش در ســریال «شــکوه یک زندگى» بــه ایفاى نقش

 پرداخته بود. 
همچنین مرزداران، کرج، دانشگاه از لوکیشن هایى بودن که تا به حال گروه تولید 

در آنها به تصویربردارى پرداختند.
تصویربردارى فاز اول ســریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه و به قلم امیر عباس پیام با حضور بازیگران شاخص آذربایجان در 

شهرستان کلیبر کلید خورد.
سریال «آنام» محصول گروه فیلم و سریال شبکه 3 با مشارکت دفتر آموزش و 
ارتقاى سالمت و دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى و به تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه و به کارگردانى جواد افشار که توسط 

امیر عباس پیام نوشته شده است.
گلچهره سجادیه، سیروس گرجســتانى، علیرضا شجاع نورى، شبنم قلى خانى، 
امیر دالورى، فریبا متخصص، ســیامک صفرى، الله مرزبان و بازیگران آذرى؛ 
شهرام خزرایى، ناصر هاشمى،سامیه لک، مهشــید جوادى، هادى افتخارزاده، 
وحید فرشى، امیر شاکرى، شهزاد شکوریان، فیروز عاقلى، سویل شیرگیر، فاطمه 
حسینى، رقیه شادخواه، فریبا سهرابى، تینا عبدى، رباب رضازاده، مهدى فتحى، 
علیرضا موســالنى، حمید صالحى، على پورصدیقیان، فروغ مشقتى، میثم ولى 

خانى، امین حاجى اکبرى بازیگران این مجموعه هستند.
ایــن ســریال قــرار اســت در شــب هاى پاییــز از شــبکه 3  ســیما

 پخش شود.

شراره رخام:

آرزوى سیمرغ ندارم 
توانایى گرفتن اسکار را دارم

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: در جواب منتقدین مى گویم، 
بله من هم انتخاب اشتباه زیاد داشــته ام و شاید این قضیه باعث 
شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندارم و از این زاویه 

نقدشان را مى پذیرم. 
 شراره رخام در رابطه با آرزوهاى شخصى خود براى دریافت 
جایزه هاى سینمایى گفت: من بازیگرى هستم که همیشه 
به گرفتن جایزه فکر مى کنم و دوست دارم از بازى من تقدیر 
به عمل بیاید. البته الزامًا براى من این جایزه به ســیمرغ 

جشنواره فیلم فجر ختم نمى شود.
وى در همین راستا افزود: در جشنواره اى به نام «متد» 
در سال 2007 براى بازى در فیلم «پل سیزدهم» نامزد 
دریافت بهترین بازیگر نقش اول زن شدم. همان موقع 
براى نامزدى در آن جشنواره بى نهایت خوشحال و 

هیجان زده شده بودم.
بازیگر نمایش «کــژدم» آرزوى اصلــى خود در 
بازیگرى را اینگونه توصیف کرد: البته مى خواهم 
آرزوى اصلى خود براى دریافت جایزه را بگویم 
و امیدوارم برخى حاشیه ســازان دوباره در مورد 
حرف من جبهه نگیرند و آن اینکه من هم مثل هر 

بازیگرى به اسکار فکر مى کنم.
وى درباره نظر برخى منتقدان در مورد گرفتن اسکار 
توســط وى تصریح کرد: من این مطلب را چند جایى 
مطرح کردم و همه سریع موضع گرفتند که تو اول سیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر را بگیر و بعد به اسکار فکر کن. من هم 
مى خواهم در همین راستا اول سیمرغ جشنواره را به دست بیاورم و 

بعد اسکار را از آن خود کنم.
بازیگر فیلم «الله هاى واژگون»، آینده خود در بازیگرى را اینگونه 
ترسیم کرد: افق من هیچگاه فجر نبوده است. افق هر شخص باید 
باالترین درجه از شغل خود باشد. براى من که همواره آرمان گرا 
بوده ام بدون شک افق آینده نگرانه به اسکار ختم مى شود. مگر 

مى شود که یک کوهنورد نخواهد اورست را فتح کند؟ جایزه اسکار 
براى بازیگران حکم اورست براى کوهنوردان را دارد.

وى افزود: برخــى مى گویند تو چرا باید به اســکار فکر کنى و من 
هم در پاســخ مى گویم که چرا نباید فکر کنم. چــرا از آینده خوب 
بازیگرى دور شوم. آرزوى هر بازیگرى اسکار است و براى من هم 

همینگونه است.
بازیگر «آرزوهاى ناتمام»، توسل به خدا را راه موفقیت خواند و گفت: 
وقتى خدا بخواهد اتفاقى براى یک نفر بیافتد، زمین و زمان دست 
به دست هم مى دهند تا آن اتفاق عملى شود و اگر خدا نخواهد شما 
تمام قواعد را یک به یک رعایت کنید به خواســته خود نمى رسید. 
من همیشــه وقتى به آرزوهایم فکر مى کنم به سرنوشت و تقدیر 

ایمان دارم.
رخام با اشاره به توانایى هایش در عرصه بازیگرى خاطرنشان کرد: 
به عنوان یک بازیگر توانایى هایى دارم که به نظرم در حد دریافت 
جایزه اسکار است و مى توانم آن را به خانه بیاورم. در جواب منتقدین 
مى گویم که، بله من هم انتخاب اشــتباه زیاد داشته ام و شاید این 
قضیه باعث شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندارم و از 
این زاویه نقدشان را مى پذیرم. اما با توجه به توانایى شخصى خودم 

جایزه اسکار را اصًال دور نمى بینم.

آرزو
تتتتتتتتتتتوووووووووووانایى گرفتتتتتتتتتتتوانایىگرف
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: در جواب منت
بله من هم انتخاب اشتباه زیاد داشــته ام و شاید
شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندا

نقدشان را مى پذیرم.
 شراره رخام در رابطه با آرزوهاى شخصى خ
جایزه هاى سینمایى گفت: من بازیگرى ه
به گرفتن جایزه فکر مى کنم و دوست دارم
به عمل بیاید. البته الزامًا براى من این جا

جشنواره فیلم فجر ختم نمى شود.
راستا افزود: در جشنواره وىدر همین
7در سال 2007 براى بازى در فیلم «پل
دریافت بهترین بازیگر نقش اول زن ش
براى نامزدى در آن جشنواره بى نه

هیجان زده شده بودم.
بازیگر نمایش «کــژدم» آرزوى
بازیگرى را اینگونه توصیف کرد
اصلى خود براى دریافت آآرزوى
و امیدوارم برخى حاشیه ســازان
حرف من جبهه نگیرند و آن اینکه

بازیگرىبه اسکار فکر مىکنم.
وى درباره نظر برخى منتقدان در مو
توســط وى تصریح کرد: من این مط
مطرح کردم و همه سریع موضع گرفتندک
جشــنواره فیلم فجر را بگیر و بعد به اسکار
مممى خواهم در همین راستا اول سیمرغ جشنواره را

بببععد اسکار را از آنخود کنم.
بابازیگر فیلم «الله هاى واژگون»، آینده خود در باز
ترسیم کرد: افق من هیچگاه فجر نبوده است. افق
باالترین درجه از شغل خود باشد. براى من کهه
بوده ام بدون شک افق آینده نگرانه به اسکار خ

با حضور باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست؛

«عرق سرد» به صداگذارى رسید

عبدالرضا اکبرى
 به «آنام» پیوست

انتقاد نویسنده «قلب یخى» از 
فیلمنامه فصل دوم «شهرزاد»

«دورهمى» 
به تلویزیون 

بازمى گردد؟

روایتى دیگر از ساخت سریالى بر اساس زندگى شهید عباس بابایى

شهاب حسینى، از «شوق پرواز» تا «کارگاه 48»

«کارآگاه گجت» 
دوباره به تلویزیون آمد

سمت 
ورانه را

موریت کارآگاه 
 اقدامات است. 

رادر زاده گجت) به 

گجت به صورت مى کنند و
کامًال تصادفى هــر بار به عنوان 
قهرمان قصه و فــرد پیروز معرفى 
مى شود. تفاوت ســرى جدید با

سرى قدیمى عالوه بر سه بعدى 
کالو بودن، نفوذ بــرادرزاده دکتر

به نام «تالون»  به دســتگاه پلیس و 
است. کالو ى دکتر

 افق من 
هیچگاه فجر نبوده است. 

افق هر شخص باید باالترین 
درجه از شغل خود باشد. براى 

من که همواره آرمان گرا بوده ام 
بدون شک افق آینده نگرانه به 

اسکار ختم مى شود. مگر مى شود 
که یک کوهنورد نخواهد اورست 

را فتح کند

ت. 

ن عکس باران کوثرى در جدیدترین ســاخته سهیل بیرقى، اعالم 
ین این فیلم سینمایى که تهیه کنندگى آن را مهدى داورى بر عهده 
قانى و محمد نجاریان به پایان رسیده و صداگذارى آن به تازگى آغاز 

ینمایى «عرق سرد»، علیرضا علویان صداگذارى این فیلم را آغاز کرده 
ل ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم است و اصالح رنگ و نور «عرق 

 نووا انجام مى شود.
0مایى «عرق سرد» که از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود، پس از 40
یکىاز نکات جالب توجه «عرق سرد» حضور باران کوثرى در نقش 
کوثرى براى بازى در این نقش، تمرینات بسیار سخت و تخصصى  ک.

 سر گذاشت و براى بازى در «عرق سرد» وزن کم کرده است.
دیدى، لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر دولتشاهى بازیگران 
هستند. پیش بینى مى شود با پایان مراحل فنى ، اولین نمایش «عرق 

ین جشنواره فیلم فجر باشد.

1 قســمت11 دقیقه اى در کشــور کانادا تولید 3و در 23
 شده است.

در فرآیند دوبله ایــن اثر که در اســتودیو ایما صورت 
گرفته است، اشــکان لطفى پور در نقش مترجم،

ىدقى طاهره آدینه به عنوان ویراستار، اشکان صا
سرپرســت گویندگان و ملیحه صالحیان درر
جایگاه تدوین و فارســى سازى ایفاى نقشش

کرده اند.
داستان این مجموعه همچون سرى قدیمى، 
مربوط به دشــمنى «دکتر کالو» با کارآگاه 

همراه «بِِرین» (ســگ
مشــکالت نقش اصلــ

ل ر و
«قلب یخــى» درباره فیلمنامه 
فصل دوم ســریال «شهرزاد» 
گفت: به شخصه فصل دوم این 
ســریال را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانم اما این به این 
معنا نیســت که کشش قصه و 
جذابیت هایش کمتر بوده است.

وى ادامه داد: مى توانم بگویم به 
تفاوت در روایت بخشىاز قصه ها خیلى متفاوت تر از  یلمنامه نویسى و
که ما به عنوان «شهرزاد» مى بینیم در فصل یک داراى حس متفاوتى 

خوبىهم با مخاطب برقرار کرده بود.
2 «تنهایــى لیــال» گفــت: ممکن اســت فصــل 2 «شــهرزاد» 
تکنیکــى، اثر درخور و بهترى باشــد اما حال فصــل یک همراهش

3مى کنید اینروال درفصل3 همادامه خواهد داشت، گفت: بله آن هم
2 جداى از فصل 2 نیســت و آن خونگرمى و ارتباط حسِى خوبى که  33
2اطب با آنها برقرار مى کرد درفصل2 بینروابط وساختار فیلم نامه اى

نویسندگى و کارگردانى حسن فتحى در دو فصل براى شبکه نمایش 
شد.

پساز ات
مدیــر
مجمو
ادامــ
منتفى
که مس
جدید
هستند
نســیم
او با یک
تازه «دور
درباره پایان
قرار بود که این
«دورهمى» به یک
شــود. ما ســعى ک
کتابخوانى وخیلى ا ز
و کاســتى هایى ه
جدید «دورهمى»
بعضى وقت ها در
بعضى ها ایران نب
نداشتند بعضى ه
به مشکل مى خو

ور باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست؛

 سرد» به صداگذارى رسید

«دورهمى» 
ببه تلویزی
بازمى

 پنــى) در حل 
ـى را ایفا 

جاسوسى براى



سالمتسالمت 11113060 سال چهاردهمشنبه  22 مهر  ماه   1396

چگونه از اگزما 
خالص شویم؟

اگزما یک بیماري پوستی شایع اســت که بسیاري را 
در سراســر دنیا تحت تأثیر خود قرار داده است. در این 
بیماري قسمت هایی از پوســت خشک و ملتهب می 
شود و همچنین دچار خارش می شود که می تواند منجر 
به خاراندن شدید آن ناحیه و ایجاد زخم شود. اگر محل 
مبتال به اگزما با برخی تحریک کننــده ها و آلرژن ها 

تماس پیدا کند، ممکن است دچار التهاب شود.
با اینکــه درمان مشــخصی براي اگزما وجــود ندارد 
اما کارهاي ســاده اي هســت که مــی توانید براي 
کنترل آن انجام دهید و از فعال شــدنش پیشــگیري

 کنید.

در برابر وسوسه خاراندن منطقه مقاومت 
کنید

اگزما بین افراد مبتال حاالت متفاوتی دارد این یعنی آنچه 
باعث بروز واکنش در یک فرد می شــود، ممکن است 
روي فردي دیگر این تأثیر را نداشــته باشد. به هر حال 
مهم نیست چه چیزي باعث تحریک اگزما شده است 

ي  چیز
که بیشــتر 

از همه باید به آن 
اهمیت دهیــد مقاومت در 

برابر وسوسه خاراندن اگزماست.
اگزما همیشه پوست را دچار خارش می کند و مهم هم 
نیســت که کجا اتفاق افتاده باشد. افراد وقتی دچار این 
مشکل می شوند دوست دارند منطقه اي که دجار خارش 

شده را بخارانند. 
یک راه مناسب دیگر براي کنترل این وضعیت یادداشت 
برداري از چیزهایی اســت که باعث تحریک و التهاب 
پوست می شود. همین که عوامل تحریک کننده خود 
را تشــخیص دادید، می توانید شــروع به پرهیز از آنها 

کنید.
1-پارچه ها

مواد خاصی نظیر پشم و نایلون می توانند باعث تحریک 
پوست شوند. دلیلش این است که پارچه هاي مصنوعی 
معموًال براي پوست هاي مســتعد به اگزما راهی براي 

تنفس نمی گذارند.

