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طوفان طوفان زردزرد  
از اصفهان به جنوب رفته است!از اصفهان به جنوب رفته است!

چه کسانى بیشتر در معرض
 فقر ویتامین D هستند؟

خارج کردن باترى لپ تاپ، عمر آن را خارج کردن باترى لپ تاپ، عمر آن را 
زیاد مى کند؟زیاد مى کند؟
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آگهى مزایده نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد طى 
تشریفات قانونى گلخانه شــهردارى به مساحت 250 مترمربع را به اشخاص 
حقیقى و حقوقى اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواســت مى گردد از 
تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز  

مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

توجه توجه 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به فروش رساند:

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ  پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
1) تعداد 1200 دستگاه موتورسیکلت اوراقى و 24 دستگاه خودرو (18 دستگاه اوراقى و 6 

دستگاه قابل شماره گذارى)
توضیح اینکه: گلویى موتورسیکلت ها برش داده شده و شماره شاسى و شماره موتور نیز 
سنگ گرفته مى شود همچنین خودروهاى اوراقى برش داده شده و سپس تحویل خریدار 

مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه
خمینى شهر: میدان کوزه- انتهاى استاد طالیى- سمت چپ- پارکینگ حجت (موتورسیکلت 

و خودرو) 
خمینى شهر: خیابان امیرکبیر- کوچه 36- کارخانه موزاییک سازى (4 دستگاه خودرو)

زمان بازدید: سه شنبه مورخ 96/08/02 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 
14 تا 16

زمان حراج: چهارشنبه مورخ 96/08/03 ساعت 9/30 الى 13
محل برگزارى حراج: اصفهان- ســه راه ســیمین- بلوارکشاورز- 
مقابل رســتوران بیســتون (جنب درمانگاه آتیه) کوى شهید وحیدا- 

کانون فرهنگى تربیتى امام خمینى (ره)

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

ان استان اصفهان ف تانا تقل مستقلا ه  روزنامه ejahan.netejahanزنا net

 شباهت با
 «الویس پریسلى»
10 برایم مهم نیست! مم 10ممم

پخش سرى جدید «فیتیله»  
10همچنان در بالتکلیفى است
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علت مرگ
 دانشجوى 

علوم پزشکى 
مازندران چیست؟

حراج حضورى
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بازیگر فیلم «جان سخت» گفت: یک زمانى بود که از ما براى حضور در آثار سینمایى دعوت مى شد و ما براى 
بازى حق انتخاب داشتیم اما در حال حاضر روابط، خودى و ناخودى و برخى اتفاقات باعث شده تا فقط برخى 
امکان حضور در سینما را داشته باشند.جلیل فرجاد دلیل کمرنگ شدنش در عرصه سینما را اینگونه مطرح 
کرد: انگار من براى کار در آثار سینما سعادت ندارم. اکثر آثار سینمایى این روزها براى جوانان نوشته مى شود 

و به تبع همین وضعیت پیشنهاد براى بازیگرانى مثل من کم خواهد شد.
وى در همین راستا افزود: دیگر دوست ندارم در مورد وضعیت بازیگرى سینما نظر بدهم زیرا دیگر براى من 
هیچ اهمیتى ندارد. اگر کار خوبى پیشنهاد شود بازى مى کنم و اگر نشود هم نه. من نمى توانم دنبال نقش 

بروم و هر روز در هر دفتر سینمایى به دنبال حضور در آثار باشم.
 فرجاد با اشاره به دورى خود از عرصه سینما خاطرنشان کرد: سال هاى متمادى از عرصه سینما دور هستم و 
براى بازى در آن دلتنگ شده ام. هر بازیگرى دوست دارد که خود را بر پرده سینما ببیند و براى دیدن 

خودم روى پرده سینما دلتنگ شده ام.

احمدرضــا معتمدى جدیدترین فیلم ســینمایى 
خود را با حضور بازیگران مطرح ســینما جلوى 

دوربین مى برد.
احمدرضا معتمدى با همکارى سازمان فرهنگى- 
رسانه اى «اوج» فیلم جدید خود را مى سازد. قرار 
اســت در این فیلم،  بازیگرانى چون على مصفا، 
بهرام رادان، طناز طباطبایى، اکبر عبدى، صابر ابر 

و... نقش آفرینى کنند.
گفتنى اســت؛ آخرین اثــر بلند ســینمایى این 
کارگردان «راه رفتن روى ســیم» نــام دارد که 
تهیه کنندگى آن را سعید سعدى بر عهده داشت. 
این فیلم تولید سال 1395 اســت و هنوز اکران 

نشده است.
 احمدرضا معتمدى آثــارى چون «راه رفتن روى 
ســیم»، «قاعده بازى»، «آلزایمر»، «دیوانه اى 
از قفس پرید»، «زشــت و زیبا» و «هبوط» را 

کارگردانى کرده است.

حســام نواب صفوى با حضــور در برنامه «من و شــما» 
پاسخگوى سئواالت آرش ظلى پور مجرى برنامه شد.

وى در ابتداى گفتگو عنوان کرد که اصًال نگاه از باالبه مردم 
ندارد و گفت: من نگاهم نگاه مردم است و با این مردم بزرگ 
شدم براى همین اصًال به کسى از باال نگاه نمى کنم. شاید 

این شائبه به دلیل این است که قدم بلند است!
آرش ظلى پور درباره ظاهر این بازیگر و استفاده مکرر از رنگ 

پرســید که او بیان سیاه و سفید در پوشش اش 
داشــت: براى این 

استفاده مى کنم 
که ســیاه و 

سفید باید با هم برابر باشند و این مخالف نژادپرستى است!
نواب صفوى با رد این موضوع که متأثر از «الویس پریسلى» 
است و ظاهرش را مشــابه او درست مى کند، گفت: من در 
خیلى از کارها سعى کردم از این نوع گریم فاصله بگیرم، نوع 
جمجمه ام خدادادى است و هیچ اصرارى براى شبیه شدن 

به این خواننده ندارم.
ظلى پور با اشاره به عمل زیبایى که روى صورت این بازیگر 
انجام شده از او پرسید چرا حتى فرم موهایت را هم شبیه این 
خواننده مى کنى؟ که نواب صفوى در پاسخ گفت: من یک 
عمل زیبایى انجام دادم که به این دلیل بود که بینى ام شکسته 
شد و مجبور شدم عمل کنم. مدل موى من هم همین است 
مگر اینکه در فیلمى تغییر بدهم. اولین بار خیلى سال پیش 
قبل از سینما به من گفتند که شبیه این خواننده هستم اما باید 
بگویم که شباهت با او برایم مهم نیست بیشتر تفکرش را 

دوست دارم که نقض نژادپرستى است.
نواب صفوى در ادامه این بخش درباره حضورش در دو فیلم 
پرفروش دهه 80 و دهه 90 گفت: من، هم «نهنگ عنبر 2» 
را دوســت دارم و هم «اخراجى ها 2»؛ نقش «رسول» 
در «اخراجى ها 2» برایــم نقش مهمى بود چون هر 
بازیگرى دوست داشت آن را بازى کند. براى من 

آن نقش آسان بود چون خودم بودم.
ظلى پور با بیان اینکه در یکى از مصاحبه هایش 
به این موضوع اشاره کرده که دست و پایش 
مقابل دوربیــن براى ایفــاى این نقش 
مى لرزیده از او پرســید با این اوصاف 
چطور نقش برایت آســان بود که 
این بازیگر پاسخ داد: من به این 
دلیل آن حرف را زدم که همیشه 
فکر مى کردم «رسول» را چه 
کسى بازى خواهد کرد. یکى 
از بهتریــن شــخصیت هایى 
بود که لوتى منش بود و هنوز که 
هنوز اســت من دیالوگ هایش را از مردم 
مى شــنوم. باید بدانید که اگر اخراجى ها معادل پول االن 

مى فروخت چیزى حدود 65 میلیارد تومان مى شد.
وى در بخشى از گفتگو با تماشــاى تصویر رضا یزدانى 
و در پاســخ به این پرســش که چقدر موافق است یک 

خواننده بازیگر هم باشد، گفت: رضا، همسفر خیلى 
خوبى است و خواننده خیلى خوبى هم 

هست. اما من نمى دانستم 

که بازى هم مى کند! در کل باید بگویم که این فرمول که 
هم بازیگر باشى و هم خواننده در کل دنیا جواب نداده است. 
مطمئناً اگر جواب مى داد من خودم این کار را مى کردم! من 
اول مى خواستم خواننده بشوم اما بعد پشیمان شدم و تصمیم 
گرفتم بازیگر شــوم و باز تصمیمم عوض شد و به سمت 
حقوق آمدم. من براى همه کارهایى که مى کنم تحصیالت 

آکادمیکش را دارم.
وى در بخشى دیگر از گفتگو با اشاره به عکسى از گریمى که 
شباهت زیادى به تمثال هاى حضرت عباس (ع) دارد، گفت: 
آن گریم براى نقش حضرت عباس(ع) است اما اعتقادات 
قلبى من اجازه نمى داد که تصویر ایشــان در کارى پخش 
شود. این گریم انجام شد و در نهایت من این اجازه را به خودم 
ندادم که آن نقش را بازى کنم. اما شاید براى گریم حربن 

ریاحى آن را در نظر بگیریم.
بازیگر فیلم «نان، عشــق، موتور 1000» درباره اینکه چرا 
ازدواج نمى کند، گفت: االن براى ازدواج مصمم تر هستم اما 
این موضوع تحت بررسى است. شاید کسى در زندگى ام باشد 

اما مصلحت این است که از این سوال بگذریم.
وى درباره مالك هایش براى همســر آینده اش نیز اشاره 
داشت: کسى باید باشــد که من و کارم را بفهمد. بازیگرى 
کار سختى است و وکالت هم کارســختى است و من باید 
محرم اسرار مردم باشم. بنابراین همسر آینده من باید اینها 

را متوجه بشود.
وى در پایــان در واکنش به شــائبه فالــوور خریدن براى 
اینستاگرام گفت: هرگز فالوور نخریدم اگر بخواهم مرتکب 
چنین عملى بشوم ده میلیون مى خرم نه صد هزار تا! ما باید 

بدانیم که فالوور چیزى را براى بازیگر عوض نمى کند و 
فالوور معیار تشخیص محبوبیت نیست که اگر باشد باید 

فیلم هاى خیلى از بازیگران بفروشد که نمى فروشد.
گفتنى است؛ «من و شما» هر هفته جمعه ها 

به تهیه کنندگى هادى قندى و اجراى 
آرش ظلى پور ســاعت 14 روى 

آنتن مى رود.

در آستانه اکران فیلم «غیرمجاز»حسن یکتاپناه پوسترهاى فیلم رونمایى شد.
«غیرمجاز» برخالف نامش یک فیلم کامًال مجاز اســت که از حضور میالد کى مرام، یاسمن معاوى و لیال 
زارع در نقش هاى اصلى سود مى برد. داستان «غیرمجاز» درباره دخترى است که به امید پیدا کردن نامزدش 
راهى تهران مى شود اما حین حضور در تهران با اتفاقات غیرمنتظره اى روبه رو مى شود که نگاه او نسبت به 

زندگى را دستخوش تغییر مى کند.
پریوش نظریه، لوون هفتوان، نگار جوکار، محمدرسول صفرى، وحید رحمتى، امیر فرزام، سنا حیدریان، على 

سیفى پور، شیرین فرخنده نژاد و آزیتا فیروزبخت دیگر بازیگران فیلم هستند.
تهیه کنندگى «غیرمجاز» را محمدحسین عامرى پویا برعهده داشــته و فیلم با پخش رسانه فیلمسازان به 

مدیریت حبیب اسماعیلى از دهم آبان ماه روى پرده خواهد رفت.

بازیگر مجموعه «شهرزاد» گفت: داستان در قسمت دوم 
«شهرزاد»  داراى فراز و فرودهاى مناسبى بود.

رامین ناصرنصیردرخصوص فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: این روزها تمامًا مشــغول بازى در ســریال 

«شهرزاد3» هستم و در کنار آن سریال «افسانه هزارپایان» نیز 
اثر دیگرى است که در آن به ایفاى نقش مى پردازم و از شبکه نسیم 

روى آنتن خواهد رفت.
وى درباره چگونگى ســاخت و مراحل فیلمبردارى «شهرزاد 3» افزود: طبق 
قرارى که گروه تولید با بازیگران گذاشته در خصوص فصل سوم «شهرزاد» 
دیگر نمى توانیم مصاحبه اى داشته باشیم و از این به بعد تمام اخبار «شهرزاد3» 

از طریق روابط عمومى اثر ارائه خواهد شد.
بازیگر سریال «سر دلبران» درباره نقدهاى وارد شده بر فصل دوم «شهرزاد» 
تصریح کرد: در ابتداى راه فیلمنامه کلى «شهرزاد» به ما داده شد و صحبتى 
در مورد فصل بندى این سریال گفته نشد و نمى دانستیم دقیقًا این مجموعه 

چند فصل خواهد شد.
وى در همین راســتا ادامــه داد: از نظر من قصه اصلى «شــهرزاد» به هیچ 

وجه ناقص نبود 
و نمى تــوان گفــت که 
«شهرزاد» در داســتان ایراد داشته است. شاید مشــکل اصلى و نقدهایى 
که بر «شهرزاد 2» وارد شــده به علت روند نادرست تقطیع و فصل بندى 

اتفاق افتاده است.
ناصرنصیر خاطرنشان کرد: داستان در قسمت دوم داراى فراز و فرودهاى 

مناســبى بود اما به نظر من عدم قسمت بندى مناســب و همینطور پایان 
یافتن فصل در اواسط داستان برخى از نقدها را بر فصل دوم این سریال وارد 

کرده است.

تهیه کننده جدید برنامه «فیتیله» گفت: براى پخش سرى جدید با شبکه به قطعیت رسیده ایم اما 
بچه هاى تیم چند کار تئاتر قول داده اند که باید آنها را تمام کنند.

مهدى بصیرى، تهیه کننده سرى جدید برنامه «فیتیله» درباره آخرین وضعیت این برنامه گفت: براى 
پخش سرى جدید «فیتیله» با شبکه به قطعیت رسیده ایم اما با توجه به اینکه برنامه ریزى هاى کارى 
دیگرى داریم، ابتدا باید آنها را تمام کنیم و بعد از آن به سراغ این پروژه بیاییم. وى ادامه داد: عالوه بر 
این عموهاى «فیتیله اى» درگیر چند کار تئاترى هستند که باید آنها را تمام کنند و بعد وارد مرحله تولید 
«فیتیله»شویم. بصیرى خاطرنشان کرد: زمان پخش سرى جدید با شرایط فعلى هنوز مشخص نیست.

