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تصویربردارى سریال «شب عید» در هتلى واقع در 
مشهد ادامه دارد.

این سریال به نویسندگى و کارگردانى سعید آقاخانى 
و تهیه کنندگى سید کمال طباطبایى است. ساختار 
این سریال اپیزودیک است و در هر قسمت تعدادى 
بازیگران شناخته شــده حضور دارند. حمید لوالیى، 
مرجانه گلچین، حسین محب اهرى، نصرا... رادش، 
افسانه ناصرى، على هدایتى و... از بازیگرانى هستند 
که در یکى از اپیزودهاى «شب عید» حضور دارند. 
این سریال 15 قســمتى که طنزى اجتماعى است، 
توسط گروه نویسندگانى که سرپرستى آن به عهده 

آقاخانى است، نوشته مى شود.
لوکیشن اصلى این ســریال در هتلى واقع در مشهد 
اســت و قصه هاى مجزایــى دارد کــه همگى در 
نقطه اى به هم وصل مى شــوند. «شب عید» براى 
گروه فیلم و سریال شبکه یک ســیما در حال تولید

 است.

امیرحسین فتحى در سریال «شهرزاد» به کارگردانى پدرش بازى مى کند اما این مزیتى براى او ندارد و حتى با سختگیرى 
بیشترى روبه رو است.فتحى که در سریال «شهرزاد» نقش «صابر عبدلى» را بازى کرده و جزو شخصیت هاى رمزآلود مجموعه 
حساب مى شود، درباره نقشش بیان کرد: در فصل اول ورود «همایون مهتدى» خیلى ورود جذابى نبود و بر اساس طراحى، 
بیشتر یک آدم ادا و اطوارى با نگاه هاى توخالى بود که اتفاقاً خیلى هم نچسب و سرد رفتار مى کرد. اینها رکن هایى بود که با 

کارگردان صحبت کرده بودیم و باید به همان شکل بازى مى کردم.
او در ادامه تأکید کرد: در فصل اول و نقش «همایون» حتى اگر در سکانسى کمى احساس در چشم ها پیدا مى شد، کات مى دادند 

و مى گفتند هیچى نباید در چشم هایت باشد، به جز سکانس آخر که با 
«حشمت» حرف مى زند و گفت: «بعضى بازى ها رو آدم دوست 
داره که زود تموم نشه» و مى رود، شاید آن سکانس تنها جایى 
بود که بخشــى از خود واقعى «صابر عبدلى» را مى بینیم. 
بقیه آن ادا و اطوارهایى بود که طراحى شــده بودند و اگر 
فصل دوم مجموعه ساخته نشده بود، در این صورت قصه 
«صابر عبدلى» هم ناتمام مى ماند و مخاطب چیزى از آن 
نمى دانست. اما فصل دوم ساخته شد و حاال او را در روند 

داستان مى بینیم.
فتحى با بیان اینکه نقشش پر از 

رمز و راز است، بیان کرد: 

این نقش مى تواند خیلى جذاب و پرچالش باشد. درست 
مثل نقشى که در فیلم «آخرین بار کى سحر را دیدى؟» 
داشــتم، چون کاراکترى که آنجا بازى مى کردم هم 
چالش برانگیز بود. من تالشــم را مى کنم و امیدوارم 

بیننده ها از آن راضى باشند.
او ادامه داد: این نقش پر از پیچیدگى است، به قدرى که 
خود بازیگر را به اشتباه مى اندازد که کدام درست است و 
کدام غلط! خیلى نقش سختى است و همین پیچیدگى 

و سختى است که آن را جذاب تر هم مى کند.
فتحى که در سریال، نقش فردى بزرگ تر از خودش را 
بازى مى کند، درباره این تفاوت سنى توضیح داد: من در 
تنهایى و خلوت خودم نقش را در سن خودم مى بینم. 
اما شاید به واســطه فیزیک و چهره ام کمى بیشتر از 
سن اصلى ام به نظر برسم. واقعیت دوست دارم نقشى 
که در سن خودم است را بازى کنم. در واقع اگر نقشى 
باشد که برایم چالش برانگیز باشد و تجربه جذابى هم 
باشد و بتوانم در نقش بازى کنم، حتماً قبول مى کنم. اما 
االن اولویتم این است که در سن خودم باشم. البته فکر 
مى کنم «صابر عبدلى» هم خیلى با خودم تفاوت نداشته 
باشد.شاید تصور این باشد او هفت هشت سال بزرگ تر 
است اما خودم فکر مى کنم تفاوت سنى من با «صابر 

عبدلى» نهایت دو سه سال است.
این بازیگر که نقش جوانى در دهــه 30 ایران را 
بازى کرده اســت، درباره نحوه رسیدن به این 
کاراکتر نیز گفت: طبیعتًا وقتى انسان چیزى را 
نبیند، نمى تواند آن را هــم بازآفرینى کند اما به 
واسطه فیلم هاى واقعى و سینمایى، کتاب ها و 
عکس ها مى تواند خودش را در آن موقعیت قرار 
دهد. درباره من هم این شــرایط وجود داشت و از 

همین ابزار استفاده کردم.
او ادامــه داد: البته من هر چقدر هم ایــن کار را انجام 
دهم، نمى توانم کامًال به جوانى که در سال 32 زندگى 
مى کرده، برســم. به همین دلیل از نشانه هایى که در 

فیلمنامه وجود دارد، استفاده مى کنم و با این نگاه که 
اگر من را در آن زمان مى گذاشتند، چطور بودم، جلوتر 
مى روم. چون گاهى فکر مى کنم آدم ها در زمان هاى 
مختلف رفتارهاى تقریبًا مشــابهى از خودشان بروز 
مى دهند و شاید فقط در گویش ها و رفتارهاى فیزیکى 
و اجتماعى فرق کنند. به همین دلیل من سعى کردم 
«صابر عبدلى» امروزى را به سال 32 ببرم و نشانه هایى 

که از زندگى آن زمان دارم را در نقش استفاده کنم.
بازیگر نقش «صابر عبدلى» در مجموعه «شهرزاد» 
درباره نظراتى که مــردم مى دهند نیز بیان کرد: من 9 
سال اســت که تالش مى کنم و در این مدت کارهاى 
کوچک، بزرگ و تئاتر را در کارنامه داشتم و یک شبه 
وارد سریالى به این بزرگى نشده ام که نقش خوبى مثل 
«صابر عبدلى» را داشته باشم و این برخالف نگاه عده 
کمى اســت که فکر مى کنند خیلى بدون مقدمه وارد 
دنیاى سینما شــدم. به هر حال من بذرى که در این 
سال ها کاشتم را توانســتم با این سریال که محبوب 
شده، برداشت  کنم. به همین دلیل برایم جذاب است 
که نظرات را بخوانم و بدانم، البته نه خیلى زیاد که وقت 

آدم را بگیرد.
فتحى که بازى در ســینما را با فیلم پدرش شــروع 
کرده، درباره ســختگیرى هایى که پدر در کار داشته 
نیز گفت: به من خیلى ســخت تر از بازیگرهاى دیگر 
مى گرفتند! شاید تمام فشــارهاى دیگرى که ممکن 
بود وجود داشته باشد، در پالن هاى من برخورد مى شد 
و دقیقاً براى من همینطور بوده که من را بیشــتر دعوا

 مى کردند!
امیرحســین فتحى بازیگرى را با فیلــم «کیفر» به 
کارگردانى حسن فتحى شــروع کرده و بعد از آن در 
فیلم «پریناز» که به تازگى رفع توقیف شــده، بازى 
کرد. وى در کارنامه کارى خود در فیلم هایى همچون 
«شاهگوش»،«پرده نشین»، «مزارشریف» و«آخرین 

بار کى سحر را دیدى؟» نیز حضور داشته است.

بازیگر «شهرزاد» از سختى هاى نقش خودش در این سریال گفت

«صابر عبدلى» پر از رمز و راز است

صاحب امتیاز عروســک «جناب خان» با اشــاره به 
ســخنان رامبد جوان درباره مذاکره براى بازگشــت 
«جناب خان»، بیان کرد که او هم این آمادگى را دارد و 

امیدوار است به تفاهم برسند.
چند شــب پیش رامبد جوان در یک برنامه اینترنتى 
حضور یافــت و از آمادگى براى مذاکــره مجدد براى 
بازگشــت «جناب خان» به برنامه «خندوانه» سخن 

گفت.
«جناب خان» همان عروسک بنفش رنگ اهل جنوب 
کشور اســت که قبل از «خندوانه» در یک مجموعه 
شبکه نمایش خانگى با عنوان «کوچه مروارید» متولد 
شده بود و در «خندوانه» دیده شد و با توانمندى هاى 
محمد بحرانى که تسلط زیادى به موسیقى هاى بومى 
دارد توانست به شخصیتى جذاب و با ویژگى هایى بومى 

و ایرانى تبدیل شود.
در ابتداى فصل چهارم «خندوانه» اما خبرهایى مطرح 
شد که سعید ساالرزهى کارگردان «کوچه مروارید» 
به عنوان صاحب امتیاز عروسک «جناب خان» براى 
حضور او در فصل چهارم برنامه انتظاراتى را مطرح کرده 

است که این انتظارات بعد از چندین ماه مذاکره به نتیجه 
نرسید و مانع حضور «جناب خان» در فصل چهارم شد. 
چند شــب پیش اما رامبد جوان با پایان فصل چهارم 
«خندوانه» اعالم کرد که آمــاده مذاکره هاى دوباره 
است. در این میان سراغى از سعید ساالرزهى گرفتیم و 
او نیز از این آمادگى دوباره براى مذاکره درباره «جناب 
خان» و بود و نبــودش در فصل چهــارم این برنامه 

سخن گفت. 
ساالرزهى در سخنان کوتاهى بیان کرد: من هم عالقه 
مندم این مذاکرات صورت بگیرد و امیدوارم به سمتى 
پیش برویم که «جناب خان» در فصل جدید «خندوانه» 
حضور داشته باشد.  وى ادامه داد: امیدوارم این مذاکره 
به ســمت تفاهم و یکدلى حرکت کند و شاهد نتیجه 

خوبى باشیم. 
ســاالرزهى در پایان درباره آنچه در فصل قبل مانع از 
تفاهم شد، اظهار داشــت: به نظر مى رسد بهتر است 
هرچه در گذشــته اتفاق افتاده فرامــوش کنیم، من 
هم منتظر هســتم تا زمینه هاى این مذاکره از طرف 
صداوسیما، رامبد جوان و تیم «خندوانه» فراهم شود و 

حتماً در این مذاکره حضور خواهم داشت.

بحث داغ بازگشت «جناب خان» 
به «خندوانه» ادامه دارد

شــوراى پروانه ساخت با ســاخت سه 
فیلمنامه موافقت کرده است که در میان 
آنها بیش از همه قســمت دوم «مصائب 
شــیرین»علیرضا داوودنژاد به چشــم 
مى خورد. داوودنــژاد نزدیک به دو دهه 
قبل قســمت اول این فیلم نوجوانانه را با 
محوریت ارتباط دختران و پسران متولد 
دهه 60 ســاخته بود و حــاال عزم کرده 
قســمت دوم آن را که پیش تر «مصائب 
شــیرین2017» نام داشــت احتماًال با 
محوریت روابط دختران و پســران متولد 

دهه 80 بسازد.
به جز این شــوراى پروانه ساخت با تولید 
فیلم «شــبى که ماه کامل شد» به تهیه 
کنندگى محمدحسین قاسمى و کارگردانى 
همسرش نرگس آبیار نیز موافقت کرده 
است؛ فیلمى که مشخص نیست مانند فیلم 

قبلیشان «نفس» ارگانى خواهد بود یا نه؟على حضرتى، 
آقازاده الیاس حضرتى از فعاالن جریان اصالح طلب نیز 
پروانه ساخت فیلمنامه «اردك لى» را به کارگردانى 

بهروز غریب پور گرفته است.
فهرست کامل پروانه هاى صادر شده به شرح زیر است:
–«شــبى که مــاه کامل شــد» بــه تهیه کنندگى 

محمدحســین قاســمى، کارگردانى و نویسندگى 
نرگس آبیار در ژانر اجتماعى.–«مصائب شــیرین2» 
به تهیه کنندگى، کارگردانى و نویسندگى علیرضا داوود 

نژاد در ژانر اجتماعى.
–«اردك لــى» بــه تهیه کنندگى علــى حضرتى، 
کارگردانى و نویســندگى بهروز غریب پــور در ژانر 

اجتماعى.

پروانه ساخت «مصائب شیرین2» صادر شد

تهیه کننــده «پایتخت5» گفت: یــک هفته به پایان 
تصویربردارى سریال مانده اســت که سکانس هاى 

باقیمانده در تهران مقابل دوربین مى رود.
الهام غفورى، تهیه کننده سریال «پایتخت5» گفت: 
پس از مازندران، تهران، شهرك سینمایى و... گروه براى 
ضبط برخى سکانس هاى این مجموعه به ترکیه رفتند 
و بازیگران اصلى این مجموعه نیز در این سفر حضور 

داشتند و مقابل دوربین رفتند.
وى ادامــه داد: در حــال حاضــر تصویربــردارى 
«پایتخت5» در ترکیه به پایان رسید و گروه به تهران

 بازگشتند.
این تهیــه کننده تصریح کــرد: یک هفتــه به پایان 
تصویربردارى سریال مانده اســت که سکانس هاى 
باقیمانده در تهــران مقابل دوربین مــى رود. این در 

حالى اســت که کار صداگذارى و تدویــن همزمان با 
تصویربردارى در حال انجام است.

غفورى درباره تعداد قســمت هاى این سریال تصریح 
کرد: احتماًال 13 تا 15 قسمت خواهد بود. ضمن اینکه 
فکر مى کنم «پایتخت 5» ســریال متفاوتى از سایر 
قسمت ها باشد. به لحاظ پروداکشن، فضاى تولید و قصه 
با پایتخت هاى قبلى خیلى متفاوت تر است. «پایتخت 
5» احتماًال نوروز 97 روى آنتن شبکه اول خواهد رفت.

 از نکات قابل توجه اســتفاده از بدل براى باباپنجعلى 
و حضور بازیگران ترکیه اى در ســرى پنجم مجموعه 
پایتخت است. در این سریال محســن تنابنده، احمد 
مهرانفر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، نسرین نصرتى، 
هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشــارى و سارا و نیکا 

فرقانى اصل بازى مى کنند.

بازگشت «پایتختى ها» از ترکیه

کارگردان فیلم سینمایى «پارادایس» اعالم کرد این فیلم 
پس از رفع توقیف براى اکران عمومى دوباره صداگذارى 

و تدوین شد.
على عطشانى با اشاره به اینکه این اثر سینمایى بعد از دهه 
اول محرم در ســینماهاى کشــور اکران مى شود، گفت: 
خوشحالم بعد از سه سال انتظار، فیلم سینمایى «پارادایس» 

پروانه نمایش گرفت.
وى بیان کرد: تغییراتى که در فیلم رخ داده زیاد اســت، اما 
از اینکه فرصت نمایش فیلمم به وجود آمد، خوشــحالم. 

همچنین از این فرصت استفاده مى کنم.
کارگردان فیلم سینمایى «دموکراسى تو روز روشن» ادامه 
داد: برخالف آنچه بسیارى از افراد از بیرون فکر مى کنند، 
شوراى بازبینى نمایش براى این فیلم تعامل کاملى با من 
داشت و وقتى یک لیست اصالحیه به من دادند راه حل هاى 

مناسبى براى این اصالحیه ها پیدا کردیم.
وى توضیح داد: دوستان در شوراى بازبینى نمایش معتقد 
بودند که برخى از نکات باید در فیلــم تغییر کند و همین 

مسئله سبب شد تا برخى از سکانس ها با صداگذارى مجدد 
تغییر کند.

عطشــانى بیان کرد: در مجموع فیلم از نظر محتوا و خط 
داستانى هیچ تغییرى نکرده است و تنها نکاتى که ممکن بود 
باعث سوءبرداشت شود، برطرف شد و مطمئن هستم فیلم 
براى مخاطب جذابیت کافى را دارد زیرا نمونه هاى تقریبًا 
مشابهى که با این موضوع ساخته شده معموًال مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفته است. البته فضاى به تصویر کشیده در 

این فیلم کامًال متفاوت و جدید است و داستان در ایران و 
آلمان اتفاق مى افتد. همچنین کمدى و نوع شوخى هایى 

که در این فیلم است مى تواند براى مخاطب جذاب باشد.
براساس صحبت هاى انجام شده فیلم بعد از دهه اول محرم 
اکران مى شــود. در این فیلم بازیگرانى چون جواد عزتى، 
مهران رجبى، محمد على نجفیان، ســامان صفارى و بیتا 
عطشانى از ایران و الیویا بورکارت و ماتیوس متس از آلمان 

بازى مى کنند.

