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 دقیقًا منظورت از«بیمه» چه بود؟! دقیقًا منظورت از«بیمه» چه بود؟!

فینال اصفهانى 
نیمه نهایى 

تهرانى!
12

تیم والیبال بنیاد مسکن استان اصفهان در رقابت پایانى مسابقات والیبال 
قهرمانى کارگران استان اصفهان در یک رقابت تماشایى تیم والیبال 
سیمان سپاهان اصفهان را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد

به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به 
نقل از  معاونت پشتیبانى بنیاد مسکن استان : مسابقات والیبال قهرمانى 
کارگران استان ا صفهان روز دوشنبه مورخه 96/07/17 در مرحله پایانى 
بین چهار تیم برتر سیمان سپاهان و بنیاد مسکن در مرحله فینال و فوالد 

مبارکه و آبفا در مرحله رده بندى ادامه یافــت و در پایان تیمهاى بنیاد 
مسکن، سیمان سپاهان و فوالد مبارکه به ترتیب مقامهاى اول تا سوم 
مسابقات را کسب کردند و تیم دخانیات از طرف کمیته فنى مسابقات به 

عنوان تیم اخالق معرفى شد.
در پایان این مســابقات و در حضور آقایان مهندس نیرومند مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، مهندس خانى مدیر کل 
بنیاد مسکن اســتان اصفهان،تنباکو زاده  معاون پشتیبانى اداره کل 

تعاون،کار و رفاه اجتماعى ، شــیرانى رئیس هیآت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان ، مهندس پرنده مدیر اجتماعى اداره کل تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعى،سلطانى رئیس حراســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى ،نکوئیان مدیر امور مالى اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى 
استان، زمانى فر مدیر روابط عمومى اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
استان، سرپرستان تیمها و ورزشکاران از برگزیدگان با اهداء لوح و کاپ 

تقدیر به عمل آمد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمىبنیاد مسکن انقالب اسالمى
 قهرمان مسابقات والیبال کارگران قهرمان مسابقات والیبال کارگران

  استان اصفهان شد  استان اصفهان شد

مهناز افشار به 
«شاه ُکش» مى رود
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صیت11
ى پرخا

ه با سرطان با این سبز
مبارز

چرا گوشى هاى هوشمند، ظریف و نحیف از دفع سنگ کلیه تا 
هستند؟

قاتل اهورا را ببینیم او را مى کشیم
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ســال گذشــته بهرام رادان در واکنش به موفقیت اصغر 
فرهادى و شهاب حســینى، متنى در صفحه اینستاگرام 
خود منتشــر کرد که در آن ابراز امیدوارى کرد بود کسانى 
که دم از مرگ ســینماى ایران مى زنند، پس از کسب این 
جایزه آسوده بخوابند. این پست اینستاگرامى رادان، واکنش 
مرجان شیرمحمدى، همسر بهروز افخمى را در پى داشت 
و این بازیگر به بهرام رادان حمله لفظى کرد. با گذشت بیش 
از یکسال از این موضوع، بهرام رادان در یک مصاحبه  در 
مورد پست اینستاگرامى خود توضیح داده و گفته هر حرفى 
که در فضاى مجازى زده مى شود، نیاز به پاسخ دادن ندارد.

با آغاز برنامه سینمایى «هفت» بهروز افخمى اصرار بسیار 
زیادى بر نفروختــن فیلم هاى روى پرده داشــت و بارها 
در طول ایــن برنامه اعالم کرد که ســینماى ایران مرده 
است. پس از موفقیت فیلم هاى اکران نوروز، بحث حضور 
«فروشنده» اصغر فرهادى در جشنواره فیلم «کن» پیش 
آمد و بهروز افخمى در برنامه «هفت» به صراحت اعالم 
کرد که فیلم «فروشــنده» اصغر فرهادى شانسى براى 

کسب جایزه از این جشنواره ندارد.
اما بر خالف صحبت هاى بهروز افخمى، اصغر فرهادى در 
اختتامیه جشنواره «کن» توانست جایزه بهترین فیلمنامه 

این رویداد ســینمایى را از آن خود کند و شهاب حسینى 
هم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از این جشنواره 
معتبر دریافت کند. پس از کسب این دو جایزه مهم براى 
فیلم «فروشنده» ، بســیارى از ســینماگران و کاربران 
شبکه هاى اجتماعى به این موفقیت واکنش نشان دادند 
و دریافت چنین جایزه اى را براى ســینماى ایران افتخار 

بزرگى دانستند.
یکى از ســینماگرانى که به این موفقیت واکنش نشان 
داد، بهرام رادان بود. بهرام رادان که ســابقه همکارى با 
شهاب حسینى را در فیلم «شمعى در باد» دارد، با انتشار 
متنى، خوشــحالى خود براى موفقیــت اصغر فرهادى 
و شــهاب حســینى در جشــنواره کن را این گونه ابراز 
کرد: «امشب شب بزرگى براى ســینماى ایران است، 
نمی دونم از شــدت خوشــحالى و تپش قلب خواب به 
چشــمانم بیاد یا نه، فقط خوشــحالم که فرهیختگان 
سینماى کشورم با طمأنینه و گام هایى استوار، ثابت کردند 
که سینما زنده است، براى کسانى که می خواستند سینما 
بمیرد و مدام فریاد سینما مرده است سر می دادند، از بارگاه 
خداوند صبر طلب دارم و به قول شهاب عزیز الهى شکر.» 
اما اشــاره بهرام رادان به اشــخاصى که تأکید داشــتند، 

سینماى ایران مرده اســت، واکنش همسر بهروز افخمى 
را برانگیخت.

مرجان شیر محمدى با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام 
خود، در واکنش به پیام تبریک بهرام رادان نوشــت: «از 
همه بامزه تــر (واکنش هاى به موفقیت"فروشــنده" در 
"کن") بهرام راداِن که اصًال راه جشنواره  "کن" را از وقتى 
یاد گرفت که بهروز او را آورد توى فیلم "گاوخونى" بازى 
کنه. همان فیلمى که بخاطرش رفت "کن". بگذریم که 
توى همان "گاوخونى" هم به نظرم نقطه ضعف فیلم بهرام 
رادان است. هر وقت فیلم "گاوخونى" را مى بینم اعصابم 
خرد مى شــه که این آدم چرا نمى تونه متن داستان جعفر 
مدرس صادقى را از رو درســت بخونه! معرفت هم خوب 

چیزى است...»
با گذشت بیش از یکســال از موفقیت فیلم «فروشنده» 
در جشنواره «کن» و آکادمى اسکار، چند روز پیش بهرام 
رادان در مصاحبه اى که به طور زنده از صفحه اینستاگرام 
خود پخش مى شد، با اشاره به همکارى هاى خود با بهروز 
افخمى گفت: «من با بهروز افخمى، دو فیلم سینمایى را 
پشت ســر هم کار کردیم. در ابتدا فیلم "گاو خونى" را کار 
کردیم که به بخش دو هفته با کارگردانان جشنواره "کن" 

راه یافت و پس از آن هم فیلم دیگرى بــا نام "ته دنیا" را 
شروع کردیم که هیچ وقت نفهمیدیم چه اتفاقى براى آن 
افتاد.» رادان در ادامه این موضوع گفت: «چندى بعد آقاى 
افخمى مجدداً کتاب "سفر کسرى" نوشته جعفر مدرس 
صادقى را به من دادند و گفتند داستان این کتاب، موضوع 
فیلم بعدى ما خواهد بود و سپس خودشان مشغول ساخت 

"فرزند صبح" شدند.»
بهرام رادان در پایان با بیان اینکــه بهروز افخمى پس از 
ساخت فیلم «فرزند صبح» دچار تغییراتى شد، در واکنش به 
نوشته هاى اینستاگرامى سال گذشته همسر این کارگردان 
گفت: «من تنها در آن پست نوشتم امیدوارم کسانى که فکر 
مى کنند، سینما مرده است، امشب راحت بخوابند. به هر 
حال ایشان، همسر آقاى افخمى هستند و (به آن پست) 

واکنش نشان دادند، چون شوهرشان بودند و فکر کنم 
ناراحت شدند.»

او همچنین در پایان و در پاســخ به این پرسش که 
چرا تاکنون اصًال به حواشى که در فضاى مجازى 
به وجود مى آید، جواب نمى دهــد گفت: «فکر 
نمى کنم که هر حرفــى در فضاى مجازى زده 

مى شود نیاز به پاسخ دادن داشته باشد.»

با گذشت نزدیک به دو سال از اکران موفق 
فیلم «در مدت معلوم»، وحید امیرخانى 
قرار است به زودى ساخت دومین فیلم 

سینمایى خود با نام «شاه ُکش» را آغاز کند. 
در «شاه کش» مهناز افشار نقش اصلى را ایفا 
مى کند و این فیلم خود را براى حضور در سى و 
ششمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد کرد.

وحیــد امیرخانى، کارگــردان فیلم پرفروش 
«در مدت معلوم» قرار اســت بــا فیلم جدید 
خود به جشنواره سى وششم فیلم فجر مى آید. 
این فیلمنامه که «شــاه ُکش» نــام دارد یک 
درام معمایى- اجتماعى سخت و متفاوت به 
نویسندگى وحید امیرخانى است که در سکوت 

خبرى مراحل پیش تولید آن جلو رفته است.
 مهناز افشــار، نقش اول زن «شاه ُکش» را 
برعهده دارد و قرار اســت بازیگران با گریم 

متفاوتى جلوى دوربین بروند.
 قصه «شــاه کش» در برف و کوالك شدید 
مى گذرد و نیاز به شرایط آب و هوایى خاصى 
دارد و این موضوع شرایط تولید فیلم را سخت و 
پیچیده کرده است و گروه تهیه و تولید مشغول 
بررسى ابعاد مختلف ساخت پروژه و بازدید از 

لوکیشن هستند.

«نورگل یشــیل چاى» بازیگر ترکیه اى براى حضور 
در فیلم «جــن زیبا» به کارگردانــى بایرام فضلى و 

تهیه کنندگى مهرداد فرید در اصفهان حاضر شد.
به گزارش سینماســینما، ســاخت فیلم سینمایى

 «جن زیبا» در اصفهان آغاز شــده اســت و بازیگر 
ترکیه اى بــراى حضــور در این فیلــم وارد ایران 
شده است. عکس هایى که یشــیل چاى در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده نشان از حضور او در هتل 

عباسى اصفهان دارد.
پیش از این حضور این بازیگر در فیلم فضلى اعالم 
شــده بود، اما به فاصله کوتاهى از انتشار این خبر، 
تهیه کننده فیلم در گفتگویى حضور یشیل چاى را در 

فیلم «جن زیبا»  تکذیب کرد.
به نظر مى رسد عکس هایى که این بازیگر سرشناس 
ترکیه اى از اصفهان منتشر کرده و همچنین جزئیاتى 
که از نقش خود گفته تأیید کننده آن است که او براى 

بازى در «جن زیبا» به ایران آمده است.
این بازیگر در مورد ویژگى نقشى که در این فیلم ایفا 
مى کند، گفته است: از آنجا که شخصیت «دالرام» از 
ابتداى تولد ناشــنوا و الل نبوده، بنابراین باید براى 
آواهایى که از دهان او هنگام واکنش و یا تالش براى 

بیان کردن موضوعى، شنیده مى شود، تمرین کنم. 
یشیل چاى در این فیلم همبازى فرهاد اصالنى شده 

است.

نورگل یشیل چاى را بیشتر بشناسید
نورگل یشیل چاى متولد ســال 1976 است. نورگل 
یک پسر دارد و سال 2010 بعد از شش سال زندگى 

مشترك از همسر خود «سم اوزر» جداشد. 
وى یکى از هنرپیشه هاى محبوب و مشهور در کشور 
ترکیه  است و تحصیالت خود را هم در لیسانس تئاتر 
و سینما به پایان رسانده و فارغ التحصیل شده است. 

نورگل اولین کار هنرى خود را در نمایشنامه «هملت» 
شروع کرد که تا اندازه زیادى در زندگى هنرى اش 

نقش داشت.
 Paramparça / نورگل  یشیل چاى در سریال هاى
 Cinayet / Candan / Sultan / Sensiz Olmaz
 / AşkveCeza / Ezo Gelin Belalı Baldız /
 Melekler Adası / Asmalı Konak / Deniz
İkinci Bahar / به ایفاى نقش پرداخته است و در 
ایران با نقش «گوزل» در سریال «گوزل» شناخته شد .

برخى از جوایز  یشیل چاى عبارتند از :
جایزه بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن در فیلم با 
اقتباس «عروس» در ســال 2005. دریافت مجدد 
بهترین بازیگر نقــش مکمل زن در فیلــم «آدم و 
شــیطان» در ســال 2008.دریافت جایزه پرتقال 
طالیى باز هم براى عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن در فیلم «وجدان» در سال 2008.

بهرام رادان بعد از یکسال پاسخ منتقدش را داد:

 هر حرفى در
 فضاى مجــــازى نیاز به پاسخ ندارد
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دبهرام رادان بعد از یکسال پاسخ منتقدش را داد:
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در فاصله یک هفته مانده به اکران، اولین تیزر 
فیلم سینمایى «خالتور» رونمایى شد. «خالتور» 
که پیش تر «دوســتان یکرنگ» نام داشت از 
دهم آبان ماه در گروه ســینمایى قدس روى 

پرده خواهد رفت.
«خالتور» را آرش معیریــان کارگردانى کرده 
و نگاهى طنازانه دارد به دردســرهاى فعاالن 

موسیقى.
محمدرضا شــریفى نیا، پوریا پورســرخ، سحر 
قریشــى، مهران غفوریان، مریم امیرجاللى و 
على صادقى از جمله بازیگران فیلم هســتند. 
اصغر سمســارزاده، بازیگر قدیمى ســینما و 
تلویزیون، امیرحســین صدیــق، محمدرضا 
هدایتى و رســول نجفیان از دیگــر بازیگران 

«خالتور» هستند.
«خالتور» درباره زندگى ســه جوان موزیسین 
است که سعى زیادى دارند اسیر موسیقى بازارى 
نشوند و به اجراى قطعات موجه بپردازند اما عدم 
اقبال مخاطبان موجب مى شود به سراغ نوعى 
از موسیقى بروند که علیرغم جدى گرفته نشدن 

از سوى کارشناسان، مخاطبان فراوانى دارد...
عبــدا... علیخانــى و حســین فرحبخــش 
تهیه کنندگى «خالتور» را برعهده داشــته اند و 
فیلم با پخش «پویافیلم» روى پرده خواهد رفت.

آسیب شناسى زندگى 
موزیسین ها
 در «خالتور»

چند روز پیش احمدرضا درویش در یک مصاحبه 
تلویزیونى اعالم کرد که با توجــه به اتفاقاتى که 
براى «رستاخیز» افتاد دیگر کسى به سمت ساخت 
آثار مذهبى نخواهد رفت. حاال مهدى فخیم زاده که 
سابقه ساخت سریال هاى مذهبى نظیر «تنهاترین 
سردار» و «والیت عشق» را دارد اعالم کرده دیگر 
سریال مذهبى نخواهد ساخت چرا که مفسرهاى 

زیادى در این زمینه وجود دارند.
مهدى فخیم زاده، کارگردان و بازیگر تلویزیون و 
سینما درباره ســاخت اثرى جدید براى تلویزیون 
گفت: کار ما به گونه اى است که باید شرایط مورد 
نیاز فراهم باشد تا بتوانیم به درستى انجامش دهیم 
و از آنجایى که مدتى است شرایط مالى تلویزیون 
مهیا نیست،  فعًال در این رسانه کار نمى کنم. چندى 
پیش پیشنهاد کارگردانى سریال «پیوند قلب ها» را 

داشتم که بنا به دالیل مالى قبول نکردم.
کارگردان ســریال «خواب و بیدار» همچنین به 
انتقاد از برخى تهیه کنندگان تلویزیون مى پردازد و 
مى گوید: برخى تهیه کنندگان کارى که من ظرف 
مدت شش ماه مى سازم را به اجبار و به دلیل کمبود 
بودجه مى خواهند چهار ماهه تمام کنند و من هم با 

این شرایط نمى توانم کار کنم. 
فخیم زاده در پایان با اشــاره به تولید سریال هاى 
مذهبى گفت: سریال مذهبى که اصًال نمى سازم 
چرا که مفسرهاى بسیارى در این زمینه وجود دارند 
و هرقدر هم در این زمینــه با دقت و مطالعه پیش 
بروى باز هم با حواشى 

درگیر مى شوى.