الزم به ذکر است محمد مسلمى کارگردان برنامه «فیتیله» در آخرین گفتگوى خود با میزان در خصوص 
آخرین مراحل تولید برنامه «فیتیله» گفت: پیش تولید فصل جدید برنامه «فیتیله» به زودى آغاز مى شود 
و ضبط آن در ماه محرم صورت مى گیرد. همچنین قرار است این برنامه تلویزیونى ویژه کودکان پس از ماه 
محرم در روزهاى پنج شنبه و جمعه روى آنتن شبکه 2 سیما برود. وى ادامه داد: رویکرد سرى جدید برنامه 
«فیتیله» موضوع سالمت و بهداشت شخصى، اجتماعى، جسم و روح است و بحث پیشگیرى و درمان را 
به صورت خیلى ظریف مطرح و تالش مى کنیم در این راستا از شعار دادن دورى کنیم. همچنین در فصل 

جدید مهدى بصیرى تهیه کنندگى برنامه را بر عهده دارد.
مسلمى تصریح کرد: در فصل جدید برنامه «فیتیله» با یکسرى آیتم هاى جدید که در کنار آیتم هاى قبلى 
برنامه وجود دارند، برنامه را پیش مى بریم و گروه نویسندگان برنامه به سرپرستى کریم خودسیانى نگارش 
متن هاى برنامه را بر عهده دارد. وى در ادامه صحبت هاى خود افزود: سرى جدید «فیتیله» در 50 قسمت 
60 دقیقه اى تولید مى شود. تالش مى کنیم در سرى جدید این برنامه عالوه بر بخش هاى طنز، از لحاظ 
متن و محتوا قوى تر باشیم چرا که بچه ها این روزها با موضوع سالمت بیش از هر موضوع دیگرى درگیر 
هستند چون بى تحرك، چاق و منزوى شده اند و در این راستا، هم به سالمت جسم و هم به سالمت روح 

مى پردازیم.

هرگز فالوور نخریدم 
اگر بخواهم مرتکب چنین 

عملى بشوم ده میلیون 
مى خرم نه صد هزار تا

شباهت با
 «الویس پریسلى» 
برایم مهم نیست!

حسام نواب صفوى:

رونمایى از پوسترهاى «غیرمجاز»

 ناصرنصیر: 
 

 اجازه صحبت درباره 

  «شهرزاد 3» را نداریم

جلیل فرجاد: براى دیدن خودم 
روى پرده سینما دلتنگم

امکان حضور در
کرد: انگار من بر

به تبع همینوض و
وى در همین راس
اهمیتى ندا هیچ
بروم و هر روز در
فرجاد با اشاره به

براى بازى
خودم رو

فتنروى
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پخش سرى جدید «فیتیله»  
همچنان در بالتکلیفى است

حضور بازیگران 
مشهور در فیلم جدید 
کارگردان «آلزایمر»
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سرطان مغز استخوان
ووووووخخخخخخوووو خختتتتتت تتسسسسس ززغغغغغغغغغغززززاا غغممممم ااططططاااانن رر
 نشانه هشداردهنده
99 نشانه هشداردهنده

یکى از نخســتین نشــانه هاى 
مولتیپل میلوما احســاس خستگى بیش از اندازه 

است که حتى پس از اســتراحت کافى و دنبال کردن یک 
رژیم غذایى سالم از بین نمى رود. این احساس خستگى به واسطه 

روش حمله مولتیپل میلوما به سلول هاى سالم در مغز استخوان شکل 
مى گیرد که در بســیارى موارد مى تواند به کم خونى یا تولید سیتوکین 

ناسازگار منجر شود.
از آنجایى که احساس خستگى بســیار شایع است، 
این نشــانه باید در ترکیب با نشــانه هــاى دیگر

مولتیپل میلوما که در ادامه به آنها اشاره 
مى شود، در نظر گرفته شود. 

فرد مبتال بــه مولتیپل میلوما مى 
تواند روند سریع کاهش وزن خود را تجربه کند. 

این بیمارى مى تواند زمینه ســاز عالئم بسیارى از قبیل 
خســتگى بیش از اندازه و درد شدید شود که اشــتها را سرکوب 

مى کنند. 
مولتیپل میلوما مى تواند ورزش کردن و کالرى سوزى که به تقویت سوخت 
و ساز و افزایش اشــتها کمک مى کنند را دشوار ســازد. به طور خالصه، 
اگر فردى بدون ایجاد تغییــر در رژیم غذایى خود یا 
فعالیت هاى جســمانى با روند کاهش وزن مواجه 

شــود، ممکن اســت با یک مشکل 
سالمت چشمگیر و زمینه اى در پس 

پرده مواجه باشد.

کم خونى زمانــى رخ مى دهد 
که تعداد گلبول هاى قرمز خون به ســطوح 

بسیار پایین مى رسد،  مى تواند ناشى از ابتال به مولتیپل 
میلوما باشد، زیرا این بیمارى موجب سرکوب یا بیرون راندن

 گلبول هاى قرمز سالم مى شود. شــایع ترین عارضه جانبى کم 
خونى احساس خستگى شدید است، که ممکن است با دنبال کردن 
رژیم غذایى سالم، اســتراحت کافى، مصرف 
مایعات یا محرك هایى مانند کافئین از بین 

نرود. این احساس خستگى بیش 
از اندازه مــى تواند براى روزها یا 

حتى هفته ها ادامه یابد.

از آنجایى کــه مولتیپل میلوما 
گلبول هاى قرمز سالم مغز استخوان را هدف 

قرار مى دهد مى تواند موجب تضعیف استخوان هاى 
بیمار شود. این شرایط اغلب موجب شکنندگى و احساس درد 

در استخوان ها مى شود و همچنین مى تواند به احساس بى حسى 
منجر شود.این احساس بى حســى بیشتر زمانى شکل مى گیرد که 
مولتیپل میلوما به مهره هاى ســتون فقرات 
حمله مى کند. با گسترش مشکل در ستون 

فقرات، بیمارى موجب تضعیف 
استخوان ها مى شود و مهره ها در 
تماس با یکدیگر و اعصاب اطراف 

ستون فقرات قرار مى گیرند. 

مولتیپــل میلوما مــى تواند در 
نهایت به شــکل گیرى مشــکالت کلیوى 

چشمگیر منجر شود. توســعه مولتیپل میلوما به شکل 
گیرى پروتئین هایى منجر مى شــود که تولید بیش از اندازه 

آنها مى تواند فشــار مضاعف بر کلیه ها وارد کند و آسیب دیدن 
آنها یا حتى نارســایى کلیوى را موجب شود. در حالت ایده آل، بیمار
 نشانه ها و عالئم دیگر ابتال به مولتیپل میلوما 

را تشخیص داده و اقدامات الزم 
را پیش از اینکه بیمارى به ظهور 
مشــکالت کلیوى منجر شود، 

انجام مى دهد.

با گذشــت زمان، مولتیپل 
میلوما به تولید ســلول هاى ســرطانى 

منجر مى شود، که خروج سلول هاى سالم را از 
مغز استخوان به همراه دارد. این شرایط ضعف، درد و 

به طور بالقوه بى حسى در استخوان را موجب مى شود. 
در این زمان، بیمــارى مى تواند ترك 

خوردگى یا شکســتگى 
کامل استخوان را موجب 

شود.

ســردرگمى  احســاس 
مى تواند در نتیجه بســیارى از عالیم 

مرتبط با مولتیپل میلوما، از جمله هایپرکلسمى 
و آسیب کلیوى، شــکل بگیرد. در اصل، بدن در 
مواجهه با از بین رفتن مغز استخوان 

مى تواند سیگنال هایى 
گیج کننده به مغز ارسال 

کند.

یکى از نشــانه هاى آشــکار 
و متمایز مولتیپل میلوما احســاس درد در 

استخوان هاست. مولتیپل میلوما در مغز استخوان 
شکل مى گیرد و با گذشت زمان گلبول هاى قرمز سالم 

را ســرکوب مى کند که مى تواند نازك شــدن و تضعیف 
اســتخوان را به همراه داشــته باشد. 

در نتیجه، پوکى اســتخوان شکل 
مى گیرد.

خستگى
کاهش وزن بیش از اندازه

کم خونى

بى حسى

مشکالت
 کلیوى

هایپر
کلسیمى

سردرگمى 
روانى

درد در
 استخوان ها

افــزودن مــوز و 
آووکادو بــه رژیم 

غذایــى مى تواند در 
پیشگیرى از بیمارى قلبى 

مفید باشد.
گروهى از متخصصان قلب و عروق دریافته اند که خوردن 
یک عدد موز و یک عدد آووکادو در روز مى تواند از عارضه 
سخت شــدن عروق که عامل ابتال به بیمارى قلبى و در 

نهایت مرگ ناشى از آن است جلوگیرى کند.
بر اساس آزمایشات انجام شده این دو ماده خوراکى غنى از 
پتاسیم هستند و این ماده معدنى به کاهش عارضه تجمع 
کلسیم در عروق که مشکل مشترك در بروز بیمارى قلبى 

و کلیوى است، کمک مى کند.
تجمع کلسیم در بافت یا «کلسیفیکاسیون» زمانى اتفاق 
مى افتد که کلسیم در بافت هاى نرم به جز بافت استخوانى 
مانند عروق خونى یا سایر بافت هاى بدن تجمع مى کند و 
این عارضه انجام فرآیندهاى طبیعى بدن را دشوار کرده و 

مختل مى سازد.
رژیم غذایى غنى از پتاســیم در عین حال خطر ســخت 

شدن ســرخرگ آئورت را که از عوامل اصلى بیمارى 
قلبى – عروقى است کاهش مى دهد.

دریافت مقدار کافى پتاسیم در پیشگیرى از سختى 
عروق و تصلب شرائینموثر است و استفاده از این 
دو خوردنى  به دلیل اینکه منابع غنى از پتاســیم 
هستند مى تواند کمبود این عنصر مهم در بدن 

را جبران کند. 

که از عواملاصلى بیمارى شدن ســرخرگ آئورت را
–قلبى – عروقى است کاهش مى دهد.

دریافت مقدار کافى پتاسیم در پیشگیرى از سختى 
این عروق و تصلبشرائینموثر است و استفاده از

دو خوردنى  به دلیل اینکه منابع غنى از پتاســیم 
هستند مى تواند کمبود این عنصر مهم در بدن 

را جبران کند.

ستو

مــوز و 
 بــه رژیم 
تواند در

ردن خ

2میوه 
مفید در 

پیشگیرى از 
بیمارى 
قلبى

مشخص شده که شانس زنده ماندن فردى که مبتال به فقر ویتامین D است، 
پایین تر از فردى است که سطوح ویتامینDنرمال دارد.

این نکته ثابت شده که کمبود ویتامین دى با نگرانى هاى بهداشتى از جمله 
افزایش خطر ابتال به آلزایمر، دیابت، پوکى استخوان، بیمارى هاى قلبى و 
حتى وضعیت هاى جدى دیگر از جمله سرطان پروستات ارتباط نزدیک دارد.

فراوانى غذاهایى که سرشــار از ویتامین D هســتند، کم اســت و یکى از 
بهترین گزینه ها براى دریافت کافى این ویتامین، قرارگیرى در معرض نور 
خورشید است.شما با انجام یک آزمایش خون ساده مى توانید متوجه سطح 

ویتامین D در بدن تان شوید.
 اساســًا گروه هاى پرخطرى که در معرض فقر ویتامین D هستند، از این 

قرارند:

بزرگساالن باالى 55 سال
 هرچه پوست تیره تر مى شود، توانایى سنتز ویتامین دى از طریق نور خورشید 
کاهش مى یابد. بنابراین کمبود ویتامین D در این افراد باید از طریق مصرف 
غذاهاى سالم شامل ماهى قزل آال، شیر، قارچ یا غالت و آب میوه هاى غنى 

شده و در برخى مواد مکمل هاى ویتامین D جبران شود.

افراد با پوست تیره تر
در پوســت این افراد مقدار بیشــترى مالنین وجود دارد که همان رنگدانه 
اســت. این رنگدانه ها توانایى بدن در ســاخت ویتامیــن D در مقابل نور 
آفتاب را کاهش مى دهند. اگر پوســت تیــره دارید باید بــه منابع غذایى

 سرشار از ویتامینDمتکى باشید نه فقط نور خورشید.

بیماران مبتال به بیمارى التهابى روده
ویتامین D یک ویتامین محلول در چربى است، یعنى جذب آن بستگى به 
توانایى روده در جذب چربى دارد. مبتالیان به بیمارى کرون یا کولیت زخم، 

سطوح ناکافى ویتامین D را دارند.

کارمندان اداره ها
 این افراد به علت عدم دریافت نور کافى خورشــید از گروه هاى پرخطرى 
هستند که در معرض فقر ویتامین D قرار دارند و نیازمند پیروى از یک رژیم 

غذایى هوشمند و مصرف مکمل هاى ویتامین D هستند.

گیاه خواران
محصوالت حیوانى مانند قزل آال و زرده تخم مرغ، شــیر و ماست از جمله 
غذاهاى غنى از ویتامین D هستند که البته در میان گیاه خواران و یا مبتالیان 

به عدم تحمل الکتوز طرفدار ندارند. 
اگر گیاه خوار هستید باید به دنبال منابع دیگر غنى از ویتامین D مانند قارچ 
و یا غالت غنى شده باشید و یا این که بیشــتر در معرض نور خورشید قرار 

بگیرید.

افرادى که مقدار زیادى چربى در بدن خود دارند
 D را جذب مى کنند و مقدار زیاد چربى در بدن ویتامین D چربى ها ویتامین

بیشترى جذب مى کند و در این میان سهم کمترى براى بدن مى ماند تا از آن 
براى اعمال حیاتى استفاده کند.

افرادى که داروهاى خاصى استفاده مى کنند
مصرف کنندگان این داروها در معرض ابتال به فقر ویتامین D هستند.

مبتالیان به افسردگى 
به گفته محققان، افرادى که ســطوح ویتامین D پایین ترى در خون خود 

دارند، دو برابر بیشتر از دیگران در معرض افسردگى هستند.
 یک فرضیه این است که ویتامین D هورمون ها و مناطقى از مغز که مسئول 
تنظیم خلق و خو هســتند را تحت تأثیر قرار مى دهــد و کمبود آن منجر به 

افسردگى مى شود.

چه کسانى بیشتر در معرض فقر ویتامینD هستند؟

یک فلوشــیپ جراحی پالســتیک صــورت گفت: 
بزرگی لوزه در کودکان از مهمترین عواملی اســت 
که می تواند باعث بروز اختالالت خواب در آنها شود،

 بنابرایــن تشــخیص و درمــان آن در ایــن افراد 
اهمیت بیشتري نســبت به بروز این مشکل در افرد 

بالغ دارد.
به گفته بابک ساعدي، اندازه لوزه در کودکان نسبت 
به افراد بالغ بزرگ تر است ولی با افزایش سن، اندازه 

آن کوچک تر می شود. 
گاهی لوزه در اطفــال به حدي بزرگ اســت که در 
وسط به هم می رســند و تنها مجراي باریکی براي 
عبــور هــوا باقــی می ماند کــه در ایــن صورت، 
بویژه هنگام خواب می تواند باعــث بروز اختالالت 

خواب شود.