بازیگر فیلم سینمایى «زیر سقف دودى» گفت: در حال حاضر در کار جدید سید جواد هاشمى «آهوى پیشونى سفید2» 
حضور دارم.

حسام نواب صفوى ادامه داد: نقشــى که در «آهوى پیشونى سفید» 
بازى مى کنم نقش کوتاهى اســت اما به دلیل جذابیت هایى که 
برایم داشت آن را پذیرفتم. این بازیگر سینما افزود:  نمى دانم تا چه 
زمانى کارم در این فیلم سینمایى به پایان مى رسد اما همانطور که 
گفتم نقش کوتاهى دارم و فکر نمى کنم زمان زیادى را در این اثر 

داشته باشم.
نواب صفوى در خصوص اینکه «آهوى پیشــونى سفید2» 
براى جشــنواره فیلم فجر آماده مى شود یا 
خیر، خاطرنشــان کرد: از حضور این فیلم 
در جشنواره فیلم فجر خبرى ندارم و هنوز 

صحبتى در این مورد با من نشده است.
در خالصــه  داســتان فیلم آمده اســت: 
«اختاپــوس»  از درون یک غــار، امورات 
قلعه را فرمانروایى مى  کنــد. او براى به دام 
انداختن آهوها و نوشــیدن عصــاره تن آنها، 
«بل بله»  را به خدمت گرفته اما آهوها با نقشــه اى 
«پیشونى ســفید» را از قلعه فرار مى دهند. از سوى 
دیگر مادر «پیشونى سفید» برگشــته تا آهو را از 
«ســاالر» یعنى پدر خوانده اش پــس بگیرد و 
«پیشونى سفید»  به دلیل رنجش از «ساالر»، 

مى  خواهد پیش مادرش بازگردد اما...

سروش صحت به زودى سینمایى جدید خود را به تهیه کنندگى شایسته کلید 
خواهد زد.

فیلمبردارى فصل دوم سریال «لیسانسه ها» هفته پیش به پایان رسید و 
هم اکنون این مجموعه در مرحله تدوین به سر مى برد. سروش صحت 
کارگردان «لیسانسه ها» در مورد زمان پخش این سریال گفت:  «لیسانسه 
ها» در حدود 40 قسمت بعد از محرم و صفر روى آنتن مى رود. وى همچنین 

با بیان اینکه فصل سوم «لیسانسه ها» هم احتماالً  ساخته مى شود 
گفت: صحبت هایى راجع به فصل سوم این مجموعه انجام 

دادیم که اگر فصل دوم با اقبال روبه رو شــود آن را ادامه 
دهیم.سروش صحت که کارگردانى سه فیلم سینمایى را 
در کارنامه کارى خود دارد،  گفت: در حال حاضر نگارش 
یک فیلم ســینمایى را با ایمان صفایى در دست اجرا 
داریم که قرار است  آقاى شایسته تهیه کنندگى اش را 

بر عهده داشته باشد.
گفتنى اســت در فصل دوم سریال «لیسانسه ها» 
به کارگردانى ســروش صحت و به تهیه کنندگى 
رضا جودى، نیلوفر هوشمند در نقش «نرگس» و 
سوگل قالتیان در نقش «الله» به بازیگران فصل 
یک این سریال اضافه شــده اند. دیگر بازیگران 
«لیسانسه ها» عبارتند از هوتن شکیبا، امیرحسین 
رستمى، متین ستوده، بیژن بنفشــه خواه، امیر 
کاظمى، کاظم ســیاحى، افشــین سنگ چاپ، 
سیاوش چراغى پور، نیلوفر شهیدى و مهران رجبى.

نواب صفوى در«آهوى پیشونى سفید2» سروش صحت  فیلم سینمایى مى سازد

جدیدترین 
تغییرات «پارادایس» 
پس از رفع توقیف

2 دهه بعد از ساخت قسمت اول؛

رم ور
حسام نواب صفوى ادامه داد: نقشــى ک
بازى مى کنم نقش کوتاهى اســت
برایم داشت آن را پذیرفتم. این بازیگر
زمانى کارم در این فیلم سینمایى بهپ
گفتم نقش کوتاهى دارم و فکر نمى

داشته باشم.
نواب صفوى در خصوصاینکه
براى جشــنوار
خیر، خاطرنشـ
در جشنواره فی
صحبتى در این
د در خالصــه 
«اختاپــوس»
قلعه را فرمانرو
ن انداختن آهوها و
«بل بله»  را به خدمت گ
ا «پیشونى ســفید» را
دیگر مادر «پیشونى
«ســاالر» یعنى پد
«پیشونى سفید»
مى  خواهد پیش

د خود را به تهیه کنندگى شایسته کلید 

سه ها» هفته پیش به پایان رسید و 
ین به سر مى برد. سروش صحت 
خش این سریال گفت:  «لیسانسه 
صفر روى آنتن مى رود. وى همچنین 

 هم احتماالً  ساخته مى شود
مممممممممممجام م این مجموعه ان

 شــودآن را ادامه 
فیلم سینمایى را 
ل حاضر نگارش 
ىدر دست اجرا 
کنندگى اش را 

یسانسه ها» 
یه کنندگى 
نرگس» و 
رانفصل 
 بازیگران 
میرحسین 
خواه، امیر

نگ چاپ، 
هران رجبى.

حت  فیلم سینمایى مى سازد

سعید آقاخانى
 و روایت قصه 
 مسافران هتل 

او در ادامه تأکید کرد: در فصل اول و نقش «همایون» حتى اگر در سکانسى کمى احساس در چشم ها پیدا مى شد، کات مى دادند 
و مى گفتند هیچى نباید در چشم هایت باشد، به جز سکانس آخر که با 

«حشمت» حرف مى زند و گفت: «بعضى بازى ها رو آدم دوست 
داره که زودتموم نشه» ومى رود،شاید آن سکانس تنها جایى
بود که بخشــى از خود واقعى «صابر عبدلى» را مى بینیم. 
بقیه آن ادا و اطوارهایى بود که طراحى شــده بودند و اگر 
فصل دوم مجموعهساخته نشده بود،در این صورتقصه 
«صابر عبدلى» هم ناتمام مى ماند و مخاطب چیزى از آن 
نمى دانست. اما فصل دوم ساخته شد و حاال او را در روند 

داستان مى بینیم.
فتحى با بیان اینکه نقشش پر از 

رمز و راز است، بیان کرد: 

او ادامه داد: این نقش پر
خود بازیگر را به اشتباه م
کدام غلط! خیلى نقشس
وسختى است که آن راج

فتحى که در سریال، نقش
بازى مى کند، درباره این
ن تنهایى و خلوتخودم
اما شاید به واســطه فی
سن اصلى ام به نظر برس
که در سن خودم استر
باشد که برایم چالش بر
باشد و بتوانم در نقش باز
االن اولویتم این است ک
مى کنم «صابر عبدلى»
باشد.شاید تصور این باش
است اما خودم فکر مى
عبدلى» نهایت دو س
این بازیگر که نقش
اســت بازى کرده
کاراکتر نیز گفت

نبیند، نمى تواند آن
واسطه فیلم هاى
عکس ها مى تواند
دهد. درباره من هم
همین ابزار استفاده کردم
او ادامــه داد: البته منه
دهم، نمى توانم کامًال به
مى کرده، برســم. به ه
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دوران جنینی و دو ســال اول تولد مهمترین دوران رشد 
و تکامل یک کودك است و رســیدن مواد مغذي، اعم 
ازپروتئین، انرژي وریزمغذي ها نقش بسیار مهم و اساسی 
در رشد او تا قبل از مدرسه داشــته اند. عوارض ناشی از 
تغذیه نامناسب در این دوران، اعم از کمبود دریافت انرژي 
و موادمغذي که خود را به صــورت کوتاه قدي و الغري 
نشان می دهد یا اضافه دریافت انرژي که به صورت اضافه 
وزن و چاقی نمایان می شود، در ســنین مدرسه جبران 
ناپذیر اســت. زهرا عبداللهی، مدیر دفتــر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت در این باره با همشهرى گفتگو 

کرده است که باز نشر آن را در ادامه مى خوانید.
از نظر شــما نیازهــاي تغذیه اي 
دانش آموزان شــامل چه چیزهایی 

می تواند باشد؟
در دوران مدرسه، رشد کودکان به صورت تقریباً یکنواختی 
ادامه دارد و سال هاي آخر دبستان، مقارن با شروع جهش 
رشد، به ویژه در دختران اســت؛ بنابراین، تأمین انرژي 
موردنیاز بسیار ضروري اســت. میزان انرژي موردنیاز 
کودکان مدرسه اي، به دلیل تفاوت در اندازه بدن، میزان 
تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت است و هرچه میزان 
تحرك و فعالیت بدنی دانش آموز بیشــتر باشد طبعًا به 
انرژي بیشــتري نیاز دارد. براي تأمین انرژي موردنیاز 
کودکان سنین مدرســه باید از گروه نان و غالت مانند 
نان، برنج و ماکارونی در برنامه غذایی روزانه آنها گنجانده 
شود. لقمه هاي خانگی مثل نان و پنیر که معموًال به عنوان 
میان وعده مصرف می شــوند، بخشی از انرژي موردنیاز 
کودك را تأمین می کنند. تنقالتی مانند برنجک و گندم 
برشته نیز که در این گروه قرار دارند در تأمین بخشی از 
انرژي روزانه این کودکان نقش دارنــد. پروتئین براي 
نگهداري و ترمیم بافت ها و سنتز سلول ها و بافت هاي 
جدید مورد نیاز است. ترکیبی از پروتئین حیوانی و گیاهی 
به شرط آنکه انرژي دریافتی کودك کافی باشد می تواند 
نیاز بدن را براي رشد تأمین کند. درصورتی که در میان 
وعده، نان و تخم مرغ، ساندویچ مرغ، کتلت، انواع کوکوها، 
مثل کوکوي سیب زمینی یا کوکوي سبزي، نان و پنیر و 
یا مواد لبنی مثل ماست یا شــیر مصرف شود بخشی از 

پروتئین موردنیاز کودکان این سنین تأمین می شود.
دربــاره شــایع ترین کمبودهاي 

ویتامینی توضیح دهید؟
ویتامین ها و امالح در واکنش هاي متابولیک نقش حیاتی 
دارند و از طریق شش گروه غذایی اصلی در برنامه غذایی 
روزانه باید به بدن برســند. برخی از ویتامین ها و امالح 
در دوران رشد نقش اساســی دارند و کمبود آنها موجب 
اختالل رشد کودکان می شود. شــایع ترین کمبودهاي 
ویتامینی در این دوران کمبــود ویتامین هاى A،D و 
شــایع ترین کمبودهاي امالح، کمبود ُید، آهن، روي و 

کلسیم است.
درباره نیازهاي بدن به آهن و کلسیم 

توضیح دهید.

نیاز به آهن در دوران رشد افزایش می یابد. بهترین نوع 
آهن قابل جذب، در مواد حیوانی مثل گوشــت، مرغ و 
جگر وجود دارد. درصورتی که منبع عمده آهن دریافتی 
روزانه، غذاهاي گیاهی مانند حبوبات، غالت، سبزیجات 
و زرده تخم مرغ و انواع مغزها مثل پسته، بادام، فندق و 
گردو باشــد باید به دریافت کافی ویتامین C که جذب 
آهن را افزایش می دهد توجه شود. انواع میوه هاي تازه 
به خصوص مرکبات حاوي ویتامین C هستند و مصرف 
ساالد شامل گوجه فرنگی، فلفل ســبز دلمه اي، کلم و 
گل کلم همراه با غذا و مصرف میوه یا آبمیوه پس از غذا 
جذب آهن غذاي کودکان را افزایش می دهد. کلســیم 
نیز نه تنها براي اســتحکام دندان ها و استخوان ها بلکه 
براي رشد استخوان هاي جدید ضروري است. دریافت 

کافی کلسیم از برنامه غذایی روزانه در سنین مدرسه و 
بلوغ، براي حفظ تراکم طبیعی استخوان ها و جلوگیري 
از پوکی استخوان در بزرگسالی حائز اهمیت است. شیر و 
لبنیات مهمترین منبع تأمین کلسیم هستند. میان وعده 
مناســب دیگر براي تأمین کلســیم، نان و پنیر اســت 
(پنیر منبع خوبی از کلسیم اســت) که به همراه سبزي، 
گوجه فرنگی، خیار یا گردو یک میان وعده سالم و مغذي 
براي دانش آموزان به شــمار می رود. دانش آموزان باید 
روزانه حداقل سه واحد از گروه شــیر و لبنیات مصرف 
کنند. هر واحد یعنی یک لیوان شیر یا ماست و در حدود 
1/5 قوطی کبریت پنیر که البته توصیه می شود مواد لبنی 
مصرفی از نوع کم چرب باشند؛ یعنی کمتر از 2/5درصد 

چربی.

انجام نادرست برخى از فعالیت هاى جسمى مى تواند گردن درد ایجاد کند، ازجمله این موارد:
دوچرخه سوارى: هنگام خم شدن روى دسته هاى دوچرخه ممکن است باعث شود پشتتان را گرد و شانه هایتان را جمع 

کنید و آنها را تا حد گوش هایتان باال آورید. فشار وارد آمده بر عضالت گردن به این ترتیب مى تواند گردن درد ایجاد کند.
براى جلوگیرى از گردن درد در این مورد، باید هنگام خم شــدن به جلو روى دسته دوچرخه تیغه هاى شانه تان را به 
سمت عقب و پایین بیاورید. انجام این حرکت ظریف، باعث مى شود شانه هایتان از گوش هایتان فاصله بگیرد، پشتتان 
اندکى قوس پیدا کند و قفسه سینه تان روبه جلو برجسته شــود. مجموع این تغییرات فشار روى عضالت گردن را 

کاهش مى دهد.
باغبانى کردن: فعالیت هایى که در باغبانى انجام مى شــود، مانند زانو زدن و روى زمین را نگاه کردن، دراز 

کردن دست براى برداشتن اشیاى دور و بلند کردن چیزهاى سنگین مى توانند در گردنتان کشش ایجاد کنند و بر 
عضالت آن فشار آورند و به گردن درد بیانجامند.

براى حل این مشــکل باید هنگامى که روى زمین را نگاه مى کنید، چانه تان را به عقــب نگهدارید؛ به طور مداوم 
فعالیتتان را قطع و استراحت کنید؛ در نزدیکى جایى که دارید روى آن کار مى کنید، بمانید تا نیاز به دراز کردن دست 

نداشته باشید؛ هنگام بلند کردن چیزهاى سنگین از عضالت ساق هاى پاهایتان یارى بگیرید.
شنا کردن: هنگامى شناى کرال انجام مى دهید، معموًال ســرتان را به یک طرف مى برید تا نفس بکشید، 

این روند در درازمــدت باعث مى شــود عضالت یک طرف گــردن تقویت شــوند و عضالت طرف 
دیگر گردن کوتاه تر شــوند. بنابراین شــناى کرال ممکن اســت باعث ایجاد فشــار بر عضالت 

گردنتان شود.
انجام دادن حرکات کششى مالیم مى تواند به تسکین یافتن گردن درد کمک کند. ازجمله مى توانید 
سرتان را به آهستگى به طور جانبى - از گوش تا شانه- خم کنید و بعد همین کار را در طرف دیگر 

انجام دهید. اما اگر در حرکت جانبى گردن دردتان افزایش یافت، آن را ادامه ندهید.

براى پیاده روى پاشــنه کفش باید نســبتًا نرم 
و باثبات باشــد و مانــع بروز حرکــت عمودى 
یا افقى پا شــود. پاشنه اى که بســیار نرم باشد 
توصیه نمى شــود. زیره کفش نیــز نباید لغزنده

 باشد.
وجود یک بالشــتک منعطف که امکان بیشترى 
براى خم کردن انگشــتان پاها را فراهم کند، در 

کفش پیاده روى ضرورى است.
زبانــه کفش نیــز بایــد نرم و 
فوم دار باشــد تا از فشار ناشى 
از رویــه و بنــد کفــش روى 
پاى شــما بکاهد، این امر در طول 
پیاده روى هاى طوالنى بسیار حائز اهمیت 

است.