2-غذا
برخی از مبتالیان به اگزما ممکن است 
متوجه شوند برنامه غذایی شان تا حدود 
زیادي روي شدت مشکل پوستی شان 
تأثیر دارد. برخی غذاها  مانند شیر و تخم مرغ  
می توانند باعث تحریک نشــانه هــاي اگزما

 شوند.
3-خشکی پوست

تقریبًا در تمام موارد اگزما، خشــکی پوست باعث بروز 
خارش شدید می شود. پوست هایی که به شدت خشک 
هستند ترك می خورند یا دچار خونریزي می شوند که 

می تواند بسیار درد آور باشد.
4-استرس

ثابت شده است که استرس می تواند باعث شعله ور شدن 
عالئم اگزما شود. دلیل چنین اتفاقی این است که وقتی 
دچار استرس می شوید بدن با افزایش التهاب سعی در 

محافظت از پوست می کند.
5-محیط زیست

تغییرات شــدید در محیطی که در آن زندگی می کنید 
مانند افزایش آلودگی و یا باال رفتن دما می توانند باعث 

بدتر شدن شرایط پوستتان شوند. 

 این یک واقعیت است که توانایى بدن یک زن براى جذب 
ویتامینB12 به تدریج و با افزایش سن، کاهش مى یابد. 

فقر این ویتامین به خصوص در زنانى که از مشــکالت 
گوارشــى رنج مى برند و داروهاى اســید معده دریافت 
مى کنند، گیاه خوارانى که گوشت دریافت نمى کنند و... 

بیشتر به چشم مى خورد.
عالئم جدى کمبود ویتامین B12که نیاز فورى به توجه 

پزشکى دارند از این قبیل است:

رنگ پریدگى 
عدم تولید کافى سلول هاى قرمز خون در افراد مبتال به فقر 
ویتامین B12 منجر به بروز حالت رنگ پریدگى مى شود.

فراموشى
 فراموشــى مزمن و نامتعارف ممکن است نشان دهنده 
یک مسئله عمیق پزشکى باشد. بسیارى از بیماران مبتال 
به فقر ویتامین B12 در معرض خطر ابتال به زوال عقل و 
آلزایمر در سنین باالتر هســتند. یک آزمایش خون ساده 

مى تواند کمبود ویتامین B12 را تشــخیص دهد و رژیم 
هاى مکمل مى توانند از ابتال به بیمارى هاى شناختى در 

این افراد جلوگیرى کنند.

خستگى غیر قابل توضیح
 احساس خســتگى براى طوالنى مدت حتى اگر فرد به 
میزان کافى خــواب دریافت کرده باشــد، البته همراه با 
عالئمى که در باال ذکر شد، مى تواند نتیجه کمبود ویتامین 

B12باشد.

سرگیجه
 حمالت مکرر سرگیجه مى تواند یک سیگنال جدى ابتال 
به کم خونى ناشــى از فقر ویتامین B12 باشد. احساس 
لرزش سریع در حالت نشســته از نشانه هاى دیگر است. 
کسانى که فقر ویتامین B12 دارند، همچنین هنگام باال 
آمدن یا پایین رفتن از پله ها دچار سرگیجه مى شوند که 
این حالت البته بسیار خطرناك است و نیاز به توجه فورى 

پزشک دارد.

سوزن سوزن شدن 
این حالت به خصوص زمانى که فرد براى طوالنى مدت 
نشسته باشد، معمولى اســت اما احساس بى حسى در 
سراسر بدن همراه با سوزن سوزن شدن مى تواند نشانه 
ابتال به فقر ویتامین B12 باشــد. آسیب هاى عصبى 
ناشــى از کمبود ویتامین B12باعث بروز این نشانه ها 

مى شود.

ضعف عضالنى
 یک نتیجه کمبود ویتامین B12این است که اکسیژن 
کافى به عضالت نمى رســد و فــرد ضعف عضالنى 

نامتعارف را تجربه مى کند.

بهترین منابع
با توجه بــه یافته هاى محققان، جگر گوســاله غنى از 
B12 است. گوشت گاو، بوقلمون، مرغ، ماهى قزل آال، 

سرشار از این ویتامین است. تخم مرغ و شیر نیز از دیگر 
منابع هستند.

براى داشتن یک پوست بى عیب و نقص نیاز به مصرف 
کرم ها و لوسیون هاى گرانقیمت با برند هاى خاص نیست.

هر روز صبح بالفاصله پس از بیدار شدن آب بنوشید.
این کار فواید بى شــمارى دارد که یکى از آنها زیبایى و 

سالمت پوست صورت شماست.
اگر این روند را به عنوان یک درمــان در پیش بگیرید از 
نتایج آن مطلع خواهید شد که بخشى از آنها را براى شما 

آورده ایم.
چند روز پس از شروع نوشیدن آب با معده خالى در صبح 

سبکى و سالمتى خوبى در خود احساس مى کنید.
زدوده شدن سموم از بدن دلیل این حــس تنها 

شماست.
با نوشیدن آب بعد 

از بیدار شدن 
توانیــد  مــى 
سوخت و ساز 

بــدن را به 
ر  طــو

شگفت انگیزى باال ببرید.
از دیگر مزایاى این مورد کاهش وزن خواهد بود.

شما مى توانید انرژى و انگیزه بیشترى براى ورزش کردن 
داشته باشید.

همچنین هضم غذاى شما بهتر انجام مى شود و گرسنگى 
کمترى احساس مى کنید.

اگر شما هم ســوء هاضمه یا رفلکس اســید معده دارید، 
زمانى که شروع به نوشیدن آب ناشــتا کنید این مشکل 
ناپدید خواهد شــد و بعد از هر وعده غذایى دیگر احساس

 ناراحتى هاى شدید در ناحیه معده نخواهید داشت.
درمان آب مى تواند پوســت شما را همچنین 

تا حد زیادى ســالم و شاداب 
کند. چیــن وچروك 
پوســت کمتــر 
مــى شــود و 
خشــش  ر د
پوست صورت 
مشــاهده  را 

خواهید کرد.

احتماًال شما هم ممکن است بارها پس از حضور در آجیل 
فروشى ها و یا مراکز مختلف خرید، در هنگام مواجه شدن 
با قیمت باالى میوه خشــک، از خودتان پرسیده اید که 
این میوه هاى خشک شــده چه خاصیتى براى انسان و 

بدن دارند؟
زمانى که آب از میوه ها حذف مى شود، مواد مغذى و فیبر 
مورد نظر آنها باقى مى ماند. براى مقایسه میوه هاى تازه 
و میوه هاى خشــک باید این موضوع را بیان کرد که نیم 
فنجان زردآلوى خشــک داراى4/7گرم فیبر مى باشد. 
بنابراین مى توان گفت میوه هاى خشک منبع غنى از آنتى 

اکسیدان، اسید فولیک و ویتامین B6 به شمار مى روند.
یک مطالعه  نشــان داد افرادى که اقدام به خوردن میوه  
خشک که داراى مواد مغذى بیشــترى است، مى کنند 

داراى وزن کمترى هستند.
با این حال، مهم است که در نظر داشته باشید که قند هاى 

طبیعى در میوه هاى خشک بیشتر وجود دارند، که لزومًا 
نگرانى را براى عموم به همراه نداشــته و حتى مى توانند 
براى ورزشکاران که نیاز به سوخت سریع دارند مفید باشد. 
اما این موضوع مى تواند براى کسانى که دائماً مراقب قند، 

کربوهیدرات و کالرى خود هستند، مسئله باشد.
به طور کلى، میوه  خشــک مى تواند یــک منبع مغذى، 
مناســب و قابل حمل باشــد، به ویژه زمانى که با آجیل 
ترکیب شده باشد و به عنوان یک مخلوط مغذى مصرف 

شود.
همچنین مصرف میوه هاى خشکى که حاوى قند افزودنى 
و یا داراى الیه اى از شکر هستند مانند حلقه هاى آناناس 
خشک شده و یا میوه هاى دیگر را محدود کنید. در نهایت، 
اگر شما به سولفیت ها حساسیت دارید و یا مبتال به آسم 
هســتید، برندهاى ارگانیک میوه هاى خشک را انتخاب 

کنید که حاوى دى اکسید گوگرد، نگهدارنده نمى باشند.

اگر بــه دنبال درمان گرفتگى بینى هســتید 
در این نوشــتار با ما همراه باشید تا مؤثرترین 
درمان خانگى گرفتگى بینــى را بدانید. اگر 
گرفتگى بینى بیشتر از یک هفته طول بکشد، 
ممکن اســت داراى دالیل دیگرى باشد، از 
جمله سینوزیت حاد، خشــکى هوا، تغییرات 
هورمونى در بدن، التهاب مخاط بینى آلرژیک، 
آسم مرتبط با محیط کار، باردارى، استرس، 
اختــالالت تیروئید، مصرف بیــش از اندازه  

دخانیات و...
گرفتگى بینــى همچنین مى توانــد به دلیل 
پولیپ یــا تومور نیز ایجاد شــود؛ اگرچه این 
دالیل کمتر شایع هستند. عالئم رایج گرفتگى 
بینى عبارت هســتند از درد سینوس، تجمع 
مخاط، تورم بافت هاى بینى، آبریزش چشم، 
گرفتگى صدا و سردرد خفیف. گرفتگى بینى 
ممکن است با آبریزش بینى همراه یا ممکن 

است کامًال خشک باشد.
راه هاى زیادى براى بر طرف کردن گرفتگى 
بینى وجود دارد. این مشــکل بســیار رایج را 
مى توان به آسانى با اســتفاده از مواد معمول 
داخل آشــپزخانه تان درمان کرد. هر یک از 
درمان هاى خانگى مذکــور در این مقاله را بر 
حسب نیاز اســتفاده کنید تا در زمان حاصل 
شدن بهبودى از شر ناراحتى هاى آزار دهنده  

گرفتگى بینى خالص شوید.

سرکه سیب
اســتفاده از ســرکه ســیب یکى از بهترین 
درمان هــاى خانگى براى درمــان گرفتگى 
بینى به شمار مى رود.سرکه سیب مانند یک 
داروى ضد احتقــان طبیعى عمل مى کند که 
به در هم شکســتن مخاط انباشــته شده در 
حفره  بینى کمک مى نماید و بــه طرز عالى 
گرفتگى بینى تان را درمان مى کند. همچنین 
پتاسیم موجود در سرکه سیب به خشک شدن 

آبریزش بینى کمک مى کند.

استنشاق بخار (بخور دادن)
استنشــاق بخــار یــا بخــور دادن از دیگر 
درمان هاى خانگى محبوب براى تســکین 
سریع گرفتگى بینى به شــمار مى رود. بخور 
مانند یک داروى اکسپکتورانت طبیعى عمل 
مى کند و گرفتگى بینى تــان را باز مى نماید؛ 
به عالوه، باعث روان شــدن مجارى تنفسى 
مى شــود که در اثر گرفتگى بینى یا بیمارى 

تحریک شده اند. 

شستشوى بینى
همچنین براى درمان گرفتگى بینى مى توان از 
شستشوى بینى با محلول آب و نمک استفاده 
کرد. این کار کمک مى کند مخاط و دیگر مواد 
تحریک کننده از مجارى بینى شســته شوند 

و حس آرامش بســیار خوبــى را براى تان به 
ارمغان مى آورد.

فلفل 
فلفل براى تســکین گرفتگى بینى و انسداد 
سینوس ها بسیار مؤثر است. ماده کپسایسین 
موجود در فلفل هندى مانند یک داروى ضد 
احتقان طبیعى عمل مى کند و شما را از التهاب 

مجارى بینى خالص مى کند.
به عالوه، طعم بسیار تند فلفل باعث آبریزش 
بینى مى شــود و این کار بــه خالصى تان از 
شــر مخاط و مــواد آلــرژى زاى موجود در 
ســینوس هاى تان کمک مى کنــد. به این 
ترتیب، فلفل باعث تســکین گرفتگى بینى 

مى شود.

استفاده از ویکس
ویکــس یکــى از دارو هــاى ضــد احتقان 
محبوبى اســت که بــه راحتى مى تــوان از 
داروخانه ها تهیه کرد؛ ایــن پماد مى تواند به 
سرعت شما را از شــر گرفتگى بینى خالص 

کند.
ترکیبات فعال موجود در ویکس، نظیر کافور، 
روغــن اوکالیپتوس، و منتول، به باز شــدن 
گرفتگى بینى کمک مى کنند و تنفس را راحت 

و آسان مى کند.

سیر
استفاده از ســیر یکى از بهترین درمان هاى 
خانگى براى کاهش گرفتگى بینى اســت. 
خواص ضد ویروســى، ضــد باکترى و ضد 
قارچى ســیر به مبارزه علیه عفونت تنفسى 

عامل گرفتگى بینى کمک مى کنند.
ســیر همچنین به کنترل تولید بیش از اندازه 
مخاط و پیشگیرى از عفونت کمک مى نماید. 
ســیر حتى باعث تســریع در فرآیند بهبود 
بیمارى مى شود، زیرا این حبه  پرخاصیت یک 
داروى تقویت کننده  طبیعى براى دســتگاه 

ایمنى بدن است.

روغن اوکالیپتوس
روغن اوکالیپتــوس به دلیــل خواص ضد 
احتقانى و ضد التهابــى اش براى افرادى که 

از گرفتگى بینى رنج مى برند، بسیار مفید 
اســت.این ماده به تمیز شدن مجارى 

هــوا کمــک مى کنــد و همچنین 
به عنــوان یــک داروى طبیعى 

آرام کننده  سرفه عمل مى کند.

زنجبیل
اســتفاده از زنجبیــل نیــز از دیگر 

درمان هاى خانگى مؤثر و آسان براى 
درمان گرفتگى بینى اســت.زنجبیل داراى 

قابلیت آنتى اکســیدانى باالیى است که 
به مهار ترشــح مخاط کمک مى کند. 
زنجبیل همچنین به حفظ حرکت طبیعى 

مژك هاى بینــى کمک مى کند؛ 
حفظ این حرکت طبیعى نقش 
مهمــى در حفظ ســالمتى 

سینوس ها دارد.

درمان هاى خانگى مؤثر براى گرفتگى بینى
درمان هاى 
ى اســت. 
ترى و ضد 
نت تنفسى 

د.
ش از اندازه 
ک مى نماید. 
آیند بهبود 
صیت یک 
 دســتگاه 

خواص ضد 
 افرادى که 

ار مفید 
ارى
ن
ى

گر
براى 

بیل داراى 

قابلیت آنتى اکســیدانى باالیى است که 
به مهار ترشــح مخاط کمک مى کند. 
زنجبیل همچنین به حفظ حرکت طبیعى

مژك هاى بینــى کمک مى کند؛ 
نقش  حفظ این حرکت طبیعى
مهمــى در حفظ ســالمتى 

سینوس ها دارد.