این استاد تمام دانشــگاه علوم پزشکی تهران اضافه 
کرد: اختالل خواب در کــودکان به این دلیل که آنها 
در حال رشــدند، اهمیت باالتري نسبت به افراد بالغ 
دارد چراکه در این صــورت، نیرویــی را که قلب و 
تنفس باید اعمال کنند تا بر اختالل خواب غلبه شود، 
در کودکان با فشــار روي عضالت صــورت انجام 

می شود.
وي متذکر شد: کودك وقتی اختالل خواب پیدا کند، 
از عضالتش با فشار بیشتري استفاده می کند تا بر این 

انسداد غلبه کند.
ســاعدي ادامه داد: رشد اســتخوان هاي صورت در 
زمان کودکی از طریق القاء فشــار عضالت صورت 
می گیرد یعنی وقتی می خندیم یــا تنفس می کنیم، 
فشار خاصی به اســتخوان هاي صورت وارد می شود 

و فرم پشــت صورت را ایجاد می کنــد. اگر مرتب، 
فشــار و نیرویی غیرمعمول به این عضالت صورت 
وارد شــود، صورت، کام، دندان ها، دور چشــم ها و 
فک تحتانی رشــد غیرعادي پیدا می کنند که اسم 
این رشــد غیرعادي را «تغییرات ناشی از لوزه روي 
صورت» یا به اصطــالح، «صورت لوزه ســومی» 

نامگذاري کرده اند.
او گفــت: کودکانی که صــورت لوزه ســوم دارند، 
ظاهــر متمایــزي داشــته و پزشــکان بــا اولین 
مشاهده، متوجه شــدت بیماري آنها می شوند. این 
کودکان همیشــه دهانی باز دارنــد و فک باالیی در 
صورتشــان به ســمت باال قــوس پیــدا می کند؛ 
بــه طــوري کــه دندان هــاي باالیشــان نمایان 

می شود. 

بزرگی لوزه در کودکان را نادیده نگیرید

از آنجایى که «مولتیپل میلوما» سلول هاى
 سالم در مغز استخوان را هدف قرار مى دهد،

 اغلب به عنوان سرطان مغز استخوان شناخته
 مى شود.

مولتیپل میلوما در گلبول هاى سفید که به نام سلول هاى 
پالسمایى شناخته مى شوند، شکل گرفته و موجب ظهور 
سلول هاى سرطانى در مغز استخوان مى شود. با گذشت 
زمان، این سلول هاى سرطانى موجب خروج سلول هاى 
پالسماى سالم مى شوند که مسئول مبارزه با عفونت ها 
و تولید پادتن هاى مورد نیاز براى مقابله با میکروب ها و 

عفونت هستند. در عوض، سلول هاى سرطانى تولید شده 
توسط مولتیپل میلوما منجر به تولید پروتئین هاى

 غیر طبیعى مى شود که در نهایت مشکالت سالمت قابل 
توجه براى افراد مبتال - به طور ویژه مشکالت 

کلیوى - را در پى دارد.
همانند انواع دیگر سرطان، عامل کلیدى براى مقابله با این 

شرایط تشخیص نشانه ها و عالئم بیمارى و اتخاذ
 اقدام هاى مناسب پیش از جدى شدن شرایط است. در 

ادامه با برخى نشانه هاى مولتیپل میلوما بیشتر آشنا 
مى شویم.
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ســعید آذرى پیش از این بارها و    ایران آنالین|
بارها حمایتش از کادر فنى تیم را ثابت کرده است. با این 
حال اما باز هم بعد از شکست 3 بر صفر ذوب آهن مقابل 
پارس جنوبى جم، خیلى هــا منتظر واکنش مدیرعامل 
باشگاه بودند. آذرى این بار هم مثل همیشه حامى کادر 
فنى است؛ هر چند ناراضى، هرچند ناراحت. او این بازى را 
درس بزرگى براى ذوب مى داند و مى گوید: «ذوب آهن 
نباید اینگونه شکست بخورد اما فوتبال برد و باخت دارد 
و من هم از این باخت ناراحتم. به هر حال این شکست 

تجربه خوبى براى تیم ذوب آهن اســت. حریف جانانه 
بازى کرد و به پیروزى رسید و مستحق این برد هم بود. 
من هم از بازیکنانم تشــکر مى کنم. قلعه نویى هم مرد 
روزهاى سخت است. در فوتبال برد و باخت وجود دارد 
اما مهم این است که از بردها مغرور نشویم و از باخت ها 
ناامید. این شکست درس خوبى براى ذوب آهن بود.»  او 
درباره سرمربى تیمش توضیح مى دهد: «با شناختى هم 
که از امیر قلعه نویى دارم مى دانم او مرد روزهاى سخت 
است و مى تواند در تیم تأثیرگذار باشد. او مربى اى است 

که روش و سبک مربیگرى و رهبرى اش با مربیان قبلى 
ما تفاوت دارد و بازیکنان تا با این شرایط آشنا شوند به 
زمان نیاز دارند. برخى از فراز و نشیب هاى تیم به همین 

دلیل است.» 
آذرى در مورد اینکه همچنان از امیر قلعه نویى به عنوان 
سرمربى حمایت مى کند، تأکید مى کند:  «بله، در ترکیب 
جدول هنوز اتفاق خاصى رخ نداده است. این جدول دچار 
تغییرات زیادى خواهد شد. استراتژى امیر قلعه نویى با 
مربیان سابق ما تفاوت دارد. البته دو سه بازیکن تیم در 

حد خودشان نبودند و در این چند بازى انتظار بیشترى 
از آنها داشتیم. آنها باید بدانند که به باشگاه تعهد دارند 
و رقم هاى قرارداد خوبى هم با باشــگاه امضا کرده اند. 
مطمئن باشید ذوب آهن به شــرایط خوب گذشته اش 
برمى گردد.» مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد اینکه 
بازیکنان به دلیل باخت مقابل پــارس جنوبى جریمه 
مى شوند یا نه، مى گوید: «همه چیز در قرارداد بازیکنان 
مشخص و معین است و اینگونه نیست که ما بخواهیم 

با یک باخت، بازیکنان را جریمه کنیم. »

نصف جهان  طوفان زردى که ســال هاى ســال لقب 
ســپاهان اصفهان بود کم کم در حال پرواز به ســوى 
جنوب است و زردهاى جم  مى روند تا این لقب را از آن 
خود کنند. امابراى اینکه بدانید چرا پارس جم زردپوش 
به طور طوفانى عمل کرده و صدرنشین لیگ برتر است، 
فیلم بازى با ذوب آهن را ببینید تا متوجه خیلى چیزها 
شــوید. چه اتفاقاتى افتاد که قلعه نویى آخر بازى شعار 
«حیا کن رها کن» شــنید و منصــور ابراهیم زاده هم 
تشویق شد؟ روزى که ذوب آهن به قصد تحمیل اولین 
باخت جمى ها به میدان آمد، تارتار تصمیم گرفت پرس 
را از مقابل محوطه جریمه حریف آغاز کند و بازیسازِى 
مدافعین میزبان مختل شــود. عجیــب نبود ضربات 
درخشان مهر در سمت چپ اوت مى شد، حتى توپ هایى 

که به او مى رساندند هم اوت مى شد! (حدود پنج بار)
پارس جم انگار با نفرات بیشترى بازى مى کرد. توپ هر 
کجا به ذوب آهن مى رسید، بالفاصله دو یار زردپوش، 
ضربدرى تکل مى رفتنــد روى پاهایش و توپ را پس 
مى گرفتند! (حدود ده بار) این ســبک بــازى، آمادگى 
فوق العاده اى مى طلبد و جالب اینکه تحلیل نمى رفتند. 
بعد از گل فوق العاده زیباى زبیدى، تارتار تغییر استراتژى 
داد. آرایش دفاعى در زمین خودى با پتانسیل عالى براى 
ضد حمله در کنار آشفتگى ذوب آهن که بازى اگر ادامه 
مى یافت هم به گل نمى رسیدند. على دشتى که هفته 
هاى اول و دوم و همچنین مقابل استقالل گل زده بود، 
در این دیدار نبود اما پارس جم «تیم» است. از فروزان 
تا امید سینگ و پورامینى. عناصر قابل تحسینى که ده 

هفته نباخته اند.
 لحظاتى از بازى فاصلــه بگیریم.یکى از دالیل اصلى 
توفیق پارس جنوبى بى حاشــیه بودن این تیم است و 
نفراتش چون مى خواهند اوج گیرند و معروف شــوند و 
نرخ باالترى بیابند، دست به جانفشانى مى زنند و مهدى 
تارتار هم طورى آنها را مدیریت کرده که فقط از مربیانى 
15 تا 20 سال مسن تر از او مى شد انتظارش را داشت. 
پارس جنوبى جم البته بى مهره نیست و بازیکنانى مثل 

محســن فروزان، ارســالن مطهرى، مهدى زبیدى، 
فرشاد ساالروند و الویس نانگ، عیار تجربه اش را باال 
آورده اند اما باالترین حســن این تیم، یکدست بودن و 
تالش «همگى» براى بهروزى «انفرادى» و کوشش 
«فردى» براى ارتقاى «جمع» است. این محسنات البته 
فقط تا زمان مشهور و به تبع آن پرحاشیه شدن شامل 
تیم ها مى شود و در نتیجه تارتار باید قدر شرایط موجود را 
بداند و تا پایان فصل به بهترین شکل از آن بهره بگیرد 
زیرا وقتى اینگونه تیم ها به اهداف خود مى رسند، بر اثر 
آثار سوء شهرت و سایر مسائل جارى در فوتبال بخشى 
از قدرت و اشتیاق خود را از دست مى دهند و بیشترین 
کارایى شان مختص زمانى است که هنوز در زمینه هاى 

مورد بحث اوج نگرفته اند.
 دیروز ســایت ایران آنالین  این سئوال را مطرح کرده 
بود که آیــا پارس جنوبى جم مى تواند مثل اســتقالل 
خوزستان در لیگ پانزدهم دســت به کارى کارستان 
بزند و قهرمان لیگ هفدهم شود؟ پاسخ این سئوال را 
فقط گذشت زمان مى دهد اما این نکته مشخص است 
که تارتار انتظار بیشترى از انتخاب کنندگان تیم ملى و 
به واقع شخص «کارلوس کى روش» دارد و مى پرسد، 
چطور ممکن است از تیم صدرنشین لیگ برتر حتى یک 
نفر هم به اردوهاى ملى دعوت نشود و در بازى هاى ملى 
به میدان نیاید؟ همگى از سالیق سرمربى پرتغالى تیم 
ملى در این خصوص و بها و سهم فراوانى که به لژیونرها 
در این ارتباط مى دهد مطلعیم و اصوًال بعید است که وى 
افرادى فاقد تجربه بین المللى باال را به جام جهانى سال 
بعد که داشتن تجربه شــرط اول موفقیت در آن است، 
ببرد اما تارتار مى تواند با زنده نگهداشتن ولو بى حاصل 
«توقع ملى پوش شدن»، شاگردانش را در اوج تحرك 
نگه  دارد و همین نکته را وسیله کسب نتایجى قرار دهد 
که جمى ها براى ابقا در صدر جــدول لیگ برتر به آن 

نیازمند هستند.
 به بازى هفته دهم برگردیم و یک نکته و سئوال دیگر 
در مورد دیدار ذوب آهن- پارس جم، چرا احسان پهلوان 

چنین ضعیف و متزلزل شده؟ عطایا بدتر از او. قلعه نویى 
روى نیمکت باشد و عطایا بارها خودخواهانه با حرکات 
انفرادى، توپ را لو بدهد؟ ذوب آهن مقابل سبک بازى 
و سرســختى حریفش غافلگیر شــده بود. حتى وقتى 
مظاهرى پنالتى را مهار کرد، کســى رمق برگشتن و 
دفع توپ نداشت. ایمان موســوى هم که قلعه نویى او 
را مجدداً یافته و به ذوب آهن آورده، فقط براى پرتاب 
اوت به میدان آمد! ژنرال بعد از بازى گفت: «سه توپ 
آمد که هر سه تا منجر به گل شــد» گل محمدى هم 
بعد از شکســت مقابل پیکان گفت: «کًال سه توپ آمد 
که دو تاى آنها گل شــد» این تیم ها با چنین باورى باز 

هم مى بازند.

 کرانچار تشنه پیروزى خارج از اصفهان
ســپاهان علیرغم اینکه یک ســوم از بازى هاى لیگ 
هفدهم سپرى شده، هنوز موفق به برترى در دیدارهایى  

خارج از اصفهان نشده است.
10 هفته از دیدارهاى لیگ هفدهم ســپرى شــده و 
ســپاهان با کســب 11 امتیاز رتبه نازل دوازدهم را به 
خود اختصاص داده است. اگرچه یکى از پیروزى هاى 
ســپاهانى ها در دیدارى خارج از نقش جهان به دست 
آمده، اما این 3 امتیاز به مصاف آنها برابر تیم همشهرى 
بازمى گردد که در ورزشــگاه فوالدشهر برابر هم صف 

آرایى کرده بودند.
طالیى پوشــان از ده دیدار گذشــته دو پیروزى، پنج 

تساوى و سه شکست را در کارنامه مى بینند. 
«زالتکوکرانچار» که با پیروزى برابر ســیاه جامگان 
از زیر فشار تا حدودى خارج شــده بود، در تبریز مقابل 
گسترش فوالد تبریز به نتیجه اى بهتر از تساوى بدون 
گل دست پیدا نکرد تا همچنان در حسرت پیروزى خارج 

از اصفهان باشد.
آنها طى ده هفته گذشته به تهران، خوزستان، مشهد و 
تبریز سفر کرده اند، اما سه شکست و یک تساوى حاصل 

کار کرانچار و شاگردانش دور از اصفهان بوده است.

درگیرى طاهرى با 
گزارشگران تلویزیون

على اکبر طاهرى، مدیر عامل پرســپولیس 
پس از پایان دیدار تیمش برابــر نفت تهران 

پاسخگوى گزارشگران صدا و سیما نشد. 
پس از پایان دیدار پرسپولیس و نفت تهران که 
با نتیجه 2 بر صفر به نفع قرمزپوشان به پایان 
رسید مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به هنگام 
خروج از ســى آى پى با دوربیــن هاى صدا و 
سیما مواجه شد و اعال م کرد که دیگر هرگز با 
گزارشگران صدا و سیما صحبت نخواهد کرد.
وى کــه قبل از آن بــا یکى از گزارشــگران

 صدا و سیما درگیرى پیدا کرده بود، گفت: صدا 
و سیما تیم من را نابوده کرده است. مدتهاست 
که شما کارى جز تخریب پرسپولیس ندارید. 
برنامه 90، 20:30 و شما گزارشگران کمر به 
نابودى پرسپولیس بسته اید. نمى دانم چرا مى 
خواهید تیمى را که تا چند هفته پیش بهترین 
بازى ها را از خود نشان مى داد به بیراهه ببرید. 
مقصر تمام گرفتارى هاى ما شما هستید و نمى 
دانم چرا دست از سر پرسپولیس بر نمى دارید تا 

این تیم به آرامش برسد!
طاهــرى که به شــدت عصبى بود بــه اتاق 
مدیر مجموعه ورزشى رفت و دیگر حاضر به 

پاسخگویى سئواالت خبرنگاران نشد.