 دیگر سریال مذهبى 
نمى سازم

براى بازى در فیلم «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى؛

بازیگر مشهور ترکیه اى به اصفهان آمـــد
عکس هایى که نورگل یشیل چاى از هتل محل 
استقرار خود در اصفهان (هتل عباسى) منتشر 
کرده اســت. متن نوشته شــده روى یکى از

 عکس ها این است: «اینجا ها اینجوریه» 

"ته دنیا" را  "رى بــا نام
دیم چه اتفاقى براى آن 
گفت: «چندى بعد آقاى 
ى" نوشته جعفر مدرس 
تان این کتاب، موضوع 
ودشان مشغول ساخت 

ه بهروز افخمى پس از 
ییراتى شد، در واکنش به 
ته همسر این کارگردان 
 میدوارم کسانى که فکر

ب راحت بخوابند. به هر 
هستند و (به آن پست)
شان بودند و فکر کنم 

ه این پرسش که 
 فضاى مجازى 
د گفت: «فکر 
 مجازى زده 

شد.»

مذهبى گفت: سریال مذهبى که اصال نمى سازم
چرا که مفسرهاى بسیارى در این زمینه وجود دارند
و هرقدر هم در این زمینــه با دقت و مطالعه پیش
بروى باز هم با حواشى
درگیر مى شوى.

مهدى فخیم زاده:

دوبلور نقش «ابوســفیان» در فیلم سینمایى 
«محمدرسول ا...(ص)» گفت: افرادى که به 
شــبکه «ِجم» رفتند دوبلورهاى قوى نبودند. 
یک دوبلور قوى و پیشکســوت هرگز آبرو و 

حیثیت خود را به باد نمى دهد.
نصرا...مدقالچى اظهار داشت:کسانى مثل من، 
منوچهر اسماعیلى و چنگیز جلیلوند به این مردم 
بدهکار هســتیم. کجا برویم؟ به کشورى که 
غریبه است و معلوم نیست در آن چه خبراست؟ 
بعد از مدت ها هم ممکن است کار در آنجا به 
کلى تعطیل شود و روســیاهى برایمان بماند. 
هیچکدام از همکارانم حتى با دالر یا دستمزد 

خوب هم این کار را نکرده و نمى کنند.

دوبلورهایى که به «جم» 
رفتند آبروى خود را بردند
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55 مشکل 
دستگاه گوارش 
که باید جدى 

بگیرید

اگر قبًال هرگز سوزش سر دل نداشته اید و ناگهان احساس سوزش سر دل به طور منظم و بدون دلیل خاصى دارید، بهتر است 
به پزشک مراجعه کنید، به خصوص اگر عوارض دیگرى مثل کاهش وزن، احساس چسبیدن غذا به گلو یا خون در مدفوع تان 
دارید. احتمال دارد یکى از 20 درصد افرادى باشید که دچار بیمارى رفالکس معده  شده اید، بیمارى اى که اسید معده باعث 
التهاب و تنگ شدن مرى مى شود.از آنجایى که سوزش سر دل منجر به عوارض جدى از جمله زخم معده و آسم مى شود، 
نباید در سکوت از آن رنج ببرید، داروهاى مناسب معموًال عالیم آن را سرکوب مى کنند.

تشخیص دقیق درد شکم کار دشوارى است. حتى با وجودى که آپاندیس شما در 
قسمت پایین و سمت راست شکم است، بسیارى از افراد هنگام ابتال به آپاندیسیت، درد 
را در ناحیه پایینى شکم احساس مى کنند. مشکالت کیسه صفرا که درست در زیر کبد 
شما و در وسط شکم قرار دارد، مى تواند باعث ایجاد درد در قسمت باالیى شکم یا حتى 
پشت تان شود. تکرار درد شکمى مى تواند نشانه اى از بیمارى سندروم روده 
تحریک پذیر (IBS) باشد.

سوزش سر دل

11

22

33

4

55

، بهتر است 
 مدفوع تان 
 معده باعث 
م مى شود، 
کنند

ر دلر دل

داشتن یبوست هشدار دهنده نیست و هیچ مقدار حرکات روده اى را نمى توان به عنوان حالت نرمال نام برد. 
در واقع توقف مدفوع یکى از رایج ترین مشکالت دستگاه گوارشى است. معموًال یبوست (مدفوع کردن 
کمتر از سه بار در هفته یا حرکات ناقص روده) به علت عدم مصرف فیبر کافى و یا تغییر در روال رژیم غذایى 
شماست. یبوست گاهى مى تواند نشانه بیمارى جدى ترى باشد که ممکن است شامل زخم یا جراحت در 
دیواره روده بزرگ، IBS یا اثرات جانبى داروها باشد. اگر حرکات روده شما با کارهایى که دوست دارید 
انجام دهید دچار تداخل مى شود و مدام باید در حال دویدن به دستشویى باشید، مدفوع تان سفت تر شده و 
نیاز به فشار دارد یا همیشه براى مدفوع کردن باید از ملین استفاده کنید به پزشک مراجعه کنید.

یبوستیبوست

درد شکمدرد شکم

اسهال حاد که کمتر از چهار هفته طول بکشد، بسیار شایع است. از آن 
جایى که اسهال مى تواند منجر به کم آبى شدید و سریع بدن شود، اگر هر 
کدام از این عالیم را داشتید باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
ممکن است به علت زخم در روده بزرگ، عوارض جانبى دارو، عفونت 
طوالنى مدت، بیمارى کرون، کولیت اولسراتیو، IBS، بیمارى سلیاك 
یا حتى سرطان ایجاد شود یا ممکن است حساسیت غذایى یا عدم تحمل 
شیر گاو، دانه سویا، تخم مرغ یا غذاهاى دریایى باشد. 

اسهالاسهال

به طور معمول از بدن همه گاز خارج مى شود، ولى در برخى از افراد بیشتر 
است. شاید از زمانى که به یاد دارید همیشه کمى خروج گاز از بدن داشته اید یا 
شاید به ندرت خروج گاز داشته اید، ولى تمام هفته را دچار نفخ بوده اید. 
ممکن است یک مشکل آناتومى مثل جراحت، التهاب مرتبط با IBS، کرون 
یا کولیت یا مشکالت عملکردى مثل توانایى و تحرك روده شما باشد. حتى 
ممکن است اخیرا حساسیت غذایى شما پیشرفت کرده باشد. بدون توجه به 
علت، زمان آن رسیده که به پزشک مراجعه نمایید.

نفخ و گاز ناراحت کنندهنفخ و گاز ناراحت کننده

دستگاه گوارش همه ما گاهى مشکالتى را براى 
ما ایجاد مى کند، اما این پنج مورد را در دستگاه 

گوارش خود بسیار جدى بگیرید.
همه ما بعد از خوردن یک وعده از برخى غذاها به 
مقدار زیاد احساس کمى گاز، یبوست یا سوزش 

مى کنیم، اما نکته اینجاست که گاهى این عالیم 
عادى نیستند و مى توانند نشانه یک بیمارى 

جدى باشند. 
در اینجا به شما مى گوییم که برخى از مشکالت 
شایع معده ممکن است چه معنایى داشته باشند و 

چه زمانى باید به پزشک مراجعه کنید.

جعفرى در طب ســنتى براى درمان اختالالت 
گوارشى، فشــار خون باال، بیمارى هاى قلبى، 
بیمارى هاى ادرارى، دیابت و بیمارى هاى پوستى 

مختلف مورد استفاده قرار مى گرفته است.
این سبزى به دلیل غنى بودن از برخى ویتامین 
در درمــان بســیارى بیمارى ها مؤثر اســت و 
فوایدزیادى براى ســالمتى دارد که مواردى از 

ان در ادامه ذکر شده است.
جعفرى خــواص ضدســرطانى دارد و حاوى 
روغن هــاى فــرار منحصربه فــردى ماننــد 
میریستیسین، لیمونن، اوژنول و آلفاتوژجن است 
که با تقویت دســتگاه ایمنى بــدن، به مبارزه با 
سرطان ها، تأخیر در رشد تومورها، خنثى کردن 
استرس هاى اکسیداتیو و مواد سرطان زا کمک 

مى کند.
همچنین جعفرى با خاصیت ادرارآورى طبیعى 
خود از محبوس شــدن آب و نفخ جلوگیرى 
مى کند. همچنین جعفرى با تحریک کلیه 
به تولید ادرار و خروج آب اضافى از شکم 
و بهبود سالمت دستگاه گوارش کمک 

مى کند و احســاس 

سوءهاضمه و ناراحتى را کاهش مى دهد.
جعفرى براى درمان التهاب هاى کلیه و دستگاه 
ادرارى، سنگ کلیه و احتباس ادرار مفید است. 
ریشــه و برگ هاى جعفرى به کبد و طحال در 
درمان بیمارى هاى دســتگاه تولیدمثل و یرقان 
کمک مى کند و زمانى کــه راه هاى معمول در 
درمان بى  تأثیر باشند، جعفرى مى تواند در درمان 
این مشکل مؤثر واقع شــود. افزون بر این آب 
جعفرى به آرامش رگ ها مخصوصًا مویرگ ها 
و سرخرگ ها کمک مى کند و توانایى باالیى در 
دفع ســموم آبکى، مخاط اضافى، کاهش ورم و 

رفع غده هاى متورم دارد.
***

چاى جعفرى در سم زدایى بدن، مبارزه با سنگ  
کلیه و مثانه و خیز بســیار مفید اســت و براى 
بهره مندى از این خاصیت جعفرى هرروز درحدود 

یک لیتر چاى جعفرى تهیه کنید .
جعفرى و روغن  ضــرورى جعفرى براى درمان 
اختالل ها و مشکالت گوارشى چون باد معده، 
یبوست، نفخ، ســوءهاضمه و حالت تهوع مفید 
بوده وجعفرى در سالمت دستگاه گوارش بسیار 
مؤثر اســت، زیرا روغن  ضرورى جعفرى، صفرا 
و شیره هاى گوارشى مورد نیاز را براى عملکرد 
مناسب آنزیم ها ایجاد مى کند، این آنزیم ها به 

جذب مناسب مواد مغذى کمک مى کنند.

این خوراکى ها مى توانند در دماى معمولى اتاق 
نگهدارى شوند.

■   گوجه فرنگى ها
سرماى یخچال مواد غذایى گوجه فرنگى ها را 

از بین مى برد.
■   میوه هاى هسته دار

ســرماى یخچال مى تواند مواد غذایى موجود 
در میوه هاى هسته دار از قبیل: گوجه فرنگى و 
میوه هاى سبز را از بین ببرد. همچنین نگهدارى 
آنها در یخچال مانع از رســیدن و خوشمزگى 

آنها مى شود.
■   سیب زمینى

نگهدارى سیب زمینى در یخچال، آنها را گوشتى 
و به صورت غیر طبیعى شیرین مى کند.

■   عسل
عسل در یک ظرف دربسته همیشه تازه مى ماند. 
نگهدارى آن در یخچال باعث شکرك زدن آن 

مى شود.
■   دانه هاى قهوه

دانه هاى قهوه و پودر قهــوه، مى توانند رطوبت 
موجــود در یخچال را جذب کننــد و همچنین 
این رطوبت ســبب از دســت رفتن طعم قهوه

 مى شود.
■   پیاز 

پیاز ها مى توانند رطوبت موجــود در یخچال را 
جذب کنند. بنابر ایــن، پیازهاى که در یخچال 
نگهدارى مى شوند در مقایســه با پیاز هایى که 
در فضاى خشــک قرار دارند، ســخت تر برش 

مى خورند.
■   سیر

گل سیر هاى (پوست کنده نشــده) باید خارج 

از یخچال نگهدارى شــوند، همچنین گذاشتن 
آنها در یخچال ممکن اســت منجــر به کپک 

زدن آنها شود.
■   سس هاى تند

سس هاى تند متشــکل از مقدار زیادى سرکه 
هستند بنابراین نگهدارى آن در خارج از یخچال 
سبب فاسد شدن آنها نمى شــود. این را نیز باید 
خاطر نشــان کرد که فلفل ها در دماى معمولى 
اتاق بهتر مى توانند خاصیت تندى خود را حفظ 

کنند. 
■   شکالت هاى فندقى

شکالت هاى فندقى در یخچال سفت مى شوند، 
در نتیجه استفاده از آنها دشوار خواهد شد.

■   آجیل
نگهدارى آجیل در یخچال مى تواند ســبب از 
دســت رفتن طعم و عطر آنها شــود و یا منجر 
شــود که آجیل ها طعم و عطــر غذاهاى دیگر

 را بگیرند.
■   گیاهان تازه

گذاشتن گیاهان تازه در یخچال آنها را به سرعت 
پژمرده و خمیده مى کند، برخى از گیاهان مانند 
ریحان، طعم و عطر خود را در یخچال از دست 
مى دهند و طعم و عطر غذاهاى دیگر را به خود 

مى گیرند.
■   کدوهاى زمستانى

مى توانید آنهــا را حــدود یک مــاه در خارج 
از یخچال نگهــدارى کنیــد. اگر آنهــا را در 
یخچــال قــرار دهید، شــکل خمیــرى پیدا 
مى کنند و طعم خود را نیز از دســت مى دهند. 
بادمجــان هــم از ایــن قضیــه مســتثنى

 نیست.

ارش 
دى 

د

بوده وجعفرى در سالمت دستگاه گوارش بسیار مى ککند و احســاس 
مؤثر اســت، زیرا روغن  ضرورى جعفرى، صفرا 
و شیره هاى گوارشى مورد نیاز را براى عملکرد 
مناسب آنزیم ها ایجاد مى کند، این آنزیم ها به 

جذب مناسب مواد مغذى کمک مى کنند.

از دفع سنگ کلیه تا مبارزه 
با سرطان با این سبزى پرخاصیت

خوراکى هایى که نباید در یخچال 
نگهدارى کنید

بعد از شام
 نان بخورید

ى  بى ها چر
انباشته شــده دور شکم تان، شــما را از 

خوردن نان و برنج منصرف مى کنند.محققان مى گویند 
براى وزن کم کردن و حفظ ســالمتى، دلیلى ندارد که 

دور نان را خط بکشید؛ فقط کافى اســت آن را در زمان 
مناســب میل کنید.به باور محققــان، درصورتى که قصد 

خوردن کربوهیدرات هاى ســاده را دارید، باید درست در پایان 
وعده غذایى تان ســراغ آنها بروید.باتوجه به بررســى هاى انجام 

شده، وقتى در پایان هر وعده، کمى نان یا خوراکى دیگرى که حاوى 
کربوهیدرات هاى ساده اســت را مى خورید، سطح قندخون تان براى 

مدتى متعادل مى ماند و میل تان به پرخورى و هله هوله خورى کاهش پیدا 
مى کند. به همین دلیل محققان تأکید مى کنند که درصورت نیاز به کاهش 

وزن یا پایین آوردن قند خون، به جاى ابتداى وعده، نان را در پایان 
غذا میل کنید.

این روزها احتمال اینکه مردم سرما بخورند و یا به آنفلوآنزا مبتال 
شوند، بسیار زیاد است تا جایى که بسیارى از آنها براى پیشگیرى 

به سراغ واکسن آنفلوآنزا مى روند.
 قرار دادن دست ها روى پیشــخوان فروشگاه ها و یا گرفتن میله 
اتوبوس ها، اولین مرحله در ابتال به ســرماخوردگى و یا آنفلوآنزا 

هستند.
پزشــکان توصیــه مى کننــد از آنجایــى که احتمال شــیوع 
سرماخوردگى در این فصل بسیار زیاد اســت، بهتر است مردم 
دســت هاى خود را مکرر با صابون بشــویند، به ویــژه اگر در 
مکان هاى عمومى مانند فروشگاه ها و یا سرویس هاى حمل و 
نقل عمومى هستند. اگر آب و صابون در دسترس نبود، ژل هاى 
ضدویروس نیز مناسب هستند. درضمن افراد باید مراقب باشند، 
زمانى که در مکان هاى شلوغ هستند، هرگز به بینى، دهان و یا 

چشم هاى خود دست نزنند.
به محض مشاهده اولین عالیم عفونت ناشى از سرماخوردگى، 

مى توان با استفاده از اسپرى هاى بینى به جنگ ویروس ها 
رفت و جلوى شدت سرماخوردگى را گرفت.