گى بینى

یک دندانپزشــک گفت: فشار آوردن بیجا 
روي دنــدان و حرکات نامربــوط حتی با 
بهترین مسواك و خمیردندان بسیار مضر 
اســت و همچنین زمان مسواك زدن باید 

حدود سه تا پنج دقیقه در نظر گرفته شود.
مصطفی  فاطمی  در خصوص اســتفاده از 
خمیردندان ها، اظهار داشت: خمیردندان 
ماده اي اســت که ترکیبات متفاوتی در آن 
استفاده می شــود که یکی از اصلی ترین 
ترکیبات آن پاك کننده است که باعث کف 
کردن خمیردندان می شــود. از ترکیبات 
دیگرخمیردندان می توان به مواد ساینده آن 
اشاره کرد که از موادي مثل اکسید سیلیس و 
آلومینیوم در آن استفاده می شود. به جز اینها 
خمیردندان از مواد طعم دهنده و قوام دهنده 

براي شکل خمیري تشکیل شده است.
وي گفت: بعضی مواقع به جاي استفاده از 
پاك کننده هاي اکسید سیلیس یا آلومینیوم 
به عنوان افزودنی از کربن با منشأ گیاهی 
استفاده می کنند، زغال به همان میزانی که 
اثر فیلترکنندگی و اثر جذب مواد سمی را 
داراســت در خمیردندان هم این کاربرد را 
دارد؛ البته آنقدري که مسواك زدن درست 
و اصولی در سالمت دندان مهم است برند 

خمیر مهم نیست. 
این عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید 
بهشتی در خصوص خمیردندان هاي گیاهی 
بیان کرد: در مواد تشکیل دهنده خمیردندان 
طعم هایی اســتفاده می شود که خوشایند 
باشــد، عالوه بر اینها مــواد افزودنی را با 
درصدهاي مشخص استاندارد شده براي 
جلوگیري از پوسیدگی به آن اضافه می کنند. 
فاطمی افــزود: خمیردندان هاي ژله اي که 
توســط ســازمان غذا و دارو در تولید آن 
کنترل می شود داراي هولوگرام بوده و بدون 
ضرر است و شکل ظاهري ژله اي آن نوعی 

تبلیغات است. 
وي در ادامه در مورد ویژگی خمیردندان هاي 
مناسب تأکید کرد: اگر وارد جزئیات شویم 
شــاید براي مردم عادي قابل تشخیص 
نباشد اما اگر به صورت کلی بگوییم آنهایی 
که از داروخانه تهیه می کنیم داراي کیفیت 
تقریباً یکسانی هستند و شاید اصلی تر از 
مسئله خمیردندان مناسب، مسواك زدن 

منظم و دقیق استفاده است. 

ویژگی هاي  
خمیردندان مناسب

با معده خالى آب بنوشید تا زیباتر شوید

میوه هاى خشک مفیدند؟

ایم. رده
ند روز پس از شروع نوشیدن آب با معده خالى در صبح

بکى و سالمتى خوبى در خود احساس مى کنید.
شدنسموم از بدنلیل این حــس تنها  زدوده

ماست.
 نوشیدن آب بعد 

 بیدار شدن 
توانیــد  ــى 
ساز  وخت و

ـدن را به 
ر ــو

زمانى که شروع به نوشیدن آب ناشــتا کنید این مش
ناپدید خواهد شــد و بعد از هر وعده غذایى دیگر احسا

 ناراحتى هاى شدید در ناحیه معده نخواهید داشت.
تواند پوســت شمهمچنین  درمان آب مى

تا حد زیادى ســالم و شاد
کند. چیــن وچرو
پوســت کمت
مــى شــو
خشــ ر د
پوست صو
مشــاه را 

خواهید کرد.

B12 6 هشدار جدى درباره فقر ویتامین

چگونه از
خالص ش

اگزما یک بیماري پوستی شایع اســت که بسیاري را 
در سراســر دنیا تحت تأثیر خود قرار داده است. در این 
بیماري قسمت هایی از پوســت خشک و ملتهب می 
شود و همچنین دچار خارش می شود که می تواند منجر 

ي چیز
که بیشــتر 

از همه باید به آن
اهمیت دهیــد مقاومت در 

اندناگزماست وسوسهخا اب ب

2-غذا
برخیاز مبتال
متوجه شوند بر
زیادي روي شد
تأثیر دارد. برخی غذا

می توانند باعث تحریک
 شوند.
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از روز اولى که رضا افتخارى مدیرعامل اســتقالل 
شد، خیلى ها در موردش گفتند که او یک پرسپولیسى 
اســت. زمانى علــى جبارى بــه عنــوان یکى از 
سرشــناس ترین پیشکسوتان اســتقالل در مورد 
مدیرعامل آبى ها گفته بود: «من از دوستانم شنیده 
بودم زمانى که افتخارى در کشــتیرانى مشغول به 
کار بوده، بین دوستانش به عنوان یک پرسپولیسى 
متعصب شــهره بوده اســت. او با اســتقاللى ها 
کرى خوانى داشته.»  این شایعات به ویژه از زمانى 

شدت گرفت که افتخارى در مورد عالیق فوتبالى اش 
گفته بود به على پروین و همایون بهزادى ارادت دارد 
و این دو نفر اسطوره هاى او هستند. این تب مدتها 
فروکش کرده بود، اما حاال افتخارى در مشــاجره 
رسانه اى با مجتبى جبارى مطلبى را مطرح کرده که 

دوباره ممکن است سوءتفاهم ها را احیا کند.
شماره هشــت همیشه شــاکى مدعى شــده بود 
افتخــارى آرزوى عکس انداختن با او را داشــته و 
مدیرعامل آبى هــا هم در رد ایــن موضوع مدعى 

شده است: « من ســال 1996 سرپرست تیم ملى 
بودم و بازیکنان بزرگى مثل دایى، عابدزاده، کریم 
باقرى، خداداد عزیزى و ... در کنار ما بودند.» جالب 
اســت که افتخارى در معرفى بزرگان آن تیم، یک 
به یک از اســطوره هاى پرســپولیس یاد مى کند، 
اما سراغ اســتقاللى ها نمى رود. مثًال در همان تیم 
علیرضا منصوریان هم عضویت داشت و یا مهدى 
پاشــازاده فیکس بود که در آن مقطع حتى به تیم 
منتخب جهان هم دعوت شد. با وجود این، افتخارى 

از آنها یاد نمى کند و سرراســت ســراغ اسم هایى 
مى رود که هواداران تیمش به آنها حساسیت دارند. 
به هر حال ممکن اســت این بار هــم مدیرعامل 
استقالل ناخواسته ســوءتفاهم درست کرده باشد، 
اما ادامه کج ســلیقگى هاى او شــاید جایگاهش را 
بین هواداران به خطر بیاندازد. جالب اســت که آن 
اوایل هم نقل قول دیگرى از افتخارى منتشــر شد 
که وى در آن گفته بود:  «رنگ پیراهن من ســفید

 است!» 

ژنرال 
به آرزویش رسید

با موافقت باشگاه ســپاهان، دیدارهاى خانگى 
تیم ذوب آهن در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 

مى شود. 
به دلیل زیر کشــت رفتن زمین چمن ورزشگاه 
فوالدشهر، باشگاه ذوب آهن از انتقال دیدارهاى 

این تیم به ورزشگاه یادگار امام(ره) قم خبر داد.
انتشار این خبر واکنش هاى متفاوتى را به همراه 
داشت و استاندار اصفهان در نشست خبرى خود 

از مخالفت با این اقدام خبر داد.
با ورود اســتاندار به ماجرا و موافقت شــرکت 
فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان، در هیئت مدیره 
باشگاه با انتقال دیدارهاى ذوب آهن به ورزشگاه 
نقش جهان در زمان زیر کشت رفتن، به تصویب 

از جام جهانى 2014 تا سه شنبه رسید.    ایران آنالین|
شب هفته گذشته که در کازان با روسیه روبه رو شدیم، 
سه سال و نیم مى گذرد. در این مدت کى روش تغییرات 
زیادى در ترکیب تیم ملى به وجود آورده و در جام جهانى 
احتماال تنها دو یا سه نفر از بازیکنان دوره قبل در ترکیب 
اصلى خواهند بود. تحول در ترکیب تیم ملى واکنش او 
به انتظارى بود که براى جوانگرایى و ورود نســل جدید 
وجود داشت. ترکیب تیم ملى در برزیل را اکثرا بازیکنانى 
مى ســاختند که از دوره مربیگرى قطبى مانده بودند و 
کى روش به رسم احتیاط باتجربه ترها را براى این رویداد 

بزرگ جهانى برده بود.
در بازگشــت از برزیل جریان تغییرات تســریع شد و 
کى روش توانست نســل جدیدى را به تیم تزریق کند. 
از بیرانونــد درون دروازه و پورعلى گنجــى، رضاییان و 
محمدى در خط دفاع گرفته تا عزت اللهى در خط میانى و 
آزمون و طارمى در خط حمله. این تغییرات با نتایج مثبت 
و صعود مقتدرانه تیم ملى همراه شد تا همه به تمجید از 

این مربى بپردازند.
تغییر مهمتر اما در روحیه و نگاه بازیکنان است. تحولى که 
چندان مورد توجه نبوده و رسانه ها از آن غافل بوده اند ولى 
در کازان کامال به چشم آمد و در آستانه جام جهانى 2018 
مى تواند مایه امیدوارى باشد. تیم ملى حاال به مرحله اى 

از خودباورى رسیده که مى تواند پا به پاى رقیبى در سطح 
روسیه بازى کند، عقب نرود و در آخر زمین را با دست پر 

ترك کند.
کى روش هرچند تیم باتجربه اى به برزیل برده بود، ولى 
همان سرد و گرم چشــیده  ها با ساق هاى لرزانى قدم به 
چمن ورزشگاه کوریتیبا گذاشــتند و در بازى با نیجریه 
اضطراب حرف اول را مــى زد. ترس بازیکنان به تدریج 
ریخت ولى وقتى در بازى سوم مقابل بوسنى نیاز به برد 
داشتیم، نه توان بدنى تیم اجازه بازى رو به جلو مى داد و 
نه توان فنى تیم در حدى بود که بتواند باز شود و پا به پاى 

حریف اروپایى اش بازى کند.
تیم کى روش در سال هاى اخیر با شیلى و سوئد هم روبه رو 
شد ولى در هر دو بازى به سیاق بازى هاى برزیل عقب 
نشست و نگران بود که اگر فضا بدهد با شکست سنگینى 
روبه رو خواهد شد. روســیه نخستین حریف سختى بود 
که تیم ملى برابر آن عقــب نرفت و تصمیم گرفت پا به 
پا بازى کند. بازیســازى از دفاع شروع مى شد و با وجود 
پرس حریف خبرى از زیر تــوپ زدن نبود. کى روش از 
بازیکنانش خواســته بود که پله به پله پیشروى کنند و 
مهاجمان سرعتى تیم ملى را با توپ هاى سالم تغذیه کنند. 
فرار طارمى که به گل آزمون ختم شد، مشابه حرکتى بود 
که در جریان بازى بارها دیده شد و تیم ملى توانست با 

عبور از پرس خط حمله و میانى روسیه توپ هاى سالمى 
به یک سوم حمله برساند و دروازه میزبان را تهدید کند.

در نیمه اول که هر دو تیم محتاط بودند، برترى نسبى با 
ایران بود. تیم ملى در شروع نیمه دوم هم توانست بهتر از 
میزبان باشد و بعد از گل آزمون فرصت داشت به گل دوم 
هم برسد. تنها در 20 دقیقه پایانى بود که روسیه بازى را 
در اختیار گرفت و به گل تساوى رسید ولى بلوك دفاعى 
تیم ملى در این دقایق هم انسجامش را حفظ کرد و موفق 

شد با دست پر به تهران برگردد.
حاال مى توان بــا اطمینان گفت که هفت ســال بعد از 
حضور کى روش تیم ملى از نظر کیفیت و سرعت بازى، 
هماهنگى و خودباورى بازیکنان به سطحى رسیده که 
مى تواند بدون ترس از شکســتى سنگین با تیمى مثل 
روسیه روبه رو شود، فوتبال آبرومندى بازى کند و براى 
برد بجنگد. نمایش کازان نشان داد که تیم کى روش در 
سه بازى مرحله گروهى جام جهانى مثل دوره قبل دست 
و پا بسته نخواهد بود و بیش از آن که منتظر اشتباه بماند 
تالش مى کند حریفش را به اشــتباه وادار کند و ضربه 
نهایى را بزند. بازى کازان به همه اطمینان داد که امید 
موفقیت در روسیه خیال پردازى نیست و با قرعه مناسب 
و تدارك خوب مى توان یکــى از 16 تیم مرحله نهایى

 بود. 

اصفهان، میزبان اصفهان، میزبان 
دختران هندبالیستدختران هندبالیست

مسابقات هندبال جوانان دختر 
کشور به میزبانى اصفهان در 

حال برگزارى است.
شــهید  ســالن هاى 
ســجادى و ملت اصفهان 
از دیروز(جمعــه) تــا روز 
چهارشــنبه 26 مهرماه 96 
میزبان مســابقات هندبال 
جوانان دختر کشــور هستند، 
این رقابت ها در رده سنى متولدین 

11 /76/10در حال برگزارى است. 

 پرسپولیسى هستید
 آقاى افتخارى؟!

شکست سنگین پرسپولیس در بازى رفت مقابل الهالل عربســتان باعث شده خیلى ها از جبران آن نتیجه 
ناامید باشند. شاید اگر پرسپولیس یکى دو گل کمتر مى خورد امیدها براى بازگشت و رسیدن به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بیشــتر بود. با وجود این، هستند کسانى که به تیمشــان امید دارند و از پرسپولیس همچنان 
حمایت مى کنند. یکى از این حامیان على پروین است. پروین که شناسنامه این باشگاه نیز محسوب مى شود، 
در آستانه دیدار برابر استقالل خوزستان با حمایتى قاطع از شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» دلنوشته جالب 

توجهى را در اکانت رسمى خود منتشر کرده که خواندن آن خالى از لطف نیست:
 ما امروز و دیروز پرســپولیس را پیدا نکردیم که بى خیال اون و ناامید بشــیم تا ما پرسپولیسى ها هستیم، 
پرسپولیس هم هست. اگه کسى فکر کرده با یکى، دو تا باخت و چند تا حکم توى دل ما و پشت این باشگاه 
خالى مى شه که یا پرسپولیس رو نشناخته یا ما رو. پس باشه که هم ما رو بهتر بشناسه و هم به قول گفتنى؛ 

صبح دولتش بدمه. ما تا آخرش با پرسپولیس هستیم. اول بشه، آخر بشه، همین آشه و همین کاسه.
اگر بعضى هم فکر مى کنن که با مساله درست کردن و توطئه براى این تیم ولش مى کنیم، باید بگم ما ول 
کن پرسپولیس نیستیم. پرسپولیس هم ول کن فوتبال و این مردم نیست. پرسپولیس تو دل ماست، هر کارى 

بکنن که نمى تونن اون رو از دل مردم بیرون کنن.
از مدیریت باشــگاه تــا آقا برانکــو و بچه هــا هم تــا اینجا شــاهکار کــردن و غیرت به خــرج دادن 
که باال اومــدن، ایشــاا... از اینجــا به بعــدش رو هم بــه امید خــدا و با حمایــت مردم جلــو مى رن. 