در حد 
خودشان 
بازى 
نمى کنند

مهرداد محمــدى، مهاجم تیم ســپاهان در ده 
هفته  اى که از رقابت هاى لیگ برتر گذشته، هنوز 
نتوانسته اعتماد «زالتکو کرانچار» را جلب کند و 

روز به روز شرایط براى او سخت تر مى شود.
محمدى در دو دیدار ابتدایى فصل برابر ســایپا و 
پدیده بازیکن مورد اعتماد کرانچار بود و در هر دو 
بازى 90 دقیقه بازى کرد؛ اما نتایج بد سپاهان در 
ادامه باعث شد تا محمدى  رفته رفته به یکى از 

گزینه هاى تعویض کرانچار بدل شد.
محمدى در ســه دیدار برابر فوالدخوزستان، 
نفت تهران و پرســپولیس زودتر از چیزى که 
انتظارش را داشت، تعویض شــد و دو دیدار 
آخر ســپاهان جایى در اندیشه هاى کرانچار 

نداشت.
بهترین نمایش مهرداد محمدى در این فصل 
دربى اصفهان بوده که با شوت زیبایى که به 
ســمت دروازه زد، پایه گذار گل اول طالیى 
پوشان شد اما محمدى حاال جاى خود را در 
ترکیب اصلى تیم از دست رفته مى بیند و کار 

سختى براى بازگشت پیش رو دارد.
بازیکنى که روز شنبه با تعطیالتى که کرانچار 
در اختیــار بازیکنان تیم قــرار داده به همراه 
برادر خود در ورزشــگاه کارگران حاضر شد 
و به تماشــاى دیدار این تیم برابر شهردارى 
ماهشــهر پرداخت؛ دوقلوهایى که دو سال 
پیش در راه آهن هم بازى بودند و به عنوان 
دو استعداد فوتبال کشــور از آنها یاد مى شد؛ 
حاال میالد به یکى از لژیونرهاى موفق کشور 
در روسیه تبدیل شــده؛ ولى مهرداد که فصل 
گذشته روزهاى خوب ســپاهان با درخشش او 
رقم خورد، کار سختى براى بازگشت به اندیشه 
هــاى کرانچار دارد کــه بر تطبیــق بازیکنان با 
تاکتیک تیم بیشــتر از توانایى هــاى فردى آنها 

تأکید دارد.

 

کاپیتان تیــم فوتبال بانوان ســپاهان گفت: هنــوز اول لیگ اســت و نمى توان 
پیش بینى کرد، هم ذوب آهنى ها و هــم ما خوب کار کردیم ولى مــا با تجربه تر 

بودیم.
  الهام فرهمند  در مورد پیروزى تیمش در دربى اصفهان، اظهار داشت: بازى سختى 
بود. تیم ما دیر بسته شد و ناهماهنگ بودیم اما با صحبت هاى مربى در بین دو نیمه، 

بچه ها در نیمه دوم هماهنگ تر ظاهر شدند.
وى بــا بیــان اینکه بازى قشــنگى بــود، ادامــه داد: هــم ذوب آهــن و هم 
ما خوب کار کردیــم. البته ابتداى لیگ هســتیم و نمى توانیم پیــش بینى کنیم. 
به ذوب آهنى ها تبریــک مى گویم زیرا خوب بــازى کردند. اما، مــا با تجربه تر

 بودیم.
فرهمند با بیان اینکه تمام تالش مان را براى قهرمانى مى کنیم، گفت: بازى بعدى 
با پارس جنوبى است این تیم تازه به لیگ آمده و شناختى نداریم و باید در ده دقیقه 

اول بتوانیم این تیم را آنالیز کنیم.
وى در پاسخ به این صحبت که عدم شــناخت و آنالیز حریف قبل از بازى، یکى از 
ضعف هاى فوتبال بانوان است، گفت: 100 درصد. متأسفانه فیلمبردارى از بازى ها 
نمى شــود، اما االن که تحت نام ســپاهان به میدان مى رویم، امیدوارم بتوانیم از 

بازى هایى که میزبان هستیم فیلمبردارى کنیم. 

جربه تر از ذوب آهن بودیم
با ت

طوفان زرد از اصفهان به جنوب 
رفته است!

رداد محمدى 
مه

خارج از دید!   
مهرداد محمــدى، مهاجم تیمس
هفته اى که از رقابت هاى لیگ برت
نتوانسته اعتماد «زالتکو کرانچار»
روز به روز شرایط براى او سخت تر
محمدى در دو دیدار ابتدایى فصل
پدیده بازیکن مورد اعتماد کرانچا

0بازى 90 دقیقه بازى کرد؛ اما نتایج
ادامه باعث شد تا محمدى  رفته
گزینه هاى تعویض کرانچار بدل
محمدى در ســه دیدار برابر ف
نفت تهران و پرســپولیس زود
انتظارش را داشت، تعویض ش
آخر ســپاهان جایى در اندیش

نداشت.
بهترین نمایش مهرداد محمد

دربى اصفهان بوده که با شوت
گ ســمت دروازه زد، پایه گذار
پوشان شد اما محمدى حاال
ترکیب اصلى تیم از دست رفت
سختى براى بازگشت پیش رو
بازیکنى که روز شنبه با تعطیال
در اختیــار بازیکنان تیم قــرا
برادر خود در ورزشــگاه کارگ
به تماشــاى دیدار این تیم و
ماهشــهر پرداخت؛ دوقلوها
پیشدر راه آهن هم بازى بو
دو استعداد فوتبال کشــور از
حاال میالد به یکى از لژیونرها
در روسیه تبدیل شــده؛ ولى م
گذشته روزهاى خوب ســپاهان
رقم خورد، کار سختى براى بازگ
هــاى کرانچار دارد کــه بر تطبیـ
تاکتیک تیم بیشــتر از توانایى هــ

تأکید دارد.

مهرداد م
خارج از

کمیته  اخــالق فدراســیون فوتبــال دو بازیکن از 
استقالل و پرسپولیس را در آستانه دربى 85 تا اطالع 

ثانوى محروم کرد.
  در ادامه  برخوردهاى قاطع کمیته  اخالق فدراسیون 
فوتبال با آســیب هاى موجود در فضاى این رشته 
ورزشــى در ایران و به دنبال پخــش تصاویر چند 
بازیکن فوتبال در حال  اســتعمال قلیان با دســتور 

موقت کمیته  اخالق فدراســیون فوتبال، محســن 
مسلمان  از پرســپولیس و وریا غفورى از استقالل 

تا اطالع ثانوى از حضور در میادین محروم شدند.
کمیته  اخالق با صدور این حکــم اعالم کرد که در 
روزهاى آینده به بررســى پرونده ایــن دو بازیکن 
خواهد پرداخت تا محرومیت قطعى شان را مشخص 

کند.

این محرومیــت در حالى صورت گرفته اســت که 
پنج شــنبه چهارم آبان ماه اســتقالل و پرسپولیس 
هشــتاد و پنجمین دربى پایتخت را برگزار خواهند 

کرد.
 به  این  ترتیب این دو بازیکن نمى توانند تیم هاى خود 

را در این دیدار حساس همراهى کنند.

قلیانى ها محروم شدند

کیانى 
مقابل ذوب آهن 
بازى مى کند؟ 

همه اعضاى باشگاه تراکتورسازى در تالش 
هســتند تا بتوانند مجوز بازى مهدى کیانى را 

دریافت کنند.
محرومیت دو ماهه اى که کمیته اخالق براى 
مهدى کیانى در نظر گرفته، با واکنش اعضاى 
باشگاه تراکتورسازى مواجه شده است. کیانى 
به دلیل اتفاقاتى که در رختکن تراکتور با عارف 
آغاســى برایش افتاد، این محرومیت را باید 
متحمل شود. همه تراکتورى ها حمایت ویژه 

اى از کاپیتان خود انجام دادند.
بعد از اینکه باشگاه تراکتورسازى در نامه اى 
تند به فدراسیون فوتبال خواهان تجدید نظر 
در حکم مهدى کیانى شد، خود این بازیکن نیز 
در مصاحبه اى با خبرنگاران صحبت هایش را 
بیان کرد. همچنین تعداد زیادى از بازیکنان و 
اعضاى کادرفنى تراکتورسازى نیز به حمایت 
از کیانى پرداختند تا حاال امیدوار به بخشــش 

کاپیتان باشند.
با این تفاســیر تراکتورى ها امیدوار هســتند 
مهدى کیانى مورد بخشش کمیته اخالق قرار 
بگیرد و بتواند در بازى بــا ذوب آهن در هفته 
یازدهم به میدان برود. براى تراکتورســازى 
در تقابل حساس با شــاگردان امیر قلعه نویى 
اهمیت زیادى دارد تا بتواند از کاپیتان باتجربه 
خود استفاده کند و به همین دلیل تالش هاى 

زیادى انجام شده است.
باید منتظر ماند و دید در آینــده چه اتفاقاتى 
پیرامون این موضــوع رخ مى دهد و آیا کیانى 
مجوز بازى را قبل از دوماه محرومیت به دست 

مى آورد یا خیر. 
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مدافع نفت تهران مــى گوید تیمش بازى 
خوبى برابر پرسپولیس انجام داده است.

محســن بنگر در ایــن باره گفــت: بازى 
خوبى بود. امیدوارم زودتر بازى برگشــت 
با پرسپولیس فرا برسد تا دوباره دوستان و 

خوب بازى کردیم و همه راه هاى نفوذشان 
را بســته بودیم ولى به هرحال پرسپولیس 
همیشه پرسپولیس است و از کوچک ترین 

فرصتى استفاده مى کند.
مدافع نفت تهران در مــورد وضعیت نفت 
تهران مى گوید: واقعًا مــا هم بى خبریم و 

تهران قرار است در لیگ قهرمانان شرکت 
کند ولى ما نمى دانیم مى رود یا نمى رود.

بنگر در مورد طلبش از پرسپولیس مى گوید: 
من از پرسپولیس طلب دارم. هم 35 درصد 
از قراردادم مانده است و هم مالیاتم اما آقاى 
طاهرى لطــف مى کند و جــواب ما را هم 

مظاهرى: 
من دوست دارم
 گل بخورم؟  

دروازه بان ذوب آهن مى گوید بعضى به دنبال 
حاشیه درست کردن براى تیمشان هستند.

محمد رشید مظاهرى در گفتگویى، درباره بازى 
تیمشــان برابر پارس جنوبى جــم گفت: واقعا

ً نمــى دانم درباره بــازى چه بگویــم، بازى را 
باختیم و همه ناراحت هســتیم، مطمئن باشید 
این وضعیت ماندنى نیست و عروسى به کوچه 

ماهم مى آید.
دروازه بان گچسارانى تیم ذوب آهن همچنین 
گفت: مــن بایــد یــک موضــوع را بگویم، 
بعضى ها بیرون از تیم هستند و اصًال از وضعیت 
تیم و تالش بچه ها و کادرفنى با خبر نیســتند، 
مى گویند بازیکنان بى تعصب هســتند و براى 
بازیکنان این وضعیت مهم نیســت، این را آنها 
بدانند که در مکتب ذوب آهن همگى با جان و 

دل بازى مى کنند.
مظاهرى ادامه داد: بعضى سئواالتى حاشیه اى 
مى پرسند تا تیم وارد حاشیه شود، بازیکنان ما 
باید بدانند که اینجور ســئوال هاى حاشیه اى، 
جواب ندارد. ســال جام جهانى اســت و همه
 مى خواهند بهترین باشند. آیا من دوست دارم 
گل بخــورم؟ مرتضى دوســت دارد گل نزند؟ 
وحید یا هر بازیکنى دوست دارند اشتباه کنند؟ 
قطعًا اینگونه نیست، همه بازیکنان ما حرفه اى 
هســتند و مى دانند در این وضعیت چگونه باید 
برخورد کنند. بدخواهان ذوب آهن بدانند ما یک 
تیم هستیم که روزهاى سخت زیادى دیده ایم و 

دوباره در کنارهم بلند مى شویم.
 

نصف جهــان  نتایج نامطلوب قلعه نویى با ذوب آهن به 
ویژه شکست سنگین در مقابل پارس جنوبى بار دیگر 
باعث شــد تا موتور منتقدان امیر روشن شود و وى را 

مورد آماج حمالت قرار دهند.
 نویسندگان و ورزشى نویسان رسانه هاى پرسپولیسى 
که هیچگاه رابطه خوبى با قلعه نویى نداشتند به عالوه 
استقاللى نویسان که در ســایر جناح هاى ضد ژنرال 
باشگاه استقالل تعریف مى شوند این روزها و به ویژه 
در روز گذشته او را مورد آماج حمالت قرار دادند. البته 
برخى نقدها به او نیز شکل و شمایلى منصفانه داشت 
و مى تواند هشــدارهاى قابل توجهى به او تلقى شود. 
بخشــى از یکى از این گزارش ها را که مــى تواند با 

واقعیت هاى موجود منطبق باشد را با هم مى خوانیم:
«...مرز جوانى و پیرى، پذیرفتن حقیقت و یا جستجوى 
راهى براى تغییر دادن آن اســت. جوان ترها عمومًا با 
حقیقت کنار نمى آیند و در تالش براى عوض کردنش 
هســتند اما پیرمردها، دیگر دلیل چندانى براى دست 
به یقه شــدن با واقعیت ها ندارند. مشــکالت عمیق 
ذوب آهن، حقیقت دارند اما ســرمربى این تیم در چند 
فصل گذشته به زندگى مســالمت آمیز در کنار بحران 
عادت کرده است. امیر قلعه نویى و تیمش در هفته اخیر 
در نبرد خانگى با پارس جنوبى جم تحقیر شــدند. آنها 
مدت ها رایزنى کرده بودند تا اجــازه میزبانى در نقش 
جهان را به دست بیاورند اما این میزبانى، چیزى به جز 
یک شکست تلخ براى شان به یادگار نگذاشت. در همه 
لحظات نفرینى این شکست سنگین، امیر کنار زمین 
ایستاده بود و جریان مسابقه را تعقیب مى کرد. در چهره 
او، نه تکاپویى براى فرار از وضعیت قرمز دیده مى شد 
و نه تنفرى از شکست. او همان مردى بود که یک روز 
از روى نیمکت، نفس بازیکنــان تیمش را مى گرفت. 
شاگردان او حق داشــتند در زمین جانشان را از دست 
بدهند اما حق نداشتند مستطیل سبز را با شکست ترك 
کنند. کافى بود بازیکن ژنرال باشى و شکست بخورى 
تا داخل رختکن با تندترین کلمه ها و خشمگینانه ترین 
فریادها روبه رو شوى. گذر زمان اما، رمق را از قلعه نویى 
گرفته است. او شکست مى خورد و نگاه مى کند. تحقیر 
مى شــود و نگاه مى کند و انگار خودش زودتر از همه، 

تصویر پرشکوه گذشته را از یاد برده است.
امیر را با اشــتیاق دیوانــه وار بــراى نتیجه گرفتن به 
یــاد مى آوریم. بــا اکت هــا و جمله هــاى جنجالى. 
با پیروزى هایى که پشــت هر کدامشــان، هزار تیتر 
درشــت نهفته بود. با آن شــمایل قهرمان گونه براى 
آبى هاى استقالل و زردهاى ســپاهان و خلق و خوى 
ضدقهرمانانه براى رقبا. حاال اما کدام رســانه از ژنرال 
تیتر یک مى ســازد؟  کدام حرف و حدیث ها در اطراف 
او ساخته مى شوند؟  کدام شایعه ها در کنارش به پرواز 
درمى آیند؟ دیگر حتى در انتخاب تیــم او نیز اثرى از 