بنــا بــه توصیه پزشــکان، افــرادى که مســتعد 
ســرماخوردگى و یا آنفلوآنزا هستند – مانند 65 

ســال به باالها، زنان باردار، کودکان 2 و 3 
ســاله، کودکان ابتدایى، افرادى که 

بیمارى هاى خاص دارند – بهتر 
اســت واکســن آنفلوآنزا 

دریافت کنند.

اگر مى خواهید 
سرما نخورید، به این 

وسایل دست نزنید!
با کوتاه تر شــدن روزها در فصل پاییــز افراد فرصت 
 D کمترى براى حضور در فضاهاى باز و تأمین ویتامین

مورد نیاز بدن شان دارند.
ویتامین D یک ویتامین محلول در چربى اســت که 
عمدتا از طریق تماس پوســت با نور خورشید در بدن 
تولید مى شود و براى جذب مواد معدنى ضرورى از جمله 
کلسیم و فسفر مفید است، اما تأمین آن در فصل پاییز و 
زمستان که روزها کوتاه تر و تاریک تر مى شوند اندکى 

مشکل ساز است.

منبع اصلى تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن نور خورشید 
اســت که در تماس پوســت با آفتاب در بدن ســاخته 
مى شود. ویتامین D به جذب کلســیم و فسفر کمک 
مى کند، موجب استحکام استخوان ها مى شود، عملکرد 
مغز را تقویت مى کند و میزان التهاب را کاهش مى دهد.
عدم تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن به کمبودهایى از 
قبیل نرمى اســتخوان در کودکان و بزرگساالن منجر 
مى شــود. دیگر عالئم کمبود ویتامیــن D خود را به 
شکل مشکالت رایج جسمى از قبیل سرفه هاى مداوم، 

سرماخوردگى، خستگى، سستى استخوان هان و از بین 
رفتن سالمت دندان ها نشــان مى دهد.به این ترتیب 
پزشــکان به افراد توصیه مى کننــد در صورتى که در 
فصل هاى سرد و روزهاى ابرِى سال نمى توانند میزان 
ویتامین D مورد نیاز بدن را از طریق نور خورشید تأمین 
کنند، مى توانند براى جبران آن از منابع اصلى خوراکى 
حاوى این ویتامین مصرف کنند که مهمترین آنها شامل 
ماهى، غالت کامل، آب پرتقال، گوشت قرمز، پنیر، زرده 

تخم مرغ و نیز غذاهاى غنى شده با این ویتامین است.

چگونه در پاییز دچار کمبود ویتامین D نشویم

ییز 
ل پا

فص
غاز 

اي آ
ت بر

بزیجا
بهترین میوه ها و س

ز
است. مشکل ساز

سوپرفود 
بــراي غذاهایی 
اســتفاده می شــود که 
سرشار از مواد مغذي ضروري 
جهت افزایش انرژي هستند و براي 
مبارزه با بیماري و بهبود خلق و خو نیز 
موثرند. سوپرفودها از بیماري هاي مزمن 
جلوگیري می کنند، بینایی را بهبود بخشیده 
و حتی حضور ذهن شما را بهتر می کنند. آنها را 

بشناسید و در رژیم غذایی خود بگنجانید:

■   کلم بروکلی: روي موجود در این سبزي منجر 
به افزایش توان دفاعی بدن در برابر بیماري هایی 
مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شود. فیبر موجود 
در کلم بروکلــی همچنین براي حفظ ســالمت 

دستگاه گوارش مفید است.

■   شلغم: شلغم ازجمله ریشه  هاي خوراکی 

سبزیجات اســت که می  تواند در روزهاي 
ســبی پاییــزي جانشــین  منا

براي تربچه و 
کلم باشد. شــلغم منبع عالی از ویتامین  هاي A و 
K و همچنین اسیدفولیک است و براي طعم دادن 
به آن می  توانید از رازیانه، خرده نان و شکر قهوه  اي 

استفاده کنید.

■   گریپ فروت: گریپ  فروت بیش از 75 درصد 
ویتامین C موردنیاز بــدن را تأمین می کند و منبع 
غنی از لیکوپن اســت. این رنگدانه  هاي قرمزرنگ 
براي جلوگیري از سرطان نقش بسیار مهمی دارند، 
همچنین در این میوه مقدار زیــادي پکتین وجود 
دارد که مــی  تواند موجب کاهش کلســترول بدن

 شود. 

■   بادمجان: ناســونین، آنتوســیانین موجود 
در پوســت بادمجان اســت که مشــخص شده 
ســلول هاي مغز را در برابر اســترس اکســیداتیو 
محافظت می کند. عالوه بر این، اســید کلروژنیک 
موجود در بادمجــان، خواص ضد ســرطان، ضد 

ویروسی و کاهنده کلسترول دارد.

■   کدو حلوایی: این گیــاه مزایاي تغذیه اي بی 
شماري دارد. کدو حلوایی سرشار از بتاکاروتن 
اســت که در بدن تبدیل به ویتامین 
A می شود و در حفظ سالمت 
و  چشــم  پوســت، 
استخوان ها بسیار 
است.  مؤثر 

ف  مصر
کــدو حلوایی 

منجــر بــه تقویت 
سیستم ایمنی بدن می شود 

و آنهم به دلیل وجود ویتامین ث 
و فیبر موجود در آن.

■   انار: مطالعات نشان داده اند که مصرف 
انار می تواند منجر به جلوگیري از آسیب هاي 

گردش خون با کاهش تجمع چربی هاي مضر در 
عروق شود. در واقع مصرف منظم انار با سالمت 

قلب ارتباط دارد.

■    تره فرنگی: اکثر ما می دانیم که مصرف سیر و 
پیاز منجر به پیشگیري از ابتال به بیماري هاي قلبی 
می شود و آنهم به دلیل این که پلی فنول موجود در 
آنها از رگ هاي خونی در برابر آســیب اکسیداتیو 

محافظت می کند. تره فرنگی نیز از خانواده پیاز 
است که سرشار از ویتامین K بوده و مصرف 

آن خاصیت ضــد ســرطانی دارد. ضمن 
اینکه سالمت اســتخوان ها را نیز بهبود

 می بخشد.
از بتاکاروتن  اشماري دارد. کدو حلواایی سرشار
اســت که درر بدن تبدیل به ویتامین 
Aمی شود و در حفظ سالمت 
و  چشــم  پپوســت، 
هاستخوان ها بسیار 
است.  مؤثر 

اینکه سالمت اســتخوان ها را نیز بهبود
 می بخشد.
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 اگر آبرودارى اصفهانى ها در طــول رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا نبود، ایرانى ها تاکنون رنگ فینال آسیا را 
هم به خود ندیده بودند. اصفهانى ها با دو تیم قدرتمند خود 
سپاهان و ذوب آهن دو بار به فینال این مسابقات رسیده 
اند و تهرانى ها با دو تیم استقالل  و پرسپولیس دو بار به 
نیمه نهایى آمده اند و در این مرحله وداعى تلخ داشته اند.

بگذارید تا حذف پرسپولیس و تداوم حسرت تهرانى ها 
براى رســیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا و رکوردى 
که همچنان در اختیار اصفهانى هاست را از چند منظر 
بررسى کنیم. رکوردى که به دلیل موضوع ملى دوست 
داشتیم توسط تهرانى ها شکسته شــود و از قهرمانى 
پرسپولیس در آسیا لذت مى بردیم. اما همه چیز نشان 
داد که پرســپولیس با همه قدرتى که در ایــران دارد 
فاصله هاى معنا دارى با شــاخصه هــاى قهرمانى در 

آسیا دارد.

داور مقصر حذف نبود
 این روزها در رسانه ها به ویژه سایت ها و روزنامه هاى 
نزدیک به باشگاه پرسپولیس و ورزشى نویسانى که در 
سایت هاى دیگر دوســتدار این تیم هستند حمله بى 
ســابقه اى به داور عمانى دیدار الهالل – پرسپولیس 
مى شــود.داور عمانى دیــدار تیم 
هاى پرســپولیس و الهالل با 
چند اشــتباه تأثیرگذار خود 
به عنوان متهم ردیف اول 
حذف پرسپولیســى ها از 
آسیا شناخته 

مى شود، اما به واقع باید «الکاف» را مقصر این شکست 
دانست؟ «احمد ابوبکر الکاف»، داور بین المللى عمانى 
قضاوت بازى برگشت تیم هاى پرسپولیس و الهالل را 
برعهده داشت. داورى که در حین برگزارى و پس از پایان 
بازى از جانب هواداران سرخپوش و   مجموعه این تیم 
به عنوان متهم ردیــف اول براى عدم موفقیت در بازى 
برگشت شناخته  شده است. اما باید یک بار دیگر شرایط 
بازى را از نظر گذراند تا مشخص شود در صورت اینکه 
الکاف را متهم ردیف اول مى دانیــم باید مقصر حذف 

هم بدانیم؟
  سایت «ورزش سه» در این باره  در تحلیل جالب توجهى 
آورده است:بازى با برترى پرسپولیسى ها آغاز شد و آنها 
توانســتند خیلى زود به گل اول بازى دست پیدا کنند. 
گلى که امید را در دل هواداران و بازیکنان پرســپولیس 
زنده کرد و آنها با اشــتیاق فراوانى بــه پیگیرى بازى 
مى پرداختند تا شــاید بتوانند با ثبت نتیجه اى تاریخى 
از پس حریف سرسخت عربســتانى بر بیایند؛ اما اعالم 
خطایى بى مورد در دقیقه 25 و دادن اولین اخطار بازى 
به محمد انصارى که در تصاویر تلویزیونى مشخص بود 
به ناحق بوده، اولین چراغ خطر را براى پرسپولیسى ها
روشــن کرد.هر چند نمى تــوان این اشــتباه محرز را 
نابخشودنى دانست؛ اما تنها چهار دقیقه بعد اتفاق دیگرى 
افتاد که به طور کلى ورق را علیه پرسپولیسى ها برگرداند. 
در حالى که آنها امیدوارتر از همیشه در زمین مى دویدند 
اعالم یک ضربه پنالتى آب سردى بود که بر پیکر سرخ ها 

ریخته شد. هرچند در نگاه اول حتى تشخیص خطا نیز 
سخت بود؛ اما در تصاویر تلویزیونى باز هم از یک اشتباه 
دیگر الکاف پرده بردارى شد و آن هم اینکه در صورت 
تشخیص خطا، اتفاق بیرون از محوطه جریمه افتاده بود 
و نمى توانست پنالتى باشد.همین موضوع باعث شد تا 
بسیار بیشتر از اخطار ناحق به انصارى، فضاى عمومى 
علیه داور عمانى شود. او البته پس از این نیز دو بار دیگر 
روى اعصاب ســرخ ها قدم زد. یک بــار در نیمه اول و 
حرکت مشکوك به خطایى که روى امیرى اتفاق افتاد 
و یک بار نیز در نیمه دوم و دقایق پایانى که ضربه «بشار 
رسن» به دست مدافع عمانى برخورد کرد. با این حساب 
و با تشخیص بسیارى از کارشناسان داورى، یک پنالتى 
بیهوده علیه پرسپولیسى ها گرفته شد و یک و یا دو پنالتى 

نیز براى آنها گرفته نشد.
بنابراین مى توان گفت اشتباهات ابوبکر الکاف ضربات 
بدى به شــاگردان «برانکو ایوانکوویــچ» زد که براى 
جلوگیرى از سرزدن حتى یک اشتباه پا به میدان گذاشته 
بودند. اما به واقع باید الکاف را متهم ردیف اول این حذف 
دانست؟ اشتباهات داور عمانى کامًال قابل قبول و تأثیر 
آنها در بازى مشخص است اما باید دید بین اشتباهات 
داور و نتیجه بــازى رفت، زور کدامیــک براى حذف 

پرسپولیسى ها بیشتر بود.
 به گزارش نصف جهان،سرخپوشان که در ادامه فصول 
موفقیت آمیز اخیر خود توانستند به جمع چهار تیم برتر 
آســیا راه پیدا کنند، با توجه به دو دیدارى که در مرحله 
گروهى مقابل الهاللى ها برگزار کردند، در اولین بازى 
مرحله نیمه نهایى اشتباهات جبران ناپذیرى داشتند که 
شاید بتوان آنها را بسیار خطرناك تر از سوت هاى الکاف 
دانست. اشتباهات و اتفاقاتى که باعث شد تا پرسپولیس 
عدد عجیب 4 را مقابل گل هاى خــورده خود ببینند و 
همین موضوع سبب شد تا خوشــبین ترین هواداران 
پرسپولیســى هم براى بازى برگشت در بهترین حالت 

امیدوار به برد باشند تا صعود، چرا که جبران چهار گل 
خورده بازى رفت و آن هــم در دیدارى که میزبان 

هستید (و یک گل حریف مى تواند تمام برنامه ها و رؤیاها 
را به هم بریزد) در برابر تیمى قدرتمند به نام الهالل کارى 

بس عجیب و سخت است(و البته که نشدنى نیست).
 اما سایت «آى اسپورت» هم در این باره نوشته: هرچند 
تقریباً همه در این موضوع هم عقیده ایم که پنالتى گرفته 
شده علیه پرسپولیسى ها حداقل تا پایان نیمه اول آنها را 
از نفس انداخت اما باید به این موضوع نیز دقت داشــت 
در صورتى که الکاف مى خواســت نتیجه را جور دیگر 
دربیاورد امکان سختگیرى بسیار بیشتر داشت. به عنوان 
مثال ضربه اى که با تــکل محرمى در محوطه جریمه 
هرچند مهار شد اما برخوردى (ناخواسته) با دست مدافع 
پرسپولیس داشت و الکاف مى توانست یک بار دیگر در 
سوت خود به نشانه پنالتى سوت بزند. اعالم یک ضربه 
پنالتى به همان اندازه بى رحمانه که پنالتى اول بازى را 

گرفته بود.
حتى در نیمه دوم و در دقایق پایانــى بازى و زمانى که 
انصارى با حرارت باال به رفت و برگشت هایش مشغول 
بود حرکتى از سوى او روى مهاجم عربستانى با سوت داور 
مبنى بر اعالم خطا مواجه شد و انصارى مى توانست در 
این صحنه کارت زرد دوم خود را بگیرد و از بازى اخراج 
شــود. هر چقدر که اخطار اول او با اشتباه داده شد؛ اما او 
مى توانست در این صحنه کارت دوم خود را بگیرد تا با 
سختگیرى بیشتر پرسپولیسى ها طعم ده نفره شدن را 

هم بچشند.
 به گزارش نصف جهان، این تحلیل ها در کنار ســیل 
حمالتى که روانه داور عمانى شــده جالب توجه است .

هر آنچه بود پرسپولیســى ها بــا داورى نامهربان روبه 
رو شــدند اما باید این را هم مدنظر داشــت در صورتى 
که نتیجــه بازى رفت بــه صورت منطقــى ترى رقم 
مى خورد، مى توانســت شاید شــانس حضور در دیدار 
پایانى لیگ قهرمانان را به همراه داشته باشد اما این اتفاق 

نیافتاد و سرخپوشــان با نتیجه عجیب 4بر صفر بازى 
رفت را باختند؛ هرچند در بازى برگشت نیز با تصمیمات 

سختگیرانه الکاف روبه رو شدند.  