امکانات ما با اونا قابل مقایسه ما تو آســیا با تیم هایى بازى مى کنیــم که پول و 
اونا فقط مى خواهیم این نیســت؛ ولى بچه هاى تیم هم بدونن که ما از 

الهالل نشون بدن.فوتبالشون و اون غیرتشون رو تو بازى بعد با 
و مصلحت ما باشه ما از اونا معجزه نمى خواهیم؛ هر چى کرم اون 
مى ده، بچه ها فقط باید تالش خودشون رو 
بکن. یک کارى بکنن که هم خودشون لذت 
ببرن و هم هوادارا. اگر اینطور باشد، نتیجه 
هر چى که باشه، جاشون تو دل ما محفوظه. 

باشگاه رو هم مى دونم که هر کارى الزم بوده 
تا حاال انجام داده و مــردم به این 

حرف و حدیثا توجه نکنن. 
االن فقط و فقط باید 

هواى پرسپولیس 
رو داشته باشیم.    

فدراسیون فوتبال پاکستان  از سوى فیفا به دلیل دخالت دولت در امور این فدراسیون تعلیق شد. 
  سایت فیفا روز پنج شنبه گذشته اعالم کرد فدراسیون فوتبال پاکستان به علت دخالت قوه قضائیه 

این کشور و انتصاب یک مدیر در فدراسیون، تعلیق شد.
فیفا اعالم کرده تا زمانى که این دخالت ها ادامه داشته باشد، تعلیق فدراسیون پاکستان برداشته 

نمى شود.
 

پاکستان تعلیق شد

پیام هاى ایران در کازان

سلطان هنوز امید دارد

نصف جهــان  سال گذشــته در نصف جهان نوشتیم که فوتبال 
قاره کهن آسیا نیاز به رخدادهاى بیشترى در همه رده هاى سنى 
دارد. از فرمول هاى باشگاهى اروپا فقط لیگ قهرمانان در آسیا

 کپى بردارى شده است.  ازمدل لیگ اروپا که مى تواند نمونه اى 
براى انگیزه سایر باشگاه هاى کشــورهاى آسیایى در این قاره 
خبرى نیست و فقط AFCکاپ براى کشورهاى درجه 2 آسیا آن 
هم در سطحى نازل و فاجعه بار طراحى شده است. رقابت هایى 
مانند جام باشگاه هاى جوانان و نوجوانان اروپا هم که شیوه اى 
براى رونق فوتبال پایه در قاره هاست موضوعى است که در آسیا 
عمراً به ذهن مقامات AFC رسیده باشد و توانى براى عملیاتى 

کردن آن هم وجود ندارد.
 اینها را نوشتیم که حاال از طرح جدید یوفا که خبر آن هفته گذشته 
منتشر شد بگوییم. طرحى  که کپى آن در آسیا مى تواند کمک 
شایانى به توسعه فوتبال کند و اى کاش مقامات AFC پس از 
تجربه لیگ قهرمانان به کپى کارى خود از اروپا ادامه مى دادند. 
طرح جدید یوفا به این قرار است:یوفا از تابستان آینده تورنمنتى 
به نام «لیگ ملت هاى اروپا» را جانشین بازى هاى دوستانه ملى 
خواهد کرد. این مسابقات از سپتامبر 2018 آغاز مى شود و قهرمان 
آن در ژوئن 2019 مشخص خواهد شد. یوفا حتى قرعه کشى و 

زمانبندى مسابقات را مشخص کرده است.

A لیگ
آلمان، پرتغال، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، سوئیس، ایتالیا، 

لهستان، ایسلند، کرواسى و هلند.
تیم ها به چهار گروه سه تیمى تقســیم مى شوند و صدرنشین 
گروه ها به مرحله پایانى لیگ ملت هاى اروپا در ماه ژوئن 2019 
صعود خواهند کرد. در دسامبر 2018 از میان کشورهاى فینالیست 
یکى به عنوان میزبان معرفى مى شود. چهار تیمى که قعرنشین 
گروه هایشان شوند براى سال 2020 به لیگ B صعود مى کنند.  
چهار تیم برتر لیگ A که به یورو صعود نکرده باشند، در مارس 
2020 براى صعود به مسابقات در پلى آف شرکت مى کنند و یکى 

از آنها شانس صعود دارد.

B لیگ
اتریش، ولز ، روسیه، اسلواکى، ســوئد، اوکراین، ایرلند، بوسنى، 

ایرلند شمالى، دانمارك، جمهورى چک و ترکیه.
تیم ها به چهار گروه ســه تیمى تقسیم مى شــوند. چهار تیم 
صدرنشین گروه به لیگ A صعود مى کنند و چهار تیم قعرنشین 
به لیگ C براى سال 2020 صعود مى کنند. چهار تیم برتر لیگ 
B که به یورو 2020 صعود نکرده باشند در مارس 2020 در پلى 

آف شرکت مى کنند و یکى از آنها شانس صعود دارد.

C لیگ
مجارستان، رومانى، اسکاتلند، اسلوونى، یونان، صربستان،آلبانى، 
نروژ، مونته نگرو، رژیم صهیونیستى، بلغارستان، فنالند، قبرس، 

استونى و لیتوانى.

تیم ها به یک گروه ســه تیمى و ســه گروه چهار تیمى تقسیم 
مى شــوند. چهار تیم صدرنشــین گــروه به لیــگ B صعود

 مى کنند و چهار تیم قعرنشین گروه ها براى سال 2020 به لیگ 
D ســقوط مى کنند.  چهار تیم برتر لیگ C که به یورو صعود 
نکرده باشند در پلى آف  شــرکت مى کنند و یکى از آنها به یورو

 مى رود.

D لیگ
آذربایجان، مقدونیه، بالروس، گرجستان، ارمنستان، لتونى، جزایر 
فارو، لوکزامبورگ، قزاقستان، مولداوى، لیختن اشتاین، مالت، 

آندورا، کوزوو، سن مارینو و جبل الطارق.
تیم ها به چهــار گروه چهار تیمى تقســیم مى شــوند. چهار 
تیم صدرنشــین گروه ها به لیگ C ســقوط مى کنند. چهار 
تیم برتر لیگ D که به یــورو صعود نکرده باشــند در مارس 
2020 در پلى آف شــرکت مى کنند و شــانس صعود خواهند

 داشت.
55 تیم شــرکت کننده در مســابقات لیگ ملت هاى اروپا بر 
اساس رنکینگ یوفا به چهار لیگ تقسیم خواهند شد و در زمان
 بازى هاى ملى به جاى بازى هاى دوســتانه بازى هاى لیگ
 ملت هاى اروپا برگزار مى شــود. لیگ A شــامل 12 تیم برتر 
رنکینگ یوفاست، لیگ B شامل 12 تیم رنکینگ بعدى، لیگ 
C شامل تیم هاى بیست وپنجم تا سى ونهم و لیگ D شامل

 تیم هاى 40 تا پنجاه وپنجم.
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نصف جهــان  شــمارش معکوس براى مــرگ قهرمان 
اصفهانى فوتبال بانوان ایران آغاز شــده بود. اما باشــگاه 

سپاهان در نقش فرشته نجات ظاهر شد و این اجازه را نداد.
در روزهاى اخیر ما و همکارانمان خیلى از مظلومیت فوتبال 
بانوان نوشتیم و دوست داشتیم هرطور شده از انحالل تیم 
فوتبال آینده سازان به عنوان قهرمان ایران جلوگیرى شود.  
اما چه شد که در نهایت ســپاهان به داد دختران اصفهانى 
رسید. گزارشى بخوانیم از روزهاى  گذشته تا پنج شنبه هفته 
قبل. پنج شنبه اى که قطعاً حاالحاالها در ذهن بازیکنان تیم 
فوتبال آینده سازان که حاال دیگر باید با عنوان بازیکنان تیم 
فوتبال بانوان سپاهان آنها را مورد خطاب قرار داد، مى ماند 

و ماندگار شده است...
کمى به عقب برگردیم:

-  مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در روز قرعه کشى 
لیگ برتر بانوان در فصل گذشته مقابل حضار ایستاد و گفت: 
«مصوب شد که همه باشگاه هاى فوتبال یک تیم بانوان 
در فوتســال یا فوتبال بدهند و ما نیز به جاى 5درصدى 
که مى خواهیم از محل قرارداد بازیکنانشــان بگیریم، 
3 درصد دریافت مى کنیم و هر باشگاهى باید سیصد 
چهارصد میلیون تومان را به بخش بانوان اختصاص 
دهد.» ما به شعار عادت داریم، شعارهایى که زندگى ما 
را بلعیده اند. آقاى تاج در روزى که قرار است به واسطه 
قرعه کشى لیگ برتر روى خط زنده صداوسیما برود، 
از تالش هاى خود براى احیاى فوتبال بانوان حرف 
مى زند، اما چه کسى نمى داند که فدراسیون فوتبال، 
میان تمام فدراسیون هاى ورزشى، صاحب یکى از 
ضعیف ترین مدیریت هاى بخش بانوان است؛ دخترانش 
گاهى ممنوع الخروج مى شوند، گاهى بى دلیل محروم، 

حاال هم باید به انحالل عادت کنند.
فدراسیون در قبال باشگاه نفت تهران، با تمام بدهى هایش 
که نه سر دارد و نه انتها، کوتاه مى آید، کمک مى کند، مدارا 
مى کند، با کنفدراسیون فوتبال آسیا رایزنى مى کند تا بخشى 
از بدهى هاى این باشگاه را نادیده بگیرد، اما در قبال فوتبال 
بانوان بى تفاوت است. وقتى باشگاه استقالل رأى به انحالل 
تیم دخترانش مى دهــد، نه تنها مهدى تاج که حتى کمیته 
منفعل بانوان فدراسیون هم ساکت مى ماند. تیم ملوان را 
به خوبى به یاد داریم، تیمش یا قهرمان بود، یا نایب قهرمان 
لیگ فوتبال بانوان ایران. تیم را که منحل کردند، دخترانش 
گریان به خانه هاى خود رفتند ولى فدراسیون ایران سکوت 
کرد، سکوتى که در مورد باشــگاه آرسن تهران شدیدتر و 
غلیظ تر و سنگین تر بود. حاال نوبت آینده سازان، تیم دختران 
قهرمان فصل قبل است که دیگر در لیگ برتر بانوان حضور 
نداشته باشند. شاید مى شد انتظار داشــت که فدراسیون 
فوتبال ایران، در حد یک نمایش و تظاهر، براى نشان دادن 
خودشــان، براى خالى نبودن عریضه و اینکه نشان دهند 
هستند، مى بینند، مى شنوند، مى فهمند، درك مى کنند، لمس 
مى کنند و آنها هم شاید درد مى کشند، واکنشى داشته باشند.

نشانه ها اما گویاى خفقانى است که بر فوتبال بانوان ایران 
افتاده است. اسپانسرها از تیم قهرمان کنار مى کشند، یعنى 
باشگاه هاى خصوصى محکوم به انحالل هستند. فشار روى 
باشگاه هاى دولتى هم آرام آرام بیشتر خواهد شد. فدراسیون 
فوتبال ایران چگونه مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادعاى 
استقالل بانوان و حتى حرفه اى بودن آنها را دارد وقتى حتى 
حاضر نیست قدمى براى این تیم ها بردارد. مهدى تاج آخرین 
تالش خود را روزى انجام داد که مقابل اصحاب رسانه ادعا 
کرد باشــگاه ها باید براى تیم هاى بانوان خود هزینه کنند. 

هیچ باشگاهى هزینه نکرد، چون 
مى دانستند آنچه فدراسیون 

در بوق کرده، چیزى جز یک نمایش نیست. «آینده سازان» 
فوتبال ایران به صورت رسمى منحل شــد. فدراسیون آیا 
پاسخى براى کنفدراسیون که نه، براى دختران فوتبال ایران 

خواهد داشت؟

 یک سکانس دیگر :
خوشــحالیم که تیم هاى ملى فوتبال کشورمان در تمامى 
عرصه هاى جهانى حضور دارند، خوشحال تر هستیم که تیم 
ملى بزرگساالن - بزرگ ترین سنگر مدیران کالن ورزش 
براى پناه گرفتن پشت آن - برنامه شان را یکى یکى اجرایى 
مى کند. از بازى هاى تدارکاتى گرفته تا جشــن و کیک و 
سورپرایز براى سرمربى تیم ملى فوتبال، همه مو به مو اجرا 
مى شوند. باید از این فوتبال لذت برد که سرمربى متولد 65 
در بستر خود پرورش مى دهد. سرمست باید بود از آمدن یک 
مربى خارجى به تیم بزرگى مثل استقالل تا هواداران این تیم 
اشک ها را پاك کنند و لبخند بزنند. امید داریم که معجزه اى 
رخ دهد و پرســپولیس الهالل را هم از سر راهش بردارد و 
براى فوتبال باشگاهى افتخارى در آسیا کسب کند. این همه 
موفقیت را باید مدیون برنامه ریزى مدیران فوتبال بود که 
شب و روز تمام هم و غم خود را صرف این رشته کرده اند. اما 
اى کاش یک لحظه جهان مى ایستاد و زمان متوقف مى شد و 
کمى بیشتر سرمان را درون فوتبال فرو مى بردیم و مى دیدیم 