ســبک وزن بودن نیــز از جملــه ویژگى هاى
 مهــم کفــش پیــاده روى اســت. انتخــاب
کفش هاى چرمى سنگین براى پیاده روى اشتباه 

است.
متناســب بودن ســایز کفش بدون شک یکى 
از موارد مهم هنگام پیاده روى اســت. بنابراین 
وجود فضاى کافى در قسمت پنجه پا بسیار مهم 
اســت، به گونه اى که درحدود یک ســانتیمتر 
بین انگشتان پاى شما و سر کفش فاصله وجود 

داشته باشد.
بهتریــن زمــان بــراى خریــد یــک کفش

پیاده روى اواخر روز اســت؛ زمانى که در نتیجه 
پیاده روى یا فعالیت هاى روزانه پاى شــما کمى 

باد کرده است. 

درجه حرارت پایین بدن در فصول سرد سال از دالیل 
افزایش درد در مفاصل و استخوان هاست، به دلیل 
اینکه گردش خون کمترى در مناطق محیطى بدن 
وجود دارد. در نتیجه، انعطاف پذیرى 
بدن کاهش یافته و در نتیجه درد 

مفاصل ایجاد مى شود.
توصیه هایى براى   

کاهش درد مفاصل
داشــتن یک رژیم غذایى سالم 
حاوى مقــدار زیادى میــوه ها، 
سبزیجات، حبوبات، غالت و لبنیات 

کم چرب.
 K، D مصرف غذاهاى غنــى از ویتامین
و C که نقش مهمــى در تولید غضروف دارند 
و به جذب کلسیم براى اســتخوان هاى قوى تر 

کمک مى کند. 
پرتقال، اســفناج، کلم و گوجه فرنگى سرشار از این 

ویتامین ها هستند.
ورزش منظم و مناسب به حفظ وزن مناسب بدن و 
بهبود انعطاف پذیرى و تقویت عضالت زانو کمک 

مى کند.
کاهش وزن مى تواند درد زانو را تســکین دهد. در 
هنگام راه رفتن زانوها ســه چهار برابر وزن بدن را 

تحمل مى کنند.
حمام گرم براى گرم نگه داشتن مفاصل و همچنین 

از بین بردن خشکى و درد ناشى از ورم مفاصل مفید 
است.

مصرف کلســیم و ویتامیــن D براى ســالمتى
 استخوان ها ضرورى است.

مصــرف چــاى، قهــوه، نوشــابه و دیگــر 
نوشــیدنى هــاى گازدار ســبب کاهــش میزان 
جذب کلسیم شــده و در نتیجه استخوان را ضعیف 

مى کند.  

هنگامــى که میــوه تازه و خشــک شــده را از 
نظر حجم مقایســه مــى کنید، همــواره با قند 
و کالرى بیشتر در میوه خشک شده مواجه خواهید 

شد.
میوه هاى خشک شــده مانند کشــمش و آلو، 
گزینه هایى راحت هستند، زیرا از طول عمر بیشتر 
برخوردار بوده و منابع خوبى براى ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر محسوب مى شوند. اما اگر اطالعات 
تغذیه اى میوه هاى تازه و نمونه هاى خشک شده 
آنها را بررســى کنید، ممکن است با میزان قند و 

کالرى بیشتر در هر وعده مواجه شوید.
چرا چنین اتفاقى رخ مى دهد؟ آیا میوه ها به طور 
معجزه آسایى در خالل فرآیند از دست دادن آب 
خود قند بیشــترى تولید مى کنند؟ پاسخ منفى 
اســت. میوه ها طى این فرآیند، قند بیشــترى 
تولید نمــى کنند، امــا حجم خود را از دســت 

مى دهند.

از دست دادن آب برابر است با از 
دست دادن حجم

میوه ها یا با استفاده از خشک کن هاى ویژه آب 
خود را از دســت مى دهند یا در برابر نور خورشید 
قرار مى گیرند تا به صورت طبیعى این اتفاق رخ 
دهد. میوه زمانى که تقریباً تمام آب خود را از دست 
دهد، آماده مى شود. از دست دادن آب به معناى 
از دســت دادن اندازه فیزیکى اســت، از این رو 
انگورهاى شاداب و آبدار به کشمش هاى چروك 

خورده و کوچک تر تبدیل مى شوند. اتفاقى مشابه 
براى آلو یا هر میوه دیگرى که خشک مى شود، 

رخ مى دهد.
هنگامى که میوه تازه و خشــک شــده را از نظر 
حجم مقایســه مى کنید، همواره با قند و کالرى 
بیشتر در میوه خشک شــده مواجه خواهید شد. 
اما اگر آنها را از نظر کّمیت مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهید، محتواى قند و کالرى تقریبًا یکســان 
خواهد بود. به عنوان مثال، یک فنجان کشمش 
داراى بیش از 80 گرم قند است، در شرایطى که 
یک فنجان انگور تازه 15 گرم یا کمتر قند دارد. از 
سوى دیگر، یک فنجان انگور داراى 100 کالرى 
است، در شرایطى که یک فنجان کشمش 434 

کالرى دارد.

آیا باید از مصرف میوه هاى خشک 
شده پرهیز کرد؟

یک رژیم غذایى ســالم و متعادل باید میوه ها را 
شامل شــود. میوه هاى تازه احتماًال از محتواى 
باالتر برخى ویتامین ها، مانند ویتامین C  ســود 
مى برند، امــا محتواى مواد معدنــى و فیبر طى 
فرآیند خشک کردن حفظ مى شــوند، از این رو 
نیازى نیســت از مصرف میوه هاى خشک شده 
اجتناب کنید. اما اگر قصــد حفظ وزن یا کاهش 
وزن خود دارید باید به اندازه وعده هاى مصرفى 
و محتواى کالرى میوه هاى خشــک شده توجه 

داشته باشید.

بهترین میان وعده ها براى دانش آموزان

رقابت قندى میوه  خشک و تازه

دو
و
از
در
تغ
و
نش
وز
نا تاز خشک تقند قا

یک گیاه دارویــى قدرتمند 
با ویژگى ارتقاى ســالمت وجود 

دارد که در خانواده مشابه با گل مروارید و 
آفتابگردان قرار دارد، اما استعداد پنهان این گیاه در 

هیچیک از بســتگانش دیده نمى شود. این گیاه مى تواند 
سلول هاى سرطانى را تنها در 16 ساعت از بین ببرد.

چینى ها دیر زمانى اســت که از این گیاه دارویى براى کاهش تب، بهبود 
سالمت گوارش و دفع انگل ها استفاده مى کنند. در حقیقت، به واسطه توانایى باال در 

خالص شدن از شر انگل ماالریا، از این گیاه در سراسر جهان به عنوان درمانى براى بیمارى 
ماالریا استفاده مى شود.

اما تأثیرگذارترین توانایى آن تا به امروز نابودى سلول هاى سرطانى بوده است. و این در شرایطى است که 
شواهد علمى از قدرت ضد سرطانى شگفت انگیز آن پشتیبانى مى کنند.

مطالعات نشان داده اند که هیچیک از سلول هاى سرطان پستان، ســرطان خون، سرطان کیسه صفرا، 
سرطان ریه، سرطان مثانه، سرطان مغز و سرطان پروســتات توانایى مقابله با این گیاه دارویى که به نام 

«افسنطین شیرین» شناخته مى شود را ندارند.
افسنطین شیرین حاوى ترکیبى به نام «آرتمیسینین» اســت که دلیل ناتوانى بقاى سلول هاى سرطانى 
در حضور این گیاه محسوب مى شود. آرتمیسینین هر چیزى را از انگل تا باکترى، قارچ و سلول سرطانى 

مى کُشد، در شرایطى که کارى با سلول هاى سالم ندارد. 

این گیاه دارویى
 سرطان را 
نابود مى کند

براى پیاده روى
و و باثبات باشــد
یا افقى پا شــود.
توصیه نمى شــو

 باشد.
وجود یک بالشــ
براى خم کردن ان
کفش پیاده
ز
ف
از
ش پاى
پیاده روى ه

است.

یک گیاه دارویــى قدرتمند 
با ویژگى ارتقاى ســالمت وجود 

با گل مروارید و که در خانواده مشابه دارد
دارد، اما استعداد پنهاناینگیاه در  آفتابگردان قرار

هیچیک از بســتگانش دیده نمى شود. این گیاه مى تواند 
6سلول هاى سرطانى را تنها در 16 ساعت از بین ببرد.

چینى ها دیر زمانى اســت که از این گیاه دارویى براى کاهش تب، بهبود 
سالمت گوارش و دفع انگل ها استفاده مى کنند. در حقیقت، به واسطه توانایى باال در 

مارى براىب سراسرجهانبهعنواندرمان در اه اینگ از انگلماالریا، شر خالصشدناز

این گیاه دارویى
 سرطان را 
نابود مى کند

  چرا گردن درد مى گیریم؟
:

عجمع تان را گرد و شانه هایتان را 
ى تواند گردن درد ایجاد کند.
ه تیغه هاى شانه تان را به 
ان فاصله بگیرد، پشتتان 
 روى عضالت گردن را 

ن را نگاه کردن، دراز 
کشش ایجاد کنند و بر 

گهدارید؛ به طور مداوم
 تا نیاز به دراز کردندست 

د.
رید تا نفس بکشید، 

ضالت طرف 
 عضالت 

ى توانید 
ف دیگر

درجه حرارت پایین بدن د
افزایش درد در مفاصل و
اینکه گردش خون کمتر
وجود دارد
بدن ک
مفاص

کاه
داشــ
حاوى
سبزیجات

کمچرب.
مصرف غذاهاى
C که نقش مهمــ Cو
و به جذب کلسیم براى

کمکمى کند. 
اســفناج، کلم و پرتقال،

چه کفشى براى پیاده روى بپوشیم؟

افشین اســتوار، سرپرســت مرکز تحقیقات 
استئوپروز پژوهشــگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: بیمارى پوکى 
استخوان تا زمان شکستگى معموالً عالمتى ندارد 
و فرد مبتال هیچ اطالعى از بیمار خود پیدا نمى کند 
تا اینکه دچار شکستگى در عضوى از بدن مانند 

لگن شود.
وى افزود: با افزایش سن، شیوع بیمارى بیشتر 
مى شــود و این عارضه در زنان بعد از یائسگى 

بیشتر مشاهده مى شود.
وى با اشــاره به اینکه شکستگى ناشى از پوکى 
استخوان عواقب وخیمى را به دنبال دارد، گفت: 
شکســتگى لگن و مهره هاى کمر از مهمترین 
عوارض این بیمــارى اســت و در صورتى که 
شکستگى براثر پوکى استخوان در لگن رخ دهد، 
مى تواند به زمینگیر شدن فرد بیمار و حتى مرگ 

بیانجامد.
استوار با اشــاره به اینکه شکستگى در ستون 

مهره ها هم مى تواند عوارض خیلى شدید را به 
همراه داشته باشد، گفت: کوتاه شدن قد، صدمه 
به نخاع و دردهاى مزمــن کمر از جمله عوارض 

شکستگى مهره ها براثر پوکى استخوان است.
وى با اشــاره به اینکه پوکى اســتخوان قابل 
پیشــگیرى و درمان پذیر است، گفت: با اصالح 
ســبک زندگى و درمان هاى مؤثــر، مى توان 
پوکى اســتخوان را درمان کرد تا از شکستگى

 استخوان ها جلوگیرى کرد. 

وقتى استخوان ها 
پوك مى شود

سرما، دشمن
مفاصل است
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جدال
 2 على کریمى

پورقاز: 
همیشه با تعصب

هافبک ملى پوش سپاهان پس از پشت  بازى کرده ام
سر گذاشــتن مصدومیت مى تواند برابر 

نفت تهران به میدان برود. 
على کریمى در اولین دیدار پس از بازگشت 
به ســپاهان مقابل فوالدخوزستان وارد 
زمین شد، اما در نیمه دوم به دلیل آسیب 
دیدگى از ناحیه مچ پا جاى خود را به رسول 

نویدکیا داد.
کریمــى طى هفتــه گذشــته تمرینات 
فیزیوتراپى را دنبال کرد و به همین دلیل 
نتوانست برابر پرسپولیس بازى کند. 
هافبک تدافعى تیم ملى پس از پشت 
سرگذاشتن دوران مصدومیت کوتاه 
مدت، از دو روز گذشته به تمرینات 
طالیى پوشان اضافه شده و مى تواند 
در دیدار هفته هشــتم تیمش برابر نفت 
تهران که امروز در ورزشگاه تختى برگزار 
خواهد شــد، با صالحدیــد کرانچار وارد 

زمین شود. 

عزت ا... پورقاز به دلیل آســیب دیدگى در دیدار برابر پرســپولیس 
نتوانست تیمش را در سفر به تهران همراهى کند.

عزت ا... پورقاز مدافع ملى پوش سپاهان در دیدار برابر پرسپولیس و 
زمانى که براى زدن ضربه سر به هوا برخاسته بود، به صورت وارونه 
با گردن و کمر به زمین برخورد کرد؛ اتفاقى که باعث شد این بازیکن 

ناچار به ترك زمین شود.
البته خوشبختانه پس از معاینات و بررســى هاى الزم اعالم شد که 
پورقاز شــرایط مناســبى دارد و خودش هم در مصاحبه اى در مورد 
سالمتى اش گفت:  فقط  خدا راشکر مى کنم که زنده ام. بلند شدم سر 
بزنم که با گردن و کمر روى زمین افتادم. خیلى تالش کردم در زمین 
بمانم؛ اما واقعًا درد امانم را بریده بود و در حال حاضر هم تنها با مسکن 
بهتر هستم. در بیمارستان بعد از گرفتن عکس مشخص شد که خدا 

دوستم داشت تا آسیبى به نخاع و گردنم وارد نشده است؛ اما باید چند 
روزى استراحت کنم. من در هر تیمى بازى کردم نان حالل به 

سفره خانواده ام بردم و همیشه با تعصب براى تیمم توپ زدم. 
پزشک تیم ســپاهان  هم در گفتگویى در مورد آخرین 

شرایط این بازیکن عنوان کرد:   پورقاز شرایط خوبى 
دارد ولى همچنان باید استراحت کند. در بازى هفته 

هشتم مقابل نفت تهران نمى تواند بازى کند 
ولى بعد از تعطیالت آماده مى شود. 

 با این وصف این احتمــال وجود دارد 
که پورقاز دو بازى دوســتانه تیم 

ملى برابر توگو و روسیه را نیز 
به دلیل آسیب دیدگى از 

دست بدهد.

پا روى سایپا!

نصف جهان چشم همه ایرانیان به ویژه هواداران پرسپولیس  امروز به اب وظبى 
اســت تا گام اول عملیات فینال لیگ قهرمانان آسیا توسط پرسپولیس انجام 

شود.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران که با غلبه بر االهلى عربستان به جمع چهار تیم 
برتر آسیا رسید حاال باید در ابوظبى مهمان الهالل، دیگر تیم عربستانى باشد. 
امشب دو تیم در حالى از ساعت 19و30دقیقه به مصاف هم خواهند رفت که 
پیش از این در همین دوره لیگ قهرمانان با یکدیگر هم گروه بودند و مصافشان 

در دو بازى به تساوى کشیده شد.
مصاف اول دو تیم که به میزبانى پرسپولیس در مسقط برگزار شد با تساوى یک 
بر یک به پایان رسید و در دومین دیدار هم پرسپولیس در همان عمان مهمان 
الهالل بود که این بار تالش دو تیم در طول 90 دقیقه گلى را در پى نداشت و با 

تساوى بدون گل به پایان رسید.
شاگردان برانکو در حالى پا به دیدار  امشب مى گذارند که در دو سه روز گذشته 
باشگاه پرسپولیس درگیر حواشى هاى زیادى بوده است. محرومیت از دو پنجره 
نقل و انتقاالت و همینطور محرومیت مهدى طارمى مهمترین اتفاقات چند روز 
اخیر باشگاه پرطرفدار تهرانى است. البته سرخپوشان تهرانى با فراموش کردن 
این مسائل تمرینات خوبى را در باشگاه ایرانیان دبى انجام دادند و با روحیه باال 
امیدوارند،  امشــب بتوانند با برترى برابر الهالل راه صعودشان به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا را هموار کنند.
سیدجالل حسینى که چند روزى با مصدومیت مواجه بود و حتى در دیدار برابر 
االهلى به میدان نرفت با اقداماتى که کادر پزشکى پرسپولیس انجام داده حاال 
آماده بازى است. او طى یکى دو روز گذشته تمرینات خوبى را انجام داده و آماده 

است که در ترکیب تیم برانکو به میدان برود.
در نبود مهدى طارمى به نظر مى رسد حضور منشا و علیپور در نوك خط حمله 
قطعى باشد چون برانکو تا به حال نشان داده عالقه زیادى به استفاده دو مهاجم 
در طول بازى دارد. با تمام این شرایط باید دید امشب چه نتیجه اى درون زمین 

رقم خواهد خورد تا در ادامه منتظر بازى برگشت باشیم.
دیدار برگشت دو تیم 25 مهرماه به میزبانى پرسپولیس برگزار خواهد شد البته 
مدیران این باشگاه در تالش هستند که موافقت حکومت امارات را جلب کنند 

تا بلکه دیدار تیمشان برابر الهالل را در دبى برگزار کنند.
براى بازى امشب پرسپولیس عالوه بر مهدى طارمى، کمال کامیابى نیا را به 
دلیل محرومیت و دریافت کارت قرمز در دیدار قبلى این تیم در اختیار نخواهد 
داشت اما خبر خوبى که برانکو به شاگردانش و همینطور هواداران این تیم داد 
ملحق شدن احمد نوراللهى به جمع شاگردانش بود چرا که هافبک تیم فوتبال 
پرسپولیس به دلیل مشکالت سربازى، ابتدا نتوانست همراه تیم به دبى برود 
اما با مذاکراتى که میان وزیر ورزش و جوانان و سردار باقرى،  رئیس ستاد کل 
نیروهاى مسلح، انجام شد در نهایت مجوز خروج این بازیکن هم صادر و او به 
جمع پرسپولیسى ها اضافه شد. باید دید در مجموعه دو دیدار رفت و برگشت 
پرسپولیس مى تواند تاریخ ســازى کند و براى اولین بار به رکورد سپاهان و 

ذوب آهن اصفهان که رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیاست برسد یا خیر.