AFC و بوى لجن!
روزنامه  هوادارى «پیروزى» که عالقه زیادى به کاربرد 
واژه « بوى لجن» در ســال هاى اخیر داشته این بار نیز 
اعتقاد داشت که در دیدار  برگشت نیمه نهایى بوى لجن  
الهالل، کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر داشته است! یک بار 
دیگر بیایید موضوع را مرور کنیم تا ببنیم ادعاى بوى لجن 

پرسپولیسى ها چقدر به واقعیت نزدیک است:
  شــاگردان برانکو یک گل پیش از 20 دقیقه اول زدند 
و امیدوار شدند بتوانند شکســت 4 بر صفر دور رفت را 
جبران کنند. داور بعد از این گل یک پنالتى اشــتباه به 
الهالل داد و پرسپولیسى ها را ناامید کرد و ناامیدى روند 
بازى را هم تغییر داد. پرسپولیس باید پنج گل دیگر مى زد 
و بازیکنان مى دانســتند که ایــن کار نزدیک به محال 
اســت. بعد از بازى، موجى ایجاد شــده است که حذف 
پرسپولیس را به گردن داور و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
مى اندازد. راه اندازى این موج حتماً با این تصور است که 
اگر پرسپولیس روى پنالتى گل نمى خورد بازگشت اش 
حتماً تکمیل مى شد و مى توانست به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برسد. البته که پرسپولیس بهترین تیم چند سال اخیر 
ایران را دارد. شکست آنها با چهار گل مقابل الهالل در 
دور رفت  شــاید یک اتفاق بود( فراموش نکنیم در آن 
دیدار الهالل یک نیمه ده نفره بود) و برنده شــدن آنها 
با نتیجه بهتر هم مى توانست در یک روز اتفاقى شکل 
بگیرد اما با ســاختن همین موج هاست که باشگاه هاى 
ایرانى مدت هاست از شکست هایشان درس نمى گیرند 
پرسپولیس با روزنامه و سایت هاى هوادارى اش مدت 
هاســت در لیگ ایران باخــت هایش را بــا  تیترهاى 
« مافیاى داورى» ، «بوى لجن»، «اقدامات مشکوك»، 
« مى خواهند سر پرســپولیس را ببرند»، « پرسپولیس 
قربانى داورى» و عناوینى از این دست توجیه مى کند 
و نگاهى منطقى و موشــکافانه به شکست ها نداشته 
است شاید نگاهى به آمار این باشــگاه ها در سال هاى 

اخیر گویا باشد:
پرسپولیس، تنها نماینده ایران است که در لیگ قهرمانان 
آســیا در چهار دوره اخیر اســت که به نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان رســیده. پیش از آن در سال 2013 استقالل 
به نیمه نهایى رسیده بود و در همه دوره هاى لیگ 
قهرمانان آسیا به شکل جدید فقط سپاهان و 
ذوب آهن به فینال رســیده اند و هیچ وقت 
قهرمان از ایــران نبوده اســت. در همه 
سال هایى که این مسابقات با شکل جدید برگزار مى شود 
تیم هاى از امارات، عربستان، کره جنوبى، ژاپن، استرالیا، 
قطر و چین قهرمانى را به دست آورده اند. 25سال است 
ایرانى ها قهرمان این بازى ها نشده اند و آخرین بارى که 
یک تیم از ایران به فینال رسیده هفت دوره قبل از این 

دور اخیر بوده است.
آمارى که فاصله باشگاه هاى ایرانى را با باشگاه هاى دیگر 
کشورهاى حاضر در لیگ قهرمانان نشان مى دهد. با همه 
اینها، رسیدن پرسپولیس به همین مرحله هم راه درستى 
را که این باشگاه انتخاب کرده نشان مى دهد. راه درستى 
همراه با چند اشتباه بزرگ که براى مثال بهترین بازیکن 
دو سال اخیر تیم را در آســتانه یک بازى بزرگ محروم 
مى کند. الزمه رســیدن به موفقیت هاى بیشتر اصرار 
بر این راه درســت و درس گرفتن از اشتباه هاست و نه 
انداختن حذف به گردن دیگران و کتمان کردن شکست 
خردکننده اى که قرمزها در دور رفت متحمل شدند. یک 
شکست مى تواند اتفاقى باشد اما همه شکست هاى 25 

سال اخیر اتفاقى نیستند.
 

هشدار بزرگ
جدا از مشکالت مالى و شــکایت هایى که باشگاه هاى 
ایرانى را در آســتانه حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار 

داده، نتایج ضعیف ایرانى ها 
در این مسابقات در 

ســال هاى 

اخیر هم باعث کم شدن سهمیه کشورمان شده است. 
در چهار سال اخیر استقالل و پرسپولیس در نهایت موفق 
به صعود به نیمه نهایى شده اند و یک بار هم نفت به جمع 
هشــت تیم مرحله یک چهارم نهایى رسیده است. این 
تمام افتخارات باشــگاه هاى ایرانى در چهارفصل اخیر 
لیگ قهرمانان آسیاست. اگر آبرو دارى اصفهانى ها در 
دوران قبل نبود که ایران با رنگ فینال هم غریب بود. 
در همین مدت یعنى چهار سال اخیر الهالل عربستان دو 
بار به فینال رسیده و العین و االهلى امارات هم هر کدام 
یک بار نایب قهرمان آسیا شده اند. این نتایج مى تواند در 
فصل هاى آتى لیگ قهرمانان آسیا سهمیه مستقیم ایران 

را کاهش دهد.  

 فینال اصفهانى، نیمه نهایى تهرانى
 در 15 دوره سپرى شده از لیگ قهرمانان آسیا تیم هاى 
ایرانى هرگز موفق به قهرمانى در این رقابت ها نشده اند تا 
راهیابى تیم هاى اصفهانى سپاهان و ذوب آهن به ترتیب 
در سال هاى 2007 و 2010 مهمترین دستاورد فوتبال 

باشگاهى ایران در این تورنمنت آسیایى باشد.
سرخابى هاى پایتخت هم در ســال هاى اخیر به جمع 
چهار تیم آسیا صعود کرده اند اما استقالل در سال 2013 
و پرسپولیس امســال در نیمه نهایى لیگ قهرمانان از 
دور رقابت ها کنار رفتند تا دســتاورد فینالیست آسیایى 
شدن همچنان در انحصار اصفهانى ها باقى بماند. باید تا 
بدینجاى رقابت ها فینال آسیا را براى اصفهانى ها و نیمه 

نهایى را براى تهرانى ها بدانیم.
هفت سال پیش ذوب آهن با برترى برابر الهالل در هر 
دو دیدار رفت و برگشت جواز حضور در دیدار پایانى لیگ 
قهرمانان را به دست آورد. پرســپولیس این فرصت را 
داشت تا در راه ذوب آهن قدم بردارد و با عبور از سد همان 
حریف به فینال آسیا برسد اما با اختالف قافیه را به رقیب 
عربستانى باخت تا از تکرار دستاورد تاریخى تیم اصفهانى 
بازبماند و حضور ذوب آهن در فینال دومین و تا به امروز 

آخرین تجربه ایرانى ها از این دست باشد.

اوراوا ردز دوباره رفت، شما هم بروید 
اما یک نکته جالب دیگر:

حریف ده سال پیش ســپاهان در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا پس از یک دهه بار دیگر مجوز حضور در دیدار پایانى 
را گرفت. اتفاقى که امیدواریم براى سپاهان و ذوب آهن 

هم دوباره رخ دهد.
  اوراواردز هفته پیش با برترى برابر شــانگهاى حریف 
الهالل در فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. نماینده ژاپن 
درســت یک دهه پیش براى اولین بار موفق به صعود 
به دیدار پایانى این مسابقات شــده بود. در فینال لیگ 
قهرمانان سال 2007 اوراوا پس از تساوى یک بر یک با 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر در دیدار رفت، در بازى 
برگشت در سایتاما با حساب 2 بر صفر برابر نماینده ایران 
به پیروزى رسید و بر بام فوتبال آســیا ایستاد.میزبانى 
ژاپن از جام باشــگاه هاى جهان در همان ســال باعث 
شد تا سپاهان علیرغم ناکامى در دیدار پایانى به همراه 
اوراواردز مجوز حضور در این رقابت ها را به دست آورد و 
تا به امروز تنها تیم ایرانى باشد که توفیق شرکت در این 
مسابقات نصیبش شده اســت.به این ترتیب، راهیابى 
دوباره قهرمان سابق آسیا به دیدار پایانى لیگ قهرمانان 
خاطره تلخ و شــیرین یک دهه پیش را براى هواداران 

سپاهان زنده کرد.
به گزارش نصــف جهان، بــه نظر مى رســد رکورد 
حضور دوباره در فینال آســیا و احتماًال قهرمانى در این 
رقابــت هــا موضوعــى اســت کــه دوبــاره باید 
بــه عنــوان مطالبــه اى بــزرگ از ســپاهان و 
ذوب آهــن درخواســت شــود و فقــط ایــن دو تیم 
هســتند که مى توانند رکــورد خود را بشــکنند. زور 
تهرانى ها  فقط تا نیمه نهایى بوده و  فوتبال اصفهان براى 
آبرودارى ایران در این رقابت ها باید دوباره دست به کار 
شود. در گام اول امسال ســهمیه آسیا را بگیرد و در گام 
بعد با سیمایى متفاوت به لیگ قهرمانان 

بروند.

رکورد سپاهان و ذوب آهن توسط خودشان شکسته مى شود

فینال اصفهانى، نیمه نهایى تهرانى!
 الهه مهرى دهنوى

نصف جهان 2 هفته پیــش دو فرضیه را در مورد عدم دعوت مســعود 
شجاعى به تیم ملى مطرح کردیم. یکى اینکه آیا «کارلوس کى روش» 
برخالف روحیه همیشگى خود تسلیم شــده و دیگر اینکه براى دعوت 
بى هیاهو از مســعود نقشه اى در ســر دارد. تأ کید کردیم که بر اساس 
اطالعتمان کى روش قرار است طبق نقشه و برنامه اى بى نقص به زودى 
شجاعى را دعوت کند و بعید است که زیر بار حرف هاى دیگران برود. 
گذشت زمان هم نشان مى دهد فرضیه دوم  بیشتر مى تواند به واقعیت 
نزدیک باشد. اما هنوز معلوم نیست کى روش چه برنامه اى براى مسعود 
شجاعى دارد و او را  چه زمانى به تیم ملى دعوت خواهد کرد. جدیدترین 
مصاحبه مســعود، پالس هاى مثبتى دارد و  حاکى از آن است که او هم 
در جریان بازگشت به تیم ملى قرار گرفته است. کاپیتان پانیونیوس بعد 

از شکست تیمش مقابل المپیاکوس در سوپرلیگ یونان، در بخشى از 
گفتگویش با خبرنگاران یونانى درباره بازگشت به تیم ملى گفته:«قطعًا 
پوشیدن پیراهن تیم ملى افتخار بزرگى براى من است و حاضرم جانم 
را هم براى این کار بدهم.مهمتریــن افتخار یک بازیکن دعوت به تیم 
ملى و حضور در جام جهانى است.» مسعود در ادامه صحبت هایش به 
این نکته اشاره کرده که طى یکى دو ماه گذشته یکسرى اتفاقات افتاده 
اما حاال او به آینده امیدوار است:«اتفاقاتى که افتاد زیاد جدى نبود. من 
آماده بازگشت به تیم ملى هستم و ســعى مى کنم خودم را در بهترین 
شــرایط ممکن نگه دارم.اگر ســرمربى تیم ملى مرا دعوت کند، سعى 
مى کنم بهترین نمایش ممکن را داشته باشم.» مسعود امیدوار است که 
یکى از بازیکنان تیم ملى در جام جهانى روسیه باشد اما سعى مى کند 

ذهنش را زیاد درگیر این موضوع نکند: «اگر در جام جهانى تیم ملى را 
همراهى کردم که به یک افتخار بزرگ رسیده ام و مى توانم پایان فوق 
العاده اى در تیم ملى داشته باشــم اما اگر هم نام من در فهرست نبود، 
به تصمیم سرمربى تیم احترام مى گذارم چون با این اتفاق دنیا به آخر 

نخواهد رسید.»
یکى از  دست اندرکاران تیم ملى ایران چندى پیش به نصف جهان گفت 
که کى روش قطعاً در آینده اى نزدیک شجاعى را به تیم ملى دعوت مى 
کند، منتها در این زمانى که گذشت خواسته تا این دعوت بدون کمترن 
هیاهو و  هزینه ممکن باشد. به نظر مى رسد طبق گزارش دو هفته پیش 
ما کى روش واقعًا نقشه اى در سر دارد. نقشــه اى که به خوبى در حال 

اجراست.

گزارش نصف جهان درباره مسعود شجاعى در  حال تحقق است

نقشه اى که به خوبى اجرا مى شود

–ســابقه اى به داور عمانى دیدار الهالل – پرسپولیس 
مى شــود.داور عمانى دیــدار تیم 
هاى پرســپولیس و الهالل با 
چند اشــتباه تأثیرگذار خود 
عنوان متهم ردیف اول  به
حذف پرسپولیســى ها از 
آسیا شناخته 

نابخشودنى دانست؛ اما تنها چهار دقیقه بعد اتفاق دیگرى
افتاد که به طور کلى ورق را علیه پرسپولیسى ها برگرداند.
در حالى که آنها امیدوارتر از همیشه در زمین مى دویدند
اعالم یک ضربه پنالتى آب سردى بود که بر پیکر سرخ ها

پرسپولیسى ها بیشتر بود.
 به گزارش نصف جهان،سرخپوشان که در ادامه فصول 
موفقیت آمیز اخیر خود توانستند به جمع چهار تیم برتر 
آســیا راه پیدا کنند، با توجه به دو دیدارى که در مرحله 
گروهى مقابل الهاللى ها برگزار کردند، در اولین بازى 
مرحله نیمه نهایى اشتباهات جبران ناپذیرى داشتند که 
شاید بتوان آنها را بسیار خطرناك تر از سوت هاى الکاف 
دانست. اشتباهات و اتفاقاتى که باعث شد تا پرسپولیس 
4عدد عجیب 4 را مقابل گل هاى خــورده خود ببینند و 
همین موضوع سبب شد تا خوشــبین ترین هواداران 
پرسپولیســى هم براى بازى برگشت در بهترین حالت 

امیدوار به برد باشند تا صعود، چرا که جبران چهار گل 
خورده بازى رفت و آن هــم در دیدارى که میزبان 

مى توانست در این صحنه کارت دوم خود را بگیرد تا با 
سختگیرى بیشتر پرسپولیسى ها طعم ده نفره شدن را 

هم بچشند.
 به گزارش نصف جهان، این تحلیل ها در کنار ســیل 
حمالتى که روانه داور عمانى شــده جالب توجه است .