تمام این رشته را به نام مردان قبضه کرده ایم.
اى کاش عمیق تر به درونمایه فوتبــال نگاه مى کردیم و 
مى دیدیم تیم هاى فوتبال باشــگاهى زنــان یکى پس از 
دیگر منحل مى شوند، اى کاش به همان اندازه که دلسوز 
ســتاره هاى گاهى بى مسئولیت اســتقالل و پرسپولیس 
هستیم و دغدغه مان حاشیه هایى اســت که مى سازند، 
دلنگران سرنوشت ستاره هاى فوتبال زنان هم بودیم. اى 
کاش از بودجه چندین میلیاردى که رئیس فدراسیون آن را 
بدون کوچک ترین «اخم و َتخمى» تهیه مى کند تا سرمربى 
تیم ملى فوتبال خواسته هایش را عملى کند، «آب باریکه» 
اى از آن بدون بهانه و اعتراض نصیب فوتبال زنان مى شد. 
اى کاش زمانى که رنکینگ فیفا اعالم مى شود و از صعود 
یک پله اى به عرش مى رســیم که «شق القمر» کرده ایم 
به رنکینگ فوتبال زنان هــم نگاهى بیاندازیم و ببینیم که 
زنان فوتبالیســت جزئى از این لیست نیستند. در کنار همه 
رنجى که براى فوتبال مردان مى کشــیم، حرصى که مى 
خوریم، نگران و مضطرب مى شویم که آیا همه چیز خوب و 
مرتب است، براى فوتبال زنان هم تا همین اندازه مضطرب 
مى شویم؟ این نگاه «پدر ساالرانه سنتى» که فرزند ذکور 
را بر دختر ترجیح مى دهد ریشه هاى عمیقى در فوتبال این 
کشور دارد. جایگاه زنان در این فوتبال کجاست؟ چه نقشى 
براى آنها تعریف کرده ایم؟ اصًال آنها را در برنامه ریزى هاى 

جزء و کالن دیده ایم؟
به هیچ چیز فوتبال زنــان نمى توانیم دلخوش باشــیم. 
دلخوشى اى باقى نمانده است. ستاره هایى که خاموش مى 
شوند تا «پدر ساالر فوتبال» بتواند پسرهاى ستاره اش را در 
تمام رده هاى ملى و باشــگاهى بیشتر پر و بال دهد. ستاره 
هاى دیگرى در فوتبال زنان خاموش شدند تا چراغ این شهر 

مردانه روشن تر شود...
... منحل شــد؛ یا بهتره بگوییم منحلش کردند چون هیچ 
دست یارى اى به سویش دراز 
نشد. به راحتى هرچه تمام 
تر تیــم قهرمان لیگ 
برتر فوتبال زنان منحل 
شــد.دختران تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد  با 

اشک و دلى شکسته و روحى خسته از بى مهرى مسئوالن 
که لیگ برتر فوتبال زنان را ُجک فرض مى کنند ، محل دفتر 

مدیرعامل تیم را ترك کردند.  
غم انگیز است... فرصتى باقى نمانده؛ امیدهاى کمرنگى 
باقى اســت اما اگر به این بى عدالتى باور دارید صداى این 
دختران قهرمان باشــید. واقعاً حقشــان این تبعیض و بى 

عدالتى نیست.

 شــمارش معکوس بــراى فاجعه مرگ 
قهرمان:

فوتبال زنان بــه اندازه فوتبال مردان جذاب نیســت و این 
بهترین اســتدالل، هم در برابر آنهایى است که مى گویند 
چرا زنان به تماشاى فوتبال زنان نمى روند و هم براى آنها 
که مى گویند چرا از فوتبال زنان به انــدازه فوتبال مردان 
حمایت نمى شود. نمى شــود فوتبال مردان را که خودش 
پول تولید مى کند، باشگاه هایى دارد با بیننده هاى میلیونى، 
ورزشگاه هایش تماشاگر دارد را با فوتبال زنان مقایسه کرد. 
البته که بخشــى از این مهجور ماندن هاى فوتبال زنان به 
رسانه ها و خواســت مدیران برمى گردد اما توجه مدیران و 
رسانه ها اغلب معلول خواســت و تمایل مردم و هواداران و 
مخاطبان است. فرهنگسازى؟ این بحثى جداگانه است و 
اینکه همه رسانه ها رسالت فرهنگسازى دارند یا نه را مى توان 

به بحث گذاشت.
آینده ســازان، قهرمان سال گذشــته لیگ زنان در آستانه 
انحالل اســت(بود). مدیر این تیم به دلیل مشکالت مالى 
نمى تواند آینده ســازان را حفظ کند. تالش هایى که خیلى 
دیر و از دو ســه روز پیش براى نگهداشــتن این تیم شده 
ستایش برانگیز اســت. آنهایى که دست به کار شده اند که 
زنان قهرمان فوتبال در تیم شان بمانند و آن را حداقل براى 
یکسال دیگر حفظ کنند. هرچقدر این تالش ها قابل درك و 
قابل ستایش است آه و ناله هایى از این دست که چرا به فوتبال 
زنان توجه نمى شود و چرا بودجه  در اختیار زنان قرار نمى گیرد 

پذیرفتنى نیست.
فدراســیون فوتبال به کدام باشــگاه لیگ برترى مردان 
کمک مالى مى کند که کمک نکردنش به فوتبال زنان مایه 
شرم سارى و دلیل زارى باشد؟ کدام باشگاه مردان حق دارد 
به دلیل نرسیدن کمک مالى از فدراسیون یا هر جاى دیگرى 
طلبکار باشد؟ اگر سپاهان و ذوب آهن پول دارند حتماً باید 
بخشى از آن را در اختیار یک تیم هم استانى شان قرار بدهند؟ 
وقتى تیمى منحل مى شود دلیل آن را باید در رعایت نشدن 
اصول تیمدارى جســتجو کرد. در آنکه به جاى پیدا کردن 
اسپانسر براى تیمى که هزینه هایش چندان هم زیاد نیست 
روى کمک هاى این و آن حساب کرده اند و حاال که کمک ها 

نرسیده بازیکنان را با اشک و آه به خانه فرستاده اند.
فوتبال زنان و مردان از هر نظر متفاوت است و هر تفاوتى 
تبعیض نیســت. به جاى آنکه همه چیز را با عینک زنانه و 
مردانه ببینیم قواعد بازى را رعایت کنیم و هر چیزى را به 
تبعیض متصل نکنیم. اگر فوتبال زنان مى خواهد باقى بماند 
و رشد کند باید تکیه اش را از کمک هاى مالى کم کند و به 
سمت جذب هوادار تماشاگر و حامیان مالى باشد. حتى اگر 
آینده سازان با کمک هاى مالى باقى بماند، که باید تالش 
کنیم حداقل این بار این اتفاق بیافتد، این راهکار نمى تواند 
براى ســال هاى بعد هم ادامه داشته باشد. کمک دولت به 
رشد ورزش زنان نباید به کمک هاى بالعوض به تیم هاى 

باشگاهى تعبیر شود. ..

خبر امید مخابره شد:
همه اینها بیم و امیدهایــى بود که در روزهاى 

احتمال انحالل تیم بانوان آینده ســازان مطرح شد. اما به 
ناگهان این خبر بر روى خروجى سایت رسمى سپاهان و سایر 
رسانه هاى طالیى قرار گرفت تا همه اصفهانى ها خوشحال 

شوند و البته برخى ها نیز از شوق گریه کنند. خبر این بود:
«تیم فوتبال بانوان آینده سازان تحت پوشش باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان قرار گرفت.»
 به گزارش پایگاه خبرى سپاهان، با نظر مثبت و مساعدت  
سبحانى، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان و پیگیرى 
ها و هماهنگى هاى هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه، تیم 
فوتبال بانوان آینده سازان قهرمان لیگ فوتبال ایران که در 
آستانه انحالل قرار گرفته بود، تحت پوشش سپاهان قرار 
گرفت و از لیگ امسال با نام فوالد مبارکه سپاهان در رقابت 

هاى قهرمانى بانوان ایران شرکت مى کند.
 محســن طاهرى در گفتگویى ضمن تأیید این خبر اعالم 
کرد که با این اتفاق سپاهان حضور پر قدرتى در لیگ فوتبال 

بانوان خواهد داشت.
وى ادامه داد: این مساعدت مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهان باعث شد که از یک رخداد تلخ در فوتبال اصفهان 
جلوگیرى شود و فوتبال اصفهان در حوزه بانوان همچنان به 

سرزندگى خود ادامه دهد.

 آى الو یو سپاهان!
این خبر شاید یکى از بهترین اخبارى بود که در ماه هاى اخیر 
از سرویس رسانه اى باشگاه ســپاهان مخابره شد. خبرى 

خوشحال کننده براى فوتبال اصفهان.
پیگیرى هاى خبرنگار نصف جهــان از آن حکایت دارد که 
مدیران باشگاه ســپاهان در ابتدا راضى به تیمدارى در این 
عرصه نبودند. چرا که اعتقاد داشــتند که خیلى نمى توانند 
نسبت به وعده هاى فدراسیون در مورد آپشن هاى تشویقى 
براى باشگاه ها در صورت تیمدارى در فوتبال بانوان خوشبین 
باشند و فدراسیون پیش تر در بحث فوتسال بانوان بدعهدى 
هاى خود را به نمایش گذاشته است، ضمن اینکه تیمدارى در 
فوتبال بانوان هزینه هاى باالیى را مى طلبید و این هزینه در 
ردیف امسال بودجه این باشگاه پیش بینى نشده بود. زمان 
به سرعت  در حال گذر بود و آخرین اخطارهاى فدراسیون به 
باشگاه آینده سازان مبنى بر اینکه هر چه زودتر تکلیف خود را 

روشن کند، داده شده بود.
موج درخواست ها و اســتمداد از باشگاه سپاهان که در این 
برهه حساس به داد دختران اصفهانى برسد به اوج رسیده بود 
و  باالخره کمپین یارى از سپاهان به نتیجه رسید. در کنار این 
درخواست ها بازیکنان آینده سازان در پیام هایى به سپاهانى 
ها گفتند که در صورت تیمدارى این باشگاه در فوتبال بانوان 
آنها حاضرند با نصف قرارداد سال گذشته به جمع زردپوشان 
بیایند تا دغدغه هاى مالى باشگاه اصفهانى در این حوزه تا 
حدودى کمتر شود. مدیرعامل سپاهان و هیئت مدیره این 
باشگاه موضوع را با بهرام ســبحانى رئیس کارخانه فوالد 
مبارکه مطرح کردند و از او خواســتند که نقش مهم خود را 
در این زمان باز هم ایفا کند. ســبحانى در نهایت موافقت 
کرد تا باشگاه سپاهان خیالش از بابت هزینه هاى این تیم 
راحت شود ودر یکى از خوشحال کننده ترین خبرهاى خود 
20 مهرماه تیمدارى در فوتبال بانوان و جلوگیرى از انحالل 

قهرمان ایران را رسماً اعالم کند.
خبرى که همــه مخاطبان فوتبال اصفهان را خوشــحال 
کرد. بازیکنان آینده ســازان در صفحات اینستاگرامى خود 
به قدردانى از ســپاهان پرداختند و همــه آنانى که کمپین 
درخواســت یارى از زردها را داشــتد با  هشتک «وى الو 
یو ســپاهان» شــادى و ذوق زدگى خود را از اقدام بزرگ  

طالیى ها ابراز داشتند.

پیشنهاد جالب آذرى

اســترالیا به صورت جدى به دنبال جذب کارلوس کى روش است. برنامه 
فدراسیون فوتبال این کشور این است چه در صورت صعود به جام جهانى 

و چه در صورت عدم صعود به جام جهانى خرداد ماه آینده با این مربى 
وارد مذاکره جدى شــود و او را به خدمت بگیرد. یــک منبع آگاه در 
این باره گفته:  پاسخ کى روش به اســترالیایى ها نه خواهد بود. البته 
کى روش بنا ندارد االن براى آینده تصمیم بگیرد اما او عالقمند است 

در تهران بماند و به کار ادامه دهد. 
فدراسیون فوتبال منتظر پایان جام جهانى است 

تا براى تمدید قــرارداد کى روش با این مربى 
وارد مذاکره شــود و نگــران بازارگرمى 

کى روش هم نیســت! چــرا که خوب 
مى داند این مربى به توانمندى هاى 

مالى فدراسیون فوتبال آشنا است 
و البته در ســال هاى اخیر دیده 

نشــده کى روش بــراى عقد 
قرارداد با فدراسیون فوتبال 
روى پیشنهاد دیگر کشورها 
زوم کنــد و از این طریق 
بخواهد مبلغ قرارداد خود 

را افزایش دهد.
دلیــل عالقمندى کى 
روش بــراى ادامــه 
حضور در تهــران  و 
تمدیــد قــرارداد با 
فدراســیون فوتبال 
هم مشخص است. 

توانمندى بازیکنان و 
ماجراجویى تیــم ایران. 

تیم ملــى در میادین جهانى 
تا اکنون ندرخشیده و از سویى 
مدت هاست که در جام ملت ها 
قهرمان نشده. تحقق این مهم 
براى ایــران و کــى روش یک 
افتخار بزرگ خواهد بود و از همه 

مهم تر کى روش را جاودانه خواهد 
کرد. از همه مهم تر اینکه کى روش 
زندگى در تهــران و در کنار مردم 

ایران را دوست دارد. 

مهمترین مصاحبه  اخیر مدیرعامل باشگاه استقالل با خبرگزارى مهر توضیح 
درباره آخرین وضعیت فرهاد مجیدى و اعالم بى نیازى شفر به فرهاد است 
با این همه افتخارى در این مصاحبه به یک نکته جالب دیگر هم اشاره کرده. 
در شــرایطى که انتقادات زیادى به عملکرد مدیریتى او در استقالل وارد 
است، افتخارى نه تنها از کارش احســاس رضایت کرده بلکه یک وعده 
بزرگ به هواداران اســتقالل داده. او گفته:“ کار در استقالل برایم سخت 
نیست. من کارهاى سخت ترى را هم انجام داده ام ولى هواداران باید صبر و 
حوصله داشته باشند. ما امسال در استقالل دو کار اساسى انجام دادیم. اول 
اینکه بازیکنان خوبى گرفتیم و دوم اینکه مربى خوبى هم آوردیم. مطمئنم 
اگر زمان داده شود، اســتقالل به روزهاى خوب گذشته بر مى گردد و حتى
 مى تواند به قهرمانى در آسیا برسد.“  خوب گذشته بر مى گردد و حتى مى 

تواند به قهرمانى در آسیا برسد.“ 

وعده بزرگ

فرشته نجات روز پنج شنبه به فریاد رسید

آى الو یو سپاهان!
   او در ایران مى ماند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن براى حل مشکل سربازى 
بازیکنان لیگ برتر پیشنهادى را مطرح کرده که امیدوار 
است فدراســیون فوتبال آن را از طریق نیروهاى مسلح 

پیگیرى کند.
احتمال پیوســتن برخــى از ســتاره هاى ذوب آهن به 
تراکتورسازى براى سپرى کردن خدمت سربازى در این 
تیم یکى از شایعات داغ هفته اخیر فوتبال ایران بود که به 
این بحث قدیمى دامن زد که چرا بازیکنان پرورش یافته 

در تیم هاى سازنده باید جذب باشگاه هاى نظامى شوند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن که در سال هاى گذشته 

بازیکنان زیادى از تیمش به همین 
دلیل به تراکتورســازى 

رفته انــد امیدوار 
تــا  اســت 

فدراســیون فوتبال طرح بازیکن-ســرباز را از طریق 
نیروهاى مســلح پیگیرى کند. بر اساس پیشنهاد سعید 
آذرى که در گفت وگویى با خبرگزارى مهر آن را مطرح 
کرده بهتر است به جاى آنکه همه سربازان لیگ جذب 
یک تیم نظامى شوند بازیکنان در شهر خودشان خدمت 
کنند به این ترتیب که از صبــح تا ظهر در محل خدمت 

حاضر شوند و بعدازظهر در تمرینات تیم شرکت کنند.
در حال حاضر تنها گزینه پیش روى فوتبالیســت هاى 
لیگ برترى براى انجام خدمت نظام وظیفه عضویت در 
تیم تراکتورسازى است در غیر اینصورت آنها باید براى 
گذراندن دوران سربازى خود راهى تیم هاى لیگ 

یکى چون ملوان یا فجر سپاسى شوند.
 