گام اول عملیات رؤیاى فینال آسیا

نصف جهان دیدار با ســایپا در هفته هشــتم 
رقابت هاى لیگ برتــر، بهترین فرصت براى 
ژنرال است تا بیش از هر زمانى ذوب آهن  را 
به عنوان مدعى قهرمانى معرفى و به ســوى 
رده هاى باالتر حرکت کند. آن هم در جدالى 
که مى توان از آن به عنوان دربى ســرمربیان 

سابق تیم ملى فوتبال ایران نام برد.
 تیم هاى ذوب آهن اصفهان و ســایپا تهران 
از ســاعت 17و20دقیقه امروز در ورزشــگاه 
فوالدشهر اصفهان به مصاف هم مى روند تا 
بار دیگر امیر قلعه نویى و على دایى، سرمربیان 
باســابقه لیگ برتر جدال جــذاب دیگرى را 

مقابل یکدیگر برگزار کنند.
تیم فوتبــال ذوب آهن در حالى پــاى به این 
رقابت مى گــذارد که از هفت دیدار گذشــته 
خود دو برد، چهار تســاوى و یک شکســت 
کسب کرده و با کسب 10 امتیاز در رده هفتم 
جدول رده بندى قرار دارد تا کسب 3 امتیاز این 
دیدار براى رســیدن به رده هاى باالتر جدول 

در دستور کار شاگردان قلعه نویى قرار گیرد.
سبزپوشــان اصفهــان در هفتــه گذشــته 
رقابت هاى لیــگ برتر در ورزشــگاه آزادى 
تهران میزبان اســتقالل بودند که این دیدار 
با وجود موقعیت هاى گلزنــى تیم ذوب آهن 
در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید 
تا چهارمین تســاوى فصل ذوبى ها در مقابل 

شاگردان على منصوریان حاصل شود.
شاگردان قلعه نویى در دیدار مقابل استقالل، 
ماننــد اکثر دیدارهــاى خــود در این فصل 
موقعیت هاى فراوان گلزنــى را روى دروازه 
حریف خود ایجاد کردند تا حضور یک مهاجم 
ششدانگ در خط هجومى ذوب آهن بیش از 
پیش به چشم بخورد، البته «کى روش سوارز» 
برزیلى بــراى پر کردن این خأل بــا نظر امیر 
قلعه نویى به جمع سبزپوشان اصفهانى پیوسته 
اما با نظر سازمان لیگ حق بازى در دیدارهاى 

ذوب آهن را ندارد.
مرتضى تبریزى که با زدن چهار گل در دیدار 
مقابل استقالل خوزستان، خیال قلعه نویى را 
تا حدودى در امر گلزنى تیم ذوب آهن راحت 
کرد بــراى دیدار  امــروز نیــز از انگیزه هاى 
فروانى برخوردار اســت تا گلزنى هاى خود را 
در ورزشگاه فوالدشهر ادامه دهد و به تنهایى 

در صدر جدول رده بندى گلزنان قرار گیرد.
تیم فوتبال ذوب آهن با اختالف یک امتیازى 

نسبت به شاگردان على دایى در سایپا در رده 
هفتم جدول رده بندى قرار دارد و براى بازپس 
گرفتن جایگاه خود از ایــن تیم تهرانى براى 
کسب 3 امتیاز این تالش فراوانى را در دیدار 

امروز انجام مى دهد.
در آن سوى میدان تیم سایپاى تهران که لیگ 
هفدهم را با کسب سه پیروزى از چهار دیدار 
ابتدایى خود آغاز کرد شروع امیدوارکننده اى 
را در این لیگ از خود به نمایش گذاشــت اما 
در ادامه با دو شکســت و یک تساوى از سه 
دیدار بعدى خود روند نزولى در پیش گرفته و 
همین امر کار را براى على دایى در دیدار مقابل 

ذوب آهن سخت مى کند.
تیم سایپا امیدوار اســت که با کسب پیروزى 
در این دیدار طلســم نبردن هــاى خود را در 
هفته هاى گذشــته بشــکند تا بــا روحیه اى 

مضاعف پاى به تعطیالت لیگ بگذارد و خود 
را براى دیدار با تیم تازه صعود کرده سپیدرود 

رشت آماده کند.
على قلى زاده، مهاجم 22 ســاله تیم فوتبال 
سایپا یکى از ارکان اصلى این تیم در این فصل 
از رقابت ها محسوب مى شود و با سرعت بسیار 
باالیى خــود در اکثر حمالت ســایپا بر روى 
دروازه حریفان نقش بســزایى را ایجاد کرده 
است، این بازیکن در لیگ هفدهم دو گل براى 

تیم سایپا به ثمر رسانده است.
حمید بوحمدان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 
که در فصل گذشــته رقابت ها شــاگرد على 
دایى در نفت تهران بوده اســت، قطعًا براى 
این دیدار و بازى مقابل ســرمربى سابق خود 
از انگیزه هاى فراوانى برخوردار اســت و تمام 
تالش خود را براى موفقیت ذوب آهن انجام 

مى دهد.
با وجود همســایگى دو تیم در جــدول آنها 
وضعیت به نسبت متفاوتى دارند زیرا در حالى 
که ذوب آهن از ابتــداى لیگ هفدهم تا پایان 
هفته هفتم روندى تقریبًا یکنواخت داشته اما 
سایپا پس از شروعى عالى در فصل جدید در 
هفته هاى اخیر به بحرانى نسبى گرفتار آمده 
است. خودروســازان تهرانى که سه مسابقه 
از چهار دیدار اول فصل را با برد پشــت ســر 
گذاشتند در سه بازى اخیر رنگ برد را به خود 

ندیده اند.
2 تیم در آخرین رویارویى خود در ورزشــگاه 
فوالدشهر به تقسیم امتیازات با یکدیگر قناعت 
کردند. در آن مسابقه که دهم مردادماه سال 
گذشــته از هفته دوم لیگ شــانزدهم برگزار 
شد مهدى رجب زاده براى ذوب آهن و مهدى 

ترابى براى سایپا گلزنى کردند. دیدار برگشت 
دو تیم در ورزشگاه شــهید دستگردى هم با 

تساوى بدون گل به پایان رسید.
ذوب آهن در هــر دو دیدار رفت و برگشــت 
فصل پیش با سایپا مساوى کرد اما سبزپوشان 
اصفهانى براى پیوســتن به جمع باالنشینان 
اکنون بایــد نتیجه بهترى بگیرند و هر ســه 
امتیاز این دیــدار خانگى را به حســاب خود 

واریز کنند.
آخرین تقابــل دایى و امیــر قلعه نویى که هر 
یک زمانى ســرمربى تیم ملى بودند در فینال

 جام حذفى سال گذشــته بود که دایى با نفت 
تهران موفق شــد قلعه نویى و تراکتورسازى 

را ببرد.
قلعه نویى دوست دارد با پیروزى بر دایى دوباره 
نشان دهد که همان مربى است که تیم هایش 
همیشــه بوى قهرمانى مى دادند. به احتمال 
زیاد دایى و یارانش امروز قربانى انگیزه هاى 
سبزپوشان مى شوند. شــاید نه مثل استقالل 
خوزستان ولى در منتظر یک برد شیرین براى 

ذوبى ها در دیدار امروز باشید!
دوئل ژنرال و شهریار امروز در فوالد شهر

پرسپولیس به رکورد 
اصفهانى ها مى رسد؟

سپاهان پیگیر 
حضور طارمى  

باشگاه سپاهان در حال پیگیرى شرایط حضور 
مهدى طارمى در دیدار روز پنج شنبه است که 

با تساوى 2 بر 2 خاتمه یافت.
محرومیت مهدى طارمى و باشگاه پرسپولیس 
مهم ترین خبــر فوتبال ایــران در روزهاى 

گذشته بوده است.
در حال حاضر سرخپوشــان در امارات حضور 
دارند و مهدى طارمى هم به دلیل حکم فیفا 

نمى تواند  امشب برابر الهالل به میدان برود.
پرسپولیس روز پنج شنبه در دیدارى حساس 
برابر ســپاهان قــرار گرفت و یــک روز بعد 
خبر محرومیــت طارمى و پرسپولیســى ها 

رسانه اى شد.
علیرغم اینکه باشگاه سپاهان در ابتدا پیگیر 
حضور طارمى در مسابقه نبود، اما مدیر عامل 
باشگاه سپاهان به خبرنگاران اعالم کرد که 
پیگیر پرونده طارمى و حضــور این بازیکن 

مقابل تیممان هستیم.

جدال
2 على کریم

ز: 
شه با تعصب

هافبک ملى پوش سپاهان پ کرده ام
سر گذاشــتن مصدومیت مى

نفت تهران به میدان برود. 
على کریمى در اولین دیدار پس
به ســپاهان مقابل فوالدخو
زمین شد، اما در نیمه دوم به
دیدگى از ناحیه مچ پا جاى خو

داد. نویدکیا
کریمــى طى هفتــه گذشــ
فیزیوتراپى را دنبال کرد و به
نتوانست برابر پرسپولیس
هافبک تدافعى تیم ملى
سرگذاشتن دوران مصد
مدت، از دو روز گذشته
طالیى پوشان اضافه شد

در دیدار هفته هشــتم تیمش
تهران که امروز در ورزشگاه ت
ک خواهد شــد، با صالحدیــد

زمین شود. 

ل آســیب دیدگى در دیدار برابر پرســپولیس 
به تهران همراهى کند. سفر

 ملى پوش سپاهان در دیدار برابر پرسپولیس و 
ضربه سر به هوا برخاسته بود، به صورت وارونه 
ن برخورد کرد؛ اتفاقى که باعث شد این بازیکن 

ود.
از معاینات و بررســى هاى الزم اعالم شد که 
ــبى دارد و خودش هم در مصاحبه اى در مورد 
قط  خدا راشکر مى کنم که زنده ام. بلند شدم سر 
ر روى زمین افتادم. خیلى تالش کردم در زمین 
نم را بریده بود و در حال حاضر هم تنها با مسکن 
بعد از گرفتن عکس مشخص شد که خدا  ستان
ىبه نخاعو گردنموارد نشده است؛ اما بایدچند

 من در هر تیمى بازى کردم نان حالل به 
و همیشه با تعصب براى تیمم توپ زدم. 

هم در گفتگویى در مورد آخرین ن
نوان کرد:   پورقاز شرایط خوبى 

 استراحت کند. در بازى هفته 
ران نمى تواند بازى کند 

ماده مى شود. 
مــال وجود دارد 

ســتانه تیم 
نیز یه را

ى از 

رســانه هاى یونانى خبر خوبى براى 
کریم انصــارى فرد دارنــد. اینکه 
سرمربى المپیاکوس – که اعتقادى 
به مهاجم ایرانى اش نداشــت – از 
ســمتش اخراج شــده.  خبرگزارى 
تســنیم از قول ســایت رادیو ورزش 
یونان نوشته که باشگاه المپیاکوس پس 
از شکســت در هفته پنجم ســوپر لیگ 
یونان برابر آاك تصمیم به قطع 
همکارى با بسنیک هاسى، 
سرمربى آلبانیایى گرفت. 
هاســى پس از پایان این 
بــازى از ســوى مقامات 
باشگاه المپیاکوس پیامى مبنى 
بر  پایان همــکارى دوجانبه 
دریافت کرد.بنا بر عالم این 
رسانه یونانى شانس گاس 
پویت، سرمربى 49 ساله 
اروگوئه اى براى نشســتن 
روى نیمکت تیم المپیاکوس 

بیشتر از سایر نامزدها است. 

خبر خوب براى کریم 

ب ی ن هر ی ل ی نب ی ر ن ه ن وب

رســانه هاى یونانى خبر خوبى
کریم انصــارى فرد دارنــد
–سرمربى المپیاکوس – که اع
به مهاجم ایرانى اش نداشــ
ســمتش اخراج شــده.  خبر
تســنیم از قول ســایت رادیو

یونان نوشته که باشگاه المپیاکوس
از شکســت در هفته پنجم ســو
یونان برابر آاك تصمیم

همکارى با بسنیک ه
سرمربى آلبانیایى
هاســى پس از پای
م بــازى از ســوى
باشگاه المپیاکوس پیام
بر پایان همــکارى د
دریافت کرد.بنا برعال
رسانه یونانى شانس

پویت، سرمربى 9
اروگوئه اى براى نشس
نیمکت تیم المپی روى
بیشتر از سایر نامزدها است

خبر خوب براى کریم

با وجود همسایگى 
دو تیم در جدول آنها 

وضعیت به نسبت 
متفاوتى دارند زیرا در 
حالى که ذوب آهن از 
ابتداى لیگ هفدهم 
تا پایان هفته هفتم 

روندى تقریباً یکنواخت 
داشته اما سایپا پس از 
شروعى عالى در فصل 

جدید در هفته هاى 
اخیر به بحرانى نسبى 
گرفتار آمده است



ورزش 133047 سال چهاردهمسه شنبه  4 مهر  ماه   1396

بسیج اماراتى ها براى 
حمایت از الهالل 

رسول 
همچنان نیست؟

تراکتور 
در نزدیکى آسیا

سران فوتبال امارات در راستاى حمایت هاى همه 
جانبه از عربستانى ها بسیج شده اند تا در مصاف 
امروز حمایت همه جانبه اى از الهالل داشته باشند.

کاروان الهالل در حالى وارد ابوظبى شد که «عبدا.. 
بن ناصر الجنیبى»، نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
امارات در فرودگاه حضور یافت تا از تیم عربستانى  

به صورت ویژه  استقبال کند.
همچنین هواداران سه باشــگاه اماراتى الوصل، 
الوحده و الجزیره نیز با در دست  داشتن پالکاردى و 
به صورت متحد ضمن خوشامدگویى به تیم الهالل، 
وعده حمایت خود از این تیم و حضور پرشــور در 
ورزشــگاه محمد بن زاید ابوظبى جهت بازى با 

پرسپولیس را دادند.
باشگاه الوصل نیز در راستاى سنگ  تمام گذاشتن 
براى تیم عربســتانى الهالل اعــالم کرد که 25 
دستگاه اتوبوس رایگان را جهت انتقال هواداران به 
ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبى تدارك دیده است.

رسول نویدکیا پس از تساوى طالیى پوشان برابر سپیدرود که 
با شعارهاى هواداران علیه او همراه بود، به شدت از اتفاقات 
پیش آمده ناراحت بود و در مصاحبه اى اعالم کرد که قصد 

جدایى از سپاهان را دارد.
اگرچه این بازیکن پس از چند روز استراحت و دفاع مدیران 
باشگاه و همینطور زالتکو کرانچار به سایر بازیکنان ملحق 
شد، اما هنوز نتوانسته به صورت ثابت براى تیمش وارد میدان 
شود. نویدکیا پس از اینکه در دیدار برابر صنعت نفت آبادان به 
بازى گرفته نشد، در مقابل فوالدخوزستان به دلیل مصدومیت 
على کریمى جایگزین او شد، اما در مقابل پرسپولیس نامى از 
این بازیکن در لیست 18 نفره سپاهان دیده نمى شد تا شرایط 
براى بازگشت او به ترکیب اصلى با بازگشت على کریمى 

دشوارتر از قبل شود.
سپاهان امروز در تهران باید مقابل نفت تهران قرار گیرد و 
باید ببینیم کرانچار در این دیدار چه تصمیمى در مورد هافبک 

خود اتخاذ مى کند.