هر آنچه بود پرسپولیســى ها بــا داورى نامهربان روبه 
رو شــدند اما باید این را هم مدنظر داشــت در صورتى 
که نتیجــه بازى رفت بــه صورت منطقــى ترى رقم 
مى خورد، مى توانســت شاید شــانس حضور در دیدار 
پایانى لیگ قهرمانان را به همراه داشته باشد اما این اتفاق 

حتما تکمیل مى شد و مى توانست به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برسد. البته که پرسپولیس بهترین تیم چند سال اخیر 
ایران را دارد. شکست آنها با چهار گل مقابل الهالل در 
دور رفت  شــاید یک اتفاق بود( فراموش نکنیم در آن 
دیدار الهالل یک نیمه ده نفره بود) و برنده شــدن آنها 
با نتیجه بهتر هم مى توانست در یک روز اتفاقى شکل 
بگیرد اما با ســاختن همین موج هاست که باشگاه هاى 
ایرانى مدت هاست از شکست هایشان درس نمى گیرند 
پرسپولیس با روزنامه و سایت هاى هوادارى اش مدت 
هاســت در لیگ ایران باخــت هایش را بــا  تیترهاى 
« مافیاى داورى» ، «بوى لجن»، «اقدامات مشکوك»، 
« مى خواهند سر پرســپولیس را ببرند»، « پرسپولیس 
قربانى داورى» و عناوینى از این دست توجیه مى کند 
و موشــکافانه به شکست ها نداشته  نگاهى منطقى و
است شاید نگاهى به آمار این باشــگاه ها در سال هاى 

اخیر گویا باشد:
پرسپولیس، تنها نماینده ایران است که در لیگ قهرمانان

آســیا در چهار دوره اخیر اســت که به نیمه نهایى لیگ 
3قهرمانان رســیده. پیش از آن در سال 2013 استقالل 
بببهبهبهبهبه نیمه نهایى رسیده بود و در همه دوره هاى لیگ 
ققققهقهقققققققهقهرمانان آسیا به شکل جدید فقط سپاهان و 
هیچوقت ذوب آهن به فینال رســیده اند و

قهرمان از ایــران نبوده اســت. در همه 
سال هایى که این مسابقات با شکل جدید برگزار مى شود 
ژاپن، استرالیا،  امارات، عربستان، کره جنوبى، تیم هاى از
5قطر و چین قهرمانى را به دست آورده اند. 25سال است 
ایرانى ها قهرمان این بازى ها نشده اند و آخرین بارى که 
یک تیم از ایران به فینال رسیده هفت دوره قبل از این 

دور اخیر بوده است.
آمارى که فاصله باشگاه هاى ایرانى را با باشگاه هاى دیگر 
کشورهاى حاضر در لیگ قهرمانان نشان مى دهد. با همه 
اینها، رسیدن پرسپولیس به همین مرحله هم راه درستى 
را که این باشگاه انتخاب کرده نشان مى دهد. راه درستى 
همراه با چند اشتباه بزرگ که براى مثال بهترین بازیکن 
دو سال اخیر تیم را در آســتانه یک بازى بزرگ محروم 
مى کند. الزمه رســیدن به موفقیت هاى بیشتر اصرار 
بر این راه درســت و درس گرفتن از اشتباه هاست و نه 
انداختن حذف به گردن دیگران و کتمان کردن شکست 
خردکننده اى که قرمزها در دور رفت متحمل شدند. یک 
5شکست مى تواند اتفاقى باشد اما همه شکست هاى 25

سال اخیر اتفاقى نیستند.

هشدار بزرگ
جدا از مشکالت مالى و شــکایت هایى که باشگاه هاى 
ایرانى را در آســتانه حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار 

داده، نتایج ضعیف ایرانى ها 
در این مسابقات در 

ســال هاى 
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عنایتى:  نمى توانستم نه بگویم
 مربى جدید سیاه جامگان بخاطر تیم شهرش حاضر شد هدایت این تیم را قبول کند.

رضا عنایتى در این باره  گفت: راستش را بخواهید من قصد مربیگرى نداشتم و فعًال مى خواستم به 
کالس بروم و حتى چند کشور هم هماهنگ کرده بودم. اما بخاطر قولى که به علیرضا مرزبان داده 

بودم و البته براى کمک به تیم شهرم تصمیم گرفتم این پست را قبول کنم.
او ادامه داد: من در سالى که در سیاه جامگان بودم خیلى تالش کردم سهمیه مشهد حفظ شود و با 

گونه و بینى شکســته براى این تیم بازى کردم. وقتى 
پیشنهاد ســیاه جامگان رســید گفتم باید به این تیم 
کمک کنم چون کجا مى تواند بهتر از تیم شهرم باشد؟
مربى ســیاه جامگان در مورد جدایــى اکبر میثاقیان 
گفت: واقعًا میثاقیان خیلى براى این تیم زحمت کشید 
و شما خودتان مى دانید من بى دلیل حرفى نمى زنم. 
به هرحال مربیگرى اســت و ممکن است خود ما را 
هم دو هفته دیگر نخواهند. بعضى از مربى ها در یک 
تیم به بن بســت مى خورند و اینها اصول حرفه اى 

فوتبال است.
او  در مورد رفتار باشــگاه استقالل با جبارى گفت: به 
هرحال من فکر مى کنم اگر یک بازیکن از نظر شرایط 
بدنى افت مى کند و او را نمى خواهیم، مى توانیم خیلى 

راحت و با احترام عذرش را بخواهیم و بدرفتارى که با مجتبى شــد خوب نبود. البته احترام هم باید 
متقابل باشد.

گاال به دنبال سامان، سامان به فکر آلمان

سایت اســپور ایکس ترکیه خبر داد مسئوالن 
باشــگاه گاالتاســراى ترکیه به دنبال سامان 
قدوس، هافبک ایرانى االصل تیم استرشوندس 
ســوئد هســتند  تا خط میانى خــود را تقویت 
کنند. بعد از درخشــش قدوس در ترکیب تیم 
ســوئدى و البته دعوت به تیم ملى ایران، این 
ســتاره ملى پوش ایرانى بیــش از پیش مورد 

توجه قــرار گرفته و حاال مســئولین باشــگاه 
مطرح ترکیه اى خواســتار بــه خدمتگیرى او 
هســتند. اما به نظر مى رسد این ســتاره ایرانى 
خواهــان رفتن به بوندســلیگا یا اللیگاســت. 
تیم استرشوندس ســوئد پنج شنبه شب مقابل 
تیم اتلتیــک بیلبائو  در لیــگ اروپا صف آرایى

 کرد.

زالتکودالیچ به تهران نمى آید
«زالتکو دالیچ»، ســرمربى ســابق العین کــه از چندى پیش شــایعاتى مبنى بــر حضورش در 
ایران و هدایت اســتقالل به گوش مى رســید، اکنون حضور روى نیمکت کرواســى را بر عهده 

گرفته است.
ســرمربى کنونــى کرواســى در خصوص شــایعه حضــورش در ایــران گفت چنیــن چیزى 
وجــود نــدارد و من آخریــن بــارى که به ایــران آمــدم مربــوط به بــازى برابــر ذوب آهن

 بود.
او با طرح این ســئوال که چرا چنین 
سئوالى از او پرســیده شده در پاسخ 
به اینکه گفته مى شــد براى مذاکره 
با اســتقالل صحبت از او بود، گفت: 
نه اینطور نیســت. مــن از هواداران 
اســتقالل پیام هاى زیادى داشــتم 
و پیغام هاى زیــادى از ایران و دیگر 
کشــورها براى حضورم در استقالل 
فرستاده شد؛ اما این اتفاق هیچ وقت 
رخ نــداد که براى مذاکــره به ایران 
بیایم. بعد از آن هم ماجراى تیم ملى 
کرواسى به وجود آمد که قضیه کامًال 

منتفى شد.

نصف جهــان آخرین بارى که بیرانوند در پرسپولیس یا 
تیم ملى در نقش یک ناجى ظاهر شــده باشد را به یاد 
مى آوردید؟ ما که یادمان نمى آید و شما هم بعید است 

چنین موضوع نادرى را به خاطر بیاوردید.
 یکى از خبرگزارى ها  این روزها جمله گلر پرسپولیس 
در آستانه عقد قرارداد با او را به این تیم یاد آورى کرده 
بود؛ دروازه بان ملى پوش پرسپولیس که هنگام ورودش 
تأکید کرده بود آمده است تا دروازه این تیم را ده سال 

«بیمه» کند!
باید از این گلر پرسید دقیقًا منظورش از بیمه کردن چه 
بوده اســت!  این دروازه بان ملى پوش پس از دو سال 
از حضورش در جمع سرخپوشــان، به تعهد ماندنش 
در این تیم عمل کرده اما براى موفقیت پرســپولیس 
«تأثیرگذار» نبوده است و هر بازى که سرخ ها نیاز به 
نتیجه گرفتن و موفقیت داشــته اند، بیرانوند نتوانسته 
مرد شماره یک آن بازى باشد و به تیمش کمک کند.
بازى هاى زیادى بوده که این دروازه بان گل هاى بدى 
دریافت کرده و عمًال در ناکامى تیمش تأثیر داشته است. 
کمتر هوادارى از پرسپولیس به خاطر دارد که بیرانوند در 
یک بازى مهم این تیم تأثیرگذار بوده و توانسته نقش 

«مرد اول» تیمش را بازى کند.
بازى با الهالل عربستان در دیدار برگشت مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا نمونه اى بارز از دیدارهاى 
مهم و سرنوشت ساز پرسپولیس بود که علیرضا بیرانوند 
بازهم نه تنهــا تأثیرى در روند بازى تیمش نداشــت 
بلکه برعکس روى هر دو گل هم مرتکب اشتباهاتى 
شــد و عمًال یکى از بى تأثیرترین بازیکنان زمین بود. 
همانطور که در دیدار رفت و خوردن چهارگل هم کم اثر

 بود.
او روى ضربه پنالتى «عمر خریبین» در حالى که بازیکن 
الهالل ضربه «چیپ» را به آرامى زده بود و یک دروازه 
بان ششدانگ مى توانســت آن را مهار کند، اول اینکه 
مسیر توپ را اشتباه تشخیص داد و دوم اینکه هنگامى 
که روى زمین بود و توپ به آرامــى در حرکت بود، به 
جاى اینکه از سمت راست خودش بچرخد و امکان مهار 
توپ را پیدا کند، از سمت چپ چرخید و توپى که مى شد 

مهارش کرد درون دروازه قرار گرفت.
در صحنه گل دوم هم او درحالــى که مهاجم الهالل 

درون محوطه جریمه پرســپولیس صاحب توپ شده 
بود و دو مدافع مقابل او بودند، به جاى اینکه روى خط 
دروازه باشد تا فضا و دید بیشترى براى مهار توپ داشته 
باشد، نزدیکى خط شش قدم بود و به دلیل فاصله اندکى 
که با مهاجم داشت و دو مدافع هم تا حدودى دید او را 
محدود کرده بودند، توپ از زیر دستش رد شد و به تور 

دروازه چسبید.
بیرانوند در بازى با سپاهان که پرسپولیس مى توانست 
3 امتیاز مهــم را در اصفهان بگیــرد «الیى» خورد و 
سرخپوشــان در دقایق پایانى 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کردند، در بازى رفت با الهالل هم او نتوانست 
تأثیرى در روند فنى تیمش داشــته باشد. او چهار گل 

دریافت کرد و موقعیت خاصى را از حریف نگرفت. 
نمونه هاى این بازى در این دو ســال زیاد بوده است. 
او در خروج هایش دچار مشــکل است و گاهى اوقات 
تمرکــزش را هم درون زمین از دســت مــى دهد و
 گل هاى بدى مى خورد. برخى کارشناسان دروازه بانى، 
فیکس بازى کردن را دلیل افت ســنگربان ملى پوش 
پرســپولیس مى دانند و اعتقاد دارند برانکو باید به وى 

شوك نیمکت نشینى بدهد.
علیرضا بیرانوند که دروازه بان شــماره یک تیم ملى 
فوتبال ایران هست و شانس حضور درون دروازه این 
تیم در جام جهانى را هم دارد، اگر مى خواهد این فرصت 
بزرگ را از دست ندهد باید ایرادهایش را برطرف کند 
و در نتیجه دیدارهاى تیمش تأثیر مستقیم داشته باشد 
و «دیده» شود. این دیده شدن تنها با تأثیرگذار بودن و 
گرفتن توپ هاى مهم صورت خواهد گرفت و اگر غیر 
از این باشد یک دروازه بان معمولى هم مى تواند درون 

دروازه سرخ ها بایستد. 
پرسپولیس روى او مخصوصًا در مسابقات بین المللى 
خود، خیلى حســاب مى کرد؛ اما عملکرد بیرانوند در 
بازى هاى اخیر این تیم در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد 
متوسطى بوده که احتماًال نظر هیچکدام از طرفدارانش 

را جلب نکرده است.
بیرانوند در روزهایى که پرسپولیس بیش از همیشه به 
یک ســنگربان درجه یک نیاز دارد که چراغ روزهاى 
تاریکى اش باشد، یک بازیکن معمولى مى نمایاند که 
توان درآوردن پرســپولیس از هیچ مهلکه اى را ندارد!   

خبرگزارى مهر وسایت ورزش سه 
در مطالبى جداگانه پیشنهاد خوبى  

را براى او مطرح کرده اند: 
شاید بهتر باشد «برانکو ایوانکوویچ» 

کمى او را در بازى هاى پرســپولیس 
نیمکت نشین کند و به «رادوشوویچ» 

بیشــتر فرصت بازى بدهد تا سنگربان 
لرســتانى کمى بیشــتر به فکر بازگشت 

به روزهاى خوبش باشــد. بــى رقیب بودن 
خطرناك است. شــاید دلیل اینکه «کارلوس 

کــى روش» در بازى بــا توگو بــه حامد لک 
میدان داد این بود که به شــکلى آرام و دوستانه 
به دروازه بان شــماره یکش یــادآورى کند که 
دروازه بان هاى دیگرى هم روى نیمکت تیم 

ملى حضور دارند.
به نظر مى رســد حق با این رســانه هاست. 
بیرانوند بــه زمان نیاز دارد و باید احســاس 
خطر کند و البته در این مدت نیمکت نشینى 

هم  در تعریف خود از بیمه کردن دروازه 
بازنگرى کند!

 دقیقًا منظورت از« بیمه» چه بود؟!

ستاره لبنانى ذوب آهن از تفاوت لیگ ایران 
با لیگ کشورش سخن به میان آورد و تأکید 
کرد که در اندیشه جدایى از ذوبى ها نیست.

  «علــى حمــام»، بازیکــن لبنانى 
ذوب آهن چند ســالى است که 

در این  تیم بازى مى کند و هم 
از نظر اخالقى و هم از نظر 
فنى بازیکنى تأثیرگذار و 

خوب است.
او در گفتگویى که با سایت 

عربى «کوره» داشت درباره 
لیگ ایران سخن به میان آورد. او گفت: 
سطح لیگ ایران بسیار باالست و جزو 
پنج لیگ برتر آسیاست. تیم ملى فوتبال 

ایران تیم نخست آسیاست و پرسپولیس 
هم به نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا راه 

پیدا کرد. وقتى لیگ قوى باشــد تیــم ملى هم 
ز قوى خواهد بــود. 90 درصد تیــم ملى ایران  ا

بازیکنان لیگ است.
او ادامه داد: من چهار ســال اســت که در 
لیگ ایران هســتم. ماندن یــک بازیکن 
خارجى در یک لیگ به مدت چند ســال 

نشــان مى دهد که او انتظارات را برآورده کرده 
است. رابطه عمیقى بین من و ذوب آهن وجود 
دارد. در فصل جارى به دلیل آمدن مربى جدید، 
آسیب دیدگى و دیر اضافه شدن به تمرینات 
مشکالتى داشته ام اما االن همه چیز خوب

 است.
او درباره «ربیع عطایا» گفت: بســیار 
خوشــحالم که یک هموطن در ذوب 
آهن دارم. من رابطه بســیار خوبى 
با عطایا دارم و او باعث شــده تا درد 

غربت کم شود.
این بازیکن لبنانى درباره بازگشت به 
تیم پیشینش گفت: این اخبار دروغ 
است و من با ذوب آهن قرارداد دارم. 
من اگر به فوتبال لبنان برگردم تنها 
براى النجمه بازى مى کنم اما االن 

زمان بازگشت نیست.