جاه طلبى نیست. او هدایت ذوب آهن را بر عهده دارد. 
تیمى که نه قرار است قهرمان لیگ برتر باشد و نه فاصله 
گرفتنش با انتهاى جدول معجزه آسا تلقى خواهد شد. 
یک تیم متوســط براى مردى که متوسط ترین دوران 
مربیگرى اش را پشت ســر مى گذارد. مردى که انگار 
افکارش از درون، چروك خورده اســت. که زودتر از 
آنچه تصور مى شد، به بازنشســتگى نزدیک شده و با 
این روند از فوتبال طرد خواهد شد. امیر، دیگر قلعه نویى 
نیست. تمایلى به دعوا کردن ندارد. نمى خواهد دنیا را 
عوض کند. حتى همین جمالت نیم بند علیه برنامه هاى 
تلویزیونــى در کنفرانس هاى خبــرى، کم اثرتر از آن 
هستند که جنجال به راه بیاندازند. ژنرال، سال ها یکى 
از بازیگران اصلى فوتبال ایران بوده و حاال در گوشه اى 
نمناك، به بــازى در یکى از نقش هــاى فرعى ادامه 
مى دهد. نقشى که ممکن اســت هر لحظه از داستان 
حذف شود و حذف شدنش، لطمه اى به جذابیت ماجرا 

وارد نخواهد کرد...»
یکى دیگر از همکارانمان  هــم در مورد وضعیت این 
روزهاى  ذوب آهن و سرمربى نامدارش  دیدگاه هاى 
جالب توجهى را به ما ارســال کرده:کسب پنج عنوان 
قهرمانــى، امیر قلعه نویى را به عنــوان پرافتخارترین 
مربى لیگ برتــر معرفى مى کند. رکوردى که شــاید 
حاال حاالها دست هیچ مربى به آن نرسد. اما چه شده 
که همین مربى در شش فصل گذشته دستش به جام 
نرسیده است. قلعه نویى این فصل به ذوب آهن رفت تا 
در کارنامه اش غیر از حضور در سپاهان، سرمربیگرى 
دیگر تیم اصفهانى هم دیده شود. اگرچه هنوز قضاوت 
درباره عملکرد او زود است اما تا حدودى قابل پیش بینى 
بود که این ذوب آهن با سپاهانى که دو فصل متوالى با 
قلعه نویى قهرمان شد فاصله زیادى داشته باشد. به هر 
حال به واسطه همین کارنامه موفقى که از خود به جا 
گذاشته انتظاراتى را هم به وجود آورده که روى نیمکت 

هر تیمى بنشیند باید جزو مدعیان باشد.
از تیمى که در فصل شــانزدهم با یحیى گل محمدى 
شــروع کرد و با مجتبى حســینى هم لیگ را به پایان 
رساند بازیکنان زیادى جدا نشــدند و در واقع اسکلت 
اصلى تیم حفظ شــد. حجــت حــق وردى، «جرى 
بنگستون» و مهرداد قنبرى مطرح ترین جدا شده هاى 
این تیــم بودند امــا در عوض بازیکنانــى مثل حمید 
بوحمدان، اسماعیل شریفات، ایمان موسوى، «جورج 
ولسیانى» و «کى روش سوارز» به این تیم اضافه شدند. 
شــاید امیر قلعه نویى نیاز به دو پیروزى متوالى دارد تا 

تیمش را به شرایط مطلوب برساند.
 امیر قعله نویى بعد از شکست ســنگین خانگى مقابل 
پارس جنوبى جم کــه البته خــودش را مقصر باخت 
معرفى کرد با اشاره به مصدومیت طوالنى مدت قاسم 
حدادى فر مدعى شد که غیبت او خیلى به تیمش ضربه 

زده است اما نکته اینجاست که حدادى فر فصل قبل هم 
به دلیل همین مصدومیت از هفته بیست و دوم به زمین 
آمد و از 9 بازى باقیمانده، پنج مسابقه را نیمکت نشین 
بود و در چهار بازى بعدى هم مجموع دقایق حضورش 

در زمین به 80 دقیقه رسید.
اما حدادى فر این فصل در بازى اول 18 دقیقه در زمین 
بود و پس از آن مصدوم شد. بدون شک غیبت بازیکن 
تأثیرگذارى مثل حدادى فر انکارناپذیر است. شاید اگر 
قلعه نویى به مصدومیت مهدى رجب زاده اشاره مى کرد 
تا حدودى قابل قبول بود چون رجب زاده فقط در یک 

بازى فصل گذشته حضور نداشت.
 از آخرین قهرمانى امیر قلعه نویــى در لیگ برتر چهار 
فصل مى گذرد. لیــگ دوازدهم بود که اســتقالل با 
هدایت او و کسب 67 امتیاز قهرمان لیگ شد اما بهترین 
شــروع این مربى طى 9 فصل اخیر، در لیگ شانزدهم 
بود که از ده بازى بدون باخت 20 امتیاز به دست آورد 
و در پایان فصل هم بــا 56 امتیاز جایگاه ســوم را به 
تیمش (تراکتورسازى) اختصاص داد. البته او در لیگ 
پانزدهم از هفته چهاردهم به جاى «تونى اولیویرا» به 
تراکتورسازى رفت و تا پایان هفته بیست و سوم فقط 
13 امتیاز کسب کرد. در حال حاضر هم نمى توان پیش 
داورى کرد چون بازى هاى زیادى باقى مانده است و 

امتیازهاى بسیارى.
اما طبق آمار موجود، لیگ هفدهــم که ده هفته آن را 
پشت سر گذاشــتیم ضعیف ترین شروع امیر قلعه نویى 
بوده اســت. کســب دو پیروزى و در نهایت 12 امتیاز 
(همانطور کــه در جدول مشــخص اســت) بیانگر 
ضعیف ترین عملکرد این مربى است. قابل توجه اینکه 
تیم تحت هدایت او بیشــترین گل را هم  طى 9 فصل 

حضورش در تیم هاى دیگر دریافت کرده است.
به گزارش نصف جهان، امیرخــان باید عینک بدبینى  
نسبت به همه  نقدهایى که در مورد او منتشر مى شود را 
را از چشم بردارد و برخى از این انتقادات را بخواند و براى 
اصالح آن تالش کند. منتقدان منصف در مدل متنى که 
در ابتداى این گزارش منتشر کردیم بیراهه نمى گویند. 
همه مشکالت درون باشــگاهى ذوب آهن درست و 
صحیح و مورد تأیید ما هستند و هیئت مدیره این باشگاه 
که براى حضور امیرخان در اصفهان اصرار داشت باید 
براى حمایت کامل همه مجموعــه ذوب آهن از قلعه 
نویى تالش کند اما ژنرال هم باید تغییراتى  در خود به 
وجود بیاورد و همان مرد جاه طلب سال هاى نه چندان 
دور شود. از او مى خواهیم که دوباره همان مرد با انگیزه 
و دست نیافتنى شود که در قامت سرمربى به سپاهان 

آمد و دو سال خاطره انگیز را در اصفهان گذراند.
پیشــنهاد نصف جهان بــه ســرمربى ذوب آهن در 
این باره یــک جمله اســت: امیر خان بــه خاطراتت

 بازگرد!

بازگشت اخراجى ها!   
حکیم نصارى و طالب ریکانى به تمرینات تیم 

استقالل خوزستان بازخواهند گشت.
پس از باخت 6بر صفر استقالل خوزستان برابر 
ذوب آهن، اتفاقاتــى در رختکن این تیم افتاد 
که باعث شــد طالب ریکانى و حکیم نصارى 

اخراج شوند.
آنها در چهار بازى اخیر تیمشان برابر سپیدرود 
رشت، نفت تهران، فوالد وپرسپولیس تهران 
غایب بوده اند، چهار دیدارى که تیم ویســى 
موفق به کســب 2 امتیاز در آن شــده است. 
بازگشت این دو بازیکن به تمرینات مى تواند 
شوك مثبتى به تیم باشد تا از وضعیت کنونى 

در بیایند.
استقالل خوزستان در بازى این هفته خود باید 
در ورزشگاه غدیر به مصاف تیم سیاه جامگان 

مشهد برود.

به نظر مى رسد مسئوالن سلتیک از اینکه در تابستان سردار آزمون را به خدمت نگرفتند راضى باشند.
در ماه اکتبر اخبارى در مورد تمایل «برندان راجرز»، سرمربى سلتیک براى جذب سردار آزمون، مهاجمى که به زالتان 
ایران معروف است وجود داشت اما روبین کازان ده میلیون پوند براى فروش این مهاجم درخواست کرد که از گران ترین 

خرید این باشگاه یعنى «جان هارتسون» نیز چهار میلیون پوند گران تر بود.
وبسایت hitc در گزارشى اذعان داشت با بررسى شرایط سردار در فصل جارى در مى یابیم که این بازیکن راه درازى 

بازى فصــل جارى بــراى روبین کازان تا دســتیابى به ارزش ده میلیون پوندى دارد. سردار در 12 
سال 2015 و دوران حضور قرضى هرگز موفق به گلزنى نشــده که بدترین رکورد او از 

در روستوف است.
قهرمانان برابر تیم هاى بزرگى از سردار گرچه در فصل گذشــته موفق شد در لیگ 
حاال در باز کــردن دروازه رقبا در جمله بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید گلزنى کند اما 

لیگ داخلى روسیه ناکام مانده است.
به فوتبال روســیه مهاجرت کرد  در کل سردار آزمون از ســال 2012 که از ایران 
در حالى است که «اودیونه ادوارد»، در 89 بازى موفق به زدن 23 گل شده است و این 

مورد سردار راهى سلتیک مهاجمى که بعد از پایان شــایعات در 
العاده اى نداشته اما شد اگرچه هنوز نمایش فوق 

نیز براى این حداقل مبلغ ده میلیون پوند 
است.تیم خرج در پى نداشته 

 

اگر CAS دالیل طارمى و باشگاه را بپذیرد شاید پرسپولیس صاحب این شانس شود که از محرومیت از دو پنجره نقل و 
انتقاالتى فرار کند.

تالش وکالى مهدى طارمى و باشگاه پرسپولیس براى تعدیل یا رفع محرومیت باشگاه و این بازیکن ادامه دارد؛ اما روند 
پیگیرى پرونده به گونه اى است که به نظر مى رســد محرومیت چهار ماهه طارمى پابرجاست اما ممکن است غرامت 
789 هزار یورویى و محرومیت باشگاه از دو پنجره نقل و انتقاالتى مرتفع شود که این مى تواند خبر خوب و مهمى براى 

پرسپولیس باشد.
مهدى طارمى طى روزهاى اخیر از طریق وکالى خارجى اش بــه CAS دادگاه داورى ورزش اعتراض خود را به حکم 
صادر شده علیه خودش و باشگاه فرستاده است. این اعتراض در این رابطه است که دستور لغو موقت محرومیت طارمى تا 
رسیدگى نهایى به این پرونده گرفته شده و این بازیکن فعًال محروم نباشد و بتواند بازى کند. طارمى از طرف دیگر اعتراضى 

هم به اصل رأى و غرامت 789هزاریورویى داشته است.
اما از باشگاه پرسپولیس هم خبر مى رسد که این باشگاه نیز به CAS اعتراض کرده است که طارمى ابتدا با پرسپولیس 
قرارداد بسته و سپس به ترکیه رفته است. خبر دیگرى که در این رابطه وجود دارد این است که طارمى هم این موضوع را 
تلویحًا تأیید کرده که ابتدا با پرسپولیس قرارداد بسته است اما بعد از این اتفاق حاال سئوال تازه اى براى CAS  به وجود 
آمده است که چرا طارمى که با پرسپولیس قرارداد داشته با ریزه اسپور قرارداد بسته است و این خودش تخلف محسوب مى 
شود. درواقع حتى اگر CAS دالیل باشگاه پرسپولیس و طارمى را قبول کند محرومیت چهارماهه او به دلیل این تخلف 
پابرجا خواهد بود. در واقع محرومیت چهارماهه که از ســوى فیفا براى طارمى اعالم شده است به دلیل تخلفى است که 
او انجام داده و ضمن داشتن قرارداد با باشگاه دیگرى قرارداد بسته است حاال چه ابتدا با پرسپولیس قرارداد بسته باشد و 
چه با ریزه اسپور او چهارماه محروم خواهد شد اما آنچه در این اعتراض تغییر خواهد کرد حکم محرومیت باشگاه و البته 

غرامت 789هزاریورویى است.
 اگر دادگاه عالى ورزش اعتراض وکالى پرسپولیس و طارمى را بپذیرد آن وقت جاى پرسپولیس و ریزه اسپور عوض خواهد 
شد و طارمى باید غرامت 789 هزار یورویى را به پرسپولیس بپردازد و البته چون براى این تیم بازى کرده است ناخودآگاه 
پرداخت این غرامت منتفى است. از طرف دیگر دفاع خوب وکالى باشگاه پرسپولیس مى تواند محرومیت نقل و انتقاالتى 

پرسپولیس را منتفى کند که این مى تواند اتفاق مهمى براى این تیم باشد.

رسپولیس و ریزه اسپور عوض مى شود؟
اى پ

ج

 دوران طالیى اصفهان با سپاهان را فراموش نکن

امیرخان! به خاطراتت بازگرد

خوب شد آزمون را جذب نکردیم!

مدافع نفت تهران در مــورد وضعیت نفت ا پرسپولیس فرا برسد تا دوباره دوستان و 
تهران مى گوید: واقعًا مــا هم بى خبریم و 

از قراردادم
طاهرى لط

د.
اجمىکه به زالتان
کردکه از گران ترین

ن بازیکن راه درازى 
ــراى روبین کازانــراى روبین کازان 
وران حضور قرضى

ر تیم هاى بزرگى از
ـردن دروازه رقبا در

ــیه مهاجرت کرد
ه «اودیونه ادوارد»،
سردار راهى سلتیک
العاده اى نداشته اما
نیز براى این

مصاحبه اخیر علیرضا بیرانوند بعد از بازى جام حذفى 
با نفت یک نکته ویژه داشت. جایى که گلر ملى پوش 
قرمزها گفته:«کسى دنبال این نباشد که پیراهن شماره 
یک پرسپولیس و تیم ملى را از من بگیرد. اگر کسى مرد 
عمل است به میدان بیاید و من کامًال آماده ام.» گویا 
این بخش از صحبت هــاى بیرانوند، مخاطب خاص 
داشــته و این مخاطب خاص کســى نبوده است جز 
علیرضا حقیقى. در روزهایى که بیرانوند نمایش خوبى 

در ترکیب پرسپولیس و همچنین تیم ملى نداشت این 
بحث مطرح شد که «کارلوس کى روش» ممکن است 
مسئولیت حفاظت از دروازه تیم ملى را دوباره به حقیقى 
بدهد که در لیگ ســوئد عملکرد قابل قبولى داشته 
است. از طرف دیگر خبرآنالین به این نکته اشاره کرده 
که حقیقى گفته دوست دارد دوباره پیراهن پرسپولیس 
را بپوشد و بنابر این مى توان گفت که منظور بیرانوند از 

مطرح کردن این جمالت، رقیب او در تیم ملى است.