در حالى که تیم هاى پرســپولیس و استقالل در تکاپوى 
رفع مشکالتى چون محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت و 
انتخاب سرمربى خود هستند، تراکتورسازان موفق شدند 
آخرین پرونده خود را در فیفا ببندند و مشکالت مالى شان 

براى حضور در آسیا را رفع کنند.
مدیران پیشین تراکتورسازى با استخدام مربیان و بازیکنان 
خارجى و پرداخت نکردن قسمتى از مبلغ قرارداد آن ها باعث 
شــده  بودند این مربیان و بازیکنان از سرخ پوشان تبریزى 
شــکایت کنند و این تیم، دو پنجره نقــل و انتقاالتى را از 

دست دهد.
مصطفى آجرلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى توانست با 
پرداخت بدهى هفت میلیاردى حمزه یونس و سایر شاکیان 
آخرین شاکیان تراکتورسازى را نیز راضى کنند تا دیگر این 
تیم مشکل مالى براى حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده 
نداشته باشد. شاکیان تراکتورسازى حدود 15 میلیارد از این 
تیم طلبکار بودند که با دریافتى حمزه یونس، دیگر باشگاه 

بدهى به این بازیکنان ندارد.

آذرى: در ماجراى شکارى حق با ذوب آهن است
انتقــال رضــا 
شکارى، بازیکن 
جوان ذوب آهن 
به روبیــن کازان 
مدت ها بحث رسانه 
هاى ورزشــى بــود ولى 
ســرانجام این بازیکن ایرانى به 
تیم روسیه اى پیوست. پرونده اى که شباهت زیادى به ماجراى مهدى 
طارمى و ریزه اسپور دارد. سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این 
باره گفت:  معموًال رویه به این منوال است که فیفا ادله ما و ادله بازیکن 
را مى شنود و نسبت به آن تصمیم مى گیرد. موضوع دیگر این است که 
فیفا تمایل ندارد بازیکن را تحت هر شرایطى محروم کند ، به همین خاطر 

آى تى سى موقت براى شکارى صادر کردند تا او بتواند فوتبال بازى کند 
اما از طرف دیگر فضا را براى ما به وجود آوردند که اگر ادعایى داریم آن 

را پیگیرى کنیم. 
مدیر عامل ذوب آهن همچنین گفت:  ماجراى شکارى شباهت زیادى به 
ماجراى مهدى طارمى دارد. با این تفاوت که طارمى با ریزه اسپور قرارداد 
داخلى بست اما رضا شکارى با ما قرارداد رسمى دو ساله دارد. ما از طریق 
فیفا این موضوع را پیگیرى کردیم و قرار است از بین یک وکیل ایتالیایى و 
یک وکیل سوئیسى یک نفر را انتخاب کنیم که در کمیته تعیین وضعیت 

فیفا از پرونده ما دفاع کند. 
او درباره اینکه در صورت صدور حکم به نفع ذوب آهن آیا مانند طارمى 
جرایم و محرومیت هایى براى روبین کازان و شکارى اتفاق خواهد افتاد 

گفت:  ما تنها دنبال این هســتیم که حق و حقوق باشگاهمان را 

بگیریم. فکر مى کنم روبین کازان نیز تاوان این کار را مى پذیرد. موضوعى 
که باید بگویم این است که ادله ما نسبت به ادله اى که باعث محرومیت 
طارمى شد محکم تر و قوى تر است. ما بعد از انتخاب وکیل مورد نظرمان 
نیز این پرونده را در فیفا پیگیرى مى کنیم چرا که وکیل ریزه اسپور تالش 

کرد و توانست آن حکم را علیه پرسپولیس بگیرد. 
او با اشاره به وضعیت شکارى افزود:  ما تمام تالشمان را درباره ماجراى 
شکارى انجام دادیم. چهار جلسه با او، پدرش و ایجنت مورد نظر برگزار 
کردیم تا منصرفش کنیم اما او نمى دانست کجا مى خواهد برود. با این 
تفاصیل نباید فراموش کنیم که در این روزگار راى گرفتن به نفع ایران 
از فیفا کار دشوارى است. االن که مى خواهیم در این پرونده از حقمان 
دفاع کنیم و مطمئن هستیم حق صد در صد با ذوب آهن است بازهم مى 
ترسیم که فیفا ما را به چشم دیگرى نگاه نکند. با این حال ما دنبال گرفتن 

مصوبــه هیئــت 
مدیره براى انتخاب 

وکیل هستیم و 60 روز 
براى اقدام فرصت داریم 

و حتما اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد. 

آذرى همچنین گفــت:  واقعیت این 
است که وقتى بازیکن مى آید مى 
گوید که مى خواهم قــرارداد را 
یکطرفه فسخ کنم و به فالن تیم 
خارجى بروم نمى شود جلوى او 

را گرفت.

ست
مى پذیرد. موضوعى 
که باعث محرومیت 
 وکیل مورد نظرمان 
ل ریزه اسپور تالش 

ن را درباره ماجراى 
ت مورد نظر برگزار 
ى خواهد برود. با این 
 گرفتن به نفع ایران 
ن پرونده از حقمان 
هن است بازهم مى

حال ما دنبال گرفتن 

مصوبــه هیئــت 
مدیره براى انتخاب 
0وکیل هستیم و60 روز

براى اقدام فرصت داریم 
و حتما اقدامات الزم را انجام 

خواهیم داد. 
آذرى همچنین گفــت:  واقعیت این 
است که وقتى بازیکن مى آید مى 
گوید که مى خواهم قــرارداد را 
یکطرفه فسخ کنم و بهفالن تیم
خارجى برومنمىشودجلوى او

را گرفت.
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نصــف جهــان حــاال پــس از نمایــش 
امیدوارکننده سپاهان در مقابل پرسپولیس، هواداران 
اصفهانى امید دارند که نوار پیروزى هاى تیم محبوبشان 
از دیدار با نفت طالییه آغاز شود و این بهترین فرصت 
براى کرانچار اســت که بتواند شــرایط را به نفع خود 

تغییر دهد.
  امروز در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال 
فوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت 17و45دقیقه در 
ورزشگاه قدیمى تختى تهران میهمان شاگردان على 
کریمى در نفت طالییه تهران است که به عنوان یک 
دیدار سرنوشت ســاز براى سرمربیان دو تیم محسوب 

مى شود.
زردهاى اصفهانى در حالى پاى به این رقابت حساس 
مى گذارند که با یک پیروزى، چهار تساوى و دو شکست 
و کسب 7 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار 
دارند و لیگ هفدهم را با کســب نتایــج ضعیف آغاز 
کرده اند تا عدم هماهنگى و تغییر 90 درصدى ترکیب 
این تیم نسبت به فصل گذشته در نحوه بازى این تیم 

مشخص شود.
شاگردان کرانچار که در هفته گذشته رقابت  ها میزبان 
پرسپولیس تهران بودند بازى به مراتب بهترى را نسبت 

به هفته هــاى ابتدایــى از خود به 
نمایش گذاشتند تا هواداران 
این تیم ادامه رقابت ها را 
امیدوارانــه دنبال 

کنند و به کســب نخستین پیروزى ســپاهان خارج از 
اصفهان امیدوار باشند.

وجود یک بازیکن بازى ســاز و مؤثر براى ارتباط خط 
دفاعى و هجومى تیم ســپاهان موضوعى است که در 
هفته هاى گذشــته در ترکیب سپاهان به چشم خورده 
و زالتکو کرانچار براى پوشش این نقطه ضعف، على 
کریمى، هافبک فصل گذشته دیناموزاگرب کرواسى را 
به عضویت تیم سپاهان درآورده است. البته در کنار این 
بازیکن، رافائل کریوالرو و شاهین ثاقبى نیز در پست 
هافبک بازیساز در تیم سپاهان عضویت دارند که تا کنون 

عملکرد مورد انتظار از خود را به نمایش 
نگذاشته اند.

در آن ســوى میدان تیم نفت 
طالییه تهــران که لیگ 
هفدهم را با حواشى بسیار 
زیادى آغاز کرد در گام 
نخست حمید درخشان 
را به عنوان سرمربى 
خود انتخــاب کرد 
اما با کســب نتایج 

ضعیف و تعویض مالکیت، علــى کریمى را در جایگاه 
سرمربیگرى خود قرار داد.

نفتى ها که به عنــوان نماینده ایــران در فصل آینده 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند هم اکنون 
و پس از گذشت هفت هفته از رقابت هاى لیگ برتر با 
کسب 6 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارند و قطعًا 
با ادامه این نتایج کار دشوارى را در رقابت هاى آسیایى در 

پیش خواهند داشت.
شــاگردان على کریمى، امیدوارند تا با کسب دومین 
پیروزى فصل خود در ورزشگاه تختى تهران ناکامى هاى 
هفته گذشته را جبران کنند تا خود را از انتهاى جدول جدا 
کرده تا در هفته هاى آینده شــرایط خود را بهبود 

بخشند.
 محسن بنگر، بازیکن سال هاى 
نه چندان دور سپاهان 

ر  د

ل  حا

حاضر 
در این 
فصل از 
رقابت ها 

در ترکیب 
نفــت 

ییــه  طال
حضور دارد، 
ى  هــا ز و ر
خوبــى را در 
ل  فصــو

گذشته با سپاهان سپرى کرده و چند عنوان 
قهرمانى با این تیم کسب کرده است. البته در زمان 

حضور این بازیکن در پرسپولیس حواشى بسیار زیادى 
بین او و هواداران سپاهان به وجود آمد و به همین خاطر 
رویاروى بنگر با سپاهان و هواداران این تیم جذابیت هاى 
خاص خودش را دارد. هر چند وى از لحاظ کیفیت دیگر 

آن بنگر سابق نیست.
 نفت اگرچه فصل پیش مانع از صعود سپاهان به فینال 
جام حذفى شد اما در لیگ برتر حریف 
دلچسبى براى طالیى پوشان بود 
زیرا حداکثر امتیازات هر دو 
دیدار رفت و برگشت برابر 
آن به حساب تیم اصفهانى 

واریز شد.
آنچه در حال حاضر تقابل با نفت را 
براى رقباى لیگ برترى جذاب کرده 
حضور على کریمى روى نیمکت آن اســت که اولین 
روزهاى سرمربیگرى خود را پشت سر مى گذارد. کریمى 
که با یک تساوى و یک باخت چالش دشوارش را با 
موفقیت آغاز نکرده در مواجهه با سپاهان در تالش 

براى اثبات توانایى هاى خود است.
هدف مشترك دو تیم در این دیدار یک موضوع خواهد 
بود: پیروزى و فاصله گرفتن با رده هاى پایین جدول. 
شانس ســپاهان براى تحقق این هدف قطعًا بیشتر 

خواهد بود.

نصف جهان حاال رســانه هــا بعد از فاجعــه طارمى از 
شــوك ها و فاجعه هاى بعدى براى این تیم صحبت 
مى کنند.سال گذشته استقالل و تراکتورسازى با حکم 
سنگین فیفا محروم شدند و حاال پرسپولیس دیگر تیم 
بزرگ فوتبال ایران! ولى به نظر نمى رسد فوتبال ایران 
از این احکام شــدید درس گرفته باشــد.  ضعف مفرط 
مدیریت در فوتبال ایران همچنــان قربانى مى گیرد و 
هزینه هاى چند میلیاردى براى این رشــته ورشکسته 
مى تراشــد. آخرین نمونه آن جریمه بیش از سه ونیم 
میلیاردى بابت بى توجهى بــه قوانین در انتقال مهدى 
طارمى به پرســپولیس اســت و البته این جریمه تنها 
یک هفته پس از تأمین رقم هشت میلیاردتومانى حکم 
فیفا در پرونده ژوزه پرتغالى به دســت طاهرى رسیده

 است.
در نخستین ساعات انتشار خبر محرومیت پرسپولیس و 
طارمى، مدیر روابط عمومى این مجموعه با دستپاچگى 
و در اقدامى ناشیانه دست به تکذیب خبر زد اما ساعتى 
نگذشت که مدیران پرسپولیس شــوك ناشى از اقدام 
و عملکرد خود در نادیده انگاشــتن اخطارهاى متعدد 
رسانه ها و باشگاه ریزه اســپور را درك کردند و ضمن 
تأیید خبر بــه فکر راه چاره افتادند! چــاره اى که دیگر 
براى پیداکردنش دیر شده است و بهترین بازیکن فعلى 
قرمزها مهمترین بازى تاریخ این باشــگاه را از دست 

داده است.
حاال  شــکایت آلمانى ها براى لغو دربى دوســتانه هم 
در مجارى قانونى پیش مى رود و غرامت درخواســتى 
ژرمن ها بابت هزینه هاى قــرارداد منعقده به زودى 
از راه مى رسد. مدیران بیله فلد که با اقدامات و تالش 
زیاد طرف ایرانى باالخره با برگزارى دربى دوستانه 
اســتقالل و پرســپولیس در ورزشــگاه خانگى شان 
موافقت کرده بودند حاال از لغو بازى و کم محلى طرف 
ایرانى به خسارت هایش به شدت عصبانى هستند و با 
تمام قوا براى محکوم و محروم کردن ســرخابى هاى 

ایران کار مى کنند.
ارتباط گســترده و نفوذ آلمانى هــا در محافل تصمیم 
گیرى فوتبال در کنار جدیت و نظم و دیســیپلین آنها 
باعث نگرانى است که حکمى تاریخى و جبران ناپذیرى 
در پیش باشــد. در کمال تعجــب دو مدیرعامل فعلى 
پرسپولیس و اســتقالل، هیچ واکنشى به این تهدیدها 
نداشــته اند و شرکت قبلى واسطه در ســامانه پیامکى 
که دســتش با ورود ایرانسل از ســفره چرب سرخابى 
ها قطع شــد هم خودش را کنار کشــیده است و حتى 
بنا ندارد بدهى هنگفتش بــه این دو تیم را هم پرداخت

 کند!

شوك آلمانى به 
پرسپولیس 
در راه است

نصف جهان  روزنامه و رسانه هاى سپاهانى به همراه 
هواداران این باشگاه همچنان قصد ندارند تا دست از 

سر گلر پرسپولیس بردارند.
  دروازه بان ملى پوش پرسپولیس براى دومین بازى 
متوالى در لیگ گل هایى بد روى اشتباهات دریافت 
کرد و همچنان سپاهانى ها در فضاى مجازى سر به 

سر او مى گذارند!
علیرضا بیرانوند در بازى  سپاهان و پرسپولیس روى 

صحنه اى که در نیمه اول مهاجم ســپاهان در 
موقعیت آفساید به توپ ضربه زد به هواداران 
ســپاهان عالمت «هیس» نشان داد. این 

اقدام از سوى کسى 
که به واســطه 
حضــور ثابتش 
ملى در دروازه تیــم 
ملــى  بــه چهــره 

اشتباه حساب مى آید عجیب  و 
بود و نشــان داد او هم مانند برخى دیگر از بازیکنان 
کنونى تیم ملى به شخصیت الزم یک بازیکن ملى 

نرسیده است.
در ادامه اما شب تلخى براى بیرانوند رقم خورد، او 

روى گل اول سپاهان در خروج دچار شک و در 
یــت  نها

مغلوب ضربه سر 
مروان حسین شــد، در دقایق 

پایانى بازى هم این جالل 
الدین على محمدى 

بود که با ضربه اى 
دقیق تــوپ را از 
بیــن دســتان و 
پاهــاى بیرانوند 
تبدیل به گل کرد.