باشگاه هاى خصوصى محکوم به انحالل هستند. فشار روى 
باشگاه هاى دولتى هم آرام آرام بیشتر خواهد شد. فدراسیون 
فوتبال ایران چگونه مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادعاى 
استقالل بانوان و حتى حرفه اى بودن آنها را دارد وقتى حتى 
حاضر نیست قدمى براى این تیم ها بردارد. مهدى تاج آخرین 
تالشخود را روزى انجام داد که مقابل اصحاب رسانه ادعا 
کرد باشــگاه ها باید براى تیم هاى بانوان خود هزینه کنند. 

نچون هیچ باشگاهى هزینه نکرد، 
نننننننننونیون مى دانستند آنچه فدراس

هاىدیگرى در فوتبال زنان خاموش شدند تا چراغ این شهر 
مردانه روشن تر شود...

... منحل شــد؛ یا بهتره بگوییم منحلش کردند چون هیچ 
دست یارى اى به سویش دراز 
نشد. به راحتى هرچه تمام 
تر تیــم قهرمان لیگ 
برتر فوتبال زنان منحل 
ششششــد.دختران تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد  با 

سمت جذب هوادار تماشاگر و حامیان مالى باشد. حتى اگر 
آینده سازان با کمک هاى مالى باقى بماند، که باید تالش 
کنیم حداقل این بار این اتفاق بیافتد، این راهکار نمى تواند 
براى ســال هاى بعد هم ادامه داشته باشد. کمک دولت به 
رشد ورزش زنان نباید به کمک هاى بالعوض به تیم هاى 

باشگاهى تعبیر شود. ..

خبر امید مخابره شد:
اینها بیم و امیدهایــى بود که در روزهاى  هههمه

راحت شود ودر یکى از خوشحال کننده ترین خبرهاى خود
20 مهرماه تیمدارى در فوتبال بانوان و جلوگیرى از انحالل

قهرمان ایران را رسماً اعالم کند.
خبرى که همــه مخاطبان فوتبال اصفهان را خوشــحال
کرد. بازیکنان آینده ســازان در صفحات اینستاگرامى خود
به قدردانى از ســپاهان پرداختند و همــه آنانى که کمپین
درخواســت یارى از زردها را داشــتد با  هشتک «وى الو
یو ســپاهان» شــادى و ذوق زدگى خود را از اقدام بزرگ

طالیى ها ابراز داشتند.
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رئیس کل دادگسترى استان تهران در تشریح آخرین 
وضعیت پرونده «بنیتا»  اظهار داشــت: وکیل متهم 
ردیف دوم و وکیل شــکات به رأى اعتراض کردند و 

هنوز اعتراض متهم ردیف اول واصل نشده است.
غالمحسین اسماعیلى با اشاره به اینکه مهلت اعتراض 
به پایان نرسیده و هنوز چند روز از مهلت قانونى تقدیم 
اعتراض باقى مانده اســت، خاطرنشان کرد: باید در 
پایان مهلت قانونى صبر کرده تا ببینیم آیا متهم ردیف 
اول و یا وکلیش اعتراض مى کنند یا خیر. رئیس کل 
دادگسترى تهران گفت: در نهایت پرونده با توجه به 

اعتراضات به دیوان عالى کشور ارسال خواهد شد.

مسئول روابط عمومى اورژانس استان آذربایجان شرقى 
عنوان کرد: دانش آموز 14 ســاله که دچار ایست قلبى 
تنفسى شده بود توســط مربى بهداشت، خدمات احیا را 
دریافت و سپس توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وحید شادى نیا گفت: ظهر روز چهارشنبه گذشته حادثه اى 
مبنى بر ایست قلبى- تنفسى دختر دانش آموزى در یکى 
از مدارس به مرکز اورژانس اعالم شد. وى با بیان اینکه 
به محض اطالع نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام 
شدند، افزود: زمانى که نیروهاى امدادى در محل حادثه 
حاضر شــدند، احیاى پایه براى این دانش آموز توسط 
مربى بهداشت شروع شده بود و تا رسیدن اورژانس ادامه 
داشت و اقدامات احیاى پیشرفته توسط اورژانس موتورى 
انجام شد.شادى نیا با بیان اینکه مصدوم در نهایت توسط 
نیروهاى امدادى به بیمارستان منتقل شد، خاطرنشان 
کرد: اقدام حیاتى و باارزش مربى بهداشت در احیاى  پایه 

این دانش آموز قابل تقدیر است.

سرپرست فوریت هاى پزشکى ایذه از سقوط سوارى سمند به دره و کشته شدن یک نفر خبر داد.
على اکبر آبسته اظهار داشت: این سانحه رانندگى در ساعت 23و50دقیقه سه شنبه شب هفته گذشته رخ داد که 

یک دستگاه خودرو سوارى سمند، در نقطه معروف به پیچ کویتى ها به درون دره سقوط کرد.
وى تصریح کرد: متأسفانه یک نفر از سرنشینان این  خودرو به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پیچ کویتى ها در کیلومتر 18 جاده ایذه به دهدز در استان خوزستان واقع شده است.

نزدیک ترین دوست قاتل و مقتول پرونده جنایت هولناك 
مهاباد از رفتارهاى عجیب قاتل پیش از جنایت گفت.

حدود دو هفته پیش جوان 19 ســاله مهابــادى به نام 
«صادق برمکى» به طرز هولناکــى در نزدیکى یکى از 
روستاهاى این شهر به قتل رســید و جسد وى در آتش 

سوزانده شد.
تحقیقات جنایى کارآگاهان مهاباد نشــان داد که پشت 
این جنایت هولناك چند تن از دوستان مقتول قرار دارند 
که عامل اصلى این قتل نیــز از دوران کودکى به صادق 

دوستى نزدیکى داشته است.
پس از دستگیرى «دانیال»، بعضى شواهد نشان مى داد 
انگیزه این جنایت ناموســى بوده، این در حالى است که 

شواهد و سخنان خانواده مقتول نشان دهنده این است که 
انگیزه دیگرى پشت این قتل قرار دارد. آنها مى گویند به 
احتمال قوى انگیزه هاى شیطان پرستانه پشت این قتل 
قرار دارد و دانیال در صدد بوده پس از قتل صادق، دیگر 
دوستان خود را نیز به قتل برساند اما با فاش شدن راز این 

جنایت ناکام ماند.
نزدیک ترین دوست مقتول و قاتل نیز در گفته هاى خود 
به تتوى «چشم جهان بین» که نماد یکى از فرقه هاى 
شیطان پرستى است اشاره کرد و گفت این تتو روى دست 
دانیال قرار داشــت.با این حال راز این جنایت سر به مهر 
مانده اســت وهمچنان به  طور دقیق انگیزه عامالن این 

جنایت نیز مشخص نیست.

فرمانــده انتظامى شهرســتان خــاش از عملیات 
موفقیت آمیــز مأمــوران پلیس در شناســایى و 
دســتگیرى عامل آدم ربایى در کمتر از 15 ساعت 

خبر داد.
سرهنگ احمد ثمره حســینى گفت: در پى کسب 
خبرى مبنى بر وقوع یک فقــره آدم ربایى و ربوده 
شدن نوجوانى 18 ســاله تیمى مجرب از مأموران 
پلیس آگاهى این فرماندهى براى شناسایى متهم 
یا متهمان و آزادى گروگان تشکیل شد و بالفاصله 

کار خود را آغاز کردند.
وى افزود: با توجه به شــناخت کامــل مأموران از 
جغرافیاى محــل وقوع جرم و تحقیق و بررســى 
مشخص شد، علت و انگیزه این آدم ربایى اختالفات 

شخصى و مالى بوده است.
ثمره حســینى تصریح کــرد: مأموران بــا انجام 
اقدامات گســترده و با اشــراف اطالعاتى موفق 
شــدند هویت و مخفیگاه عامل ایــن آدم ربایى را 
شناســایى و در عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه آدم 
ربا را که قصد فرار داشــت دســتگیر و گروگان را

 آزاد کنند.

دزد آبادانى که براى فرار از دست پلیس به عنوان نگهبان 
در یک دامدارى مشغول به کار شده بود وقتى پلیس را 
در یک قدمى خود دید سگ هاى دامدارى را به سمت 

مأموران فرستاد.
چندى قبل ســرهنگ سید محســن تقى زاده، رئیس 
پلیس آبادان با توجه به افزایش پرونده هاى گوشى قاپى 
و سرقت در سطح شهر دســتور داد تا تیمى از مأموران 
براى دســتگیرى عامل این سرقت ها وارد عمل شوند. 
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 11 به محل هاى 
سرقت رفته و در بررســى فیلم دوربین هاى مداربسته 
موفق به شناســایى یکى از ســارقان حرفه اى به نام 

«فؤاد» معروف به «فؤاد ساطورى» شد.
همین ســرنخ کافى بود تا مأموران به سراغ وى بروند 
اما خانواده وى زمانى که مأموران را در برابر خود دیدند 
عنوان کردند که از زمانى که پلیس متوجه سرقت هاى 
فؤاد شده او پا به فرار گذاشــته و گوشى موبایلش هم 

خاموش است و کسى از او اطالعى ندارد.

ردیابى هاى پلیسى ادامه داشت و این در حالى بود که 
فؤاد به سرقت هایشان ادامه مى داد تا اینکه مأموران 

پى بردند که متهم در یــک گاودارى در 
نخلستان هاى ایستگاه 8 آبادان به 

صورت پنهانى زندگى مى کند.
در ایــن مرحلــه یکــى از 
مأموران ساعت 5 سحرگاه 
چهارشــنبه هفته گذشته 
بــا در دســت داشــتن 
حکم قضائى بــه تنهایى 

بــراى دســتگیرى فؤاد 
وارد گاودارى شــد که پسر 
جوان بــا اطــالع از حضور 

مأمور پلیــس در مخفیگاهش 
به ســگ هایش دســتور داد تا بــه مأمور 

جوان حملــه کنند که مأمور پلیس پــس از آرام کردن 
ســگ ها در اقدامى غافلگیرانه موفق به دســتگیرى 

متهم شد.
فؤاد پس از دســتگیرى در حالى که راهى جز 
اعتراف نداشــت به مأمــوران گفت: 
«چندى قبــل وقتى 
متوجــه شــدم که 
پلیــس بــه دلیــل 
سرقت هایم در تعقیبم 
اســت از خانه خارج 
شــدم و بــه عنوان 
نگهبــان در یــک 
دامدارى مشــغول به 
کار شــدم و شب ها نیز 
سوار بر موتور اقدام به کیف 
قاپى و گوشــى قاپى در شهر 

مى کردم.»
بنا به این گزارش، سارق ســابقه دار پس از اعتراف به 

سرقت هایش با دستور مقام قضائى روانه زندان شد.

آیا متهم ردیف اول پرونده 
«بنیتا» اعتراض مى کند؟

نجات جان دانش آموز 
توسط مربى بهداشت

معاون سیاسى اجتماعى فرماندارى ویژه دزفول 
جزئیات حادثه انفجار گلولــه بازمانده از جنگ در 

یک انبار ضایعاتى را تشریح کرد.
امیر عیسى زاده اظهار داشــت: حوالى بعد از ظهر 
چهارشنبه 19 مهرماه  یک گلوله جنگى بازمانده از 
دوران جنگ در یک انبار ضایعاتى در شهر دزفول 
که در کوى پیام نور و بعــد از ترمینال اهواز قرار 

دارد، به علت نامعلومى منفجرشد.
وى ادامه داد: این حادثه خوشــبختانه هیچگونه 
خســارات و تلفات جانى در پى نداشت و تنها به 
علت پرتــاب ضایعات آهنى یک دســتگاه پراید 

که در مجاورت محل حادثه پارك شده بود دچار 
خساراتى شد.

معاون سیاسى اجتماعى فرماندارى ویژه دزفول 
عنوان کرد: نوع گلوله منفجر شــده در این حادثه 
در دست بررسى قرار دارد. علت این انفجار ممکن 
است پرتاب این گلوله درون آتش یا مواردى از این 

دست توسط افراد بى اطالع باشد.
عیســى زاده با اشــاره به وقوع حوادث انفجارى 
مشابه این حادثه در سال هاى گذشته افزود: قبًال 
هم حوادثى از انفجار مهمات جنگى را در انبارهاى 

ضایعاتى دزفول داشته ایم.

انفجار گلوله بازمانده از جنگ در دزفول

مرد افیونى براى کشیدن مواد مخدر به سمت پارك 
در حال حرکت بود که در مسیر اقدام به سرقت گوشى 
موبایل دختــر جوانى کرد و در زمان کشــیدن مواد 

دستگیر شد.
ساعت 10 صبح دوشنبه 17 مهرماه امسال مأموران 
کالنترى 13 قدس آبادان در حال گشتزنى زیر پل امام 
رضا (ع) آبادان بودند که مرد جوانى در حال مصرف 
مواد مخدر شیشه بود مشاهده و پس از دستگیرى وى 

اقدام به بازرسى بدنى از مرد افیونى کردند.
مأمــوران در بازرســى بدنى از متهم یک گوشــى 
گرانقیمت به دست آوردند و وى ادعا کرد که گوشى 
متعلق به خودش است اما هنوز لحظاتى نگذشته بود 
که دختر جوانى با حضور در کالنترى 13 قدس ادعا 
کرد که به یکى از بانک هاى نزدیک پل امام رضا (ع) 
رفته بودم و گوشى موبایلم را داخل خودرو جا گذاشته 

بودم و پس از پایان کارم وقتى به سمت خودرویم رفتم 
متوجه باز بودن در ماشین شدم و دیدم که گوشى ام 
به سرقت  رفته است. در این مرحله مأموران گوشى 
موبایل مرد افیونى را در برابر دختر جوان قرار دادند و 
با توجه به رمز گوشى گرانقیمت که با اثر انگشت باز 
مى شد مشخص شد که گوشــى مردافیونى همان 
گوشى موبایل به ســرقت رفته از دختر جوان است. 
مرد افیونى که راهى جز اعتراف نداشت گفت: «براى 
کشیدن مواد مخدر به ســمت پارك در حال حرکت 
بودم که متوجه گوشــى موبایل داخل خودرو شدم و 
با توجه با باز بودن قفل درها اقدام به سرقت گوشى 
موبایل گرانقیمت کردم و سپس براى مصرف مواد 
مخدر به پارك رفتم.» بنا به این گزارش، مرد افیونى 
پس از اعتراف به سرقت براى بررسى هاى بیشتر در 

اختیار مقام قضائى قرار گرفته است.