مخاطب صحبت هاى بیرانوندبنگر: طاهرى  جواب نمى دهد



1414حوادثحوادث 3068 سال چهاردهمدوشنبه  1 آبان  ماه   1396

  دختر بچه 9 ساله در شهررى در حالى که همراه برادر 
کوچک ترش بود توسط پســر 20 ساله اى قربانى نیت 

شومى همانند «آتنا» شد.
دختر بچه 9 ســاله در شــهر رى صبح دیروز با تهدید 
چاقوى مرد جوان، مورد آزار و اذیت قرار گرفت. پلیس 
تحقیقات گســترده اى را براى شناســایى متهم آغاز 

کرده است.
 مأموران کالنترى 131 شــهرى در تماس تلفنى پدر 

این دختر بچه 9 ســاله از یک مورد آزار و اذیت در ولى 
آباد شهررى مطلع شــدند و بالفاصله در محل حادثه 

حاضر شدند.
در بررســى هاى اولیه، پدر دو کودك 9 و شــش ساله 
(دختر و پســر) به مأموران گفت در حالى که فرزندانش 
در حال تــردد از راه پلــه مجتمع محل سکونتشــان

 بوده اند، دختر 9 ســاله اش به وســیله مرد 20 ســاله 
ناشناسى با چاقو تهدید شــده و مرد جوان در حالى که 

چاقو را زیر گلوى دختر 9 ساله گذاشته او را مورد آزار و 
اذیت قرار داده و بالفاصله از محل حادثه متوارى شده

 است.
با توجه به شکایت این پدر و با دستور بازپرس دادسراى 
شهررى کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى شهررى با 
توجه به سرنخ هاى موجود و اطالعاتى که دختر9 ساله 
در اختیارشان قرار داده اســت تالش براى دستگیرى 

متهم را در دستور کار خود قرار داده اند.

مرد جوان که پس از 18 سال رابطه دوستانه با یک دختر 
وى را کشته و جنازه اش را تکه تکه کرده بود دیروز با 
حکم قضایى به قصاص و پرداخت دیه به خاطر جنایت 

بر میت محکوم شد.
رســیدگى به این پرونده از نیمه شــب نوزدهم بهمن 
ماه سال 94 به دنبال پیدا شدن بسته اى مشکوك در 
زباله هاى خیابان کردســتان جنوبى، نبش خیابان 21 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. مأموران شهردارى 
در حال جمع آورى زباله ها بودند که با بسته مشکوك 
و نوارپیچى روبه رو شــدند. آنها پس از باز کردن بسته 
با صحنه وحشتناکى روبه رو شدند. دست و پاى بریده 

یک زن در بسته پالستیکى قرار داشت.
بالفاصله مأموران کالنترى 125 یوسف آباد در جریان 
کشف جنازه مثله شده قرار گرفتند و پیگیر ماجرا شدند.

همزمان با پیدا شدن بقایاى جنازه مرموز، اعضاى یک 
خانواده به پلیس آگاهى رفتند و از ناپدید شــدن دختر 
35ســاله شــان به نام «آزاده» خبر دادند. آنها گفتند 
دختر جوان از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. 
نشــانى هایى که اعضاى خانواده از دختر جوانشــان

 مى دادند با نشانى هاى روى دست و ناخن هاى جنازه 
مثله شده مطابقت داشت. به این ترتیب فرضیه کشته 
و مثله شدن جنازه آزاده قوت گرفت. پلیس به بازجویى 
از اعضاى خانواده آزاده پرداخت و دریافت این زن از 18 
سال قبل با مردى به نام «محمد» در ارتباط بوده است.
محمد 44ســاله که خودش را غمگین نشان مى داد و 
همراه با اعضاى خانواده آزاده در پى یافتن نشــانى از 
دختر گمشده بود در بازجویى هاى پلیس به بن بست 
رسید و دوم اسفند ماه 94 لب به اعتراف گشود و پرده 
از جنایت فجیع برداشــت. وى گفت: «آزاده را دوست 
داشتم اما او به مادرم توهین کرد. عشق زیاد به مادرم 
موجب شــد کنترل اعصابم را از دست بدهم و آزاده را 
خفه کنم. من از ترســم جنازه را مثله کردم و در سطل 
زباله انداختم.» به دنبال اعتراف هاى تکان دهنده این 
مرد تالش براى یافتن بقایاى جنازه آغاز شد اما پلیس 

بقایاى جنازه مثله شده را پیدا نکرد.
محمد در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
پاى میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه پدر و مادر قربانى 

براى محمد حکم قصاص خواستند.
سپس محمد که حاال 46ســال دارد به تشریح ماجرا 

پرداخت. وى درباره نحوه آشنایى اش با آزاده گفت:«18 
سال قبل از این ماجرا در میدان ولیعصر آزاده را به عنوان 
مسافر سوار ماشینم کردم. شماره تلفنم را به او دادم و 
این آغاز دوســتى ما بود. ما به هم عالقه مند بودیم و 
قصد داشتیم ازدواج کنیم اما پس از مدتى متوجه شدیم 
با هم تفاهم نداریم. بــه همین دلیل از ازدواج منصرف 
شدیم. در مدت 18 ســال گاهى اوقات ارتباط ما با هم 
قطع مى شد اما پس از مدتى به بهانه ارسال پیامک به 
مناسبت هاى مختلف ارتباطمان بار دیگر آغاز مى شد. 
من به دوست خانوادگى آزاده تبدیل شده بودم و همه 
اعضاى خانواده اش مرا مى شــناختند. آخرین بار پس 
از مدتى طوالنــى او را دیدم و با هم قرار گذاشــتیم تا 
صبح نوزدهم بهمن بــراى خرید بیرون برویم. آن روز 
با هم درگیر شدیم. رفتارهاى آزاده مثل همیشه نبود.
 مى گفت از تنهایى خسته شــده و مى خواهد ازدواج 
کند. او خواستگارى داشت و خانواده اش براى ازدواج 
او اصرار داشتند. همین موضوع باعث کالفگى او شده 
بود. آزاده گفت من زندگى او را به بازى گرفته ام و شروع 

به بدگویى از همه مردها کرد. سر همین موضوع با هم 
بحث کردیم. او مى دانست مادرم را خیلى دوست دارم و 
خط قرمز زندگى ام مادرم است. اما با این حال به مادرم 
توهین کرد و ناســزا گفت. من که تحمل توهین هاى 
او به مادرم را نداشتم دستم را روى دهانش گذاشتم اما 
یکباره متوجه شدم دیگر نفس نمى کشد.ترسیده بودم 
و جنازه را به خانه ام در منطقه ایوانکى بردم. بعد چاقوى 
تیزى خریدم. جنازه را مثله و آن را در دو کیســه زباله 
بزرگ جاساز کردم. من بسته ها را به سطل زباله مقابل 
خانه پدرم انداختم و وقتى فهمیدم خانواده آزاده دنبال 
او مى گردند همراه آنها شدم تا پلیس را گمراه کنم. اما 

پس از مدتى به علت عذاب وجدان حقیقت را گفتم.»
وى در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «باور کنید 
نمى دانم چرا نیم تنه باالى جنازه پیدا نشــده اســت. 
من دو کیسه پالستیکى را به یک سطل زباله انداختم. 
بعد از اینکه به قتل اعتراف کــردم بقایاى نیم تنه یک 
انسان در حوالى شهریار پیدا شده بود. عکس آن را به 
من نشــان دادند اما چون نیمى از صــورت آن تجزیه 

شــده بود گفتم جنازه متعلق به آزاده نیست.آزمایش 
DNA هم نشــان داد که بقایاى جنازه ناشناس متعلق 
به آزاده نبوده اســت. اما در این مدت در زندان مدام به 
این موضوع فکر مى کنم. رنگ موهاى نیم تنه کشف 
شده به رنگ موهاى آزاده شبیه بود و چشم هایش برق 
مــى زد. آزاده آخرین بار که به دیدنم آمد لنز ســبز در 
چشم هایش داشت. حاال تقاضا دارم بار دیگر آزمایش 
DNA تکرار شود. شــاید نیم تنه کشف شده متعلق به 

آزاده بوده باشد.»
وى به عنوان آخرین دفاع گفــت: «حرفى براى دفاع 
ندارم و براى مرگ آماده ام. روزى که خانواده ام به این 
ماجرا پى بردند و مرا طرد کردند زندگى برایم تمام شد 
و مردم. پدرو مادرم هیچ وقت در دادگاه حاضر نشدند 
و برادر تحصیلکرده ام حتى به مالقاتم در زندان نیامد. 

من به آنها حق مى دهم.»
در پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و روز شنبه 
محمد را به قصاص و وى را به دلیل جنایت بر میت به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

 ســاعت 6 و 45دقیقه 
صبح دیــروز، کوه در 
منطقه کــوى رمضان 
اهواز ریــزش کرد و دو 
خانه در حوالى کوه روى 

ساکنانشان آوار شدند.
تــالش نیــروى هاى 
امــدادى بــراى خارج 
ســازى افراد از زیر آوار 
از همان زمان آغاز شد 
و یک دختــر و یک زن 
در یکى از خانــه ها از 
زیر آوار خارج شدند که 
متأسفانه دختربچه در 

بیمارستان فوت کرد.
یک آقاى 30 ساله هم 
بــا وجــود مصدومیت 
از زیــر آور خــارج و به 
بیمارستان منتقل شده 
است اما یک بچه حدوداً 
شش ساله زمانى از زیر 
آوار خارج شده که فوت 

کرده بود.
ایــن خانه هــا که در 
مجاورت کوه ســاخته 
شده اند از مدت ها قبل 
قرار بود، جابه جا شوند 
که متأسفانه این امر رخ 
نداد تا شاهد این حادثه 
باشیم. چند خانه دیگر 
که در این حادثه آسیب 
ندیده اند نیز در معرض 

ریزش کوه هستند. 
مسئول روابط عمومى اورژانس استان خوزستان نیز با اشاره به ریزش کوه در اهواز، اظهار داشت: 
در پى ریزش کوه در منطقه کوى رمضان و تخریب دو واحد مســکونى، پنج نفر مصدوم شدند و 

دو نفر جان باختند.
رضا رفیعى گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شــدند که چهار نفر توسط اورژانس و یک نفر با 
وسیله شخصى به بیمارستان منتقل شــد. وى با بیان اینکه حادثه ساعت 6و45دقیقه صبح روز 
یک شنبه رخ داده است، افزود: متأســفانه در این حادثه دو کودك چهار و شش ساله جان خود را 

از دست دادند.
رفیعى یادآور شــد: با توجه به عمق حادثه و احتمال وجود افرادى زیر آوار امدادرســانى در محل 

همچنان ادامه دارد.

پایان تلخ دوستى 18 ساله

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
ایرانشــهر عنوان کرد: در تصادف زنجیره اى 
سه خودرو که در محور ایرانشهر رخ داد شش 
نفر مصدوم شدند و شش نفر نیز جان خود را 

از دست دادند.
محمودرضا ناصح اظهار داشت: ساعت 7 صبح 
روز یک شنبه(دیروز) حادثه اى مبنى بر تصادف 
سه خودروى پژو، تویوتا وانت و پراید در محور 

ایرانشهر- سرباز به مرکز اورژانس اعالم شد.
وى با بیــان اینکه به محض اطــالع چهار 
دســتگاه آمبوالنس به محل حادثــه اعزام 
شدند، افزود: در این حادثه شش نفر مصدوم 
شدند و متأسفانه شــش نفر نیز جان خود را از 
دســت دادند. ناصح با بیان اینکه حال دو تن 
از مصدومان وخیم گزارش شده است، یادآور 
شــد: تمام مصدومان پس از دریافت خدمات 
اولیه درمان به بیمارســتان خاتم االنبیا(ص) 

ایرانشهر منتقل شدند.  

فرمانده انتظامى زاهدان از دســتگیرى سارق 
حرفه اى و کشــف ده فقره سرقت گوشى تلفن 

همراه در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ على عارف نژاد در این باره اظهار داشت: 
در پى وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه در 
چند نقطه شــهر زاهدان پایش هاى تخصصى 
پلیس براى شناســایى و دســتگیرى سارق یا 
سارقان احتمالى آغاز شــد. وى افزود: مأموران 
کالنترى 11 با اشراف اطالعاتى و انجام اقدامات 
تخصصى یک سارق ســابقه دار و حرفه اى را 
در زمینه این سرقت ها شناسایى کردند و تحت 
نظر قرار دادند. سرهنگ عارف نژاد تصریح کرد: 
این متهم سابقه دار در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شــد و در تحقیقات پلیس به ده فقره 
سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف شهر زاهدان 
اعتراف کرد. وى گفت: این سارق به همراه مالخر 
پس از تکمیل پرونده مقدماتى به منظور ســیر 

مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند. 

تصادف زنجیره اى 
مرگبار

تکرار 
داستان «آتنا» 
این بار در شهر رى

زوج جوان که با در دست داشتن چک هاى جعلى اقدام به فریبکارى از فروشنده هاى کاال در سایت دیوار و  ریزش کوه، جان 2 کودك را گرفت
کالهبردارى از آنها مى کردند دستگیر شدند.

رئیس پلیس استان خراسان رضوى گفت: مردى که با همدستى همســر و همراهى فرزند خردسالش از 
فروشندهاى کاال در سایت دیوار کالهبردارى مى کرد دستگیر شد. این مرد براى خرید کاال چک پول هاى 
جعلى تحویل فروشنده مى داد و متوارى مى شد. سردار قادر کریمى اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى پس از چهره زنى متهمان، زن و شوهر جوان را شناسایى و دستگیر کردند. 
بنا به این گزارش، متهمان تاکنون به 35 کالهبردارى با این شیوه و شگرد به ارزش 200میلیون ریال اعتراف 

کرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کالهبردارى از روى«دیوار»

مرد میانســال که در جریان دعواى خانوادگى پدرش 
را با ضربه بطرى کشــته بود، بازداشت و منکر جنایت

 شد.
19 خرداد امســال زنى با حضور در دادســراى ناحیه 
3 تهــران از بــرادر 47 ســاله اش شــکایت کــرد و 
به قاضــى پرونــده گفت: «پــدرم چنــد روز مهمان 
خانه برادرم و همســر موقتش بود، اما برادرم با او دعوا 
کرد و کتکش زد و از طریق همسایه ها متوجه شدیم وى 

در بیمارستان بسترى است.»
مأموران از پیرمرد در بیمارستان تحقیق کردند که وى 
به افسر تحقیق گفت: «پســرم خانه 700 میلیونى اش 
را فروخت و همراه همســرش در خانه اجاره اى زندگى 
مى کردند. چند روزى مهمانشان بودم، اما روز آخر او با 

من دعوا کرد و گفت باید هرچه پــول و طال دارم به او 
بدهم، در غیر اینصورت بیرونم مى کند. با من دعوا کرد 
و بعد با بطرى آب ضربه هایى به سرم زد که زخمى شدم. 