الیى خــوردن بیرانوند 
ملى پوش که فصل گذشته به 

واسطه حضور سید جالل حسینى و 
دفاع مستحکم پرسپولیس بیشترین کلین 

شیت را در لیگ ثبت کرد سوژه شبکه هاى مجازى  
شده اســت. کاربرى درباره گل دوم سپاهان توئیت 
کرده است: «گل دوم ســپاهان به پرسپولیس رو به 
AFC نشون بدیم قضیه تبانى با سوریه کًال کنسل 
مى شه؛ فوتبال ازبکســتان رو هم بخاطر شکایتش 

تعلیق مى کنن!»
به گزارش نصف جهان، روزنامه سپاهان هم در شماره 
اخیر خود خبر از تجدید نظــر کى روش براى 
دروازه تیم ملى ایران داد و آورده که با توجه 
به اشــتباهات بیرانوند در دیدارهایى 
همچون سوریه و سپاهان، سرمربى 
تیم ملى مجاب شده تا از یکى دیگر 
از گلرها به عنوان دروازه بان اول 
تیم ملى ایران اســتفاده کند و 
دیگر کمتر به بیرانوند متزلزل 
اعتماد خواهد کرد. سپاهانى 
ها در مطلبى دیگر در روزنامه 
خود به طنز آورده بودند که 
لطفًا بیرانوند حاالحاالها 
در پرســپولیس بماند و از 
پیام هواداران سپاهان به 
بیراوند با این مضمون خبر 
داده بود: «در پرسپولیس 

بمان!در تیم ملى نه!»

تراکتو
در نزدیکى
در حالى که تیم هاى پرســپولیس
رفع مشکالتى چون محرومیت از
انتخاب سرمربى خود هستند، تراک
آخرین پرونده خود را در فیفا ببندند

براى حضور در آسیا را رفع کنند.
مدیران پیشین تراکتورسازى با است
خارجى و پرداخت نکردن قسمتى از
شــده  بودند این مربیان و بازیکنان
شــکایت کنند و این تیم، دو پنجر

دست دهد.
مصطفى آجرلو، مدیرعامل باشگاه
پرداخت بدهى هفت میلیاردى حمز
آخرین شاکیان تراکتورسازى را نیز

تیم مشکل مالى براى حضور در لیگ
نداشته باشد. شاکیان تراکتورسازى
تیم طلبکار بودند که با دریافتى حم

بدهى به این بازیکنان ندارد.

نه!
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متوالى در لیگ گل هایى بد روى اشتباهات دریافت 
کرد و همچنان سپاهانى ها در فضاى مجازى سر به 

سر او مى گذارند!
علیرضا بیرانوند در بازى  سپاهان و پرسپولیس روى 

صحنه اى که در نیمه اول مهاجم ســپاهان در 
نران موقعیت آفساید به توپ ضربه زد به هوادا
ســپاهان عالمت «هیس» نشان داد. این

اقدام از سوى کسى 
که به واســطه
حضــور ثابتش 
ملى در دروازه تیــم 
ملــى بــه چهــره 

اشتباه حساب مى آید عجیب  و 
نننننننننننناننن بود و نشــان داد او هم مانند برخى دیگر از بازیک
کنونى تیم ملى به شخصیت الزم یک بازیکنملى

نرسیده است.
در ادامه اما شب تلخى براى بیرانوند رقم خورد، او 

روى گل اول سپاهان در خروج دچار شک و در 
یــت  نها

مغلوب ضربه سر
مروان حسین شــد، در دقایق 

پایانى بازى هم این جالل 
الدین على محمدى 

ىىىى اى بود که با ضربه
دقیق تــوپ را از
بیــن دســتان و

پاهــاى بیرانوند 
تبدیل به گلکرد.

الیى خــوردن بیرانوند 
ملى پوش که فصل گذشته به 

واسطه حضور سید جالل حسینى و
دفاع مستحکم پرسپولیس بیشترین کلین 

مى شه؛ فوتبال ازبکســتان رو هم بخاطر شکایتش 
تعلیق مى کنن!»

به گزارش نصف جهان، روزنامه سپاهان هم در شماره 
اخیر خود خبر از تجدید نظــر کى روش براى 
دروازه تیم ملى ایران داد و آورده که با توجه 
به اشــتباهات بیرانوند در دیدارهایى 
همچون سوریه و سپاهان، سرمربى 
تیم ملى مجاب شده تا از یکى دیگر 
از گلرها به عنوان دروازه بان اول 
تیم ملى ایران اســتفاده کند و 
دیگر کمتر به بیرانوند متزلزل 
ااعااعااااااعاعاعتماد خواهد کرد. سپاهانى 
ههههههههههههههها در مطلبى دیگر در روزنامه 
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخود به طنز آورده بودند که 
لللللللطلللللطلللطللللطلطفًا بیرانوند حاالحاالها 
در پرســپولیس بماند و از 
پیام هواداران سپاهان به 
بیراوند با این مضمون خبر 
داده بود: «در پرسپولیس 

بمان!درتیمملىنه!»

ورزشورزش

نصــف جهــان حــاال پــس از نمایــش 
امیدوارکننده سپاهان در مقابل پرسپولیس، هواداران 
اصفهانى امید دارند که نوار پیروزى هاى تیم محبوبشان 
اینبهترین فرصت با نفت طالییه آغاز شود و از دیدار
براى کرانچار اســت که بتواند شــرایط را به نفعخود

تغییر دهد.
  امروز در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال 
7فوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت 17و45دقیقه در 
ورزشگاه قدیمى تختى تهران میهمانشاگردانعلى

کریمى در نفت طالییه تهران است که به عنوان یک 
دیدار سرنوشت ســاز براى سرمربیان دو تیم محسوب 

مىشود.
زردهاى اصفهانى در حالى پاى به این رقابت حساس 
مى گذارند که با یک پیروزى، چهار تساوى و دو شکست 
7وکسب 7 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار 
دارند و لیگ هفدهم را با کســب نتایــج ضعیف آغاز 
90 درصدى ترکیب  0کرده اند تا عدمهماهنگىو تغییر
این تیم نسبت به فصل گذشته در نحوه بازى این تیم 

مشخص شود.
شاگردان کرانچار که در هفته گذشته رقابت  ها میزبان 
پرسپولیس تهران بودند بازى به مراتب بهترى را نسبت 

به هفته هــاىابتدایــى از خود به
نننننران نمایشگذاشتند تا هوادا
این تیم ادامه رقابت ها را 
امیدوارانــه دنبال

کنند و به کســب نخستین پیروزى ســپاهان خارج از 
اصفهان امیدوار باشند.

وجود یک بازیکن بازى ســاز و مؤثر براى ارتباط خط 
دفاعى و هجومى تیم ســپاهان موضوعى است که در 
هفته هاى گذشــته در ترکیبسپاهان به چشم خورده 
و زالتکو کرانچار براى پوشش این نقطه ضعف، على 
کریمى، هافبک فصل گذشته دیناموزاگرب کرواسى را 
به عضویت تیم سپاهان درآورده است. البته در کنار این 
رافائل کریوالرو و شاهین ثاقبى نیز در پست  بازیکن،
هافبک بازیساز در تیم سپاهان عضویت دارند که تا کنون 

ششششششششششایش عملکرد مورد انتظار از خود را به نم
نگذاشته اند.

در آن ســوى میدان تیم نفت 
طالییه تهــران که لیگ 
ریار هفدهم را با حواشى بس
ممممممممممممممممممگام زیادى آغاز کرد در 
ننننننننننننشاننن نخست حمید درخ
را به عنوان سرمربى 
خود انتخــاب کرد 
اما با کســب نتایج 

ضعیف و تعویض مالکیت، علــى کریمى را در جایگاه 
سرمربیگرى خود قرار داد.

نفتى ها که به عنــوان نماینده ایــران در فصل آینده 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند هم اکنون 
و پس از گذشت هفت هفته از رقابت هاىلیگبرتر با

6کسب 6 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارند و قطعًا 
با ادامه این نتایج کار دشوارى را در رقابت هاى آسیایى در 

پیش خواهند داشت.
شــاگردان على کریمى، امیدوارند تا با کسب دومین 
پیروزى فصل خود در ورزشگاه تختى تهران ناکامى هاى 
هفته گذشته را جبران کنند تا خود را از انتهاى جدول جدا 
کرده تا در هفته هاى آینده شــرایط خود را بهبود 

بخشند.
 محسن بنگر، بازیکن سال هاى 
نننهان نه چندان دور سپا

ر  د

ل  حا

حاضر 
این در
فصل ازز
رقابتهااااااهااهااهااااااا ههااا
ببببببببببببببببکیببببب در تر
نفــت

ییــه  طال
حضور دارد،

ى  هــا ز و ر
خوبــى را در 
ل  فصــو

گذشته با سپاهان سپرى کرده و چند عنوان 
قهرمانى با این تیم کسب کرده است. البته در زمان 

حضور این بازیکن در پرسپولیس حواشى بسیار زیادى 
بیناو و هواداران سپاهان بهوجود آمد و به همین خاطر
رویاروى بنگربا سپاهان و هواداران این تیم جذابیت هاى

خاص خودش را دارد. هر چند وى از لحاظ کیفیت دیگر 
آن بنگر سابق نیست.

 نفت اگرچه فصل پیش مانع از صعود سپاهان به فینال 
جام حذفىشد اما در لیگ برتر حریف

دلچسبى براى طالیى پوشان بود 
زیرا حداکثر امتیازات هر دو 
دیدار رفت و برگشت برابر

آن به حساب تیم اصفهانى 
واریز شد.

تقابل با نفت را آنچهدر حال حاضر
براى رقباى لیگ برترى جذاب کرده 
حضور على کریمىروىنیمکت آن اســت که اولین

رروزهاى سرمربیگرى خود را پشت سر مى گذارد. کریمى 
با یک تساوى و یک باخت چالش دشوارش را با  کککککککککهکهککهککهکهکهکهکهکه
موفقیت آغاز نکرده در مواجهه با سپاهان در تالش 

براى اثبات توانایى هاى خود است.
هدف مشترك دو تیم در این دیدار یک موضوع خواهد 
بود: پیروزى و فاصله گرفتن با رده هاى پایین جدول. 
شانس ســپاهان براى تحقق این هدف قطعًا بیشتر 

خواهد بود.

سپاهان- نفت طالییه امروز در تختى

حمله به کریمى در ورزشگاه قدیمى!حمله به کریمى در ورزشگاه قدیمى!

نصف جهان  در دیدار سپاهان- نفت تهران خبرى از  دقایق خاص گلزنى جالل الدین على محمدى که به جالل تایم 
موسوم شده نخواهد بود جالل على محمدى با به ثمر رساندن سه گل تا اینجاى فصل بهترین گلزن سپاهان بوده، 

اما به دلیل سه کارته شدن نمى تواند در دیدار هفته هشتم برابر نفت تهران بازى کند.
البته على محمدى بازیکنى همیشه ثابت نبوده اما در بازى هایى که به عنوان یار جایگزین وارد زمین شده، تأثیرگذار 
نشان داده است.عالوه بر جالل على محمدى که به دلیل محرومیت در مقابل نفت تهران حاضر نخواهد بود، عزت 
ا...پورقاز نیز به دلیل مصدومیت در مقابل شاگردان على کریمى حضور نخواهد داشت تا کرانچار مجبور به ایجاد 

دو تغییر اجبارى در ترکیب تیمش باشد.

این بار جالل تایم در کار نیست!

ترسیم که فیفا ما را به چشم دیگرىنکه حق و حقوق باشگاهمان را 

سپ
پ

د

نصف جهانددر دیدار س
موسوم شده نخواهد
اما به دلیل سه کارته
البته على محمدى با
نشان داده است.عال
ا...پورقاز نیز به دلیل
دو تغییر اجبارى در

این بار ج



1414حوادثحوادث 3047 سال چهاردهمسه شنبه  4 مهر  ماه   1396

رئیس کالنترى 110 شــهدا در تهران از دســتگیرى 
سارقانى ســابقه دار که خانه اى متروکه و بالصاحب را 

مخفیگاه خود کرده بودند، خبر داد.
سرگرد اسماعیل افشــارى گفت: از مدتى قبل و بنا بر 
بررســى هاى صورت گرفته مشخص شــد تعدادى از 
سارقان در منزل متروکه اى در خیابان شکورى گرگانى 
که صاحبش مردى اســت که چندى پیش فوت کرده 

بیتوته و آنجا را به مخفیگاه خود بدل کرده اند.
وى با بیان اینکه سارقان به صورت غیرقانونى و از روى 
دیوار و تخریب قفل ها وارد این خانه شده بودند، افزود: 
این افراد ضمن انجام انواع سرقت در این مکان، این خانه 

را به محلى براى اقدامات مجرمانه و خرید و فروش اموال 
مسروقه و فروش مواد مخدر تبدیل کرده بودند.

سرگرد افشارى با بیان اینکه با هماهنگى مرجع قضائى 
در یک عملیات ضربتى دو نفر از سارقان که از افراد سابقه 
دار بودند در این محل دستگیر شدند، گفت: همچنین در 
بازرسى از منزل متروکه اموالى از قبیل کامپیوتر، لوازم و 
قطعات خودرو و لوازم، قطعات و لوازم موتورسیکلت و... 

کشف و ضبط شد.
رئیس کالنترى 110 شهدا اضافه کرد: این محل پلمب 
شد و متهمان پس از تشــکیل پرونده براى ادامه روند 

رسیدگى به جرم،  روانه دادسرا شدند.

فوت پدر خانواده اى در زرندیه استان مرکزى و در 
مراحل تحقیقات کارآگاهان پلیس، راز ناپدید شدن 
چهارساله پسر این خانواده را برمال کرد و مشخص 

شد، او توسط پدرش به قتل رسیده است.
در سال 92 فقدان پسر 27 ساله اى به پلیس آگاهى 
شهرستان اعالم شد و با ثبت مشخصات مفقودى 
این فرد در سامانه پلیس، پرونده اى در این خصوص 
تشکیل شد که بعد از گذشــت چندین سال هیچ 
اطالعى از سرنوشت او به دست نیامد. در مراحل 
رســیدگى به این پرونده و بعد از مدتى از فوت پدر 
خانواده، اطالعاتى از قتل فرد مفقودى به دست آمد 
و بالفاصله تحقیقات تخصصى کارآگاهان در این 
خصوص با تحقیقات از اعضاى خانواده آغاز شد. در 
مراحل بازجویى اعضاى خانواده مشخص شد که 
پسر جوان خانواده به علت اعتیاد، با پدرش درگیرى 
داشته است و سرانجام توسط پدر خانواده به قتل 

مى شود.رسیده و در حیاط منزل دفن 
از فــوت پدر بعد از گذشت چند سال و بعد 
مشکوك او و با توجه به حــرکات و رفتار 
از حیاط منزل گریه و زارى که در گوشه اى 
به رفتــار او داشته، دیگر اعضاى خانواده 

مشکوك مى شوند و بعد از فوتش، اقدام به کندن 
حیاط منزل مى کنند که با آثار جسد برادرشان روبه 
رو مى شوند.  با هماهنگى مقام قضائى جسد مقتول 
براى تحقیقات بیشتر به پزشکى قانونى ارسال شد 

و مراحل رسیدگى به پرونده همچنان ادامه دارد.

دانش آموز 15 ساله ســراوانى که همکالسى اش را 
با ضربات چاقو در راه مدرســه به قتل رسانده بود، دو 

ساعت پس از جنایت دستگیر شد.
على مرادى، مدیر روابط عمومى اداره آموزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچستان از درگیرى دو دانش آموز در 
فضاى خارج از مدرسه خبر داد و گفت: دو نفر از دانش 
آموزان پایه یازدهم رشته مکانیک صبح روز یک شنبه 
هفته جارى در مدرســه با یکدیگر درگیر مى شوند که 
پس از درگیرى حوالى ساعت 9 مدرسه را ترك مى کنند. 
وى افزود: گویا این افراد در فضاى خارج از مدرسه چاقو 
داشتند که ضمن درگیرى، ضرباتى با چاقو به یکدیگر 

وارد مى کنند.

مرادى خاطرنشان کرد: متأسفانه یکى از دانش آموزان 
به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را از دســت 
مى دهد و دیگرى تحت نظر عوامل پلیس در بیمارستان 

سراوان بسترى است.

شناسایى قاتل توسط پلیس
سرهنگ احمد طاهرى، جانشــین فرمانده انتظامى 
استان سیستان وبلوچستان نیز در خصوص این حادثه 
گفت: در پى اعــالم مرکز فوریت هــاى پلیس 110 
مبنى بر وقوع قتل نوجوان 15 ساله درنزدیکى یکى از 
مدارس شهر، مأموران انتظامى شهرستان براى بررسى 

موضوع اعزام شدند.

وى افزود: مأموران پس از بررسى صحنه جرم دریافتند 
مقتول با یکى از همکالســى هاى خود در مدرســه 
مشــاجره و درگیرى پیدا کرده و در این درگیرى قاتل 
که یک دانش آموز 15 ساله بوده با ضربه چاقو وى را 

به قتل رسانده و بالفاصله از محل متوارى شده است.
این مقام انتظامى تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى 
شهرستان در پایش هاى اطالعاتى و اقدامات پلیسى، 
هویت قاتل را شناسایى و آن را در یک عملیات ضربتى 

در کمتر از دو ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.
جانشین انتظامى سیســتان و بلوچســتان در پایان 
خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى 

براى سیر مراحل قانونى تحویل مقام قضائ ى شد.