سرمربى جدید استقالل: تهران فوق العاده زیباست

نصف جهان  حاال ســپاهانى ها که یکى از مشتریان  اول فصل «گادوین 
منشا» بودند بیش از پیش حسرت مى خورند که چرا براى جذب وى زودتر 
عمل نکردند. پرسپولیسى ها از نیم فصل گذشته و در زمانى که این مهاجم 
در پیکان بود با او قرارداد داخلى بستند و سپاهان در چند هفته پایانى لیگ 

به فکر جذب او افتاد.
نمایش جســورانه و پرطراوت  پرســپولیس  و مهاجم خارجى شــان در 
مسابقه با الهالل، کوچک ترین شباهتى به مسابقه بى رمق و ناامیدکننده 
رفت نداشــت اما براى بازگشــت به تورنمنــت، دیگر دیر شــده بود و 
قرمزها از هیچ راهى نتوانســتند صعود به فینال لیگ قهرمانان را ممکن 
کنند. باور حذف شــدن از آســیا، کام هواداران پرســپولیس را تلخ کرد 
اما در دل این تلخى و تیرگــى، باریکه هاى امیدوارکننــده اى از نور نیز 
وجود داشــت. نمایش درخشان منشــا، مهمترین نکته امیدبخش براى 
آینده پرســپولیس بود. گادوین در نبرد با اســتقالل خوزســتان کامًال 
بى روحیه ظاهر شد و در کنار یک بازى ضعیف، ضربه پنالتى اش را نیز از
 دست داد. بســیارى از پرسپولیســى ها اعتماد و اعتقادشــان را نسبت 
به او از دســت داده بودند اما ســتاره اهــل نیجریه در بــازى با الهالل، 

بازیکن دیگرى بود. او بیشــتر از همــه هم تیمى ها دویــد و تراکتوروار 
براى به دســت آوردن هر توپى مبارزه کرد. حتى وقتــى همه بازیکنان 
حقیقت را پذیرفتند و دســت از تالش براى صعود برداشتند، منشا باز هم 
جنگجویانه به بازى ادامــه داد. او یک بار با ضربه ســر دروازه الهالل را 

باز کرد و یک بار با یک شلیک تماشایى به گوشــه دروازه، «المعیوف» 
را ناکام گذاشــت. گادوین نتوانست پرســپولیس را فینالیست کند اما در 
نبرد با حریف عربستانى، تبدیل به منشــایى شد که سرخپوشان مدت ها 
در انتظارش بودند. یک ســتاره خســتگى ناپذیر و چهارچوب شناس که 
مثل یک هیوال در زمین هــر مدافعى را مى بلعد تا بــه هدفش نزدیک 
شــود. حاال دیگر تردیدى در مورد کیفیت منشــا وجود ندارد و او گزینه 
مناســبى براى پر کردن جاى مهدى طارمى در ایام محرومیت به شمار
 مــى رود. گادوین منشــا، امید اول پرســپولیس در دربــى خواهد بود. 
مهاجمى با شم گلزنى مثال زدنى و البته آشــنایى کامل، با هنرى به نام

 جنگ.
سپاهانى ها که مهاجمانشــان در بحران گلزنى به سر مى برند حاال مدام 

حسرت مى خورند که چرا براى جذب او دیر اقدام کردند.
روزنامه نصــف جهان در آســتانه نیم فصل پارســال  اعــالم کرد که 
پرسپولیسى ها و استقاللى ها به دنبال عقد قرارداد زودهنگام با منشا هستند 
و مى خواهند او را براى فصل آینده صید کنند که در نهایت هم این اتفاق 

براى همان نیم فصل افتاد.

منشا و پشیمانى سپاهانى ها

سپاهان و الهالل، کابوس هاى بیرانوند
هفته نامه «کیکر» در جدیدترین شماره خود که روز پنج 
شنبه منتشر شد، با «وینفرید شفر»، سرمربى آلمانى جدید 
تیم فوتبال اســتقالل گفتگو کرده است. بخشى از این 

مصاحبه را بخوانید:
آقاى شفر چه عاملى باعث مى شود 
که یک مربى 67 ســاله مثل شما با 
تیم استقالل قراردادى دو ساله امضا 

کند؟
نمى خواســتم به همسرم این 
اطمینان را بدهــم که براى 
مدتى در خانه هستم. اگر 
کار نکنــم، با گــذر زمان 
از حرکــت باز مــى مانم. 
اکنون بعد از شــش ســال 
دومرتبه در ســطح باشگاهى 
مربى هســتم.هر روز مــى توانم 
با تیم کار کنم. اســتقالل باشــگاهى بزرگ است که

 مى خواهــم آن را باردیگر در لیــگ قهرمانان هدایت 
کنم. ضمن آنکه رقابت با پرسپولیس، رقیب همشهرى 
نیز وجود دارد. ما آبى هســتیم و آنها قرمزند. استقالل 
بحران داشته و من موظفم باشــگاه را دوباره به حالت 

عادى بازگردانم.
شما جو فوتبالى آسیا را با حضور در 
االهلى دبى و العین مى شناســید.
هیچوقت فکر نکردید که شرایطى 
براى محرومیــت هاى ایران پیش 

آید؟
نه، هرچند که اضافه مى کنم من ایران را نمى شناختم. 
فقط چیزهایى را شنیده بودم. اما باید بگویم حیرت کردم 
چقدر اینجا زیباست. مردم اینجا بى اندازه صمیمى هستند 

و اکثریت از فوتبال آلمان لذت مى برند.
وقتى پیشنهاد استقالل را گرفتید، 
این موضوع را با چه کسى در میان 

گذاشتید؟
من با «اریش روته مولر» موضوع را در میان گذاشتم که 

ام بود. نکاتى را هم قبًال معلم مربیگرى 

خواندم که قبًال «پیر لیت بارسکى» و «توماس هسلر» 
در ایران تجربه کردند. همچنین صحبتى با «میشاییل 

هنکه» داشتم که زمانى در استقالل کار مى کرد.
ســطح لیگ را چطور مى بینید؟ به 
خصوص که ایــران به تازگى براى 

جام جهانى انتخاب شد؟
من قبًال ایــران را در جــام جهانى برزیل دیــده بودم. 
تیم ملى خوب سازماندهى شــده چون  «کارلوس کى 
روش»، سرمربى پرتغالى کارش را خوب انجام داده است.
در نخستین روزهاى حضور در تهران 
فرصتى هم که با پایتخت بیشتر آشنا 

شوید، کسب کردید؟
من باید از وسط شــهر براى رفتن به تمرینات با خودرو 
مى گذشــتم. تهران شــهرى خیلى زیباســت و از آن 
خیلى خوشــم مى آید. در وراى آن سلســله جبال فوق 
العاده زیباســت و دیگر اینکه خیلى هــا آلمانى حرف

 مى زنند.

و ترافیک شهر چطور؟
ناراحتــم نمــى کند.ترافیک 
سفت و سخت تر است. خودشان

 مى گویند هرچقدر خودرو بزرگ 
تر باشد، از ســفر مى توان بیشتر 

لذت برد.
 

على حمام:  به جدایى از ذوب آهن فکر نمى کنم

ورزشورزش

یس صاحب توپ شده 
ه جاى اینکه روى خط 
ىبراى مهار توپ داشته 
 وبه دلیلفاصله اندکى

 هم تا حدودى دید او را 
دستش رد شد و به تور 

رسپولیس مى توانست 
گیــرد «الیى» خورد و 
را با یک امتیاز 33 امتیاز

نتوانست  لهالل هم او
ــته باشد. او چهار گل 

 از حریف نگرفت. 
 ســال زیاد بوده است. 
تقات ل است و گاهى او
دســت مــى دهد و ز
کارشناسان دروازه بانى، 
 ســنگربان ملى پوش 
دارند برانکو باید به وى 

 شــماره یک تیم ملى 
این درون دروازه ضور
ر مى خواهد این فرصت

دهایش را برطرف کند 
یر مستقیم داشته باشد 
با تأثیرگذار بودن و  تنها
خواهد گرفت و اگر غیر 
ولى هم مى تواند درون 

ر مسابقات بین المللى 
بیرانوند در   اما عملکرد
 قهرمانان آسیا عملکرد 
هیچکدام از طرفدارانش 

یسبیشاز همیشه به 
دارد که چراغ روزهاى 

لى مى نمایاند که  معمولى مى
ى را ندارد!   هیچ مهلکه اى را ندارد!

خبرگزارى مهر وسایت ورزش سه 
در مطالبى جداگانه پیشنهاد خوبى  

را براى او مطرح کرده اند: 
شاید بهتر باشد «برانکو ایوانکوویچ» 
کمى او را در بازى هاى پرســپولیس

نیمکت نشین کند و به «رادوشوویچ» 
بیشــتر فرصت بازى بدهد تا سنگربان 

لرســتانى کمى بیشــتر به فکر بازگشت 
به روزهاى خوبش باشــد. بــى رقیب بودن 

خطرناك است. شــاید دلیل اینکه «کارلوس 
کــى روش» در بازى بــا توگو بــه حامد لک 
هانه دوست که به شــکلى آرام و میدانداد اینبود
ههههههکهه کهکهکههههه به دروازه بان شــماره یکش یــادآورى کند
مممتیمیممممممم دروازه بان هاى دیگرى هم روى نیمکت 

ملى حضور دارند.
به نظر مى رســد حق با این رســانه هاستت...
بیرانوند بــه زمان نیاز دارد و باید احســاس
خطر کند و البته در این مدت نیمکت نشینى 

هم  در تعریف خود از بیمه کردن دروازه 
بازنگرىکند!

ه» چه بود؟!« بیمه» چه بود؟!

ه لبنانى ذوب آهن از تفاوت لیگ ایرانستاره
گ کشورش سخن به میان آورد و تأکید با لیگ
که در اندیشه جدایىاز ذوبى ها نیست.کرد ک
بازیکــن لبنانى «عل لــى حمــام»،

ت سرمربى جدید استقالل:
پنج دهفته نامه «کیکر»در جدیدترین شماره خود که روز

با «وینفرید شفر»، سرمربى آلمانى جدید  بشنبه منتشرشد،
گگتیم فوتبال اســتقالل گفتگو کرده است. بخشى از این 

بخوانید: مصاحبه را
آقاى شفر چه عاملى باعث مى شود 
7که یک مربى 67 ســاله مثل شما با 
تیم استقالل قراردادى دو ساله امضا 

کند؟
نمى خواســتم به همسرم این
اطمینان را بدهــمکه براى

مدتى در خانه هستم. اگر 
کار نکنــم، با گــذر زمان 
از حرکــت باز مــى مانم. 
اکنون بعد از شــش ســال 
دومرتبه در ســطح باشگاهى 
مربى هســتم.هر روز مــى توانم 

با تیم کار کنمکنم
 مى خواهــم
کنم. ضمن آ
نیز وجود دارد
بحران داشته
عادى بازگرد
ش
اال
هی
بر
آید
نه، هرچند که
فقط چیزهایى
چقدر اینجا زی
و اکثریت از ف
وق

این
گذگذ
من با «اریریش
قبًال معلمعلم مر

على حمام:  به جدایى از

 مى زنند.

وترافیک شهر چطور؟
ناراحتــم نمــى کند.ترافیک
سفت و سخت تر است. خودشان
 مى گویند هرچقدر خودرو بزرگ
تر باشد، از ســفر مى توان بیشتر

لذت برد.

مم. اســتقالل باشــگاهى بزرگ است که
در لیــگ قهرمانان هدایت  م آم آن را باردیگر
آنکهه رقابت با پرسپولیس، رقیب همشهرى 
آا آبى هســتیم و آنها قرمزند. استقالل  د. ما
ه و منن موظفم باشــگاه را دوباره به حالت 

انم.
شما جوو فوتبالى آسیا را با حضور در 
الهلىددبىو العینمى شناســید.
یچوقتت فکر نکردید که شرایطى 
راى مححرومیــت هاى ایران پیش 

ید؟
ه اضافهه مى کنم من ایران را نمى شناختم. 
ى را شننیده بودم. اما باید بگویم حیرت کردم 
یباستت. مردم اینجا بى اندازه صمیمى هستند 

فوتبالال آلمانلذت مى برند.
قتىتى پیشنهاد استقالل را گرفتید، 
ینن موضوع را با چه کسى در میان 

ذاشتید؟
ش روته مولر» موضوع را در میان گذاشتم که 

ام بود. نکاتى را هم ربیگرى 
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فرمانده انتظامى استان هرمزگان از شناسایى و دستگیرى 
باند گروگان گیرى و بازگشت گروگان در کمتر از 72 ساعت 

به آغوش خانواده خبر داد.
ســردار عزیزا... ملکــى در این خصوص گفــت: روزیک 
شنبه هفته گذشــته در پى دریافت اخبارى مبنى بر مفقود 
شــدن یکى از شــهروندان، پیگیرى موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران قرار گرفــت.  وى افزود: در 
بررسى هاى اولیه مشــخص شــد یکى از کارکنان یک 
طالفروشى در بندرعباس گروگان گرفته شده که بالفاصله 
تیم هاى عملیاتى تشکیل شد و پس از سه روز کار مداوم و 

تالش شبانه روزى، به لطف خدا در شامگاه روز چهارشنبه 
هفته پیش و در یک عملیات ضربتى گــروگان گیرها در 
مخفیگاه شان دستگیر شدند و فرد ربوده شده نیز صحیح 
و سالم به آغوش خانواده بازگشت. سردار ملکى با اشاره به 
اینکه مأموران انتظامى استان در کمتر از 72 ساعت موفق 
به شناسایى و دستگیرى گروگان گیرها و رهایى گروگان 
از چنگال آنان شــدند، تأکید کرد: دو متهم تاکنون در این 
زمینه دستگیر شده اند.  گفتنى است؛ در پى رهایى گروگان، 
شهروندان بندرعباسى با ارسال پیام و مراجعه حضورى، از 
اقدام به موقع و ضربتى نیروى انتظامى تقدیر و تشکر کردند. 

معاون عملیات اورژانس کشور از مصدومیت 12 
نفر در حادثه واژگونى یک دستگاه وانت خبر داد.

حســن نورى؛ درباره حادثه واژگونى یک دستگاه 
وانــت گفت: یــک دســتگاه وانت در ســاعت 
5و38دقیقه بامداد روز پنج شــنبه در محور میناب 
بندرعباس روستاى چاه اســماعیل واژگون شده 

است.
او با بیان اینکه دو دستگاه آمبوالنس به این حادثه 
اعزام شده اند، گفت: در این حادثه 12 نفر مصدوم 
که شش نفر در محل درمان و شش مصدوم دیگر 
به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب منتقل 
شدند.9 نفر از مصدومان این حادثه زن و 3نفر مرد  و 

سن آنها بین20 تا64 سال بوده است.

یک زن، نامزدش را براى ثبــت ویدئویى براى آپلود 
روى یوتیوب کشت.

به گزارش CNN، یک زن اهل مینه سوتا روز دوشنبه 
هفته گذشته نامزدش را هدف قرار داد و به قتل رساند. 
این دو که حساب مشــترکى در YouTube داشتند 
تصمیم گرفته بودند که یک ویدئو براى آپلود کردن 

در بخش شیرین کارى هاى این سایت ضبط کنند.
اما سوژه اى که براى شیرین کارى انتخاب کرده بودند 

سرانجام تلخى همچون زهر داشت.
«پدرو رویز» 22 ســاله و «مونالیزا پرز»19 ساله قرار 
گذاشتند که پدرو کتابى را در برابر سینه اش نگه دارد 
و مونالیزا با یک اسلحه به سمت او شلیک کند. طبق 

گفته کالنترى اســتان نورمن، مونالیزا اعتراف کرده 
اســت که آنها تصور مى کردند که کتاب جلو گلوله را 

خواهد گرفت.
مونالیزا که هفت ماهه باردار اســت بالفاصله بعد از 
حادثه با مرکز فوریت هاى پزشــکى و پلیس تماس 
مى گیرد و ماجرا را تعریف مى کند. وى به پلیس گفت 
که او به طور تصادفى به سمت قفسه سینه نامزدش 
شلیک کرده است. در حال حاضر مونالیزا به اتهام قتل 
درجه 2 بازداشت شده اســت. این در حالى است که 
«کلودیا روئیز»عمه پدرو در این رابطه گفته است که 
آنها عشق هم بودند؛ این فقط یک شوخى اشتباه بود؛ 

نباید چنین اتفاقى مى افتاد.

مونالیــزا به پلیس گفــت که پیشــنهاد ضبط ویدئو 
براى یوتیوب از ســوى پــدرو بود و افــزود: «پدرو 
مى خواســت یک ویدئو در یوتیوب بارگذارى کند و 
ما براى مدت زمــان زیادى در ایــن رابطه صحبت 
کرده بودیم؛ او کتاب را به ســینه اش چســباند و من 
را متقاعد کــرد که کتــاب جلوى گلولــه را خواهد 

گرفت.»
در حال حاضر، خانم پرز به قید وثیقه و به شــرط عدم 
استفاده از سالح گرم آزاد اســت به اتهام قتل درجه 
2 با ده ســال زندان و جریمه نقدى 20 هزار دالرى 
مواجه است و باید روز پنجم جوالى در دادگاه حاضر 

شود.