دستگیرى سارق گوشى موبایل
 در حین مصرف مواد

یک ردپاى جدید در پرونده جوان به آتش کشیده شده مهابادى

جان باختن یک نفر در سقوط سمند به دره 

آزاد ى پسر 18 ساله
 پس از 15 ساعت سیاه 

رئیس اداره حقوقى راهور ناجا گفت: بخشــدار 
جوکار، راننده خودرو و کارمنــد روابط عمومى 
فرماندارى که در خودرو حضور داشــتند به اشد 

مجازات کیفرى محکوم شدند.
ســرهنگ محمد ترحمى در خصــوص آخرین 
وضعیت پرونده بخشــدار جوکار اظهار داشت: 
رأى بدوى توســط مرجع قضائى همدان صادر 

شده است.
رئیس اداره حقوقى راهور ناجا بابیان این مطلب 
که تا قطعى نشدن حکم نمى توان نسبت به انتشار 
حکم و همچنین اسامى افراد اقدام کرد،  تصریح 

کرد: با توجه به غیرقابل بازگشــت بودن جرائم 
در رأى بدوى براى متهمــان، محکومیت هاى 
کیفرى صادر شده و به طور خالصه مى توان گفت 
که متهمان این پرونده به اشد مجازات کیفرى 
محکوم شــده اند. وى افزود: بخشــدار جوکار، 
راننده خودرو و کارمند روابط عمومى فرماندارى 
که در خودرو حضور داشتند ازجمله متهمان این

 پرونده اند.
این مقام ارشد حقوقى پلیس اظهار داشت: این 
رأى از ابالغ تا 20 روز قابلیــت اعتراض دارد و 
به محض قطعى شدن و اعالم به پلیس، به اطالع 

شهروندان خواهیم رساند.
الزم به ذکر است که در تاریخ 4 اردیبهشت سال 
جارى، خودرویى که فرهاد جهانیان بخشــدار 
جوکار- از توابع شهرســتان مالیر- ســوار بر 
آن بود به دلیل ســرعت باال توسط مأمور پلیس 
راهور متوقف مى شود اما بخشدار جوکار پس از 
توقف با بى اعتنایى به پلیس، جاى راننده نشسته، 
شــروع به حرکت کرده و با مأمور راهور برخورد 

مى کند.
تمرد نسبت به مأمور پلیس حین انجام وظیفه،  
توهین بــه مأمور،  ایجاد ضــرب و جرح عمدى 

مأمور و تخریب اموال عمومــى از جمله موارد 
اتهامى به بخشــدار جوکار و همراهان وى بوده

است.
شایان ذکر اســت ســردار تقى مهرى، رئیس 
راهور ناجا در 24 تیر ســال جــارى در واکنش 
بــه این اقــدام  گفت: اقــدام بخشــدار جوکار 
در ایــن قضیــه توهین آمیــز، غیرقانونــى و 
مجرمانــه اســت؛ ایــراد ضــرب و جــرح به 
مأمــور وظیفه شــناس مــا کــه از جانبــازان 
شــیمیایى بوده اقدامى مجرمانــه و غیرقانونى

 است.

باید اضافه کرد که پلیس همواره اعالم کرده که 
پیگیر قضیه توهین و ضرب و شــتم مأمور خود 
بوده و پرونده را با شــدت تا اعــالم رأى نهایى 

پیگیرى خواهد کرد.
گفتنى است براســاس آخرین شنیده ها، پرونده 
قضائــى در دادگاه کیفــرى 2 اســتان همدان 
تشکیل شده و در نهایت شعبه 101 این دادگاه، 
بخشدار جوکار را به  اتهام تمرد به یکسال حبس 
و به اتهام توهین به شــش مــاه حبس محکوم 
کرده اســت که رأى اشــد قابل اجــرا خواهد 

بود.

«فؤاد ساطورى» 
چگونه سر از دامدارى درآورد

افراد ناشناس با وارد شدن به خانه روستایى در ساوه، پیرزن 70 ساله را به قتل رسانده و دخترش را مجروح کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان ساوه اعالم کرد: ساعت 2 بامداد روز پنج شنبه، افرادى ناشناس احتماًال به قصد سرقت وارد منزلى در 
یکى از روستاهاى بخش نوبران ساوه شده و اهالى خانه که پیرزنى 70 ساله و دخترش بودند را مورد ضرب و شتم قرار مى دهند. 

سرهنگ پرویز اسدى گفت: پس از این اتفاق افراد ناشناس بالفاصله از محل متوارى مى شوند. 
به گفته سرهنگ اسدى به علت شدت جراحات، پیرزن 70 ساله جان خود را از دست مى دهد و دخترش که مجروح شده بود، به 

بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس ساوه افزود: تحقیقات و اقدامات پلیس براى شناسایى و دستگیرى عامالن این قتل در حال پیگیرى است.

سارقان
پیرزن 70 ساله 
را کشتند 

فرمانده انتظامى شهرستان خنداب از دستگیرى شرور 
منطقه خنداب معروف به «لینچان» خبر داد. 

ســرگرد جودکى گفت: فرد شــرورى که به «وحید 
لینچان» در خنداب معروف شده بود و جامعه این شهر 
هم زیاده خواهى هاى او را پذیرفته و برخى از افراد هم 
گوش به فرمان او بودند، توســط مأموران انتظامى 

شهرستان خنداب دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان خنداب اظهار داشت : این 
شرور که در زمان دستگیرى 80 گرم مواد مخدر گل، 
5 گرم هروئین و مقدارى شیشــه به همراه داشت با 
تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائى شد. وى اضافه 
کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامى شهرستان 
خنداب همچنین مزرعه اى را کــه داراى 200 بوته 
شاهدانه بود را کشف کردند که با دستور مقام قضائى 

منهدم شد.

«لینچان» دستگیر شد
فرمانده انتظامى سیرجان با اشــاره به تعقیب خودروى 
سارقان پسته توسط مالک محصول در این شهرستان و 
واژگونى آن به دلیل سرعت باال، گفت: راننده خودرو نیز 

در این حادثه جان خود را از دست داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: سارقان پسته باغات 
سیرجان چهارشنبه شب هفته پیش، مسیر استان فارس 
را با خودروى سوارى پژو طى کردند تا به باغ هاى پسته 

حسن آباد واقع در بخش زیدآباد رسیدند.
وى ادامه داد: این افراد پس از ممانعت از ورودشان توسط 
کارگران باغ پسته، نیمه شــب وارد باغ مورد نظر شده و 
اقدام به برداشت بیش از 300 کیلوگرم از محصول این 

باغ مى کنند.
ســرهنگ ایران نژاد افزود: پلیس ســیرجان به محض 
اطالع از ســرقت، محورهاى خروجى این شهرستان را 

کنترل کرد.

وى بــا بیــان اینکه مالــک باغ پســته نیز اقــدام به 
تعقیــب خــودروى ســارقان در محــور بندرعباس 
مى کند، گفــت: ســارقان بعــد از اطــالع از تعقیب 
شدن، سه گونى پســته را از شیشــه خودرو به منظور 
ایجــاد مانــع در مســیر خــودرو مالک بــاغ بیرون

 مى اندازند.
ســرهنگ ایران نــژاد افزود: خــودروى ســارقان در 
حالى که از حوزه اســتحفاظى ســیرجان خارج مى شد 
با ورود به جاده خاکى به دلیل ســرعت بــاال واژگون

 مى شود.
فرمانــده انتظامــى ســیرجان تصریح کــرد: راننده 
خودروى ســارقان در این حادثه جان خود را از دســت 
داد و دو ســارق دیگر نیز کــه زن و شــوهر و از اهالى 
روســتاهاى اطراف اســتان فــارس بودند، دســتگیر 

شدند.

واژگونى خودروى سارقان پسته و مرگ راننده  

آخرین وضعیت پرونده شکایت پلیس از بخشدار جوکار

پسر 
جوان با اطالع از حضور 

مأمور پلیس در مخفیگاهش به 
سگ هایش دستور داد تا به
 مأمور جوان حمله کنند که 

مأمور پلیس پس از آرام کردن 
سگ ها در اقدامى غافلگیرانه 

موفق به دستگیرى
 متهم شد

م
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بازى اکشن 
تفنگى جنگ دوستان 

اندروید 

بازى اکشن 
تفنگى جنگ دوستان 

اندروید 

در گذشــته هاى دور، یکى از پرفروش تریــن مادربوردهاى ایســوس، با نام در گذشــته هاى دور، یکى از پرفروش تریــن مادربوردهاى ایســوس، با نام PrimePrime عرضه شــده بودند که ایســوس به منظور  عرضه شــده بودند که ایســوس به منظور 
یادآورى خاطرات گذشــته مدل هاى جدید در رده کاربرى روزمره، با پســوند همــان نام عرضه کرده اســت. در حال حاضر یادآورى خاطرات گذشــته مدل هاى جدید در رده کاربرى روزمره، با پســوند همــان نام عرضه کرده اســت. در حال حاضر 
ایســوس دو مدل مادربورد بــا چیپســت ایســوس دو مدل مادربورد بــا چیپســت ZZ370370 بــا نــام هــاى  بــا نــام هــاى AA--PrimePrime  ZZ370370  و   و PP--PrimePrime  ZZ370370 را معرفى  را معرفى 

کرده است.کرده است.
در مادربورد  در مادربورد  AA--PrimePrime  ZZ370370  به  نیازهاى کاربر به منظور عملکرد هوشــمند سیستم کولینگ، اورکالکینگ   به  نیازهاى کاربر به منظور عملکرد هوشــمند سیستم کولینگ، اورکالکینگ 
حرفه اى، سیســتم نورپردازى، راهکارهاى محافظتى، شــبکه و صدا و نظایر آن پرداخته شــده است. حرفه اى، سیســتم نورپردازى، راهکارهاى محافظتى، شــبکه و صدا و نظایر آن پرداخته شــده است. 
 ، ،33  ThunderboltThunderbolt  EXEX 3,13,1 نســل دو، رابــط  نســل دو، رابــط  USBUSB ایســوس از فناورى هاى ورودى خروجى نظیر ایســوس از فناورى هاى ورودى خروجى نظیر
ســازگارى با چاپ ســه بعدى و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد اســتفاده کردهســازگارى با چاپ ســه بعدى و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد اســتفاده کرده

 است. است.
ایسوس براى تولید این مادربوردها، شرایط سختگیرانه اى را براى  آزمون آنها در نظر مى گیرد. از آنجا که ایسوس براى تولید این مادربوردها، شرایط سختگیرانه اى را براى  آزمون آنها در نظر مى گیرد. از آنجا که 
گیمرهاى حرفه اى به مادربورد از نگاه یک سرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار با ترکیب گیمرهاى حرفه اى به مادربورد از نگاه یک سرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار با ترکیب 
ویژگى هاى گیمینگ سرى ویژگى هاى گیمینگ سرى TUFTUF، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام، طراحى و تولید کرده است. ، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام، طراحى و تولید کرده است. 
ProPro  --TUFTUF  ZZ370  و PlusPlus  Gaming--TUFTUF  ZZ370 در نوبت اول 

 ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک 

تشــخیص صدا، جهت هاى صدا را مجدداً طراحى کرده و در اختیار هدســت هاى حرفه اى گیمینگ قرار 

 ســال گذشــته، گــوگل هدســت 
Daydream View را معرفــى کرد کــه عنوان اولین 

هدست هاى واقعیت مجازى مخصوص موبایل را در اختیار خود داشتند. 
این محصول نه تنها به اندروید مجهز اســت، بلکه با انواع مختلفى از گوشى هاى 

سازگار با Daydream قابل استفاده است.
به تازگى شرکت گوگل اعالم کرد که نسخه جدید هدســت ویو در راه است و این بار قرار است 

در رنگ هاى متنوع عرضه شود: زغالى، خاکسترى و صورتى مرجانى. قیمت این محصول 99 دالر 
اعالم شده اســت که از مدل قبلى 20 دالر گران تر خواهد بود. یکى از دالیلى که مدل جدید گران تر 
عرضه خواهد شد این است که زاویه دید بیشترى دارد. همچنین جاى جدیدى براى قرارگیرى هدایتگر 

یا کنترل دارد و قطعه اى که روى سر قرار مى گیرد نیز با راحتى بیشتر جدا خواهد شد.
گوشى هایى که با این محصول سازگارى دارند عبارت اند از پیکسل 2 یا مدل هاى قبلى پیکسل، 

گلکسى اس 8 و اس 8 پالس، نوت 8، موتو زد و موتو زد 2.

گــوگل دوربینى معرفى کرده اســت که 
دوستان و آشنایان صاحبش را از دیگران تشخیص مى دهد و 

حدس مى زند که صاحبش از چه قابى خوشــش مى آید و همه تالش خود را 
مى کند تا بهترین قاب را بگیرد. به نظر مى رسد که به تدریج شاهد نمونه هاى عملى از نتایج 

سرمایه گذارى شرکت گوگل در حوزه هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى ، هستیم. شاید نتایج 
ایده هایى نظیر Clips هنوز عالى نباشند اما تصورى از آینده را در اختیار ما مى گذارند که ارزشمند است.