مرد جوان که متهم است با همدستى سه مرد دیگر تاجر 
پارچه را ربوده و وى را 16 روز در یک گاودارى به اسارت 
نگه داشته و سپس به کمپ ترك اعتیاد برده است به 

اتهام آدم ربایى محاکمه شد.
رســیدگى به این پرونده از پاییز ســال 95 به دنبال 
شکایت یک مرد 60ساله که تاجر پارچه بود در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وى گفت: «صبح از خانه ام در 
خیابان ولیعصر خارج شدم که سه مرد ناشناس راهم را 
بستند و به بهانه اعتیاد به زور مرا سوار یک پژو کردند. 
هر چه به آنها گفتم معتاد نیســتم قبول نکردند. آنها 
16 روز مرا در یک گاودارى به اســارت نگه داشــتند 
و شــکنجه کردند. آنها هر روز از مــن آزمایش خون

مى گرفتند تا ثابت کنند اعتیاد دارم. در این مدت مردان 
جوان با پسرم تماس گرفتند و از او پول خواستند. حتى 
آنها اجازه ندادند پســرم به دیدنم بیایید. بعد از 16 روز 
آنها مرا تحویل یک کمپ غیرمجاز ترك اعتیاد دادند تا 

اینکه توانستم از آنجا فرار کنم.»
به دنبال اظهارات این مرد، پلیس به ردیابى آدم رباها 
پرداخت و آنها را بازداشــت کرد. در این بین مرد تاجر 
گفت: «مى دانم همســرم در این ماجرا دســت دارد. 
او به یک روانشــناس مراجعه کرده و گفته بود علت
 اختــالف هایش با من بر ســر اعتیادم اســت. دکتر 
روانشناس نیز شــماره یک مرد جوان به نام "محمد" 
را به او داده بود. شک ندارم محمد در ماجراى آدم ربایى 

دست داشته باشــد، چون چند بار او را در کمپ ترك 
اعتیاد دیدم. به همین خاطر از سه متهم بازداشت شده 

شکایتى ندارم و اعالم رضایت مى کنم.»
به دنبال رضایت این تاجر سه متهم آزاد شدند و پلیس 
محمد 40 ساله را بازداشــت کرد. وى در شعبه دهم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاســت قاضى 
محمد باقر قربان زاده و با حضور یک مستشار پاى میز 

محاکمه ایستاد.
در این جلسه شاکى گفت: «در 16 روزى که در گاودارى 
زندانى بودم شکنجه شــدم. مردان آدم ربا از من یک 
میلیارد تومان پول مى خواستند. آنها شماره تلفن پسرم 
را به دست آورده بودند و از او پول اخاذى مى کردند. بعد 
از فرار از کمپ متوجه شدم همسرم از من طالق گرفته 
و آبروى چندین ســاله ام به باد رفته است. به همین 

خاطر از محمد شکایت دارم.»
ســپس محمد که با وثیقه آزاد بود به دفاع پرداخت و 
گفت: «من از ماجراى آدم ربایى بى اطالع هستم. من 
عضو انجمن معتادان هستم و به کمپ هاى ترك اعتیاد 
رفت و آمد دارم. همســر این تاجر با من تماس گرفت 
و براى ترك اعتیاد همسرش کمک خواست. من هم 
شــماره یکى از کمپ هاى ترك اعتیاد را به او دادم. 
نمى دانم چه کســى مرد تاجــر را ربــوده و در ازاى 
آزادى اش پول خواسته است. من بى خبر از این ماجرا 

بودم که احضاریه دادگاه به دستم رسید.» 

رئیس کل دادگسترى گلســتان گفت: با تالش شبانه روزى 
کارگران معدن، یکى از لوکوموتیو هایــى که گمان مى رفت 
تالش براى روشــن کردن دوباره آن، ســبب انفجار معدن 

آزادشهر شده است، از تونل خارج شده است.
13 اردیبهشت ماه سال جارى، ســاعت 11و30دقیقه صبح، 
انفجارى در معدن زغال ســنگ یورت آزادشــهر در استان 
گلستان رخ داد که بر اثر آن 43 نفر از کارگران معدن جان خود 
را از دست دادند. این معدنچیان در عمق 1300 مترى در فضاى 
مملو از گاز مونو اکسید کربن و متان گرفتار شده بودند.  به گفته 
معدنچیان، تونلى که انفجار در آن رخ داده یکى از تونل هاى 

بن بست این معدن بوده و فقط یک راه خروج داشته است.
فیض ا... کاکوئى، کارفرماى این معدن همان زمان در رابطه با 
علت حادثه اظهار داشت: به دنبال از کارافتادن موتور دیزل این 
معدن، کارگران توسط یک دستگاه باترى قصد روشن کردن 
موتور دیزل کشنده لوکوموتیو را داشتند که به محض برقرارى 

اتصال با جرقه ایجاد شده تونل منفجر مى شود.
دســتگاه قضا نیز بالفاصله به این موضــوع ورود کرد و تنها 
ســه روز پس از وقوع این حادثه یعنى 16 اردیبهشت، رئیس 
کل دادگسترى اســتان گلســتان از احضار پیمانکار معدن 
زغال سنگ آزادشهر به دادسراى این شهرستان خبرداد. رئیس 
کل دادگسترى استان گلستان تصریح کرد: علل حادثه انفجار 
معدن زمستان یورت آزادشهر با حضور کارشناسان و قضات در 
حال بررسى است، اما اظهار نظر نهایى علت حادثه زمانبر است. 
هاشــمیان با بیان اینکه انفجار، دیواره هاى معدن را بى ثبات 
کرده و امکان بروز دوباره حادثه براى کســانى که وارد معدن 
شــوند وجود دارد، گفت: طبق نظر کارشناسان ایمن سازى 
معدن به منظور مشاهده کل مسیر و اطراف لوکوموتیو، دستکم 

یک ماه زمان مى برد.

لوکوموتیو از تونل معدن زمستان یورت خارج 
شد 

کارشناسى هاى فنى در رابطه با بررسى علت این حادثه ادامه 
داشت تا اینکه رئیس کل دادگســترى گلستان دیروز آخرین 
وضعیت این پرونده را تشریح کرد و گفت: با تالش شبانه روزى 
کارگران معدن، یکى از لوکوموتیو هایــى که گمان مى رفت 
تالش براى روشــن کردن دوباره آن، ســبب انفجار معدن 

آزادشهر شده است، از تونل خارج شده است.
هادى هاشمیان افزود: با خروج این لوکوموتیو، گروهى متشکل 
از بازرس وزارت کار، بازپرس پرونــده و نیروى انتظامى این 

لوکوموتیو را بررسى کردند.
به گفته رئیس کل دادگسترى استان گلستان بازرس وزارت 
کار، نتیجه  بررسى هاى اولیه را اعالم کرده و گفته است که نظر 
نهایى پس از خروج لوکوموتیو دیگرى که در فاصله  دورترى از 

لوکوموتیو خارج شده قرار دارد، اعالم خواهد شد.
این مقام قضائى اضافه کرد: هم اکنون کارگران در سه شیفت، 
ایمن ســازى تونل محل انفجار را انجــام مى دهند تا مابقى 
لوکوموتیو هــاى احتمالى از تونل خــارج و راه براى حضور و 

بررسى تیم کارشناسى هموار شود.
هادى هاشــمیان تأکید کــرد: نظریــه   تیم کارشناســى، 
نظریه  مشــورتى اســت و پــس از ارائــه این گــزارش به 
تیم کارشناسان رسمى قوه قضائیه و تأیید آن، در دادگاه قابل 

استناد است.
هاشمیان به مردم استان گلستان و خانواده هاى کارگران آسیب 
دیده در این حادثه اطمینان داد که دستگاه قضائى تا استیفاى 
حقوق مصدومان و خانواده هــاى جانب اختگان کوتاه نخواهد 
آمد و با مقصران حادثه در هر جایگاه و مقامى که باشند بدون 

اغماض برخورد مى کند.

پیدا شدن جمجمه سر یک انسان در پارك جنگلى چیتگر سناریوى مرموزى را پیش روى مأموران پلیس 
آگاهى تهران قرار داد.

ساعت 2 ظهر یک شــنبه 2 مهر ماه امسال کارگر شــهردارى در حال آبیارى در فضاى پارك جنگلى 
چیتگر بود که ناگهان با صحنه عجیبى روبه رو شدند. کارگر شهردارى زمانى که به سمت جسم مرموز 
روى زمین نزدیک شد با جمجه سر یک انسان روبه رو شد و خیلى زود ماجرا را به مأموران پلیس تهران 

مخابره کرد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 154 چیتگر براى بررسرى موضوع در محل حاضر شده و در برابر 
جمجمه سر یک انســان قرار گرفتند وماجرا به بازپرس شعبه دوم دادسراى امور جنایى تهران گزارش 
کردند. در این مرحله بازپرس کشیک قتل دستور داد تا تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

براى تحقیقات ویژه وارد عمل شوند.
کارآگاهان دراین مرحله جمجمه سر پیدا شــده را که احتمال مى دهن د سال هاست از زمان مرگ آن 
مى گذرد به پزشکى قانونى منتقل کردند تا هویت زن یا مرد بودن آن شناسایى شود و در ادامه تحقیقات 

در این زمینه براى پیدا کردن دیگر اعضاى این جمجمه سر آغاز شده است.

کارشناسان در چند قدمى کشف علت انفجار معدن زمستان یورت 

اولین لوکوموتیو  از تونل معدن مرگبار خارج شد

دستگیرى سارقان در خانه مرد مرده!

قتل همکالسى به دلیل مشاجره

16 روز اسارت 
در گاودارى

پیدا شدن جمجمه سر یک انسان در تهران

راز قتل پسر
 پس از مرگ پدر فاش شد
 و در 
شدن

خص 

اهى 
ودى 
وص 
هیچ 
احل 
ت پدر 
ت آمد 
ر این 
د. در 
د که 

م م ممم ماط منزل دفن  مى شود.رسیده و در حی
از فــوت پدر بعد از گذشت چن سسسسسس سد سال و بعد 
تتتتتتتکاتو رفتار  توجه به حــر مشکوك او وبا
گگگگگگگگگوشه اى  ررررررررر در از حیاط منزل گریه و زارى که
به رفتــار او داشته، دیگر اعضاى خانواده 

شششششششششششفوتش، اقدام به کندن  مشکوك مى شوند و بعد از 
سسسسسسسسسسر جسدد برادرشان روبه  حیاط منزل مى کنند که با آثا
رو مى شوند.  با هماهنگى مقام قضائى جسد مقتول 

ل ا ک ا

شد

مرد جوانى که در گرگان و تربت حیدریه به 18 سرقت 
سریالى دست زده است در کاشمر به دام افتاد.

رئیس پلیس کاشمر با اعالم این خبر گفت: تیم گشتى 
کالنترى 11 کاشمر ســاعت 3 بامداد دوم مهرماه به 
زن و مرد جوانى که سرنشــین یک خودروى سوارى 
ســرقتى بودند مظنون شــدند. مرد جوان با این بهانه 
که زن همراهش را به عقد موقــت خود در آورده پیاده 
شد تا مدارك وســیله نقلیه را از صندوق عقب بردارد. 
اما او در این لحظه پا به فرار گذاشت و در تاریکى شب 

متوارى شد. 
ســرهنگ ابوالقاســم باقرى افزود: مأموران انتظامى 
زن جوان را دســتگیر کردند و به تعقیب متهم فرارى 
پرداختند. پس از گذشت 12ساعت، پلیس با اقدام هاى 
اطالعاتى و جستجوهاى گسترده متهم فرارى که در 
ارتفاعات شمالى کاشمر مخفى شــده بود را ردزنى و 

دستگیر کردند. وى گفت: متهم در زمان دستگیرى با 
استفاده از یک چماق به سمت مأموران انتظامى حمله 
ور شد و قصد داشت با این کار راهى براى فرار خود باز 
کند. اما پلیس با اســتفاده از قانون به کارگیرى سالح 
اقدام به تیراندازى هوایى و ســپس، شلیک گلوله به 

سمت متهم کرد.
سرهنگ باقرى اظهار داشت: اصابت گلوله به پاى چپ 
متهم او را زمینگیر کرد و متهم به بیمارســتان کاشمر 
انتقال یافت و تحت مراقبت هاى پزشکى قرار گرفت. 
وى افزود: بررسى ســوابق متهم که به مواد مخدر نیز 
اعتیاد دارد حاکى از 18 فقره سرقت  خانه هاى مسکونى 
و خودرو در شــهرهاى گرگان و تربت حیدریه است و 
احتمال اینکه او در دیگر شــهرها و استان هاى کشور 
نیز مرتکب سرقت شده باشــد وجود دارد.تحقیقات از 
این سارق حرفه اى با دستورات مقام قضائى ادامه دارد.

زن صیغه اى
 بهانه اى براى فرار یک دزد
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 در دنیاى کنونى متصل شدن به اینترنت نباید کار چندان 
سختى باشد، وجود ابزارهاى پیشــرفته از قبیل تلفن هاى 
همراه هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا ابزارهاى ارتباطى 
مانند مودم هاى واى فاى و… موجبات اســتفاده آسان از 
خدمات و فناورى هاى جدید را براى انســان فراهم کرده 

است.
امروزه اســتفاده از اینترنت واى فاى و 
بى ســیم را مى توان در هر جایى  

پیدا کرد. بعضى از رستوران ها، 
و  کافى شــاپ ها  هتل هــا، 

فرودگاه ها مجهز به این فناورى 
هستند و به مشتریان خود 
رایــگان  اینترنــت 
ارائــه مى دهنــد. 

امــا خطــر بــزرگ واى فاى هــاى عمومى این اســت 
کــه اطالعاتى که فــرد رد و بــدل مى کند، بــراى تمام 
کســانى کــه از آن اســتفاده مى کننــد قابل مشــاهده

 است.
این سیستم هرچند بسیار سودمند اســت و فواید زیادى از 
جمله اتصال به اینترنت در هر لحظه و مکان در آن نامحدود 
است، اما چون سیستمى عمومى و همگانى است و تمامى 

کاربران از یــک نام کاربرى و رمز عبور اســتفاده مى کنند، 
ناخودآگاه کاربران را به ســمت ناامنــى در آن مکان پیش 
مى برد و افزایش کالهبردارى هاى مختلف را در پى خواهد 
داشت و زمینه ارتکاب جرم و سوءاستفاده برخى از سودجویان 
فضاى سایبرى را فراهم آورده است. آنها مى توانند به تمامى 

اطالعات ارسالى شما دسترسى داشته باشند.

نکاتى امنیتى در استفاده از واى فاى
با توجه به اهمیــت امنیت فضاى مجازى و شــبکه هاى 

اینترنتى، پلیس فتــا توصیه هایى را جهت باال رفتن امنیت 
کاربران فضــاى مجازى هنگام اســتفاده از اینترنت هاى 

رایگان ارائه  مى دهد.
حتى االمکان سعى کنید از شبکه هایى که داراى کلمه عبور 
اختصاصى هستند، استفاده کنید و قبًال در مورد آن شبکه از 
مسئولین مربوطه راهنماى هایى الزم را بگیرید. همچنین 
سعى کنید نام شبکه اى که از آن استفاده مى کنید را بشناسید. 
بهتر است قبل از اتصال به اینترنت از یک مسئول در مکانى 
که هستید در مورد ویژگى هاى واى فاى مورد نظر سئوال 

کنید.
در صورت ضرورت وصل شدن شبکه هاى عمومى مطمئن 
باشــید که از VPN مطمئن اســتفاده مى کنید. تنها به 
شبکه هایى که با پســورد محافظت مى شوند وصل شوید. 
استفاده از کانکشــن هاى WPA و WPA2 که مخفف 
WI-FI Protected Access هســتند، هرچنــد 
امنیت کمى را ایجاد مى کنند اما به هر حال کارساز هستند. 
همچنین هنگامى که به شبکه هاى عمومى واى فاى متصل 
هستید، به حساب هاى بانکى، ایمیل، شبکه هاى اجتماعى 
وارد نشــوید و اطالعات حســاس و مهمتان را از طریق 

واى فاى عمومى ارسال نکنید.
هرگز به شــبکه هاى دیگر متصل نشوید حتى اگر سرعت 
بیشتر و اتصال راحت ترى داشته باشید. همچنین در صورت 
استفاده از شبکه هاى عمومى، از این شبکه ها براى تبادل 
اطالعات مهم و اساسى استفاده نکنید و یا در صورت لزوم 
از نبود ابزارهاى کپى اطالعــات مثل کى الگرها مطمئن 
شوید و از صفحه کلید مجازى که ویندوز در اختیار شما قرار 

مى دهد استفاده کنید.