از پسرم شکایت دارم.»
پسر این پیرمرد به کالنترى احضار شد و به افسر تحقیق 
گفت: «دعوایى میان من و پدرم در کار نبود. او در خانه 
حالش بد شد و نتوانســت تعادلش را حفظ کند و روى 

زمین افتاد.»
ده روز بعد از ایــن ماجرا، پیرمرد در بیمارســتان فوت 
شــد و مرگ او به کالنتــرى 124 قلهــک گزارش 
شــد. چند روز پیش دختران مقتول در دادســرا حاضر 
شــدند و از برادرشــان به اتهــام قتل پدر شــکایت

 کردند.

در ادامه پســر مقتول بازداشــت و در جریان تحقیقات 
قضائى منکر قتل پدرش شد و به قاضى پرونده گفت: 
«با پدرم دعوایمان نشد و با بطرى به او ضربه نزدم که 
باعث مرگش شود. سال ها در اســکاتلند درس خوانده 
و مدرك پزشــکى عمومى گرفته ام. من و همســرم 
رفتارخوبى با او داشــتیم. او روز حادثه حالش بد شــد

 و روى زمیــن افتــاد و مــا هم ســریع پــدرم را به 
بیمارســتان منتقل کردیم.» این در حالى اســت که 
پدرش قبل از مرگ او را به عنوان عامل حادثه معرفى

 کرده است.
مأموران همچنین متوجه شــدند طبــق گفته خانواده 
متهم، وى دیپلم دارد و مدرك پزشکى ندارد. تحقیقات 

از متهم پرونده ادامه دارد.

قتل پدر با ضربه هاى بطرى آب

ساعت 12 شامگاه شــنبه 29 مهرماه امسال 
مأموران کالنتــرى 130 نازى آباد در جریان 
تیرانــدازى مرگبارى در منطقــه خانى آباد، 
خیابان میعاد جنوبى قرار گرفتند. مأموران با 
حضور در محل جنایت پى بردند پسر جوانى 
سوار بر خودروى پژو 206 هدف گلوله مرگبار 
قرار گرفته اســت که در ایــن مرحله تیمى 
ازمأمــوران اداره 10 پلیــس آگاهى تهران 
همراه بازپرس شعبه پنجم دادسراى جنایى 

در صحنه جرم حاضر شدند.
تحقیقات ابتدایى نشــان از آن داشــت که 
«حامد» 36 ســاله که یکى از بازارى هاى 
تهران اســت از ناحیه ســر هدف گلوله قرار 
گرفته و در بررسى ها مشخص شد که عامل 
جنایت در زمان قتل داخل خودرو قرار داشته 

است.
بنا به این گزارش، جســد پســر جوان براى 
بررســى هاى تخصصى به پزشکى قانونى 
منتقل شده و تحقیقات براى شناسایى عامل 

جنایت در دستور کار مأ موران قرار دارد.

شلیک مرگبار 
به 206

دزدِ 
عشق موبایل! 

مدیرکل پزشــکى قانونى مازنــدران گفت که 
بررسى هاى اولیه صورت گرفته نشان مى دهد 
که غرق شــدگى علت مرگ دانشجوى رشته 
هوشــبرى دانشگاه علوم پزشــکى این استان 

بوده است.
«محمدرضا قربان زاده»، دانشجوى مشهدى 
ترم یک بیهوشــى دانشــگاه علوم پزشــکى 
مازندران پنج شــنبه شب گذشــته در استخر 

اجاره اى این دانشگاه در سارى غرق شد.
على عباسى، مدیرکل پزشکى قانونى مازندران 
افزود: براى بررسى بیشــتر پیرامون مرگ این 
دانشجو، کالبد شکافى ســمپاتیک از جسد وى 
انجام شده اســت. وى گفت: براى بیان عوامل 
احتمالى دیگر دخیل در مرگ این دانشجو نیاز به 
نتیجه بررسى کالبد شکافى است که حداقل 50 

روز زمان مى برد.
عباســى افزود: پس از انجام کالبدشــکافى و 
آزمایش الزم ، جــواز دفن صادر و جســد این 
دانشــجوى جوان در اختیار خانــواده اش قرار 

داده شد.
معاون دانشــجویى و فرهنگى دانشــگاه علوم 
پزشــکى مازنــدران هم گفت: اســتخرى که 
دانشجوى هوشــبرى این دانشگاه در آن غرق 
شــده مربوط به دانشــگاه آزاد اسالمى است و 
دانشگاه علوم پزشکى آن را به صورت اجاره اى 

در اختیار دارد.
محمدرضا حق شــناس افزود: طبق شــهادت 
دانشجویان، در اســتخر ناجى غریق نیز حضور 
داشت. وى گفت: در روز حادثه حدود 30 دانشجو 
براى شنا به استخر اجاره اى مراجعه کردند که 
متأسفانه این حادثه براى یکى از دانشجویان رخ 
داد و باید بررسى شــود که تعداد ناجیان کافى 

بود یا نه؟
حق شناس گفت: در پرونده سالمت این دانشجو 
که در ابتداى ترم تشــکیل شــد، هیچ بیمارى 
از سوى وى ذکر نشــده و خانواده و هم اتاقى 
ایشان نیز سالمت ایشــان را تأیید کردند. وى 
اضافه کرد: دانشــگاه تا پایان پرونده مرگ این 
دانشــجو و علل آن را از طریق پزشکى قانونى 

دنبال مى کند. 

علت مرگ دانشجوى 
علوم پزشکى مازندران 

چیست؟
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اپــل دوســتان همچنان به جــاى خرید
آیفــون 8، آیفــون 7 مى خرنــد و میزان 
محبوبیت آیفون 7 بیشــتر از 8 اســت که 

اخیراً راهى بازار شده است.
 به گفته کارشناســان کاربــران همچنان 
منتظر آیفون ایکس یا همــان آیفون 10 
هســتند که به عنوان یک گوشى متفاوت 
999 دالر قیمتگذارى شده است. اما نکته 
قابل تأمل اینکه کاربــران به جاى خرید 
آیفون 8 که جدید اســت همچنان آیفون 

7 مى خرند.
در حال حاضر آیفون 7 حــدود 549 دالر 
قیمت دارد و در مقایســه بــا آیفون 8 که 
700 دالر اســت و به جــز پردازنده، قاب 
شیشــه اى پشت و شــارژ بى ســیم (که 
هنوز نیامده)؛ فــرق چندانــى میان این 
دو نیســت و بنابرایــن کاربــران ترجیح 
مى دهند آیفون 7 را که 150 دالر ارزان تر

است؛ بخرند.
در مقابل، کاربرانى هــم که منتظر آیفون 
ایکس هستند، عالقه اى به رفتن به سوى 
آیفون 8 ندارند و دوست دارند آیفون تمام 

صفحه اولد را در دست بگیرند.
بــه گفتــه «جــان ویــن» متخصص 
در «فروشــگاه ســنجى» در مؤسســه 
محبوبیــت  میــزان   ،KeyBanc
آیفــون 7 در نظر خریــداران بیشــتر از 
آیفــون 8 اســت و ســایر کاربــران نیز 
عالقه خاصى به آیفون 999 دالرى نشان 

مى دهند.
اگر صحت داشته باشد، اپل فقط 46 هزار 
گوشــى آیفون ایکس در سرى اول راهى 
بازار مى کند  و کاربــران براى خرید باید تا 

کریسمس منتظر بمانند.
27 اکتبــر پیش خریــد آیفــون ایکس

 شروع شده و سوم نوامبر در فروشگاه قابل 
دریافت است.

شــرکت گوگل اعالم کرد که مرورگر کروم را به یک آنتى ویروس ســاده و قوى مجهز کرده اســت.
نرم افزارهاى آنتى ویروس همیشــه یکى از مهمترین ارکان رایانه هاى شخصى محسوب مى شوند. به 
صورتى که اگر کاربران به آنها مجهز نباشند از حمالت گوناگون سایبرى و تروجان ها در امان نخواهند بود.

اما اخیراً شرکت گوگل اعالم کرده اســت که مرورگر معروف خود یعنى Google Chrome را به یک 
آنتى ویروس سبک مجهز کرده است.

این آنتى ویروس قادر است که بخش تنظیمات مرورگر شما را از هرگونه اطالعات اضافى خالى کند. گفتنى 
است؛ بسیارى از قابلیت هاى اضافى و افزونه ها وجود دارند که زمانى که بر روى مرورگر شما نصب مى شوند 
براى تبلیع شرکت خودشان بخش search engine یا موتور جستجوى مرورگر شما را به سرقت مى برند.

اما ویژگى هاى آنتى ویروس جدید کروم باعث مى شــود که این تنظیمات از هرگونه اجبار و القاى خارجى در 
امان بماند. 

یکى از محبوب ترین نرم افزارهاى سیستم عامل اندروید به منظور انتقال فایل 
به وسیله واى فاى، براى آى او اس عرضه شــد.  نرم افزار AirDroid این 
امکان را به کاربران مى دهد که فایل هاى دلخواه خود را به وسیله واى فاى یا 
داده هاى تلفن همراه، با سرعتى بسیار باال بین دستگاه ها منتقل کنند. اما این 
نرم افزار، در زمانى که شبکه واى فاى یا اینترنت همراه موجود نباشد، به وسیله 

بلوتوث مراحل انتقال فایل ها را با سرعت کمترى انجام مى دهد.
این نرم افزار یکى از محبوب ترین ابزار براى انتقال فایل هاست که فقط براى 
عامل اندروید عرضه شده بود. اما امروز نرم افزار AirDroid براى پلتفرم 
آى او اس نیز منتشر شد که هم اکنون مى توانید با مراجعه به اپ استور آن را 
دریافت نمایید. حاال با استفاده از این نرم افزار مى توانید فایل هاى خود را بین 

دستگاه هاى اندروید و آى او اس منتقل کنید.
نرم افزار AirDroid در سیستم عامل آى او اس بدون نقص عمل مى کند 
اما اگر از کاربران آیفون 8 و 8 پالس هستید، این نکته را در نظر داشته باشید که 
تصاویر در این دو گوشى با فرمت HEIC ذخیره مى شوند که در گوشى هاى 

اندرویدى قابل پخش نیستند.
کاربران آیفون 8 و 8 پالس مى توانند با دنبال کردن مراحل زیر فرمت ثبت 

تصاویر گوشى خود را تغییر دهند تا در گوشى هاى اندروید قابل اجرا باشند.
Settings > Camera > Formats >Most Compatible

على رغم پیشرفت چشمگیر عرصه تلفن هاى هوشمند، 
هنوز هم خیــل عظیمى از کاربــران در زندگى روزمره 
خود از رایانه و پلتفرم دســکتاپ بهره مى برند. با توجه 
به محدودیت عمر شــارژدهیلپ تاپ ها، استفاده بهینه 
از باترى یکى از چالش هــاى بزرگ کاربران در قرن 21 

به شمار مى رود.
شارژدهى محصوالت به باترى آنها مرتبط است و بیشتر 
سئواالت در همین زمینه مطرح هستند. آیا استفاده از برق 
شهرى براى لپ تاپ به باترى آسیب مى رساند؟ عالوه 
بر این، آیا جدا کردن باترى از محصول به افزایش عمر 

آن منجر خواهد شد؟
در این نوشتار پاسخ سئواالت مذکور را مورد بحث قرار 
مى دهیــم و همچنین ترفندهایى جهــت افزایش عمر 

باترى لپ تاپ ها را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

باترى لپ تاپ چگونه کار مى کند؟
قبل از اینکــه بخواهید از ترفند خــارج کردن باترى در 
محصول خود استفاده کنید، بهتر اســت نحوه کارکرد 

باترى ها در رایانه هاى همراه را مورد بررسى قرار دهیم.

عمومًا باترى لپ تاپ ها به دو دســته تقسیم مى شوند: 
لیتیومى و لیتیوم پلیمــرى. بر خالف تفاوت هاى مربوط 
به حوزه فناورى، باترى هــاى لیتیومى و لیتیوم پلیمرى 
کارکرد بسیار مشــابهى دارند. هر یک از این دو ورژن 
از باترى ها شــامل نقاط قوت و ضعف خود هســتند. به 
عنوان مثال باترى هاى لیتیومى از قدرت بســیار باالیى 
برخوردارند اما با مشکلى با نام تنزل ترکیبى همراه هستند 
(تنزل مایعات درون باترى). از طرفى باترى هاى لیتیوم 
پلیمرى از بدنه محکمى بهره مى برند اما انرژى کمترى 
در خود ذخیره مى کنند. در هر دو نسخه از این باترى ها 

دو حقیقت را باید در نظر گرفت: 
1-باترى را نمى توان بیش از حد شارژ کرد: اگر همیشه 
باترى شما به شــارژ وصل باشــد خبرى از شارژ بیشتر 
نیســت. پس از رسیدن میزان شــارژ  باترى لپ تاپ به 
100 درصد، فرآیند شارژ متوقف شده و تا زمانى که افت 
ولتاژ به حد مورد نظر نرسد دوباره از سر گرفته نمى شود.

2-خالى شــدن شــارژ باترى لپ تاپ به صورت کامل 
منجر به آسیب آن خواهد شد: این باور عامیانه و قدیمى 
کامًال درست است و هرگز نباید اجازه خالى شدن شارژ 

به صورت کامل را بدهیم.

خارج کردن باترى فکر خوبى است؟
بله، اما باترى هاى مدرن از جنبه هاى مختلف نســبت 
به نســل هاى قبلى خود برترى دارند. خبرى از شــارژ 
بیش از حد آنها نیست و همچنین بسیارى از مشکالت 
شارژى قدیمى در آنها وجود ندارد. با این حال هنوز هم 
باترى هاى مدرن در خطر بروز مشکالت مذکور هستند 
و نباید ایــن موضوع را نادیده بگیریم. داغ شــدن یکى 
از مشــکالت متداول بین محصوالت کاربران اســت. 
لپ تاپى که به شارژ متصل باشد، گرماى بیشترى تولید 
مى کند و داغى بیش از حد یکى از عوامل اصلى صدمات 
بلند مدت به باترى هاســت. بنابراین اگــر بنا به دالیلى 
نظیر بازى و یا ویرایش ویدئو لپ تاپ را به مدت طوالنى 
در شارژ نگه مى دارید، بهتر اســت باترى لپ تاپ از آن 

خارج شود.
چه زمانى باترى را خارج کنیم؟

همانطور که در باال گفتیم، هرگاه بنا به دالیلى لپ تاپ 
را به مدت طوالنى در شــارژ  نگه مى دارید، خارج کردن 

باترى ایده بسیار خوبى است. اما اگر به عنوان مثال وارد 
کافه اى مى شوید و قصد چک کردن ایمیل هاى خود را 
دارید، باترى را درون لپ تاپ نگه دارید؛ در این صورت 
به هنگام اتصال به شارژ، باترى نیز انرژى بیشترى جذب 
مى کند و اگر کل روز در حرکت باشید به شارژ بیشترى 

نیاز دارید.
یکى از مواقع دیگرى که خارج کردن باترى لپ تاپ در 
آن پیشنهاد مى شود، زمانى اســت که براى مدت نسبتًا 
طوالنى از محصول استفاده نمى کنید. اگر مطمئن هستید 
که براى چند هفته لپ تاپ را روشن نخواهید کرد، حتمًا 
باترى را از درون آن خارج کنید. متخصصان حوزه باترى 
پیشنهاد مى کنند، آن را تا حدود 40 درصد شارژ کرده و 
سپس از لپ تاپ خارج کنید. این میزان شارژ، به باترى 
شما پایدارى بیشــترى در طوالنى مدت ارائه مى کند و 

خبرى از آسیب هاى داخلى در آن نخواهد بود.
برخى کارشناسان دیگر پیشــنهاد مى کنند باترى را در 
فریزر قرار دهیم اما این روش منجر به بروز مشــکالت 
دیگرى در آینده خواهد شــد و به هیچ وجه پیشــنهاد 

نمى شود.