مرد جوان که 14ســال قبل در هواخواهى از برادرش 
دست به جنایت زده و به دلیل عدم پیگیرى اولیاى دم 
با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود هفته گذشته پاى میز 
محاکمه ایســتاد و از قضات دادگاه خواست تا بخاطر 

فرزندانش حکم آزادى وى را صادر کنند.
اواخر پاییز ســال 89 جدال دســته جمعــى در پارك 
جمشیدیه تهران به پلیس اعالم شد. بررسى ها نشان 
مى داد در این درگیرى یک پسر 20 ساله به نام «رضا» 
زخمى و به بیمارستان منتقل شده است. تالش براى 
ردیابى عامالن درگیرى خونین آغاز شــده بود که از 
بیمارستان خبر رسید رضا به علت شدت خونریزى جان 
سپرده است. در بررسى هاى خود دریافت درگیرى دسته 
جمعى در رســتوران پارك و بین دو گروه از جوانان رخ 
داده بود. به این ترتیب هشت نفر از شرکت کننده هاى 
در دعوا بازداشت شدند و «محسن» 19 ساله را به عنوان 

عامل قتل معرفى کردند.
محسن در شعبه 74دادگاه کیفرى سابق استان تهران 
پاى میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیاى دم به 
قصاص محکوم شد. سایر نزاع کنندگان نیز به دلیل 
مشــارکت در دعواى  منجر به قتل به زندان محکوم 
شــدند. حکم صادره در دیوان عالى کشور تأیید شده 
بود که اولیاى دم رضا پیگیر پرونده نشدند و محسن 
در زندان بالتکلیف ماند. تا اینکــه با تصویب قانون 
مجازات اســالمى جدید، نامه اى بــه قضات دادگاه 
نوشت و تقاضاى تعیین تکلیف را مطرح کرد. قضات 
دادگاه نیز وى را با قرار وثیقه آزاد کردند. محســن در 

این زمان توانست با پرداخت دیه رضایت اولیاى دم را 
جلب کند. به این ترتیب هفته گذشته از جنبه عمومى 

جرم محاکمه شد.
در جلسه رســیدگى به این پرونده که در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاست قاضى 
اصغرعبداللهى و با حضور یک مستشــار تشکیل شد 

نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
سپس محسن که آزاد است پشت تریبون دفاع ایستاد 
و در تشریح جزئیات درگیرى گفت: «من و برادر بزرگم 
و دوســتان او در رســتوران پارك جمشیدیه نشسته 
بودیم و صحبت مى کردیم که یکباره رضا و دوستانش 
با شمشــیر و چوب به ما حمله کردند. من حتى علت 
درگیرى را هم نمى دانســتم. به همیــن علت از آنها 
فاصله گرفتم. اما یکباره دیدم رضــا با برادرم درگیر 
اســت. برادرم قلبش را عمل جراحى کرده و چند روز 
بود که از بیمارستان مرخص شده بود. من براى نجات 
برادرم مجبور شدم وارد دعوا شوم. رضا به سمت من 
و برادرم حمله کرد و من براى دفــاع از خودم و برادر 

بیمارم چاقو کشیدم.»
وى افزود: «آن زمان، بچه بودم که دســت به چنین 
اشتباهى زدم. وقتى با وثیقه از زندان آزاد شدم با تالش 
زیاد توانستم رضایت اولیاى دم را جلب کنم. زندگى ام 
را سر و سامان دادم و حاال فرزند بزرگم سه سال دارد و 
تا چند ماه دیگر دومین فرزندم به دنیا مى آید. از قضات 
دادگاه تقاضا دارم با توجه به اعالم گذشت اولیاى دم 

بخاطر فرزندانم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.»

تعدادى از زندانیان در زندان الکان رشــت اعــالم کرده اند در 
صورت مواجه شدن با قاتل شــیطان صفت «اهورا قاسمى»، او 

را خواهند کشت.
به گزارش رکنا اوایل هفته گذشــته خبر تجــاوز و قتل کودك 
2/5 ســاله رشتى در رســانه ها بازتاب گســترده اى پیدا کرد. 
ماجرا از ایــن قرار بود که زن جوان که حدود یکســال اســت 
از همســرش جدا شــده و حضانت فرزندش را بر عهده دارد با 
مردى به نام «مجتبى» که شــرایطى مشــابه زن جوان دارد 
در فضاى مجازى آشــنا مى شــود. این مرد که با اهورا در خانه 
تنها مانده بود فکر شــیطانى به ســرش مى زند و بعد از اینکه 
بــه کودك2/5ســاله تعرض مى کنــد، براى اینکــه صداى

 گریه هاى او را کسى نشنود سر این کودك را به دیوار مى کوبد و 
همین کار باعث مرگ اهورا مى شود. 

این جوان که اهورا را به طرز وحشــیانه اى به قتل رسانده است 
در بازداشت به سر مى برد و به گفته یک منبع آگاه، قاتل کودك 
2/5ســاله براى منتظر بودن تا روز دادگاه به زندان الکان رشت 
منتقل مى شود و همین باعث شــده تعداد زیادى از زندانیان در 
زندان الکان رشت اعالم کنند  در صورت برخورد با قاتل شیطان 

صفت، او را در زندان به قتل مى رسانند.
یک لحظه آن فکر شیطانى به سرم زد

اما مجتبى، مرد جوانى که چند روز پیش کودك 2/5 ساله رشتى را 
در یک جنایت هولناك به قتل رسانده بود، در گفتگویى به تشریح 

آنچه در روز جنایت اتفاق افتاده پرداخت.
از روز جنایت بگو؟

آن روز مادر اهورا دیرش شده بود و خیلى سریع از خانه بیرون رفت، 
من داشتم تلویزیون تماشا مى کردم که اهورا را چند بار صدا کردم 
اما او جواب نداد، رفتم داخل اتاق اهورا دیدم که خوابیده است که 

یک لحظه آن فکر شیطانى به سرم زد.
براى چى اهورا را به قتل رساندى؟

قصد کشتن اهورا را نداشتم، فقط خواستم ساکتش کنم که دو بار 
سرش را به دیوار کوبیدم.

آثار سوختگى هم روى بدن اهورا بود، چرا 
این کار را کردى؟

یک  بار براى اینکه اهورا را بترسانم، دستش را با سیگار سوزاندم. 
مادرش هم در خانه بود و این کار مرا دید. نمى خواســتم بسوزد 
فقط قصدم ترساندنش بود. به غیر از آن دیگر هیچ وقت با اهورا 

بدرفتارى نکردم. همیشه به او محبت مى کردم. 
مادر اهورا اطالع داشــت که شما دست 

کودکش را سوزاندى؟!
بله.

فقط همین یک بار بود که بــدن اهورا را 
سوزاندى؟

بله.
پشیمان نیستى؟

چرا هستم، من خودم هم یک دختر همسن اهورا دارم.
تو که خودت یک دختر دارى، پس چرا به 

اهورا رحم نکردى؟
(گریه) نمى خواســتم اهورا را به قتل برسانم؛ فقط دو بار سرش 
را به دیوار زدم، مى خواستم ساکت شــود. خیلى ترسیده بودم. 
نمى خواســتم اهورا را اذیت کنم. خودم هــم نمى دانم چرا این 

کار را کردم. 
چندوقت است با مادر اهورا آشنا شدى؟

از تیرماه همین امسال با هم آشنا شدیم و نزدیک دو ماه است با 
هم ازدواج کردیم.

با اهورا هیچ مشکلى نداشتى؟
اصًال، از همان روز اول آشنایى به مادرش گفتم که هیچ مشکلى با 
اهورا ندارم که همسرم گفت دخترم را هم بیاورم و با هم زندگى کنیم. 
من اهورا را مثل فرزند خودم دوست داشتم و االن خیلى پشیمانم. 

حتى من و همسرم، اهورا و دخترم را با هم به تفریح مى بردم.
اعتیاد دارى؟

نه. اعتیاد ندارم و هیچ موادى مصرف نمى کنم؛ فقط گاهى شب ها 
قرص خواب مى خورم.

کالهبردار اینترنتى که با تغییر جنسیت، 18 میلیارد ریال به جیب زده بود، در خوزستان شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه تغییر جنسیت و هویت در فضاى سایبر سهل و ساده است، گفت: 
یکى از مهمترین ضعف هاى فضاى مجازى این است که فرد به راحتى مى تواند هویت و جنسیت خود را تغییر 
دهد، از این رو کاربران باید بسیار مراقب باشند تا در ارتباطات خود در دام مجرمان سایبرى که با هویت هاى 

جعلى و دروغین در شبکه هاى اجتماعى فعالیت مى کنند نیافتند. 
سرهنگ حسنوند با اشاره به پرونده 18 میلیارد ریالى کالهبردارى سایبرى در پلیس فتا افزود: شاکى این پرونده 
در پى ارتباط با یک هویت دروغین فریب خورده و 18 میلیارد ریال از وى کالهبردارى شد.  وى اظهار داشت: 
شخصى با مراجعه به پلیس فتا خوزستان اعالم کرد در شبکه اجتماعى با صفحه اى تحت عنوان فروش لوازم 
دندانپزشکى آشنا شده، بعد از برقرارى ارتباط با صاحب صفحه شبکه مجازى که خود را دکتر دندانپزشک و 
خانم مطلقه معرفى مى  کرد که در زمینه تجهیزات دندانپزشکى نیز فعال است، در توافق با وى براى خرید 
تجهیزات دندانپزشکى بدون هیچگونه تحقیق و بررسى گفته هاى فرد، در پى درخواست وجه کاالها، اقدام 
به واریز 18 میلیارد ریال کرده است اما پس از گذشت مدتى سفارشات وى وصول نمى شوند و شاکى متوجه 

کالهبردارى  مى شود.
رئیس پلیس فتا خوزستان تصریح کرد: پس از تحقیقات و بررسى هاى الزم، متهم که در یکى از شهرهاى 
همجوار ساکن بوده شناسایى و با اخذ نیابت قضائى دستگیر و به شهرستان مربوطه منتقل  شد. پس از بررسى 
مشخص شد متهم مردى 30 ساله است و با شــگرد تقلید صدا اقدام به کالهبردارى از طریق شبکه هاى 

اجتماعى کرده است.

تهدید زندانیان زندانى که قرار است مرد شیطان صفت رشتى به آنجا منتقل شود؛

قاتل اهورا را ببینیم او را مى کشیم

سرانجام تلخ یک شیرین کارى  آزادى طال فروش گروگان

قاتل پس از قتل 
بچه دار شد!

تغییر جنسیت براى کالهبردارى میلیاردى

12 مصدوم در سانحه 
واژگونى خودرو

2ت 12
اد.

تگاه 
اعت 
یناب 
شده 

حادثه 
صدوم 
دیگر 
نتقل 
مرد  و 

وکیل مدافع اولیاى دم «ستایش قریشى» از تعویق اجراى 
حکم اعدام متهم پرونده ستایش خبر داد.

عســگر قاســمى آقباش گفت: از طریق کانون اصالح 
و تربیت مطلع شــدیم، حکــم اعدام «امیرحســین» که 
قرار بــود روز پنج شــنبه 27 مهر اجرا شــود، بــه تعویق 
افتاده اســت. این موضوع را به خانواده ســتایش اطالع 
داده ام. وى افزود: تاریخ بعدى اجراى حکم هنوز مشخص 
نیست.  رئیس کل دادگسترى استان تهران نیز با رد برخى 
شایعات مبنى بر اعمال فشــارها براى تعویق اجراى حکم 
گفت: با وجــود اعالم قبلى براى اجراى حکم، مشــورتى 

صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این اقدام به بعد از 
ماه  صفر موکول شود. البته هیچ منع شرعى و قانونى براى 
این کار وجود ندارد اما به این نظر رسیدیم که اجراى حکم 

بعد از ماه صفر بهتر است. 
غالمحسین اسماعیلى درباره اینکه برخى، ادعاى تصمیم 
خانواده مقتول مبنى بر اعالم رضایت را مطرح کرده اند نیز 
گفت: چنین ادعایى حداقل تا این لحظه صحت ندارد زیرا 
خانواده ستایش بر اجراى حکم، نظر قاطع دارند و توقف و 
تعلیق اجراى حکم به هیچ وجه صحت ندارد و بعد از ماه صفر 

زمان اجراى حکم اعالم مى شود.

اجراى حکم اعدام 
قاتل ستایش 

به تعویق افتاد
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ى هاى هوشمند، ظریف و نحیف هستند؟چرا گوشى هاى هوشمند، ظریف و نحیف هستند؟
از زمانى که براى نخستین بار گوشى هاى موبایل به بازار وارد 
شدند، هر روزه شــاهد ظریف تر شدن گوشى هاى هوشمند 
هستیم. نهایتًا شما دســتگاهى دارید که فلز (یا پالستیک) 
با ضخامت بســیار کم دورتادور آن را فرا گرفته و در قسمت 

جلویى نیز شاهد بخشى تماماً شیشه اى خواهید بود.
در اواخر دهه 90 گوشــى هاى موبایلى ماننــد نوکیا 3310 
براى خودشــان ســلطنت مى کردند. از جمله ویژگى هاى 
این دســتگاه ها باترى هایى با قدرت شارژدهى حتى تا یک 
هفته و بدنه اى مستحکم بود که حتى در اثر افتادن بر روى 

سنگ فرش پیاده رو نیز ترك برنمى داشت.
اما زمانه عوض شــده و حــاال در عصرى به ســر مى بریم 
که گوشــى هاى موبایل چندین برابر نســبت به پیشینیان 
غیرهوشمند خود گران تر و البته ظریف تر شده اند. حتى آیفون 
6 که در اواخر سال 2014 عرضه شد، یک شاسى ضعیف از 
نظر خم شدن را از خود نشان داد. واقعاً چه بر سر دنیاى موبایل 

آمده است؟

دردســرهاى موجــود در دنیــاى طراحى 
سخت افزار

گوشى هاى هوشمند مدرن در طول ســال ها دچار تغییرات 
بسیار زیادى شــدند، اما شــاید یک چیز در تمام مدل هاى 
عرضه شده ثابت باقى مانده است. این چیزى نیست جز الزام 
تولیدکنندگان به ارائه جدیدترین ســخت افزارهاى موجود 
در حوزه موبایــل در بدنه اى جمع وجور کــه در جیب کاربر 
جاى گرفته و به هیچ عنوان موجبــات ناراحتى وى را فراهم 
نمى کند. همین امر باعث مى شود تا بسیارى از این شرکت ها 
کیفیت متریال اســتفاده شــده در شاسى گوشــى را فداى 
تکنولوژى هاى سخت افزارى بیشتر نمایند. این موضوع را در 
کنار فشار مضاعف بر روى تولیدکنندگان به منظور طراحى 
گوشى هاى هرچه باریک تر قرار دهید تا متوجه شوید براى 
ساخت یک گوشى هوشمند جدید و جذاب چه میزان خالقیت 

و توانمندى هاى مهندسى مورد نیاز خواهد بود.
نکته این است که شــما نمى توانید انتظار قدرت پردازشى 
مشابه کامپیوترهاى دسکتاپ پنج سال پیش را از یک گوشى 
هوشمند داشته باشید و همزمان بخواهید بدنه اى جمع وجور 
و مستحکم هم داشته باشد. شرکت ها براى ارائه محصوالتى 
خوش ساخت و نسبتًا محکم از متریال هایى مانند آلیاژهاى 
آلومینیوم و یا پالستیک فشرده (پلى کربنات) بهره مى برند. 
اما حتى استفاده از فلزى مانند آلومینیوم نیز محدودیت هاى 

خــودش را داشــته و طــراح باید از 
سیگنال دهى مناسب آنتن گوشى نیز 
مطمئن شود. طراحى سخت افزار باید 
همواره به نوعى تعادل بین استحکام 

و قابل حمل بودن را ارائه دهد.
محصوالت محبوبــى مانند آیفون 
اپل یا سرى گلکســى سامسونگ 
همیشه ســعى به جذب مشتریان 
بیشتر داشته اند و بدین منظور باید 
متعادل ترین حالت ممکن را براى 
طراحى ســخت افزار محصوالت 
جدیدشان درنظر بگیرند. این امر 
شامل استفاده از جدیدترین قطعات 

ســخت افزارى، طراحى جمع وجور 
براى جاى گیــرى راحت در جیــب کاربــران و همچنین 
ویژگى هــاى حفاظتى ماننــد ضدآب یا گــرد و غبار بودن 

مى شود.
به طور کلى کمپانى  هاى مختلف به دنبال متریالى هستند که:

-کیفیت سیگنال هاى دریافتى را دچار اختالل نکند.
-از جنبه زیبایى شانسى جذاب و مناسب باشد.