امروزه بیشتر سیستم هاى عامل  با حداقل یک دیواره آتش 
(فایروال) ساده همراه هستند و در کوتاه کردن دست کاربران 
درون شــبکه از دخالت بى جا در کامپیوتــر کمک فراوانى 
مى کنند. امــکان دارد که هم اکنون فایروال سیســتم تان 
روشن باشــد اما براى احتیاط به تنظیمات امنیتى رفته و از 

روشن بودن آن مطمئن شوید.
فایروال خود را فعال و بــه روز کرده و نرم افزار آنتى ویروس 
مناســب و به روزى داشــته باشــید. در این مورد آپدیت 
به موقع و مداوم فراموش نشــود. ضمناً آنتى ویروس نصب

 نکنید که فقط از شما در مورد مشکالت پیش آمده سئوال 
کند.

نام هاى کاربرى و رمز عبور و پسورد دوم خود را بالفاصله 
بعد از اتمام کار تغییر دهید. تمام پسوردهاى خود را مشابه 
پســوردهاى قبلى  انتخاب نکنید. زیرا این کار اشتباه است 
و گذاشــتن لقمه در دهان افراد سوجودست. اگر هم گاهى 
پسورد خود را عوض کنید امنیت بیشترى دارد. اگر از اینترنت 
اســتفاده نمى کنید حتمًا واى فاى خود را غیرفعال کنید تا 

سایرین نتوانند سوء استفاده کنند.
اگر در حــال کار با یک کامپیوتر عمومى هســتید مراقب 
اطراف خود باشــید، آنهــا به راحتــى مى توانند اطالعات 
شــما را موقع وارد کردن با کى بورد حفظ کنند. قابلیت به 
اشتراك گذارى  فایل ها، چاپگرها و...  و یا امکان ارتباط از راه 
دور به دیگر سیستم هاى کامپیوترى مستقر در آن مکان را 
خاموش کنید. همچنین دقت داشته باشید تمامى سایت هاى 
  Httpsمهم در فرم هاى ورود اطالعات خود از ارتباط امن
استفاده مى کنند نه Http این پروتکل مى تواند تا حدودى 

ایمن باشد.

 در دنیاى کنونى متصل شدن به اینترنت نباید کار چندان 
سختى باشد، وجود ابزارهاى پیشــرفته از قبیل تلفن هاى 
همراه هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا ابزارهاى ارتباطى 
مانند مودم هاى واى فاى و… موجبات اســتفاده آسان از 
ف فراهم کرده  انــان براى انس خدمات و فناورى هاى جدید را

است.
ووى و اده ازز اینترنت واى فا امروزه اســتفا
بى ســیم را مى توان در هر جایى  

نرانها،  بعضىبعضى از رستو .رد. پیدا ک
و  کاکافى شــاپ هاپ ها  اـا، هتل هـ

فرودگاه ها مجهز به این فناورى 
هستند و به مشتریان خود 
رایــگان  اینترنــت 
ارائــه مى دهنــد. 

امــا خطــر بــزرگ واى فاى هــاى عمومى این اســت 
کــه اطالعاتىکه فــرد رد و بــدل مى کند، بــراى تمام
کســانى کــه از آن اســتفاده مى کننــد قابل مشــاهده

 است.
این سیستم هرچند بسیار سودمند اســت و فواید زیادى از 
جمله اتصال به اینترنت در هر لحظه و مکان در آن نامحدود 
است، اما چون سیستمى عمومى و همگانى است و تمامى 

کاربران از یــک نام کاربرى و رمز عبور اســتفاتفادده مى کنند، 
ناخودآگاه کاربران را به ســمت ناامنــى در آن مکان پیش 
مى برد و افزایش کالهبردارى هاى مختختلف را در پى خواهد 
ءاسوءاسستفاده برخى از سودجویان  داشت و زمینه ارتکاب جرم و 
و آورده است. آنها مى توانند به تمامى  فضاى سایبرى را فراهم

اطالعات ارسالى شما دسترسى داشته باشند.

نکاتى امنیتى در استفاده از واى فاى
هجه به اهمیــت امنیت فضاى مجازى و شــبکه هاى  با تو

هکرها در کمین واى فاى عمومى هستند
رامین مشکاه

گوگل در هند یک اپلیکیشــن پرداخــت موبایلى تولید 
کرده است که براى انتقال وجه از تأیید فراصوتى استفاده 

مى کند.
مدتى پس از انتشار شایعاتى در رابطه با این اپلیکیشن، 
باالخره گوگل ایــن برنامه کاربردى را بــا نام Tez در 

سرویس گوگل پلى در هند منتشر کرد.
این اپلیکیشن یک برنامه رایگان است که به حساب هاى 
بانکى کاربران متصل شــده و امکان خرید حضورى و 

آنالین و جابه جایى وجوه را به شیوه امن فراهم مى کند.
نکته جالب توجه در رابطه با این اپلیکیشــن استفاده از 
امواج فراصوت براى تأیید انتقال وجه است است که کاربر 

را از استفاده از فناورى NFC بى نیاز مى کند.
براى انتقال وجه در این روش کافى اســت گوشى هاى 
هوشــمند دو فردى که قرار اســت انتقال وجه بین آنها 
انجام شود در نزدیکى هم بوده و Tez در هر دو گوشى 
نصب شده باشــد تا با انتقال امواج فراصوت این انتقال 

صورت بگیرد.
این فناورى همانند QR کدهاى تصویرى عمل مى کند 
با این تفاوت که این بار به جاى تصویر از پردازش امواج 

فراصوت استفاده مى شود و عمًال یک QR صوتى این 
کار را انجام خواهد داد.

گوگل نسخه اندرویدى و iOS این برنامه را که به رابط 
انتقال وجه بانکى(UPI) متصل شده در اختیار کاربران 

قرار داده است.
اســتفاده از این اپلیکیشن رایگان اســت و گوگل هیچ 
هزینــه اى از کاربران بــراى انجام تراکنــش دریافت 

نمى کند.
در حال حاضر محدودیت هایى براى تعداد تراکنش ها و 
مبلغ پول به صورت روزانه قرار داده شده است و کاربران 
در روز مى توانند 20 تراکنش تا ســقف صد هزار روپیه 

داشته باشند.
گوگل پیش از این از QR  صوتى براى برقرارى ارتباط 
بین وسایل هوشمند استفاده کرده بود اما این اولین بار 
است که از این فناورى براى انتقال وجه استفاده مى شود.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با این فناورى اســتفاده 
از امواج فراصوت است که نسبت به دیگر فناورى هاى 
ارتباطى مانند بلوتوث و یــا QR تصویرى پیچیدگى 

کمترى داشته و سریع تر نیز هست.

دسترسى سریع به امکانات دستگاه هاى هوشمند یکى از قابلیت هایى است که هر کسى به دنبال 
آن است و سعى مى کند با استفاده از النچرها و شخصى سازى هاى مختلف حالت مطلوب را براى 
برطرف سازى نیازهایش ایجاد کند. یکى از بهترین امکانات سیستم عامل آى او اس که طرفداران 
بسیارى نیز دارد تاچ بار آن مى باشد که دسترسى به بسیارى از تنظیمات و قابلیت ها را آسان کرده 

و آنها را در هر لحظه اى در اختیار کاربران قرار مى دهد.
 TouchBar for Android PRO Paid عنوان شبیه ســاز تاچ بار آیفون براى سیستم 
عامل اندروید است که توسط Alessio Cotardo توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشر 
شده است. پس از نصب برنامه یک نوار در قسمت پایینى صفحه نمایش ایجاد مى شود که دسترسى 
به قابلیت هاى مختلفى را براى شما فراهم مى کند. ابزار موجود و گنجانده شده در این تاچ بار قابلیت 
شخصى سازى دارد و مى توانید انواع تنظیمات نظیر روشن و یا خاموش کردن واى فاى، حالت پرواز، قفل 
صفحه نمایش و... را در آن قرار دهید. عالوه بر این با استفاده از آن دیگر نیازى به مراجعه به مرورگر ندارید 

و با دسترسى به نوار جستجوى گوگل در هر لحظه اى امکان جستجوى مطلب مورد نظرتان وجود دارد.

شرکت لنووو پس از گذشت 25 ســال از عرضه لپ تاپ هاى لنووو مدل جدیدى از 
سرى تینک پد را به همین مناسبت عرضه کرده است.

اولین لپ تاپ تینک پد 25 ســال قبــل در اکتبر 1992 توســط آى بى ام عرضه 
شــد و لنووو بعد از خرید واحد تولیــد این لپ تاپ هــا از آى بى ام بــه تولید آنها

 ادامه داده است.
لپ تاپ هــاى یادشــده در یک دهه اخیر بســیار محبــوب بوده انــد و لپ تاپ
 ThinkPad 25 که در سالگرد 25 سالگى تولید این لپ تاپ ها به بازار آمده مبتنى 

بر ویژگى هاى سخت افزارى لپ تاپ ThinkPad 470 است.
 Core i7 لــپ تــاپ یادشــده داراى نمایشــگر 14 اینچــى و پردازنــده
شــرکت اینتل، 16 گیگابایــت رم و 512 گیگابایت حافظه اس اس دى اســت.

 NVIDIA GTE 940MX پردازنــده گرافیکــى ایــن لــپ تــاپ هــم از نــوع 
است.

یک پورت USB-C، ســه پورت اســتاندارد یواس بى، امــکان افزودن کارت 
حافظه و حتــى پــورت Ethernet از جملــه امکانــات این لپ تاپ اســت. 
همچنین اسکنر اثر انگشت و قابلیت تشــخیص چهره کاربر از طریق اشعه مادون 
قرمز وبکم براى ThinkPad 25 پیش بینى شده است. قرار است این 
لپ تاپ جدید در مهر ماه سال جارى روانه 
بازار شــود و قیمت آن هنوز اعالم 

نشده است.

Shadow Fight 3 نسخه ســوم از بازى فوق العاده زیبا، 

محبوب و بى نظیر مبارزه سایه از استودیوى بازى سازى 
مطرح Nekki براى دستگاه هاى اندروید است. با نصب 
Shadow Fight 3 برروى دستگاه اندرویدى تان؛ عصر 

جدیدى از مبارزه افسانه اى را تجربه خواهید کرد! 
در Shadow Fight 2 شــما بــه مبــارزه بــا حریفانى 
قــَدر مى پرداختیــد که به صورت ســایه بودنــد اما در

 Shadow Fight 3 آن ســایه ها تبدیل به جنگنده اى 
خوش هیکل و زیبا شده اند! 

جنگنده خود را انتخاب کرده و وارد مبارزه هایى نفسگیر 
شــوید و یکى از متفاوت ترین بازى هــاى اندرویدى را 

تجربه کنید!
 این بازى نسبت به حجم کمش عالى طراحى شده و از 
زیباترین و خوش ساخت ترین بازى هاى اندروید است؛ 

پیشنهاد مى دهیم به هیچ وجه آن را از دست ندهید! اگر 
از دوستداران بازى هاى اکشــن باشید بدون شک بازى 

خارق العــاده Shadow Fight 3 نظرتان را جلب خواهد 
کرد. 

انتقال وجه با امواج صوتى ممکن شد

لپ تاپ هــاى یادشــده در یک دهه اخیر بســ
5که در سالگرد 25 سالگى تولید ThinkPad 25

kPad 470 0بر ویژگى هاى سخت افزارى لپ تاپ

4لــپ تــاپ یادشــده داراى نمایشــگر 14 ای
2 گیگابایــت رم و 512 گیگا 6شــرکت اینتل، 16
 پردازنــده گرافیکــى ایــن لــپ تــاپ هــم

است.
Cیک پورت USB-C، ســه پورت اســتاندارد
tحافظه و حتــى پــورت Ethernet از جملــ
همچنین اسکنر اثر انگشت و قابلیت تشــخیص
5قرمز وبکم براى ThinkPad 25پ

لپ تاپ ج
ب
ن

رونمایى از لپ تاپ 
جدید لنووو

اپلیکیشن تاچ بار آیفون 
براي اندروید

بازى نبرد سایه ها 3 براى اندروید

به تازگى دانشمندان کشف کرده اند که مى توانند با استفاده از یادگیرى ماشینى و ثبت 
سوابق بیمارى، با سرعتى به مراتب بهتر از پیش، شکل گیرى بیمارى در افراد مختلف 

را کشف کنند.
 ثبــت ســوابق بیمــاران به صــورت الکترونیکــى امــر چنــدان جدیــدى

 نیســت و امروزه سال ها از تبدیل شــدن چنین موضوعى به یک اســتاندارد پزشکى 
مى گذرد.

با وجود ایــن،  به نظــر مى رســد که دانشــمندان قصــد دارند تــا از ایــن داده ها 
کاربرى جدیدى را طلب کرده و بتوانند با تحلیل آنها به درمان سریع تر بیماران کمک 

کنند.
برنامه  ایــن پــروژه این اســت کــه بــا اســتفاده از ســاختار هــوش مصنوعى 
و یادگیرى ماشینى بتوان از اطالعات ثبت شده براى شناسایى سریع بیمارى ها استفاده 

کرد.
 سرپرســت این پروژه که فردى هندى به نام «سومان ردى 
ادونورى» اســت، ابراز امیدوارى کرده اســت که با استفاده 
از این سیســتم بتوان بیمارى هایى که شناسایى سریع آنها
 بسیار مهم است را شناسایى کرده و جان بسیارى از بیماران  

را نجات داد.
شایان ذکر اســت که این سیســتم هنوز به صورت کامل 
آماده اجرا در ســطح گسترده نیســت و محدودیت هایى 
دارد ولى با دریافت بودجه مناســب مى تــوان آن را به 
یک سیســتم کامل و نیرومند از جنس هوش مصنوعى 

بدل کرد.

م
م

ج
د
ق

خ
ج
ش
ت

ـت این پروژه که فردى هندى به نام «سومان ردى 
» اســت، ابراز امیدوارى کرده اســت که با استفاده 
ســتم بتوان بیمارى هایى که شناسایى سریع آنها
م است را شناسایى کرده و جان بسیارى از بیماران  

داد.
کر اســت که این سیســتم هنوز به صورت کامل 
ا در ســطح گسترده نیســت و محدودیت هایى 
 با دریافت بودجه مناســب مى تــوان آن را به 
ــتم کامل و نیرومند از جنس هوش مصنوعى 

استفاده از هوش 
مصنوعى براى 

شناسایى زودهنگام 
بیمارى ها
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منبع: ایسنا 

منبع: ایسنا 

و به مناطق عملیاتى روز یک شنبه و همزمان با 
کاروان هاى نمادین اعزام نیر

ر تهران به حرکت درآمدند.
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح شه

صحن علنى مجلس شوراى 
اسالمى

حرکت نمادین 
ورود کاروان 

امام حسین(ع) 
به کربال در روز 

دوم محرم الحرام 
در همدان برگزار 

شد.

مسابقات لیگ 
دسته یک بانوان از 

دوم لغایت چهارم مهر ماه 
در زمین گلف 

مجموعه ورزشى انقالب 
در حال برگزارى است.

تى جهان با وسعتى بیش 
ز بزرگ ترین بناهاى خش

این» به عنوان یکى ا
ارگ «ر

 از ارگ بم است که 
ترمربع، دومین بناى خشتى بزرگ جهان بعد

از 22هزار م

کرمان قرار گرفته و هرساله میزبان 
ونى راین در استان 

در جنوب غربى شهر کن

ت ارگ راین به دوره ساسانیان بر 
ن گردشگر داخلى و خارجى است.قدم

هزارا

مى گردد.

شهرستان راز و جرگالن و روستاهاى اطراف آن در 
خراسان شمالى داراى امکان بالقوه دامدارى وکشاورزى 
است اما نبود زیرساخت هاى اقتصادى، صنایع تبدیلى و 
وجود معضالت طبیعى خشکسالى، سیل، زلزله و بیکارى 

مشکالتى را براى مردم منطقه پدید آورده 
که باعث مهاجرت جوانان به سمت شهرهاى بزرگ و 

پایتخت شده است.

ش در مالیر
ولید کشم

ت انگور و ت
برداش

برداشت زغال اخته 
در شهر کلیبر استان 
آذربایجان شرقى

تمرین پرسپولیس در 

دبى پیش از دیدار 

با الهالل