باترى هاى لیتیومى پیر مى شوند
در عصر محصوالت قابل حمل و هوشمند، باترى هاى 
لیتیومى یکى از عناصر مرکزى و مهم به شمار مى روند. 
هر تلفن هوشمندى که تاکنون از آن استفاده کرده اید با 
این باترى ها همراه بوده است. با این حال این باترى ها 
هرگز براى همیشــه عمر نمى کنند و رفته رفته انرژى و 

کارکرد آنها کاهش مى یابد.
امــا چــه عواملــى مى توانند عمــر باترى لــپ تاپ
(یا محصوالت هوشمند و قابل حمل) را کاهش دهند. در 

ادامه توجه شما را به لیست زیر جلب مى نماییم:
ولتاژهاى باال: با اینکه خبرى از شــارژ  شدن بیش از حد 
باترى هاى مدرن نیســت، اما همیشــه در حالت شارژ 
کامل نگهداشــتن آنها مى تواند مشکالت دیگرى را به 
همراه داشته باشــد. یکى از عادات سالم در چرخه عمر 
باترى ها، شارژ و دشارژ شدن آنها با ریتم مالیم و متعادل 
است.  دماى باالى 21 درجه ســانتیگراد، منجر به بروز 
واکنش هاى شیمیایى مختلفى در داخل باترى مى شود. 
قرار دادن باترى در محیط هــاى گرم، ظرفیت کلى آنها 

را کاهش مى دهد.
دماى پایین: دماى بین 0 الى 1 درجه سانتیگراد مى تواند 
به بخش هاى مختلف باترى آسیب برساند، ظرفیت آن 
را کاهش دهد و مشــکالت بزرگى براى شارژ  شدن آن 

به وجود آورد.
ذخیره ســازى طوالنى مدت: یک باترى لیتیومى اگر در 
دماى 21 درجه سانتیگراد نگهدارى شود، به طور متوسط 

هر ماه 8 درصد شارژ از دست مى دهد.
ضربه هاى فیزیکى: باترى لپ تاپ هــا معموًال از بدنه 
محکمى بهره مى برنــد و درون محصول قرار دارند. اما 
نمى توان به این استحکام اطمینان کرد و احتمال ضربه 

دیدن آنها در شرایط خاص باالست.

آیا امکان باال بردن عمر باترى وجود دارد؟
همانطور که در باال نیز توضیح دادیم، امکان افزایش عمر 
باترى لپ تاپ ها تا حد زیادى غیرعملى اســت. تنزل و 
تخریب مایعات درون باترى هاى لیتیومى از اولین بارى 
که شروع به شارژدهى مى کنند آغاز شده و ادامه مى یابد. 
با این حال مى توان از ترفند هاى مهم جهت حفظ ظرفیت 
و کیفیت باترى ها بهره برد. در اینجا به برخى از این نکات 

اشاره مى کنیم:
-اجازه ندهید به صورت کامل تخلیه شارژ صورت گیرد.

-پس از کم شــدن شــارژ باترى تا نصف، دوباره آن را 
شارژ کنید.

-از قرار دادن باترى و لپ تــاپ در محیط هایى با دماى 
بسیار باال خوددارى کنید.

-با ولتــاژ پایین تر براى شــارژ باترى لپ تــاپ بهره 
گیرید.

-در مواقعى که لپ تاپ به صورت دائم و طوالنى مدت 
به اتصال شارژ وصل است، باترى را خارج کنید.

-از چرخه متوســط در شــارژ و دشارژ اســتفاده کنید؛
 20 درصد الى 80 الى 85 درصد.

-اگر براى چند هفته قصد استفاده از باترى را ندارید، آن 
را تا 40 درصد شارژ کرده و از لپ تاپ خارج کنید.

خارج کردن باترى لپ تاپ، عمر آن را 
زیاد مى کند؟

 ZTE Axon M هفته پیش کمپانى زد تى اى از یک گوشــى منحصر به فرد و عجیب به نام
رونمایى کرد. اکسون ام یک گوشى منعطف است که کمپانى ZTE طراحى آن را انقالبى مى داند، 

هر چند طراحى این اسمارتفون قابل انعطاف به شکلى نیست که از گوشى هاى آینده انتظار داریم!
Axon M یک گوشى تاشو است که دو نمایشــگر دارد. این اسمارت فون در حالت پیش فرض 
داراى یک نمایشگر 5,2 اینچى با دقت 1080 پیکسل بوده و به صورت افقى به یک صفحه دیگر 
متصل شده است. این صفحه داراى یک نمایشگر ثانویه مى باشد که در حالت باز اکسون ام را تبدیل 
به یک مینى تبلت با نمایشگر 6,75 اینچى مى کند و در حالت بســته نیز این گوشى دو نمایشگر 

پشت و رو دارد!
البته با اینکه به نظر مى رسد اکسون ام براى بسیارى از کاربران جالب نباشد اما قابلیت هاى آن مانند 
انجام چند کار همزمان در دو نمایشگر، قابل توجه خواهد بود. براى مثال شما به راحتى مى توانید این 
گوشى را به صورت نیمه باز روى میز گذاشته و با دوست خود که روبه  روى شما نشسته شطرنج بازى 

کنید! و یا اینکه در یکى از نمایشگرها فیلم تماشا کرده و در دیگرى چت کنید!
Axon M سیســتم عامل اندروید 7,1,1 را اجرا مى کند که براى این گوشى بهینه شده است. 
دوربین اصلى این گوشى 20 مگاپیکسلى است و از تراشه ى اســنپدراگون 821 و 4 گیگابایت رم 
قدرت مى گیرد. قیمتى که براى Axon M در نظر گرفته شده 730 دالر مى باشد که از ماه آینده  

میالدى روانه بازار خواهد شد.

یک گوشى با 2 نمایشگر 
و طراحى عجیب!

میالدى روانه بازار خواهد شد.

استقبال کم
 از آیــفون 8

 آپدیت فصل پاییز سال 2017 سیستم عامل ویندوز 10 توسط مایکروسافت ارائه شده و آماده دانلود 
است.

این نسخه از ویندوز 10 ابتدا در ماه آوریل در معرض آزمایش قرار گرفت و کاربران توانستند از نسخه 
آزمایشى آن بهره ببرند، اما اکنون نسخه کامل آن توسط این غول بزرگ نرم افزارى ارائه شده است.
در حال حاضر تمامى کاربران ویندوز 10 که سیســتم عاملشان را تا نســخه آخر ارائه شده آپدیت

 کرده اند، مى توانند با مراجعه به بخش Update ویندوز خود، درخواست دانلود نسخه پاییز ویندوز 10 
مایکروسافت را بدهند و منتظر بمانند تا فایل هاى مورد نیاز دانلود و سپس نصب شود.

گفتنى است؛ اگر سیستم خود را چک کردید و نسخه جدید ویندوز 10 برایتان ارائه نشده بود، این پایان 
کار نیست. نا امید نشوید، به سایت رسمى مایکروسافت مراجعه و از بخش Windows 10 نسخه 
جدید ارائه شده را به صورت دستى دانلود نمایید و فایل نصبى آن را بر روى سیستم عامل خود اجرا نموده 

تا به آپدیت جدید دست یابید.

Windows 10 ارائه آپدیت پاییزه

جهز کرده اســت.
حسوب مى شوند. به 
در امان نخواهند بود.

GoogleC را به یک 

ضافىخالى کند. گفتنى

یکى از محبوب ترین نرم افزارهاى س
به وسیله واى فاى، براى آى او اس ع
امکان را به کاربران مى دهد که فایل
داده هاى تلفن همراه، با سرعتى بسی
نرم افزار، در زمانى که شبکه واى فاى

ى سیستم عامل خود اجرا نموده 

انتــشار 
IOS براى AirDroid نرم افزار

 Google Chrome تجهیز
به یک آنتى ویروس ساده اما قوى!
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 مبلغ با احتساب  قیمت پایه متراژ (متر مربع)کاربرىکد شناسهرد

تخفیف 
 شرایط 
 توضیحات  آدرس فروش 

اعیانعرصه

اصفهان میدان امام على خیابان عالمه مجلسى محل سابق نقدى***81/8105/611,500,000,000تجارى14112
فروش سرقفلى با  وضعیت موجود بانک ملت

اصفهان چادگان دهکده تفریحى زاینده رود میدان رز خیابان نقدى***3941403,515,000,000مسکونى2304546
با وضعیت موجودنیلوفر خیابان مریم ویالى کاشى اصفهان ویالى 26

اصفهان چادگان دهکده تفریحى زاینده رود میدان رز خیابان نقدى***463/61274,216,800,000مسکونى3304547
با وضعیت موجودنیلوفر خیابان مریم ویالى کاشى اصفهان ویالى 29

اصفهان بهارستان بلوار ایثار جنوبى خیابان هامون بعداز اروند نقدى***92/61,350,000,000قدرالسهممسکونى4305258
داراى انبارى و بدون پارکینگ با وضعیت موجودمحله 4 مجتمع مسکونى ارغوان پالك 686 طبقه سوم

اصفهان ملک شهر خیابان بهارستان غربى خیابان مفتح کوى نقدى***181/1309/43,000,000,000مسکونى5305360
با وضعیت موجودشهید گلشیرازى بعد از کوچه فرخى کوچه شاهین پالك 67

اصفهان بهارستان بلوار بهشت خیابان فرشته خیابان الوند نقدى***160175/22,950,000,000مسکونى6305352
با وضعیت موجودنبش کوچه الوند پالك 805

 اصفهان - خوانسار، خیابان شهید رجائى، کوچه شهید محسن نقدى202/2216/4520,000,000468,000,000مسکونى711008
با وضعیت موجودسقایى (22)

 اصفهان - خمینى شهر خیابان امام خمینى شمالى محل سابق نقد و اقساط***36449715,200,000,000تجارى81346
با وضعیت موجودبانک ملت

اصفهان خیابان آیت اله کاشانى، نرسیده به میدان جمهورى نقد و اقساط***163/36163/417,000,000,000تجارى91674
با وضعیت موجودمحل سابق بانک ملت

 سرقفلى و ملکیت با وضعیت موجوداصفهان خیابان هاتف مجتمع زرنگار طبقه همکف واحد 40 نقد و اقساط***23/11,220,000,000قدرالسهمتجارى106726
 سرقفلى و ملکیت با وضعیت موجوداصفهان خیابان هاتف مجتمع زرنگار طبقه اول واحد 41نقد و اقساط***39/42,070,000,000قدرالسهمتجارى116728

تجارى 1210026
نیمه ساخته با وضعیت موجوداصفهان، اردستان میدان امام خمینى خیابان دکتر شریعتىنقد و اقساط***1513450013,500,000,000فرهنگى

فاقد ماشین آالت با وضعیت موجوداصفهان شهرك اشترجان خیابان ششم پالك 233نقد و اقساط***4945154512,980,000,000کارگاه صنعتى1310015

نقد و اقساط***35924681/514,850,080,000مسکونى1410481
 اصفهان شهرك صفار هرندى بلوار صفار هرندى حدفاصل 

بلوار بهار و شهداى قهى خیابان مهر بین دو کوچه میرداماد 5 و4 
مجموعه 56 واحدى نیمه ساز

نیمه ساخته با وضعیت موجود

با وضعیت موجودبادرود روستاى عباس آباد مزرعه احمدىنقد و اقساط***5473018159,693,920,000زراعى گاودارى15304567

اصفهان خیابان شمس آبادى جنب بیمارستان سینابن بست نقد و اقساط***93/52,900,000,000قدرالسهممسکونى16304282
با وضعیت موجودنواب ساختمان ترمه طبقه3 

داراى انبارى با وضعیت موجوداصفهان خیابان باغ زیار مجتمع سرو واحد 3-45نقد و اقساط***197/554,346,100,000قدرالسهممسکونى1710140
با وضعیت موجود اصفهان خیابان احمد آباد  قبل از چهارراه گلزار محل سابق بانک ملتنقد و اقساط***80/926,980,000,000قدرالسهمتجارى181457

اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى اول مجتمع اسپادانا نقد و اقساط***253/877,400,000,000قدرالسهممسکونى1910139
داراى پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودطبقه 5

اصفهان ضلع شمال شرقى پل غدیر ابتداى اتوبان صیاد شیرازى نقد و اقساط***138/96,940,000,000قدرالسهممسکونى2010142
داراى پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودمجتمع ستارگان طبقه4 

اصفهان اتوبان شهید آقا بابایى شمال باغ غدیر کوى گلزار  نقد و اقساط***136/594,100,000,000قدرالسهممسکونى2110141
داراى پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودبوستان12 پالك64 طبقه2 

اصفهان اتوبان آقا بابایى شمال باغ غدیر کوى گلزار بوستان12 نقد و اقساط***132/814,600,000,000قدرالسهممسکونى2210143
به همراه پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودپالك64 طبقه همکف

مسکونى 2311036
اصفهان میدان سهروردى جنب  ترمینال زاینده رودنقد و اقساط***539/54522/5182,000,000,000تجارى

ساختمان 11 طبقه در مرحله سفت کارى 1079متر 
پارکینگ 412متر تجارى و 2616متر مسکونى با 

وضعیت موجود

اصفهان خیابان احمد آباد روبروى خیابان شهید توانا (تاج ) نقد و اقساط***660/261726/13102,124,000,000تجارى ادارى___24
مجتمع نور

با وضعیت موجود به همراه پارکینگ  -  فروش 22 
واحد ادارى و 4 واحد تجارى به صورت یکجا 

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط (ماه)  پیش پرداختکاربرى
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   شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد
( با وکالت از بانک ملت )

در نظر دارد امالك مشــروحه ذیل در اســتان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شــماره  96/106 به فروش برساند، 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و  همچنین دریافت اســناد مزایده از تاریخ 1396/08/01 لغایت 

1396/08/11  از ساعت 7/30 الى 14/30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
ضمنًا جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/08/17 در محل دفتر 

مرکزى شرکت برگزار مى گردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1396/08/11 مى باشد.
توضیحات:

الف) در فروش نقدى ؛ شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و 
20٪ هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

ب) در فروش نقد و اقساط ؛ درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.
ج) در فروش نقد و اقساط ؛ اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس 

پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 
د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است. 
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