-آنقدر مستحکم باشد تا در برابر خم شدن و شکستن در اکثر 
شرایط احتمالى دوام بیاورد.

-رساناى حرارتى خوبى بوده و بتواند گرماى اضافى حاصل 

از فعالیت ســنگین قطعات ســخت افزارى درون گوشى را 
خارج نماید.

پیدا کردن چنین متریالى بســیار دشوار بوده و اوضاع زمانى 
بدتر مى شــود که تولیدکننده محدودیت ضخامت حداکثر

10 میلیمتر و چند سانتیمتر از نظر طول را داشته باشد.

گوشى هاى مستحکم هم وجود دارند
اما براى افرادى که ماجراجویى بخش اعظم زندگى آنها را 
تشکیل مى دهد یا کمى بى دقت هستند، همواره کمپانى هایى 
وجود داشته که محصوالتى با دوام و استحکام بسیار باال را 
ارائه دهند. براى مثال سامسونگ این کار را با مدل گلکسى 
S4 اکتیو انجام داده اســت. این مدل یک گوشى هوشمند 

مســتحکم بود که ویژگى هایى مانند ضدآب، گرد و غبار و 
همچنین ضد شوك هاى مغناطیسى را در خود داشت. باتوجه 

به ابعاد و اســتحکام باالى این گونه محصوالت، ضربات 
قوى ترى را نســبت به نمونه هاى ارائه شــده توسط دیگر 

شرکت هاى معتبر تحمل خواهند کرد.
اما این خودش یک محدودیت به حســاب مى آید، چرا که 

این محصوالت گران تر هســتند و همچنین 

مانند سایر گوشــى هاى هوشــمند قابلیت حمل مناسب و 
راحتى را ارائه نمى دهند. درســت اســت که این گوشى ها 
احتماًال پس از رد شدن یک اتومبیل از روى  آنها باز هم قابل 
اســتفاده خواهند بود، اما مطمئنًا به دلیل وزن، ابعاد بزرگ 
و معموًال زیبایى نه چندان زیاد، براى هر کاربرى مناســب

 نیستند. 

مایکروسافت موس کالســیک 15سال پیش خود 
را موســوم به IntelliMouse به شکل مدرن 

رونمایى کرد.
موس خاطــره انگیــز بــا رنــج DPI 3200 و 
اســکرول چرخشــى، قدیمى ها را بــه وجد مى 
 IntelliMouse آورد. مایکروســافت مــدل
Explorer 3,0 را پنج ســال پیش از خط تولید 
خارج کرد و همان موقع بسیارى از کاربران نسبت به 

قطع تولید آن اعتراض کردند.
 Microsoft آنچه امروز ســاخته شــده به نام
Classic IntelliMouse از روى مــدل پنج 
سال پیش ســاخته شده اســت و زمان عرضه آن 

مشخص نیست.
از سوى دیگر هفته پیش مایکروسافت موس جدید 
 Surface Precision Mouse دیگرى به نام
رونمایى کرد که براى کار با ســخت افزار سرفیس 

ساخته شده و 99 دالر قیمت دارد.
موس 135 گرمى که با آى او اس هم کار کرده و تا 
سه  ماه بدون نیاز به شارژ کار مى کند؛ با پشتیبانى 
از بلوتوث و اتصاالت یو اس بى کاربران زیادى را به 

خود جلب مى کند.

احیاى موس 2002 
مایکروسافت

محققان امنیتى گونه جدیدى از حمله Rowhammer کشف کردند که 
تمام روش هاى جلوگیرى که قبًال ارائه شده بود را دور مى زند.

حمله Rowhammer از بزرگ تر شدن فضاى حافظه و کوچک تر شدن 
اندازه فیزیکى حافظه و در نتیجه قرار گرفتن تعداد بسیار زیادى سلول 
حافظه روى یک بورد، سواستفاده مى کند. محققان کشف کردند که اگر 
حافظه RAM را با تعداد زیاد اما ثابتى از خواندن- نوشتن بمباران کنند، 
مى توانند شارژ الکتریکى ســلول هاى حافظه را به مقادیر دلخواه خود 
تغییر دهند. یعنى اگر داده ذخیره شده یک است آن را به صفر تغییر دهند 

یا برعکس.
بر این اساس مهاجم مى تواند از این حمله براى انتقال کدهاى بدخواهى 

که سطح دسترسى را افزایش مى دهند یا باعث از دسترس خارج شدن 
سرور مى شوند استفاده کند. محققان کشف کردند که:

    Rowhammer  •    علیه حافظه هاى DDR3 و DDR4 انجام مى شود.
•    حمله Rowhammer حتى با اســتفاده از کد جاوا اسکریپت انجام 

مى شود و نیازى به طراحى بدافزار خاصى نیست.
•    با حمله Rowhammer روى Edge مى توان کنترل ماشــینى که 

سیستم عامل ویندوز روى آن در حال اجراست را در اختیار گرفت.
•    با اســتفاده از حمله Rowhammer مى توان کنترل ماشــین هاى 
مجازى مبتنى بر لینوکســى که روى میزبان هاى ابرى نصب است را 

در اختیار گرفت.

•    مى توان با استفاده از حمله Rowhammer دستگاه هاى اندرویدى 
را روت کرد.

شرکت هاى تولید کننده سخت افزار روش هاى مختلفى براى جلوگیرى 
از این حمله ارائه دادند، حتى اینتــل تغییراتى در معمارى CPU هایش 
اعمال کرد. ولى این نوع جدید از حمله Rowhammer همه این روش ها 

را دور مى زند.
طبق تحقیقات انجام شده توسط محققان حمله Rowhammer حدود 
44/4 تا 137/8 ساعت زمان نیاز دارد. با وجود این، انجام شدن این حمله 
روى سرورها و فراهم کننده هاى ســرویس هاى ابرى کامًال امکانپذیر 

است.

کشف گونه 
جدیدى از حمله 
به حافظه ها

مدیران سامسونگ، تبلت سامسونگ گلکسى تب 
اکتیو 2 را در کشــور هلند معرفى کردند. این تبلت 
داراى طراحى مقاومى بوده و سخت افزارى میان رده 
در آن به کار رفته است. محصول جدید سامسونگ 
تست هاى اســتاندارد نظامى را پشت سر گذاشته و 
گواهى MIL-STD-810 را به دست آورد. این بدین 
معناست که مى تواند در فشارهاى زیاد، دماى باال، 

شوك و آب و هواى مختلف، جان سالم به در ببرد.
این تبلــت همانند مدل قبل از خود، گلکســى تب 
اکتیو مجهز به پوششى ضد شــوك بوده و گواهى 
IP68 را کسب کرده است. همچنین، صفحه نمایش 

آن بهبود یافته و قادر اســت پاســخگویى بهترى 
در لمس با دســتکش و یا انگشــت خیس داشته

 باشد.
تبلت گلکســى تب اکتیو 2 با نمایشگر ال سى دى 
8 اینچى و وضوح تصویر 1280 در 800 پیکســل 
از راه رســیده که کمى ناامیدکننده است. چیپست 
اگزینوس 7880 کالك شــده در 1,6 گیگاهرتز به 
همراه 3 گیگابایت رم وظیفه پــردازش عملیات را 
در این دیوایس بر عهده دارنــد. 16 گیگابایت 

حافظه داخلى بــراى تبلت جدید سامســونگ در 
نظر گرفته شــده که این میزان فضا با پشــتیبانى 
از کارت حافظــه microSD قابــل گســترش

 است.
سنسور 8 مگاپیکسلى در قاب عقب و 5 مگاپیکسلى 
در بخش جلو، مجموعه دوربین را تشکیل داده اند. 
تبلت سامسونگ گلکســى تب اکتیو 2 به یک عدد 
S Pen سامســونگ مجهز بوده و کمپانى سازنده، 

آن را با قابلیت پشتیبانى از دستیار مجازى بیکسبى 
(Home و Voice) روانه بــازار خواهد کرد. در پنل 
جلو، ســه دکمه  هــوم، Recent Apps و دکمه 
بازگشت مشاهده مى شود. سنسور اثر انگشت تبلت 

در دل دکمه هوم قرار داده شده است.
 تبلت مقاوم سامسونگ در دو نسخه «فقط واى فاى» 
و «4G» در دسترس قرار خواهد گرفت. قیمت تبلت 
گلکسى تب اکتیو 2 در نسخه 4G و با رنگ مشکى، 
500 یورو خواهد بود. این محصول از اواخر ماه نوامبر 
(اوایل آذرماه) در بازار اروپا عرضه خواهد شــد که 
انتظار مى رود پس از آن، به کشــورهاى آسیایى (از 

جمله ایران) نیز راه یابد.

گلکسى تب اکتیو 2 معرفى شد

 تبلت جان سخت و میان رده سامسونگ

با کشف حفره در مهمترین پروتکل ارتباطى واى فاى، 
هر نوع شبکه اى در جهان قابل هک شده است.

«متى وانهوف» کارشناس امنیت اطالعات در برلین 
از دانشــگاه KU Leuven ضعــف امنیتى بزرگى در 
پروتکل WPA2 پیدا کرده و جزئیات آن را منتشــر 
کرده اســت. به گفته وى هکرها به راحتى مى توانند 
با یک تکنیک ســاده به اطالعاتى که به ظاهر امن 

بوده ودر حال انتقال 
روى واى فاى است، 
دســت یابند. بدین 
ترتیــب تمــام 
اطالعات از جمله 
شــماره رمز کارت 
اعتبــارى و ســایر 
دیتاى حســاس مانند 

عکس و ایمیل و چت و... ناامن مى شوند.
وانهوف مى گوید این حمله روى تمام شــبکه هاى 
مدرن واى فاى جواب مى دهد و بر اساس نوع پیکره 
بندى روش هک کردن فرق مى کند و مى توان باج 

افزار یا بدافزار را روى شبکه واى فاى گسترش داد.
با این حفره که وانهوف نام آن را Krack نامیده است؛ 

OpenBSD،Me- ،اندروید، اینوکس، اپل، ویندوز
diaTek،Linksys و سایرین دچار آسیب پذیرى 

شده اند.
مرکز ملى امنیت سایبرى انگلیس وجود حفره را تأیید 
کرده و نسبت به آسیب پذیر بودن سیستم نقل و انتقال 

مالى و خرید آنالین هشدار داده است.
مرکزCERT در آ مریکا نیز هشــدار جدى نســبت 
به ایــن حفــره داده  و احتمال حمــالت هکرى را 
بعید ندانســته است. به نوشــته این مرکز بسیارى از 
نــرم افزارهــا و ســخت افزارهایى کــه از پروتکل 
WPA2 اســتفاده مى کنند در معــرض خطر قرار

 دارند.
به گفته کارشناسان پروتکل هاى دیگر مانند وى پى 

ان یا SSH همچنان امن هستند.

تمام شبکه هاى واى فاى 
قابل هک شدن هستند

بوده
روى
دسـ
تر
اط
شــ

اگر مى خواهید آدرس محل کارتان را به راحتى در اختیار مشتریان خود قرار دهید مى توانید آن را در گول مپ ثبت کنید.
شرکت گوگل از طریق برنامه گوگل مپ این امکان را براى کاربران فراهم آورده است که براى سهولت در آدرسى دهى به دیگران محل کار خود را در این برنامه ثبت کنند، 

البته به یاد داشته باشید تنها محل هایى را مى توانید ثبت کنید که در آن شهر یک آدرس فیزیکى براى محل کسب و کارتان ثبت شده باشد.
براى ثبت محل کارتان بر روى گوگل مپ بــه google My Business بروید و با کلیک بر 

روى Get on Google در کادر نمایش داده شده نام شرکت و محل دقیق آن را وارد کنید.
اگر عنوان شغلى شما در سایت در پیش تعیین شده باشد که به راحتى مى توانید آن را انتخاب کنید 
 Add your Business اگر عنوان شغلى شما در لیست مشاغل وجود نداشت با انتخاب گزینه

اطالعاتى در خصوص شغل خود وارد کرده و آن را ثبت کنید.
به یاد داشته باشید یک توصیف دقیق از شغل خود داشته باشید تا به درستى در دسته بندى مشاغل 

گوگل قرار گیرید و در موتورهاى جستجو نتایج مثبتى از شغل شما نمایش داده شود.
پس از انتخاب عنوان شغل گوگل از شما مى پرسد که آیا محلى که انتخاب کرده اید دقیقًا همان 
مکان محل کارتان هست یا خیر که باید آن را تأیید یا رد کنید. با گذراندن مراحل یاد شده پس از 
مدتى کوتاه گوگل براى شما یک کد تأ یید از طریق ایمیل ارسال مى کند که باید طى 30 روز به 

این ایمیل پاسخ دهید.

Google Maps ترفندى براى پیدا کردن محل کارتان در
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منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: ایرنا 

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع:  ایلنا

منبع: میزان 

منبع: تسنیم 

برداشت پنبه از زمین هاى کشاورزى مانه و سلقمان 

استان خراسان شمالى آغاز شد

منبع: مهر 

زنان کابینه در حاشیه 
جلسه 

هیئت دولت

مراسم روز ملى 
پارالمپیک

رقابت چوگان 

منتخب تیم ملى 

آرژانتین با 

ب تیم ملى ایران
منتخ

 بروجرد مى گذرد و ناتمام ماندن این پل 
5 سال از شروع پروژه پل تقاطع رودکى شهرستان

ى که قرار بود از ترافیک منطقه بکاهد و 
باعث مشکالت زیادى براى مردم شهر شده است. پل

 محلى براى ریختن زباله و تجمع معتادان شده است.
رضایت مردم شهر را جلب کند اینک

برداشت چاى ترش از سطح چهار هکتار از مزارع  شهرستان گناباد استان خراسان 
رضوى  آغاز شده است و تا حدود دو هفته ادامه دارد. چاى ترش به علت نیاز اندك 

به آب، کود و سم گیاهى با صرفه اقتصادى است. این گیاه سرشار از آهن، مس، 
اسید سیتریک، آنتوسیانین، ویتامین c. و داراى خواص مفید دارویى است، زیرا 
موجب کاهش فشار خون، کنترل کلسترول، رفع اختالالت کبدى و صفرا و کاهش 

استرس مى شود.  

در پى وقوع طوفان گردوخاك در بندرعباس وضعیت 
آلودگى هواى این شهر پنج شنبه 27 مهر در 

وضعیت هشدار قرار گرفت. همچنین این گردو خاك 
باعث کم شدن دید افقى و تعطیلى بنادر مسافرى 

بندرعباس، قشم و هرمز  شد.

ظرفیت هاى 
گردشگرى کهگیلویه 

و بویراحمد

ى قدیمى در استان 
مازارى (حنا سابى) از پیشه ها

ت و قدمت آن به بیش از 700 سال 
یزد اس

ذشته مى رسد. در حال حاضر این صنعت در 
گ

ستان یزد انجام مى شود چراکه باید 
کشور تنها در ا

ستقیم آفتاب و در شرایط کامًال گرم 
دور از تابش م

» در لغت به معناى چرخ 
و خشک ساییده شود. «ماز

زارى کار نورد را با حرکت روى 
نورد است و چرخ ما

م داده و آنها را مى ساید. این 
برگ حنا یا ادویه انجا

سط مردان قوى و پس از آن 
رکت در گذشته تو

ح

توسط شتر یا چهارپایان صورت مى گرفت.