گوگل اخیراً دوربین هوشمند Clips را معرفى کرده است. دوربینى که سلیقه شما را مى آموزد و خودش تصمیم 
مى گیرد چه موقع، از چه کســى و چطور تصویربردارى کند. این دوربین که از نظر ظاهر و اندازه تا حدودى مشابه 

دوربین هاى شرکت GoPro است، نمایشگر و نمایاب ندارد و تنها یک دکمه شاتر دارد که البته کاربر مجبور نیست از آن 
استفاده کند. الگوریتمى که گوگل در این دوربین پیاده کرده آنقدر هوشمند است که به دوربین بگوید چه زمانى تصویربردارى 
کند و همچنین قادر است از فیلم گرفته شده، عکس هاى مناسب را  استخراج کند. این عملکرد تا اندازه اى یادآور قابلیت 
نرم افزار Photos گوگل و حتى دوربین Graava است. وقتى دوربین روشن مى شود، به دنبال افرادى که مى شناسید، حاالت 
چهره خاص نظیر لبخند و به طور کلى به دنبال ثبت قاب هایى از محیط اطراف مى  شود که شما و آشنایانتان در آن حضور دارید 
و به احتمال مایلید آنها را ثبت کنید. تنها کارى که شما به عنوان کاربر دوربین باید انجام دهید این است که دوربین را راهنمایى 
کنید چه چیزهایى برایتان مهم هستند؛ باقى کار به عهده Clips است و دوربین از طریق یادگیرى ماشینى وظایف خود 

توان محاسباتى زیادى را مى طلبد، اما گوگل را یاد مى گیرد. اگر چه شناسایى چهره و یادگیرى ماشینى 
و ذخیره ســازى ها درون شرایطى فراهم کرده اســت تا همه پردازش ها 

مشخص دوربین و به طور محلــى اتفاق افتد. هنوز 
نیســت این دوربین 249 دالرى چه 
زمانى به مشتریان عرضه خواهد 

شد.

ورى

کیدرکس؛کیدرکس؛ امن براى کودکانامن براى کودکان
بر هیچکس پوشیده نیست که استفاده از جویشگر بومىبر هیچکس پوشیده نیست که استفاده از جویشگر بومى در یک نگاه درازمدت، 
تأثیر زیادى در رونق فضاى کسبتأثیر زیادى در رونق فضاى کسب وکار  وکار ITIT داشته و فرصت هاى شغلى فراوانى 

ایجاد خواهد کردایجاد خواهد کرد

نصف جهان:  گوگل؛ 
جستجوگر امنى را براى 

کودکان به نــام «کیدرکس» 
اختصــاص داده که از شــیوه هاى 

جستجوى اخالقى و امن استفاده مى کند.
در شرایطى که اســتفاده از جویشگر بومى 

مزایاى متعددى دارد و ما نیز بــه دنبال افزایش 
استفاده از این جویشــگرها هستیم، شاید بتوان براى 

کودکان نیز جویشــگرى ایمن اختصاص داد؛ همانطور که 
گوگل استفاده از یک موتور جســتجوى خاص را براى کودکان 

توصیه مى کند.
 اگرچه جویشگرهاى بومى ایرانى هنوز فاصله زیادى با جویشگرهاى بین 

 المللى نظیر گوگل و سایر جویشگرهاى بومى دارند، بر هیچکس پوشیده نیست 
که استفاده از جویشــگر بومى در یک نگاه درازمدت، تأثیر زیادى در رونق فضاى 

کسب وکار IT داشته و فرصت هاى شغلى فراوانى ایجاد خواهد کرد.
گوگل براى جستجویى که به کودکان اختصاص دارد، موتور  جستجوى جداگانه اى 
به نام کیدرکس را اختصاص داده است. وبسایت www.KidRex.org  در واقع 
موتور جستجوى سرگرم کننده و امن سفارشى توسط گوگل براى کودکان است. 

محیط صفحه اصلى درست مثل نقاشى مداد رنگى یا مداد شمعى کودکانه است.
این موتور جستجو از شیوه هاى جستجوى اخالقى و امن استفاده مى کند و سعى در 
نمایش حتى المقدور تمام نتایج به شکلى فاقد مطالب نامناسب براى کودك مى کند. 
کیدرکس همچنین داراى یک پایگاه داده ویژه حاوى وبسایت هاى نامناسب و کلمات 
کلیدى هرزه است که به نمایش نتایج تمیز و عارى از آلودگى بیشتر کمک مى کند. 
کیدرکس به پدر و مادرها توصیه مى کند موتور جستجوى پیش فرض را روى تبلت ها 

و کامپیوترهاى کودکان خود از گوگل به کیدرکس تغییر دهند.
در توضیحات این موتور جستجو آمده است: «کیدرکس صفحات وب مرتبط با بچه ها 
را از طریق کل وب جستجو مى کند و از فناورى جستجوى امن گوگل استفاده مى کند. 
جستجوى امن گوگل سایت هایى را که حاوى محتواى جنسى باشند پیدا کرده و آنها را 
از نتایج جستجوى کودکان حذف مى کند. فیلتر گوگل از فناورى پیشرفته براى بررسى 
کلمات کلیدى، عبارات وURL ها استفاده مى کند. اگرچه هیچ فیلترى 100 درصد 

دقیق نیست اما این فناورى بیشتر مواد نامناسب را از بین مى برد.
عالوه بر فناورى جســتجوى امن گــوگل، کیدرکس پایگاه اطالعاتــى خود را از 
وبسایت هاى نامناسب و کلمات کلیدى دارد و محققان این موتور جستجو، به صورت 
روزانه کیدرکس را آزمایش مى کنند تا اطمینان حاصل کنند که کاربران و فرزندانشان 
بهترین تجربه وب را خواهند داشت. البته امکان دارد که سایت هاى نامناسب گاهى 
از طریق این موتور جستجو یافت شوند، اما کیدرکس از کاربران خواسته تا موارد 
اینچنینى را گزارش کنند.در حالى که کیدرکس یک راه کامًال مطمئن براى 
جلوگیرى کودکان از دسترسى به ســایت هاى بد و یا مخرب نیست، 
اما راهکار خوبى به نظر مى رســد و یک شــروع خوب است. در 
چنین شرایطى و در حالى که در ایران هم به دنبال استفاده 
از یک موتور جستجوى بومى هســتیم، شاید بتوان از 
ابتدا استفاده از یک موتوى جستجوى امن را براى 

کودکان در کشور نیز جایگزین کرد.

0اعالم شده اســت که از مدل قبلى 20 دالر گران تر خواهد بود. یکى از دالیلى که مدل جدید گران تر
عرضه خواهد شد این است که زاویه دید بیشترى دارد. همچنین جاى جدیدى براى قرارگیرى هدایتگر 

یا کنترل دارد و قطعه اى که روى سر قرار مى گیرد نیز با راحتى بیشتر جدا خواهد شد.
2گوشى هایى که با این محصول سازگارى دارند عبارت اند از پیکسل 2 یا مدل هاى قبلى پیکسل، 

.2 موتو زد 2، موتو زد و نوت8 8 پالس، 8 و اس8 8گلکسى اس8

رازمدت،رازمدت، 
ى فراوانىى فراوانى 
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معرفى هدست هاى Daydream جدید 99 د

سد
شنا

را مى 
 دوربین هوشمند گوگل، شما 

ربین
 کلى به دنبال ثبتقاب هایى از

نید. تنها کارى که شما به عنوان کاربر دوربین باید انجام دهید این
sهمهستند؛ باقى کار به عهده Clips است و دوربین از طریق یادگیرى ماشینى وظایفخود

ىىىىىىىىىىىنىنىىینى توان محاسباتى زیادى را مى طلبد، اما گوگل سایى چهره و یادگیرى ماش
و ذخیره ســازى ها درون ســت تا همه پردازش ها 

مشخصحلــى اتفاق افتد. هنوز 
9وربین 249 دالرى چه 
شتریان عرضه خواهد 

ول وب ولر وب ر gg ووو

 ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک 

ًتشــخیص صدا، جهتهاىصدا را مجدداً طراحىکرده و در اختیار هدســت هاىحرفه اىگیمینگ قرارًتشــخیص صدا، جهتهاىصدا را مجدداً طراحىکرده و در اختیار هدســت هاىحرفه اىگیمینگ قرار

آور  هیجــان  و  محبــوب  بــازى   War Friends  
در ســبک بازى هاى اکشــن و تفنگى از اســتودیوى مطرح 
و نــام آشــناى CHILLINGO بــراى اندرویــد

 اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشــر شده است. 

در این بازى شــما با ایجاد تیمى اختصاصى به نبرد با کاربران 
آنالین سراســر جهان مى روید، نبرد شما تمامًا در محیط هایى
 ســه بعدى و دنیاى آزاد صورت مى پذیرد و انواع ســالح هاى 
مختلف نظیر تفنگ هاى مرگبار در اختیارتان قرار داده شده تا با 

کمک آنها دشمنان پیش رو را یکى پس از دیگرى از بین ببرید! با 
ســرعت باال و البتــه دید بــاز از ســنگرى به ســنگر دیگر 
حرکت کنید و دشــمنان پیش رو را با شلیک هاى پشت سر هم 
از پاى درآورید تا پیروز میدان شــوید! دشــمنان شما کاربران

 آنالین سراسر جهان هســتند که در مقابل شما با سالح هایى 
قدرتمند قرار گرفته اند و این قدرت و دقت باالى شما و یا حریفان 
است که باعث مى شود پیروز میدان مشخص شود! اگر از عالقه 
 War مندان به بازى هاى اکشن آنالین هســتید بدون شک

Friends نظرتان را جلب خواهد کرد.

     مادربوردهاى      مادربوردهاى PrimePrime و  و TUFTUF ایسوس  ایسوس 
                              مخصوص چیپست سرى                               مخصوص چیپست سرى ZZ370370 اینتل اینتل

 HP) لپ تــاپ اســپکتر ایکــس 360 اچ پى
Spectre X360) هــم اکنــون یکــى از 
پرطرفدارترین و بهتریــن لپ تاپ هاى تبدیل 
شونده موجود است. حال اچ پى نسخه اى جدید از 
این محصول را با یک طراحى جالب تر، بهینه تر 

و قدرتمندتر معرفى کرده است. 
اچ پى قرار اســت عرضه نســخه جدید لپ تاپ 
اســپکتر ایکس 360 را از پایان ماه جارى آغاز 
کند. نســخه جدید این لپ تاپ به نسل هشتم 
 8550U-Core i7 ســرى پردازنده هــاى
اینتــل مجهز مى شــود که در شــرایط عادى 
هسته هاى پردازشــگر آن فرکانس کارى 1,4 
گیگاهرتزى داشــته و در حالت توربو فرکانس 
کارى هسته هاى آن به 4 گیگاهرتز هم مى رسد. 
حافظه رم LPDDR3 این لپ تاپ مى تواند تا 

16 گیگابایت ارتقا یابد و حافظه داخلى آن هم 
آپشن 512 گیگابایتى SSD را ارائه مى کند.

مشــخصات فوق مربوط به نسخه برتر لپ تاپ 
اسپکتر ایکس 360 مى شود. اینتل اشاره داشته 
که نســخه اى ضعیف تر از این محصول هم با 
تجهیز به پردازنده Core i5 روانه بازار خواهد 
شــد که بهترین انتخاب براى افرادى است که 
به دنبال لپ تاپ تبدیل شــونده کم قدرت ترى 
هستند. صفحه نمایش اسپکتر ایکس 360 یک 
نمایشگر 13,3 اینچى لمســى و از نوع IPS با 
وضوح تصویر 3840 در 2160 پیکســل است 
که حاشیه هاى بســیار باریکى دارد و با شیشه 
گوریالگلــس از آن محافظت بــه عمل آورده 

مى شود.
شرکت اچ پى اشاره داشــته که نسخه مجهز به 

پردازنــده Core i5 لپ تاپ اســپکتر ایکس 
360 را به نمایشــگرى با وضــوح تصویر فول 
اچ دى مجهز خواهد کرد.  جالب است بدانید که 
نمایشگر لپ تاپ مذکور از قابلیت خاصى تحت 
عنوان Sure View بهره مى برد که با فعال 
کردن آن افرادى که در اطراف کاربر اصلى قرار 
داشته باشــند قادر به دیدن محتواى نمایشگر 

دستگاه نخواهند بود.
اما اینتل در لپ تاپ اســپکتر ایکــس 360 از 
 Intel UHD گرافیکــى  پردازنــده 
Graphics 620 استفاده کرده که به صورت 
آن بورد در دستگاه به کار رفته است. در اطراف 
 ،3,1 USB بدنه محصول هم از یک پــورت
دو پــورت تاندربولت/ USB C و یک شــیار 
کارتخــوان SD وجود دارد. اســپکتر ایکس 

360 به اسکنر 
انگشت کاربر مجهز 

اســت و از قابلیــت ویندوز 
هلــو (Windows Hello) هم 

پشتیبانى به عمل مى آورد.
اچ پى عالوه بر بهبودهاى ســخت افزارى در 
نسخه جدید لپ تاپ اسپکتر ایکس 360 تغییرات 
و بهبودهایى را هم در طراحى دســتگاه ایجاد 
کرده است. گذشته از نمایشــگر با حاشیه کم 
دستگاه، سیســتم انتقال گرما یا حرارت آن هم 
پیشرفته تر شــده و اچ پى با اعمال تغییراتى در 
این سیستم عملکردش را بهبود بخشیده است. 
متأ سفانه در حال حاضر اطالعاتى در مورد قیمت 
و زمان دقیق عرضه نسخه جدید لپ تاپ اسپکتر 

ایکس 360 منتشر نشده است.
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منبع: جام جم آنالین 

یژه نیروى انتظامى در تهران
مانور نیروهاى یگان و

سى و دومین دوره 
تور بین المللى 

دوچرخه سوارى 
در آذربایجان

20 مهرماه در تقویم به نام 
بزرگمرد شعر و ادب پارسى، 

خواجه شمس الدین محمد حافظ 
شیرازى رقم خورده و هر سال 
در این روز برنامه هاى مختلفى 
در آرامگاه وى و شهر شیراز 

برگزار مى شود.

برداشت سیب از باغات دژکرد فارس

نزدیک به 450 روستاى خراسان جنوبى با تانکر آبرسانى مى شود، هر چند آب براى مصرف غذایى آنان 
کافى نیست ولى با وجود این، روستاییان زندگى خود را مى گذرانند. روستاى منطقه گردشگرى زیباى 
چنشت با حدود 500 خانوار شنبه ها و چهارشنبه ها آبرسانى مى شود، با وجود این، مردم این روستا 

همچنان دچار کمبود شدید آب هستند. هر چند روستاهاى دیگر کم کم به دلیل خشکسالى و کمبود آب 
خالى از سکنه شده اند ولى مردم روستا براى بازگشت و ماندن در روستا منتظر جرعه اى آب هستند.

دکتر الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى 
با خانواده عماد اسماعیلى، کودك نجات یافته 

از حادثه تروریستى مجلس دیدار و
 گفتگو کرد.

جشن بادبادك ها به 
مناسبت روز جهانى 

کودك با حضور 
کودکان و اقشار 

مختلف مردم در بام 
همدان برگزار شد.

جمع آورى قلیان 

از قهوه خانه هاى 
قم




